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بنهاية  خط مليون 414 تتجاوزفي العالم العربي الخطوط الخليوية 
 2015مارس /آذار

 خطا  مليون  414  عشرة دولة عربية تسعفي  خليويال لومشغ خدم، 2015 مارس / آذارنهاية ب
قد  و ٪. 0.1مقدارها  نمونسبة ب ،2014في نهاية عام خط  مليون 413.6من  رتفاعا  إمسجلين بذلك 

، في مصرمشغلي الخليوي  أن  Arab Advisors Group بين تحليل جديد لمجموعة المرشدين العرب
من حيث عدد  في الوطن العربي الخليوي فلهاتل نيأكبر مشغلهم  ،االتتصإفودافون و موبينيل و 

 .  2015آذار / مارس  بحلول شهر المشتركين

 

 ثنان منإ طلقأ، 2015 نوفمبر / تشرين الثانيو  2014سبتمبر  /أيلول بين في الفترة ما 

وصل  دق و .خدماتهم في العالم العربي MVNOs))فتراضية الخليوية شبكات اإلال يلمشغ

أربعة و  أربعمائة) مليون 414الى  عربية ةعشرة دول تسعفي  الهاتف الخليويخطوط عدد 

  .2015آذار / مارس  شهربحلول نهاية  خط (مليون عشر

 

من  واحد و ثالثونتقريرا  في  (Arab Advisors Group)صدرت مجموعة المرشدين العرب أ

تحليل مؤشرات األداء الرئيسية لمشغلي الهاتف بعنوان " 2015 ديسمبر/  األول كانون

. يمكن شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب "الخليوي في الوطن العربي

جدول   31 و صفحة  74فقط ، حيث يحتوي هذا التقريرعلى  أمريكي دوالر 1750مقابل 
قدم التقرير تحليال شامال لمؤشرات األداء الرئيسية  لمشغلي الهاتف الخليوي . ويتفصيلي

 في الوطن العربي.

 
آذار /  شهر يةالنهو  2014عام ل للمشغلين مؤشرات األداء الرئيسيةلتحاليل  يتضمن التقرير 

 : هيعربية  دولة عشرة تسعفي   مشغال   و أربعين سبعة ويغطي التقريركما . 2015مارس 
المغرب ،  ليبيا، ،لعراق ، األردن ، الكويت ، لبنانجزائر ، البحرين ، مصر ، اال

موريتانيا ، عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، سوريا ، السودان 

 واليمن. العربية المتحدة اإلمارات ،، تونس
 

المرشدين  يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة

أشهر من  3، فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة (Arab Advisors Group)العرب 

المؤتمر  رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " أو من ضمن .تاريخ شراء التقرير
من شهر  الرابعفي  "لم العربياالثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في الع

عّمان. للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر  -في فندق الفورسيزنز  2016أبريل من العام 
  يرجى زيارة موقعنا التالي:

index.htmlMPayments/-http://www.arabadvisors.com/E 
 

: "الخدمات في مجموعة المرشدين العرب ىلأو ةمحلل ،الزير مي األنسة تفادأقد و 
شتراكات المدفوعة حيث شكلت اإلالخليوية المدفوعة مسبقا تسيطر على األسواق العربية. 

شهر آذار / مارس  خطوط بنهايةمن ال أو أكثر %90ما نسبته مشغال  14لدى مسبقا 

الى زيادة الطلب على الخطوط المدفوعة  بشكل عام ويةيدة الخطوط الخلا. و تعزى زي2015
 مسبقا."
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وي يالعرب: "سوق الهاتف الخلفي مجموعة المرشدين  ة أولى،محلل األنسة مي الزير تو علق
وي في العالم العربي يف الخلنتشار الهاتإمن سوق الهاتف الثابت. حيث كان معدل  أكثر نموا  

 ."2014بحلول نهاية عام  للهاتف الثابت %8.4%، مقارنة بمعدل انتشار مقداره 110.9
 

 4,300بإصدار   (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب “
، أو عن طريق عن قطاعات اإلتصاالت واإلعالم، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية تقرير

  اإلشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

(Arab Advisors Group). 
 

شركة  900 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 
يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على اإلنترنت:    وإقليمية عالمية

http://www.arabadvisors.com/clients.htm   
  

 

-END- 

Special note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when 

abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it 

conflicts with the name of another company not related at all to Arab 

Advisors Group. 

 

Arab Advisors Group’s Arabic name is  مجموعة المرشدين العرب  

Please include our name in English in brackets after the name in 

Arabic 

           

Arab Advisors Group provides reliable research, analysis and forecasts of 

Arab communications, media and technology markets.  

 

Arab Advisors Group Strategic Research Services (Media and Telecoms) are 

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, 

Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, 

Syria, Tunisia, UAE and Yemen. 

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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