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لعاب الهواتف الخليوية المقدمة من أيهيمن أندرويد على سوق 
 العربيمشغلي الخليوي في العالم 

مجموعة المرشدين العرب الضوء على تطور سوق ألعاب الهواتف  يسلط التقرير الجديد الذي أصدرته
الخليوية في العالم العربي. كما يقدم التقرير تفاصيل حول خدمات ألعاب الهواتف الخليوية التي يقدمها 

 مشغلو الخليوي في العالم العربي.
 

  األسئلة التالية: علىيجيب تقرير مجموعة المرشدين العرب 

 لعاب الهواتف الخليوية على الصعيد العالمي و العربي؟أكيف تطور سوق • 
 لعاب الهواتف الخليوية من حيث اإليرادات؟أما هي حصة سوق • 
 لعاب الهواتف الخليوية ؟كيف يغتنم مشغلو الخليوي السوق المتنامي أل• 
 يقدمها مشغلو الخليوي في العالم العربي؟لعاب الهواتف الخليوية التي أما هي خدمات • 
 App Storeلعاب هواتف خليوية في العالم العربي متواجدة على متاجر أما هي أفضل • 
 ؟ Play Storeو
 

الهواتف  صائصوختعتبراأللعاب الخليوية سوقاً رقمياً سريع النمو، حيث حفزت قدرات 

هذه األلعاب و زيادة تعقيدها، أصبحت المتاحة نمو هذا السوق، ومع زيادة انتشار   الذكية
 األلعاب الخليوية أكثر جاذبية وتفاعلية وكذلك أكثر ربحية.

 

 2019  فبراير /شباط 25في  (Arab Advisors Groupأصدرت مجموعة المرشدين العرب )

الترفيه الرقمي: خدمات ألعاب الهواتف الخليوية لمشتركيها تقريراً جديداً بعنوان "
يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب  "المقدمة من مشغلي الخليوي 

يقدم  جدول تفصيلي. 88صفحة و  75 تقرير على. يحتوي الدوالر أمريكي 3,000 مقابل
الحصة السوقية   التقرير لمحة عامة عن تطور ألعاب الهواتف الخليوية، كما يقدم نظرة عن

لعاب خليوية على أ 10 لعاب الخليوية من حيث اإليرادات. وكذلك يحلل التقرير أفضللأل

  .دولة 14 في Play Storeو App Store  متاجر
( للحصول Arab Advisors Groupبمجموعة المرشدين العرب ) يرجى االتصال

 على نسخة من جدول المحتويات.
 

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

 .(Arab Advisors Groupالعرب )
 

لعرب: محلل ابحاث في مجموعة المرشدين ا –وفي هذا الصدد أفاد السيد ينال الشعبان 

"ركز التقرير على التوافر والتطابق وطريقة الدخول عند تحليل خدمات ألعاب الهواتف 
الخليوية. التوافر يعني توفر خدمات األلعاب على االنترنت إن كانت مقدمة من خالل تطبيق 

، باإلضافة إلى إمكانية توفرها لمشتركي الدفع Play Storeأو   App Storeعلى متاجر 
كين لدفع الالحق، أما طريقة الدخول تعبر عن الطرق التي يمكن للمشترالمسبق أو ا

لعاب تستهدف ذا ويشير التطابق إلى كون هذه األلعاب، هاستخدامها للدخول إلى هذه األ

 ." iOS أجهرة االندرويد أو
 

 

 

 

Arab Advisors Group  
 
 

Amman 

Tel 962.6.5681608 
 Fax 962.6. 5681530 

PO Box 2374, Amman 11821 
Jordan 

 
For more information 
www.arabadvisors.com 

arabadvisors@arabadvisors.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Media Contact: Muna Atallah 

+962.6.5681608 

muna@arabadvisors.com  

http://arabadvisors.com/digital-entertainment-mobile-gaming-services-cellular-operators-2018
http://arabadvisors.com/digital-entertainment-mobile-gaming-services-cellular-operators-2018
http://arabadvisors.com/digital-entertainment-mobile-gaming-services-cellular-operators-2018
mailto:arabadvisors@arabadvisors.com
mailto:muna@arabadvisors.com


 

لعاب الهواتف الخليوية أل مجموعة المرشدين العرب لخدمات أظهر تحليواضاف السيد الشعبان: " 
دولة  17ل خليوي في مشغ 33قدم  2018في العالم العربي أنه بحلول كانون األول/ ديسمبر 

من  %63.89. وأظهر تحليل مجموعة المرشدين العرب أن لعاب الهواتف الخليويةأعربية خدمات 

وي في العالم العربي تنحصر على يخدمات األلعاب الهواتف الخليوية التي يقدمها مشغلو الخل
  ندرويد." أجهزة األ

 
( بإصدار حوالي Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب )

عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو  تقرير 5,231

 .(www.arabadvisors.com) العرب عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين
 

شركة عالمية  930 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  وإقليمية

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

 

-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, technology and financial markets.  

 

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

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan, Saudi 

Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libya, Tunisia, 

Algeria, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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