FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  16أبريل
/نيسان 2019
قدم  23مشغال في  15دولة عربية خدمة الهاتف الثابت ألثكثر م
 23مليون مشترك في النصف األول م عام 2018
يقدم التقرير الجديد الذي أصدرته مجموعة المرشدين العرب تحليالُ لمؤشرات االداء الرئيسية
لمشغلي الهاتف الثابت في العالم العربي ،كما يصنف التقرير  23مشغل في  15دولة عربية.
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يجيب تقرير مجموعة المرشدين العرب الجديد على األسئلة التالية:

• ما هو اإلطار التنظيمي لخدمة الهاتف الثابت في الوطن العربي؟
• ما هي معدالت انتشار خدمة الهاتف الثابت في الوطن العربي؟
• ما هي حصة سوق الهاتف الثابت من حيث عدد االشتراكات واإليرادات؟
• ما هو مشغل الهاتف الثابت الذي يتصدر القائمة من حيث اإليرادات وعدد المشتركين في
الوطن العربي؟
• ما هي إيرادات مجموعات االتصاالت ،األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء،
وكذلك صافي الربح؟
خالل السنوات الماضية ،شهد سوق االتصاالت تغييرات سريعة .اخترق مشغلو الهاتف
الخليوي القطاع وسيطروا على أسواق الهاتف الثابت .في الوقت الحالي ،يسعى هؤالء
المشغلين الذين يقدمون خدمات الهاتف الثابت أيضا الى المحافظة على مشتركيهم
والحفاظ على اإليرادات أو القيام بزيادتها.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupفي  19مارس /آذار 2019
لمشتركيها تقريرا جديدا بعنوان "تحليل مؤشرات األداء الرئيسية لمشغلي الهاتف
الثابت في الوط العربي" يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل
 2,250دوالر أمريكي .يحتوي التقرير على  27صفحة و  24جدول تفصيلي .يتضمن
التقرير تحاليل لمؤشرات األداء الرئيسية لمشغلي الهاتف الثابت لعام  2017و النصف األول
من  .2018كما ويغطي التقرير مؤشرات االداء الرئيسية لتسع مجموعات االتصاالت خالل
النصف األول من  2018و .2017
يرجى االتصال بمجموعة المرشدي العرب ( )Arab Advisors Groupللحصول
على نسخة م جدول المحتويات.
يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب (.)Arab Advisors Group
وفي هذا الصدد أفادت السيدة داليا حداد – محللة ابحاث اولى في مجموعة المرشدين
العرب" :قامت مجموعة المرشدين العرب بتحليل  23مشغل هاتف ثابت يخدمون  15دولة
عربية بحلول النصف االول من عام  2018و  .2017حازت الشركة المصرية لالتصاالت على
أعلى حصة من إجمالي الخطوط الثابتة من بين المشغلين الذين تشملتهم الدراسة .كما
غطى التقرير األداء المالي ل 9مجموعات اتصاالت تعمل في العالم العربي .تصدرت مجموعة
اتصاالت ) (Etisalat Groupالمجموعات التي تم تحليلها من حيث األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلستهالك واإلطفاء ( (EBITDAو هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلستهالك واإلطفاء ) (EBITDA Marginفي النصف األول من عام ".2018
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 "يقوم مشغالن بتقديم خدمة الهاتف الثابت في دولة اإلمارات العربية:واضافت السيدة حداد
 فان دولة، حسب تحليل مجموعة المرشدين العرب.(du) ( ودوEtisalat)  اتصاالت:المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة تحافظ على أعلى نسبة انتشار للهاتف الثابت في النصف األول من عام
%24.76  بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت في اإلمارات العربية المتحدة.2017  وعام2018
".2018 تقديريا بحلول النصف األول من عام
) بإصدار حواليArab Advisors Group( قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
 أو، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية5,240
.)www.arabadvisors.com( عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
 شرثكة عالمية930 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
.http://www.arabadvisors.com/clients/a
-ENDSpecial 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 المرشدي 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

