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 ضئيل نمو عربية دولةعشر  خمسةسوق الخط الثابت في سجل 
 2017من % خالل الربع األول 1.92 بنسبة

مليون  23.6عشر دولة عربية خدمة الهاتف الثابت لحوال خمسة عشرون مشغال في و ثالثة قدم
، بنسبة 2016مليون مشترك في نهاية عام  23.1من  صعودا 2017من العام مشترك في نهاية آذار 

أن   Arab Advisors Group ٪. وقد بين تحليل جديد لمجموعة المرشدين العرب 1.92قدرها  ازدياد
 من حيث عدد المشتركين. أكبر مشغلي خطوط الهاتف الثابت  كانتالشركة المصرية لإلتصاالت 

 
نهاية تشرين  سوق خط ثابت تنافسي في العالم العربي مع عشر ثالثةظهر التحليل وجود أ

. بين المشغلينالخطوط الثابتة المصرية لالتصاالت لديها اكبر عدد من كانت . 2017الثاني 
الربع حلول نهاية مع أعلى معدل انتشار للهاتف الثابت  اإلمارات العربية المتحدةسجلت 

 .   البحرينتليها  2017االول من 
 

تحليل "تقريراً جديداً بعنوان  (Arab Advisors Group)عة المرشدين العرب أصدرت مجمو

 يمكن شراء" مؤشرات األداء الرئيسية لمشغلي الهاتف الثابت في الوطن العربي
هذا التقرير حيث يحتوي  فقط دوالر  1,750قابل م مجموعة المرشدين العرب التقرير من 

 .جدول تفصيلي 24و صفحة 29 على
 

ول من و الربع األ 2016يتضمن التقرير تحاليل لمؤشرات األداء الرئيسية للمشغلين لعام 

دولة : الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن،  ةعشر ثمان. كما ويغطي التقرير 2017
الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، 

 اإلمارات العربية المتحدة واليمن.  السودان، تونس،
 

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

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

  

"ان مجموع االيرادات  -محللة أولى في مجموعة المرشدين العرب–أفادت السيدة داليا حداد 
مليون دوالر امريكي خالل الربع االول من  457.157لخمسة مشغلين للهاتف الثابت سجلت 

. و كانت للمشغل االماراتي )دو( الحصة االكبر من مجموع اإليرادات، حيث وصلت 2017عام 

 % من مجموع ايرادات المشغلين الخمسة".40.45إيراداته  الى 
 

على حصة من إجمالي اعلى  الشركة المصرية لإلتصاالت حصلت" سيدة حدادو علقت ال
سجلت اإلمارات العربية المتحدة  .2017والربع األول من  2016في عام  هاتف الثابتالخطوط 

 " .2017حلول آذار  للهاتف الثابت معوالبحرين أعلى معدالت انتشار 
 

 بإصدار  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

والمالية العربية، يمكن شراء هذه التقارير  عن قطاعات االتصاالت واالعالمتقرير   4,900

  بطريقة فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com(. 
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عالمية  شركة 900بخدمة 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, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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