
2102مؤشرات قطاع االتصاالت للربع الرابع لعام   
 

 . خدمات الهاتف الثابت0

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

 449,344 442,432 449,322 . اآلجل الدفع1.1

 42,229 49,391 42,,49 . مدفوعة القيمة مسبقا  1.4

 21,,2 21,,2 21,,2 . الهواتف العمومية1.9

 ,,,,29 29,924 24,334 . قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة1.2

 23,,1 21,,1 21,,1 . الخطوط الالسلكية1.9

 423,131 420,233 421,303 (1.1-1.1إجمالي خطوط الهاتف الثابت )

 %12.20 %12.20 %12.01 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد السكان

 %11.12 %11.41 %13.24 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد األسر

 

 . خدمات الهاتف المتنقل2

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

 222,242 222,229 222,133 (1.0+1.1. اآلجل الدفع )0

 222,242 222,229 222,133 المشغلين 4.1.1

 2 2 2 المرخص لهم بإعادة البيع 4.1.4

 14,341,,2 2,444,324 2,499,321 . مدفوع القيمة مسبقا  4.4

 2,494,219 ,2,429,44 12,,2,144 المشغلين 4.4.1

 ,949,92 944,142 992,124 المرخص لهم بإعادة البيع 4.4.4

 1,011,121 1,040,131 1,123,132 (0.1+0.0إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة )

 %122.02 %100.00 %101.00 نسبة انتشار الهاتف المتنقل إلجمالي عدد السكان

 

 . خدمات اإلنترنت الثابت3

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

 9,222 9,299 9,414 . اآلجل الدفع9.1.1

 ,22 443 ,4, . المدفوعة مسبقا  9.1.4

 2,242 2,292 2,922 (9.1.4+  9.1.1مجموع المشتركين )

 119,942 ,32,,12 129,192. إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض 9.4



 الثابتة

 112,420 111,430 111,313 (4.0+4.1إجمالي منتفعي اإلنترنت الثابت )

 %3.42 %3.13 %3.24 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد السكان

 %02.30 %00.31 %01.13 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد االسر

 

 . خدمات اإلنترنت المتنقل4

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

. مشتركو خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض 3.1

 بالهاتف المتنقل النشطون
1

 
1,101,103 1,100,331 1,333,220 

 %12.41 %11.01 %11.11 نسبة انتشار اإلنترنت المتنقل إلجمالي عدد السكان

1
بناء على اعتماد االتحاد الدولي لالتصاالت، تم اعتماد مشتركي خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل  

 النشطون بدل مشتركي خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل، و هي تجمع بين:

 ل سواء  كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية.أ( جميع المشتركين بأحد باقات اإلنترنت ذو النطاق العريض للهاتف المتنق

ب( أي من المشتركين الذي يستخدم خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض للهاتف المتنقل بدون االشتراك في باقة و هو ما 

 يعرف بالدفع حسب االستخدام.

 

تم تحديث عدد مشتركي خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل النشطين لشهر أكتوبر بواسطة المشغلين 

 1,100,331إلى  1,122,130. كما تم تحديث نفس العدد لنوفمبر من  1,101,103إلى  1,300,232من 

 1,040,131إلى  1,001,224ة المشغلين من تم تحديث العدد اإلجمالي لمشتركي الهواتف المتنقلة لشهر نوفمبر بواسط

 224,4,2و عدد األسر:  4,449,243نسبة االنتشار تم حسابها بناء على نتائج التعداد المنشورة: عدد السكان: 

 


