
 2102مؤشرات قطاع االتصاالت للربع الثاني لعام 
 

  . خدمات الهاتف الثابت0

 
 يونيو مايو إبريل

 416,612 416,112 416,912 . اآلجل الدفع1.1

 40,624 49,116 40,614 . مدفوعة القيمة مسبقا  1.4

 9,111 9,111 9,111 . الهواتف العمومية1.2

 21,209 21,111 21,124 . قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة1.2

 1,102 1,191 1,192 . الخطوط الالسلكية1.0

 921,292 921,592 922,992 (1.1-1.1إجمالي خطوط الهاتف الثابت )

 %15.25 %15.22 %15.15 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد السكان

 %52.15 %52.19 %59.22 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد األسر

 

 . خدمات الهاتف المتنقل2

 
 يونيو مايو إبريل

 226,411 224,120 221,449 (1.9+1.1. اآلجل الدفع )9

 226,411 224,120 221,449 المشغلين 4.1.1

 1 1 1 المرخص لهم بإعادة البيع 4.1.4

 2,021,240 2,014,142 2,042,011 . مدفوع القيمة مسبقا  4.4

 2,611,002 2,621,100 2,614,411 المشغلين 4.4.1

 004,111 099,996 919,462 المرخص لهم بإعادة البيع 4.4.4

 9,225,221 9,215,222 9,229,215 (9.1+9.9إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة )

 %152.22 %152.15 %152.51 نسبة انتشار الهاتف المتنقل إلجمالي عدد السكان

 

 . خدمات اإلنترنت الثابت3

 
 يونيو مايو إبريل

 9,044 9,129 4,192 . اآلجل الدفع2.1.1

 1,144 1,211 1,912 . المدفوعة مسبقا  2.1.4

 4,926 1,122 1,994 (2.1.4+  2.1.1مجموع المشتركين )

 60,169 61,694 61,199. إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض 2.4



 الثابتة

 159,591 155,111 22,122 (2.9+2.1إجمالي منتفعي اإلنترنت الثابت )

 %2.55 %2.21 %2.12 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد السكان

 %91.19 %99.22 %99.59 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد االسر

 

 . خدمات اإلنترنت المتنقل4

 
 يونيو مايو إبريل

. مشتركو خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض 9.1

 بالهاتف المتنقل النشطون
1

 
1,992,295 1,292,255 1,912,292 

 %15.25 %95.52 %91.52 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.

 

 214,419و عدد األسر:  4,442,246نسبة االنتشار تم حسابها بناء على نتائج التعداد المنشورة: عدد السكان: 

 


