
يیونيیو مايیو اابريیل
                        258,191                             254,858                          253,499
                          25,451                               25,344                            25,256

6,801                            6,801                               6,801                            
44,876                          44,892                             44,418                          

1,825                            1,819                               1,786                            
337,144 333,714 331,760

9.31% 9.21% 9.16%
83.81% 82.95% 82.47%

يیونيیو مايیو اابريیل
487,472 485,943 484,968

487,472                       485,943                          484,968                       
0 0 0

4,934,629 4,888,723 4,859,078
4,420,571                    4,381,042                       4,357,119                    

514,058                       507,681                          501,959                       
5,422,101 5,374,666 5,344,046
149.66% 148.35% 147.50%

يیونيیو مايیو اابريیل
                            4,577                                 4,682                              4,766

283 383 459                               
4,860 5,065 5,225

134,301 130,379 129,476
139,161 135,444 134,701

3.84% 3.74% 3.72%
34.59% 33.67% 33.48%

يیونيیو مايیو اابريیل

2,074,985 1,967,097 1,908,243

57.27% 54.29% 52.67%

االسكانن  عددد  إلجمالي  االثابت  ااإلنترنيیت  اانتشارر  نسبة
ااالسر  عددد  إلجمالي  االثابت  ااإلنترنيیت  اانتشارر  نسبة

االمتنقل  ااإلنترنيیت  خدماتت
4. االنشطونن  االمتنقل  بالهاتف  االعريیض  االنطاقق  ذذوو  ااإلنترنت  خدمة  مشتركو

االسكانن  عددد  إلجمالي  االمتنقل  اانتشاررااإلنترنت  نسبة

االمدفع  ااآلجل3.1.1

مسبقًا  االقيیمة  مدفوعة3.1.2

(3.1.1+3.1.2) االمشتركي  مجموعع3.1
االثابتة  االعريیض  االنطاقق  خدمة  عدددمنتفعي  إإجمالي3.2

االسكانن  عددد  إلجمالي  االثابت  ااإلنترنيیت  منتفعي  إإجمالي (3.1+3.2) 

االمشغليین2.2.1 
االبيیع  بإعاددةة  لهم  االمرخص2.2.2

(2.1+2.2) 2. االمتنقلة  االهوااتف  منتفعي  ااجمالي
االسكانن  عددد  إلجمالي  االمتنقل  االهاتف  اانتشارر  نسبة

:االثابت  ااإلنترنيیت  خدماتت

االمتنقل  االهاتف  خدماتت 
االدفع  ااآلجل2.1 (2.1.1+2.1.2) 

االمشغليین2.1.1
االبيیع  بإعاددةة  لهم  االمرخص2.1.2

مسبقه  االقيیمة  مدفوعع2.2

االمتكاملة  للخدماتت  االرقميیة  االشبكة  قنوااتت1.4

االالسلكيیة  االخطوااتت1.5

االثابت  االهاتف  خطوطط  إإجمالي (1.1-1.5)
االسكانن  عددد  ألجمالي  االثابت  االهاتف  اانتشارر  نسبة
ااألسر  عددد  إلجمالي  االثابت  االهاتف  اانتشارر  نسبة

Q2/2013
االثابت  االهاتف  خدماتت

االمدفع  ااآلجل1.1

مسبقا  االقيیمة  مدفوعة1.2

االعموميیة  االهوااتف1.3



االمتنقل  بالهاتف  االعريیض  االنطاقق  ذذوو  ااإلنترنت  خدمة  مشتركي  ااعتمادد  تم  لالتصاالتت،  االدوولي  ااالتحادد  ااعتمادد  على  بناء  ¹  
بيین  تجمع  هي  وو  االمتنقل،  بالهاتف  االعريیض  االنطاقق  ذذوو  خدمةااإلنترنت  مشتركي  بدلل  االنشطونن : 

(أأ) شهريیة  أأوو  أأسبوعيیة  أأوو  يیوميیة  كانت  ء  سواا  االمتنقل  للهاتف  االعريیض  االنطاقق  ذذوو  ااإلنترنت  باقاتت  بأحد  االمشتركيین  جميیع  . 
(بب) ما  هو  وو  باقة  في  ااالشترااكك  بدوونن  االمتنقل  للهاتف  االعريیض  االنطاقق  ذذوو  ااإلنترنت  خدمة  يیستخدمم  االذيي  االمشتركيین  من  أأيي   

ااالستخداامم  حسب  بالدفع  يیعرفف .

  االمركز  نشرها  االتي  االبيیاناتت  على  ًء  بنا  حسابها  تم )ماررسس(  لشهر  ااأألسر  وو  االسكانن  عددد  إإلجمالي  االخدماتت  اانتشارر  نسبة:  مالحظة
  هو  ااأألسر  عددد  وو  ٢۲٠۰١۱٢۲  منتصف  حتى )٣۳،٦٢۲٣۳،٠۰٠۰١۱(  هو  االمبدئي  االسكانن  عددد  هي  وو  االمعلوماتت،  وو  إللحصاءااتت  االوطني

)٤٠۰٢۲،٢۲٨۸٦(.


