
 3102مؤشرات قطاع االتصاالت للربع األول لعام 

 خدمات الهاتف الثابت.2

 
 مارس فبراير يناير

 868,322 888,221 881,122 . اآلجل الدفع1.1

 86,812 82,862 82,836 . مدفوعة القيمة مسبقا  1.8

 2,231 2,231 2,231 . الهواتف العمومية1.8

 66,286 66,286 66,816 . قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة1.6

 1,212 1,212 1,216 . الخطوط الالسلكية1.6

 111,134 112,213 144,001 (1.1-1.1إجمالي خطوط الهاتف الثابت )

 %3.11 %3.03 %3.14 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد السكان

 %32.01 %11.41 %14.11 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد األسر

 

 . خدمات الهاتف المتنقل1

 
 مارس فبراير يناير

 612,181 618,262 621,382 (1.2+1.1. اآلجل الدفع )2

 612,181 618,262 621,382 المشغلين 8.1.1

 3 3 3 المرخص لهم بإعادة البيع 8.1.8

 6,238,322 6,232,122 6,282,686 . مدفوع القيمة مسبقا  8.8

 6,832,222 6,826,126 6,821,682 المشغلين 8.8.1

 622,121 683,216 612,136 المرخص لهم بإعادة البيع 8.8.8

 1,232,131 1,234,111 1,144,144 (2.1+2.2إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة )

 %101.34 %144.21 %141.41 نسبة انتشار الهاتف المتنقل إلجمالي عدد السكان

 

 . خدمات اإلنترنت الثابت3

 
 مارس فبراير يناير

 6,238 6,388 6,182 . اآلجل الدفع8.1.1

 688 626 288 . المدفوعة مسبقا  8.1.8

 6,686 6,212 6,162 (8.1.8+  8.1.1مجموع المشتركين )



 

. إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض 8.8

 الثابتة
111,288 181,216 188,186 

 121,103 121,134 121,411 (1.2+1.1إجمالي منتفعي اإلنترنت الثابت )

 %1.12 %1.31 %1.11 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد السكان

 %11.11 %11.12 %14.10 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد االسر

 

 . خدمات اإلنترنت المتنقل4

 
 مارس فبراير يناير

. مشتركو خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض 0.1

 بالهاتف المتنقل النشطون
1

 
1,311,321 1,341,410 1,333,113 

 %12.01 %10.12 %11.14 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.

 

نسبة انتشار الخدمات إلجمالي عدد السكان و األسر لشهري يناير و فبراير تم حسابها بناًء على البيانات التي نشرها 

و عدد األسر هو  2411حتى منتصف  1,231,233المركز الوطني لإلحصاءات والمعلومات، وهيعدد السكان المبدئي هو 

042,234 

نسبة انتشار الخدمات إلجمالي عدد السكان و األسر لشهر مارس تم حسابها بناًء على البيانات التي نشرها المركز 

و عدد األسر هو  2412حتى منتصف  1,421,441الوطني لإلحصاءات و المعلومات، و هي عدد السكان المبدئي هو 

042,234 
 


