
سبتمبر اغسطس يوليو

                        265,194                             260,189                          258,502

                          25,630                               25,569                            25,520

6,801                            6,801                               6,801                            

45,346                          45,320                             45,282                          

1,829                            1,820                               1,828                            

344,800 339,699 337,933

9.52% 9.38% 9.33%

85.71% 84.44% 84.00%

سبتمبر اغسطس يوليو

492,016 489,590 489,370

492,016                       489,590                          489,370                       

0 0 0

5,054,101 5,023,060 4,963,923

4,519,277                    4,492,182                       4,446,628                    

534,824                       530,878                          517,295                       

5,546,117 5,512,650 5,453,293

153.08% 152.16% 150.52%

سبتمبر اغسطس يوليو

                            4,308                                 4,438                              4,464

287 326 316                               

4,595 4,764 4,780

143,995 138,871 136,605

148,590 143,635 141,385

4.10% 3.96% 3.90%

36.94% 35.70% 35.15%

سبتمبر اعسطس يوليو

2,119,984 2,139,450 2,109,887

58.51% 59.05% 58.24%
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الثابت الهاتف خدمات

المدفع اآلجل1.1

مسبقا القيمة مدفوعة1.2

العمومية الهواتف1.3

المتكاملة للخدمات الرقمية الشبكة قنوات1.4

الالسلكية الخطوات1.5

الثابت الهاتف خطوط إجمالي (1.1-1.5)

السكان عدد ألجمالي الثابت الهاتف انتشار نسبة

األسر عدد إلجمالي الثابت الهاتف انتشار نسبة

  المتنقل الهاتف خدمات

الدفع اآلجل2.1 (1.1+2.1.2. 2)

المشغلين 2.1.1

البيع بإعادة لهم المرخص 2.1.2

 (2 2.1+2.2.2) مسبقا القيمة مدفوع2.2

المشغلين 2.2.1

البيع بإعادة لهم المرخص2.2.2

2.2+2.1) المتنقلة الهواتف منتفعي اجمالي .2)

السكان عدد إلجمالي المتنقل الهاتف انتشار نسبة

:الثابت اإلنترنيت خدمات

المدفع اآلجل .3.1.1

مسبقًا القيمة مدفوعة .3.1.2

 (3.1.1+3.1.2) المشتركين مجموع3.1

الثابتة العريض النطاق خدمة عددمنتفعي إجمالي3.2

السكان عدد إلجمالي الثابت اإلنترنيت منتفعي إجمالي (3.1+3.2)

السكان عدد إلجمالي الثابت اإلنترنيت انتشار نسبة

االسر عدد إلجمالي الثابت اإلنترنيت انتشار نسبة

المتنقل اإلنترنيت خدمات

النشطون المتنقل بالهاتف العريض النطاق ذو اإلنترنت خدمة مشتركو4.1       

السكان عدد إلجمالي المتنقل انتشاراإلنترنت نسبة



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

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

(أ) شهرية أو أسبوعية أو يومية كانت ء سوا المتنقل للهاتف العريض النطاق ذو اإلنترنت باقات بأحد المشتركين جميع  . 

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

االستخدام حسب بالدفع يعرف .

 المركز نشرها التي البيانات على ًء بنا حسابها تم (مارس) لشهر األسر و السكان عدد إلجمالي الخدمات انتشار نسبة:  مالحظة

 هو األسر عدد و 2012منتصف حتى (3,623,001) هو المبدئي السكان عدد هي و المعلومات، و إللحصاءات الوطني

(402,286).


