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It-Telekommunikazzjoni u l-posta fl-ewwel kwart tal-2015 

L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni qiegħda hawnhekk tippubblika l-aħħar statistika 

fuq l-oqsma tat-telekommunikazzjoni u l-posta. Din l-istatistika tħares lejn l-andament ta’ dawn 

is-setturi fl-ewwel kwart ta’ din is-sena. 

L-aħħar cifri juru li in-numru ta’ abbonati tat-telefonija fissa u telefonija mobbli fl-aħħar ta’ 

Marzu li għadda kien akbar minn dak reġistrat fl-aħħar ta’ Marzu 2014. Is-settur tat-telefonija 

mobbli esperjenza wkoll titjib fit-traffiku fl-ewwel kwart ta’ din is-sena, fejn in-numru ta’ 

telefonati u n-numru ta’ minuti ta’ kommunikazzjoni kien akbar minn dak rappurtat fl-ewwel 

kwart tas-sena 2014. 

Żieda oħra kienet reġistrata fin-numru ta’ abbonati tal-broadband b’aċċess fiss, minn 144,585 

fl-aħħar ta’ Marzu 2014 għal 152,659 fl-aħħar ta’ Marzu ta’ din is-sena, li tfisser titjib ta’ 5.6 fil-

mija fit-teħid ta’ dan is-servizz. Min-naħa l-oħra, kien hemm tnaqqis ta’ 0.6 fil-mija fin-numru 

ta’ abbonati ta’ pakketti (jew prodotti) tat-televiżjoni offruti abbażi ta’ miżata ta’ aċċess 

imħallsa kull xahar. 

Is-settur tal-posta esperjenza tnaqqis ta’ 3.9 fil-mija fil-volum ta’ posta mqassma f’Malta fl-

ewwel kwart ta’ din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Dan it-tnaqqis 

huwa attribwit prinċipalment għal waqa fin-numru mqassam ta’ ittri kategorizzati bħala ‘bulk’.  

Flimkien ma’ din l-istqarrija, l- Awtorita' qiegħda tippubblika dik li tissejjaħ ‘Data Report Sheet 

(DRS)’ li tinkludi fiha firxa iktar wiesgħa ta’ indikaturi għas-setturi msemmija hawn fuq. Din id-

DRS tagħti ħarsa lejn statistika miġbura mill-2011 ‘l quddiem abbażi ta’ kull kwart ta’ sena, 

jiġifieri mill-ewwel kwart sar-raba' kwart ta’ kull sena indikata. Inħeġġuk għalhekk taċċessa dan 

id-dokument għal ħarsa dettaljata lejn il-figuri għall-ewwel kwart ta’ din is-sena marbuta mas-

setturi tat-telekommunikazzjoni u l-posta. 

L-Awtorita’ tinnota li l-istatistika maħruġa permezz ta’ din is-serje ta’ pubblikazzjonijiet 

tinġabar b’mod regolari mingħand l-operaturi lokali abbażi ta’ kull kwart tas-sena.  

Kull statistika hija provviżorja u tista’ tinbidel fl-aġġornamenti maħsuba għax-xhur li ġejjin. 

Għal iktar informazzjoni fuq l-istatistika ppubblikata hawnhekk nistednuk ukoll tidħol fis-sit 

elettroniku tal-MCA indikat www.mca.org.mt/market-overview. 

 

http://www.mca.org.mt/market-overview

