
 مؤشرات قطاع االتصاالت للربع الثاني لعام 1122
 

 خدمات الهاتف الثابت.2

 
 يونيو مايو إبريل

 231,503 231,123 232,222 . اآلجل الدفع1

 52,,20 20,222 23,322 . مدفوعة القيمة مسبقا  2

 331,, 331,, 331,, . الهواتف العمومية2

 23,052 23,,23 23,212 . قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة2

 127,152 122,775 125,511 (4-2إجمالي خطوط الهاتف الثابت )

نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد 

 السكان
21.11% 21.11% 21.12% 

نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد 

 األسر
57.25% 51.41% 51.57% 

 

 خدمات الهاتف المتنقل.1

 
 يونيو مايو إبريل

 210,323 12,,211 ,212,10 (2.1+2.2. اآلجل الدفع )2

 210,323 12,,211 ,212,10 المشغلين 1.1

 3 3 3 المرخص لهم بإعادة البيع 1.2

 2,1,3,0,2 2,351,212 2,303,221 . مدفوع القيمة مسبقا  2

 312,,1,,2 32,505,,2 2,132,222 المشغلين 2.1

 132,511 253,202 231,533 المرخص لهم بإعادة البيع 2.2

 4,527,571 4,522,214 4,471,722 (1+2إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة )

نسبة انتشار الهاتف المتنقل إلجمالي عدد 

 السكان
255.17% 251.55% 255.17% 

 

 خدمات اإلنترنت الثابت.1

 
 يناير مايو إبريل

 13,205 ,13,03 13,501 . اآلجل الدفع1.1

 ,2,33 ,2,55 1,111 . المدفوعة مسبقا  1.2

 12,231 11,032 ,23,,1 (1.2 - 1.1مجموع المشتركين )

. إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض 2

 الثابتة
1,,212 13,510 ,3,,12 



 25,217 24,217 21,741 (1+2إجمالي منتفعي اإلنترنت الثابت )

نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد 

 السكان
1.21% 1.57% 1.22% 

نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد 

 االسر
27.22% 21.55% 21.54% 

 

 خدمات اإلنترنت المتنقل.4

 
 يونيو مايو إبريل

منتفعي خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض 

 بالهاتف المتنقل *
1,155,725 1,211,127 1,272,222 

نسبة انتشار اإلنترنت المتنقل إلجمالي عدد 

 السكان
25.21% 25.51% 27.14% 

 * عدد المنتفعين الذين لديهم الهاتف المتنقل المدعم بخاصية الجيل الثالث.

 

 مستخدمي اإلنترنت.5

 
 يونيو مايو إبريل

اإلجمالي التقديري لعدد مستخدمي اإلنترنت  1.1
 للخط الثابت **

222,202 222,23, 221,33, 

 1,323,231 1,2,2,115 1,221,215 عدد مستخدمي اإلنترنت المتنقل 1.2

. العدد اإلجمالي مستخدمي اإلنترنت 5

(5.2+5.1) 
2,242,272 2,275,115 1,124,212 

 %71.1 %54.7 %54.7 نسبة انتشار االنترنت إلجمالي عدد السكان

( و هو معامل عدد أفراد األسرة الواحدة من 1,3تم تقدير عدد مستخدمي اإلنترنت باستخدام عامل الضرب ) **
 سنوات فما فوق في السلطنة. 1سن 

و عدد  52,352,,2: عدد السكان 2313نسبة االنتشار لشهر إبريل تم حسابها بناء على نتائج التعداد األولية لعام 

 233,032األسر: 

و عدد األسر:  2,002,205نسبة االنتشار لشهر مايو تم حسابها بناء على نتائج التعداد المنشورة: عدد السكان: 

111,313 

 


