
 1122مؤشرات قطاع االتصاالت للربع الثالث لعام 
 

 خدمات الهاتف الثابت.2

 
 سبتمبر أغسطس يوليو

 102,000 100,202 100,001 . اآلجل الدفع1

 12,292 01,,10 10,102 . مدفوعة القيمة مسبقا  1

 2,001 2,001 2,001 . الهواتف العمومية9

 92,1,1 ,90,21 90,221 . قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة,

 074,282 071,182 072,282 (4-1إجمالي خطوط الهاتف الثابت )

 %12.08 %12.14 %12.12 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد السكان

 %82.74 %21.20 %22.70 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد األسر

 

 خدمات الهاتف المتنقل.1

 
 سبتمبر أغسطس يوليو

 10,020, 11,202, 12,229, (1.0+1.1. اآلجل الدفع )1

 10,020, 11,202, 12,229, المشغلين 1.1

 0 0 0 المرخص لهم بإعادة البيع 1.1

 121,090,, 00,,119,, 100,214,, . مدفوع القيمة مسبقا  1

 9,011,029 19,,,9,20 021,,9,22 المشغلين 1.1

 4,2,204 ,412,02 419,,41 المرخص لهم بإعادة البيع 1.1

 4,822,228 4,842,424 4,227,827 (0+1إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة )

 %182.14 %188.14 %182.71 نسبة انتشار الهاتف المتنقل إلجمالي عدد السكان

 

 خدمات اإلنترنت الثابت.3

 
 سبتمبر أغسطس يوليو

 2,111 2,400 2,291 . اآلجل الدفع1.1

 9,494 9,201 9,040 . المدفوعة مسبقا  1.1

 11,0,0 19,101 19,001 (1.1 - 1.1مجموع المشتركين )

 002,,2 10,,29 21,290. إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض 1



 الثابتة

 88,808 88,221 82,811 (0+1إجمالي منتفعي اإلنترنت الثابت )

 %0.72 %0.88 %0.84 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد السكان

 %12.42 %14.22 %14.84 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد االسر

 

 خدمات اإلنترنت المتنقل.4

 
 سبتمبر أغسطس يوليو

منتفعي خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف 

 المتنقل *
0,424,847 0,418,887 0,428,114 

 %78.82 %74.24 %74.28 نسبة انتشار اإلنترنت المتنقل إلجمالي عدد السكان

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

 

 مستخدمي اإلنترنت.5

 
 سبتمبر أغسطس يوليو

اإلجمالي التقديري لعدد مستخدمي اإلنترنت  4.1

 للخط الثابت **
,92,11, ,,,,110 ,40,191 

 ,10,,1,24 1,200,920 01,201,,1 عدد مستخدمي اإلنترنت المتنقل 4.1

. العدد اإلجمالي مستخدمي اإلنترنت 2

(2.1+2.0) 
1,200,208 0,220,222 0,124,222 

 %82.2 %84.2 %82.4 نسبة انتشار االنترنت إلجمالي عدد السكان

 4( و هو معامل عدد أفراد األسرة الواحدة من سن 4,0تم تقدير عدد مستخدمي اإلنترنت باستخدام عامل الضرب ) **
 سنوات فما فوق في السلطنة.

و عدد األسر:  ,02,,1,22: عدد السكان 1010نسبة االنتشار لشهر إبريل تم حسابها بناء على نتائج التعداد األولية لعام 

,00,009 

 441,040و عدد األسر:  02,,1,009نسبة االنتشار لشهر مايو تم حسابها بناء على نتائج التعداد المنشورة: عدد السكان: 

 


