
1122مؤشرات قطاع االتصاالت للربع الرابع لعام   
 

 خدمات الهاتف الثابت.2

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

 711,122 717,274 714,012 . اآلجل الدفع1

 71,201 72,210 72,271 . مدفوعة القيمة مسبقا  7

 1,841 1,841 1,841 . الهواتف العمومية2

 22,487 22,218 04,124 . قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة0

 1,247 1,824 1,222 . الخطوط الالسلكية1

 656,262 652,652 656,282 (4-1إجمالي خطوط الهاتف الثابت )

 %13.22 %13.24 %13.26 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد السكان

 %61,21 %61.21 %61.81 نسبة انتشار الهاتف الثابت إلجمالي عدد األسر

 

 خدمات الهاتف المتنقل.1

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

 027,422 021,111 027,110 (1.6+1.1. اآلجل الدفع )1

 027,422 021,111 027,110 المشغلين 1.1

 4 4 4 المرخص لهم بإعادة البيع 1.7

 0,222,111 0,211,274 0,721,221 . مدفوع القيمة مسبقا  7

 2,228,002 2,204,121 2,242,184 المشغلين 7.1

 128,241 121,780 112,111 المرخص لهم بإعادة البيع 7.7

 4,532,645 4,645,328 4,635,222 (6+1إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة )

 %162,43 %161.12 %122.62 نسبة انتشار الهاتف المتنقل إلجمالي عدد السكان

 

 خدمات اإلنترنت الثابت.3

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

 8,771 8,100 8,824 . اآلجل الدفع1.1

 7,174 2,708 2,712 . المدفوعة مسبقا  1.7

 14,801 11,227 17,402 (1.7 - 1.1مجموع المشتركين )



. إجمالي عدد منتفعي خدمة النطاق العريض 7

 الثابتة
12,101 22,807 28,712 

 52,322 58,224 51,822 (6+1إجمالي منتفعي اإلنترنت الثابت )

 %2.61 %2.32 %6.24 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد السكان

 %66.14 %61.62 %63.65 نسبة انتشار اإلنترنت الثابت إلجمالي عدد االسر

 

 خدمات اإلنترنت المتنقل.4

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

منتفعي خدمة اإلنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف 

 المتنقل *
6,428,553 6,866,384 6,122,855 

 %66.14 %26.26 %52.22 نسبة انتشار اإلنترنت المتنقل إلجمالي عدد السكان

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

 

 مستخدمي اإلنترنت.5

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر

اإلجمالي التقديري لعدد مستخدمي اإلنترنت  1.1

 للخط الثابت **
022,722 021,122 111,111 

 1,111,080 1,228,128 1,122,121 عدد مستخدمي اإلنترنت المتنقل 1.7

. العدد اإلجمالي مستخدمي اإلنترنت 8

(8.1+8.6) 
6,186,668 6,664,518 6,125,342 

 %65.6 %56.3 %66.2 نسبة انتشار االنترنت إلجمالي عدد السكان

 1( و هو معامل عدد أفراد األسرة الواحدة من سن 1,8تم تقدير عدد مستخدمي اإلنترنت باستخدام عامل الضرب ) **
 سنوات فما فوق في السلطنة.

 047,781و عدد األسر:  7,222,022نسبة االنتشار تم حسابها بناء على نتائج التعداد المنشورة: عدد السكان: 

 


