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الهاتف المتنقل في المملكة بـ  51مليون
اشتراك نهاية العام 2013م
ب��ل��غ ع���دد االش��ت��راك��ات في
خدمات االتصاالت المتنقلة
ح��وال��ي  51مليون اش��ت��راك
ب���ن���ه���اي���ة ال����ع����ام 2013م،
وتمثل االشتراكات مسبقة
ال���دف���ع ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى
منها بنسبة تتجاوز ،86%
وبذلك تكون نسبة االنتشار

ل������خ������دم������ات االت��������ص��������االت
المتنقلة في المملكة على
م��س��ت��وى ال���س���ك���ان ح��وال��ي
.169.7%
وي��ل��ح��ظ أن ه��ن��اك ان��خ��ف��اض��اً
ف������ي ع�������دد االش�����ت�����راك�����ات
ب��دءاً من الربع الثالث لعام
2012م ب��س��ب��ب ان��خ��ف��اض

ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال���خ���دم���ات
الصوتية في مقابل ارتفاع
ال�����ط�����ل�����ب ع�����ل�����ى خ�����دم�����ات
ال��ب��ي��ان��ات ،ك��م��ا س��اه��م في
ه��ذا االن��خ��ف��اض تنفيذ ق��رار
ت��ص��ح��ي��ح أوض�������اع ال��ع��م��ال��ة
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ،ب���اإلض���اف���ة
إل���ى تنفيذ ق���رار رب���ط شحن

الشرائح مسبقة الدفع برقم
ال���ه���وي���ة ،وع��م��ل��ي��ة ت��ح��دي��ث
البيانات؛ إذ قامت الشركات
ب��إل��غ��اء تفعيل أع���داد كبيرة
م�����ن ال�����ش�����رائ�����ح م���ج���ه���ول���ة
الهوية؛ مما أثر على إجمالي
ع����دد االش���ت���راك���ات ون��س��ب��ة
االنتشار.

إجمالي اإلشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة
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وع����ل����ى ص���ع���ي���د خ����دم����ات
ال��ه��ات��ف ال��ث��اب��ت ،ف��ق��د بلغ
ع�����دد ال���خ���ط���وط ال��ع��ام��ل��ة
ل���ل���ه���ات���ف ال���ث���اب���ت ب��ن��ه��اي��ة
العام 2013م حوالي 4.7
م��ل��ي��ون خ���ط ،م��ن��ه��ا ح��وال��ي
 3.3مليون خط سكني أي
ما يمثل حوالي ( )70%من

إجمالي الخطوط العاملة.
وب��ذل��ك تبلغ نسبة انتشار
ال���ه���ات���ف ال���ث���اب���ت ب��ال��ن��س��ب��ة
ل��ل��س��ك��ان ح��وال��ي ،15.7%
ف�����ي ح����ي����ن ب���ل���غ���ت ن��س��ب��ة
االنتشار للمساكن بحدود
.64.3%

إجمالي اإلشتراكات في خدمات االتصاالت الثابتة
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مالحظة :تقاس نسبة االنتشار للسكان بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان،
أما نسبة االنتشار للمساكن فيتم حسابها بقسمة عدد الخطوط السكنية على عدد المساكن في المملكة.
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اشتراكات خدمات النطاق العريض في المملكة:

أكثر من  14مليون عبر االتصاالت المتنقلة
وحوالي  3ماليين عبر االتصاالت الثابتة ..
زاد الطلب على خدمات النطاق

ع��ب��ر ش��ب��ك��ات االت���ص���االت ال��ث��اب��ت��ة

اإللكترونية ،باإلضافة إلى حاجة

ب��ت��غ��ط��ي��ة واس���ع���ة م���ن ش��ب��ك��ات

مقارنة بالسنوات الماضية ،إذ بلغ

ال��رق��م��ي��ة ( ،)DSLال��ت��وص��ي�لات

ال����ع����ري����ض ،وان����ت����ش����ار اس���ت���خ���دام

مناطق المملكة.

ال���ع���ري���ض م����ؤخ����راً ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر

إجمالي االشتراكات في خدمات

ال���ن���ط���اق ال���ع���ري���ض ع��ب��ر ش��ب��ك��ات
االت���ص���االت ال��م��ت��ن��ق��ل��ة بتعريفها

الشامل إلى حوالي  14.27مليون
اش��ت��راك بنهاية ال��ع��ام 2013م،

وه���ي ت��ش��م��ل االش���ت���راك���ات في
خ��دم��ات ال��م��ع��ط��ي��ات (ال��ب��ي��ان��ات)

واالش�������ت�������راك�������ات ف������ي ب����اق����ات
االت����ص����االت ال��ص��وت��ي��ة ،ول��ت��ك��ون

ب���ذل���ك ن��س��ب��ة ان���ت���ش���ار خ���دم���ات
ال���ن���ط���اق ال���ع���ري���ض ع��ب��ر ش��ب��ك��ات
االت�������ص�������االت ال���م���ت���ن���ق���ل���ة ع��ل��ى

مستوى السكان حوالي .47.6%
ك���م���ا ارت���ف���ع ع����دد االش���ت���راك���ات

ف���ي خ���دم���ات ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض

التي تشمل خطوط المشتركين
ال�لاس��ل��ك��ي��ة ال���ث���اب���ت���ة ،ب��اإلض��اف��ة

إل��ى األل��ي��اف البصرية والخطوط

ال��س��ل��ك��ي��ة األخ������رى إل����ى ح��وال��ي

 2,92م��ل��ي��ون اش����ت����راك ب��ن��ه��اي��ة
ال��ع��ام 2013م؛ ب��ن��س��ب��ة ان��ت��ش��ار
ت����ق����در ب����ح����وال����ي  45.5%ع��ل��ى

مستوى المساكن.

وكان للدعم القوي الذي تقدمه

الحكومة للمشاريع عالية التقنية
والتي تتطلب بنية رقمية جيدة

دور ك���ب���ي���ر ف����ي زي�������ادة ال��ط��ل��ب
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض،

وك��ذل��ك ب��ع��د أن أص��ب��ح��ت الكثير

م���ن اإلج�������راءات ال��ح��ك��وم��ي��ة تتم
عن طريق التعامالت الحكومية

حقوق النشر محفوظة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 2014

ال��م��ج��ت��م��ع إل���ى خ��دم��ات ال��ن��ط��اق

خدمات اإلنترنت في المجتمع،
ال���ت���ي أص��ب��ح��ت م����ص����دراً رئ��ي��س��ي��اً

لمئات اآلالف م��ن البرامج التي
يتم تحميلها على األجهزة الذكية
م���ث���ل ال���ش���ب���ك���ات االج���ت���م���اع���ي���ة،

وت��ط��ب��ي��ق��ات األع���م���ال ،ومعالجة
ال���ن���ص���وص ،وأدوات ال��ح��م��اي��ة،

واأللعاب وغيرها.

وق�����د أدى االن���ت���ش���ار ال��م��ت��زاي��د

ألج������ه������زة ال�����ه�����وات�����ف ال����ذك����ي����ة
ال��م��ت��ن��ق��ل��ة إل���ى ارت���ف���اع ف��ي ع��دد
ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر في

ال���س���ن���وات األخ�����ي�����رة ،ك���م���ا أدى

إل����ى زي�����ادة ف���ي ح��رك��ة ال��ب��ي��ان��ات

الجيل الثالث والرابع في مختلف

وت�����ع�����ك�����ف ال����م����م����ل����ك����ة خ��ل��ال

ال���ف���ت���رة ال���ح���ال���ي���ة ع���ل���ى دراس�����ة

أف��ض��ل ال��س��ب��ل ل��ت��وف��ي��ر خ��دم��ات
«ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض» ف���ي ك��اف��ة

أن��ح��اء ال��م��م��ل��ك��ة ،وه���ي ال��خ��دم��ة
ال��ت��ي ستحقق ف��ي ح��ال إق��راره��ا

خطوات جديدة في توفير شبكة

ذات س��رع��ات ع��ال��ي��ة ت��م��كّ ��ن من
استيعاب كافة أن���واع الخدمات

ف���ي ك���ل أرج�����اء ال��م��م��ل��ك��ة ،وي��ت��م
ح��ال��ي��اً ت��ق��دي��م خ���دم���ات ال��ن��ط��اق
ال����ع����ري����ض ع����ن ط����ري����ق ش��ب��ك��ات
االتصاالت الثابتة والمتنقلة.

ع��ب��ر ه����ذه األج���ه���زة ال��م��دع��وم��ة
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة
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بنسبة بلغت أكثر من  ٪ 55على مستوى السكان ..

أكثر من  16مليون مستخدم لإلنترنت في
المملكة بنهاية العام 2013م

زادت نسبة انتشار االنترنت
ب����م����ع����دالت ع����ال����ي����ة خ��ل�ال
ال����س����ن����وات ال���م���اض���ي���ة ،إذ
ارت����ف����ع����ت م�����ن  5%ع����ام
2001م إلى أكثر من 55%
في نهاية العام 2013م.
وي���ق���در ع���دد م��س��ت��خ��دم��ي
االن����ت����رن����ت ف����ي ال��م��م��ل��ك��ة
ح�����ال�����ي�����اً ب�����ح�����وال�����ي 16,5

م����ل����ي����ون ُم����س����ت����خ����دم؛ إذ
س��اه��م االس��ت��ث��م��ار ال��ه��ائ��ل
ف������ي ت����وس����ي����ع وت����ح����دي����ث
ش���ب���ك���ات االت�����ص�����االت ف��ي
ان����ت����ش����ار ال����خ����دم����ة ب��ش��ك��ل
ك����ب����ي����ر ،وان�����ع�����ك�����س ذل����ك
ع��ل��ى ال���م���ع���دالت ال��ع��ال��ي��ة
ل�ل�اس���ت���خ���دام .ك��م��ا ل��وح��ظ
زي��ادة الطلب على خدمات
االنترنت والنطاق العريض

10.3 11.4 13.6 15.8 16.5
55.1%

7.6

9.3

م�����ؤخ�����راً  ،م����ع االس���ت���خ���دام
واالرت��ب��اط الكبيرين بقنوات
التواصل االجتماعي.
وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن يشهد
ال����ط����ل����ب ع����ل����ى خ����دم����ات
االن��ت��رن��ت ارت��ف��اع��اً ملحوظاً
ف�����ي ال����س����ن����وات ال��ق��ل��ي��ل��ة
ال�����ق�����ادم�����ة ن���ت���ي���ج���ة ت���وف���ر
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إيرادت خدمات االتصاالت المتنقلة والثابتة
والمعطيات بـ 75مليار ريال نهاية 2013
بلغت اإليرادات اإلجمالية المباشرة من خدمات االتصاالت
المتنقلة وال��ث��اب��ت��ة وخ��دم��ات ال��م��ع��ط��ي��ات ف��ي المملكة
حوالي  75مليار ري��ال في نهاية ع��ام 2013م ،بمتوسط
ن��م��و ي��ق��در ب��ح��وال��ي  10%س��ن��وي��اً خ�لال ال��س��ن��وات الثمان
الماضية (2005م-2013م).

وم��ث��ل��ت خ��دم��ات االت��ص��االت المتنقلة ح��وال��ي  73%من
إج��م��ال��ي اإلي�����رادات ،ف��ي ح��ي��ن مثلت خ��دم��ات االت��ص��االت
الثابتة والمعطيات ح��وال��ي  27%م��ن إجمالي اإلي���رادات
نهاية العام 2013م.

ايرادات قطاع خدمات االتصاالت ( مليار ريال )
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بنمو سنوي يقدر بـ 14%

 102مليار حجم اإلنفاق على خدمات االتصاالت
وتقنية المعلومات في المملكة نهاية 2013
وت����ق����ن����ي����ة ال����م����ع����ل����وم����ات
ب��ن��س��ب��ة ت����زي����د ع���ل���ى 12%
ف���ي ع���ام 2014م؛ بسبب
االس���ت���ث���م���ارات ال��ك��ب��ي��رة من
القطاع الحكومي والخاص،
كما يتوقع أن تشهد سوق
خ��دم��ات االت��ص��االت وتقنية
ال���م���ع���ل���وم���ات ن����م����واً ق���وي���اً
ف����ي ال���ط���ل���ب ع���ل���ى أح����دث
المنتجات التقنية والبرامج
ال���خ���اص���ة ب��ال��ح��م��اي��ة وأم����ن
ال���م���ع���ل���وم���ات؛ م����ع زي������ادة
االهتمام بالتقنيات الحديثة
والتطبيقات التفاعلية تمشياً
م����ع ال���ت���ط���ورات ال��ج��دي��دة
ف��ي التقنية وال��م��ع��ل��وم��ات
وشبكات االت��ص��االت؛ وهو
م����ا س����ي����ؤدى إل������ى ت��ن��ام��ي

تشير ت��ق��دي��رات الهيئة إل��ى
أن ح���ج���م اإلن������ف������اق ع��ل��ى
خ��دم��ات االت��ص��االت وتقنية
ال��م��ع��ل��وم��ات ي��ق��در ب��ح��دود
 102م��ل��ي��ار ري���ال ف��ي ال��ع��ام
2013م؛ مقارنة بـ  36مليار
ري�����ال ف���ي ال���ع���ام 2005م،
وبمتوسط نمو سنوي يقدر
بحوالي .14%
ويمثل اإلن��ف��اق على تقنية
ال��م��ع��ل��وم��ات ح���وال���ي 36%
م��ن إجمالي حجم اإلن��ف��اق؛
يتمثل معظمها في اإلنفاق
ع���ل���ى األج�����ه�����زة وخ���دم���ات
تقنية المعلومات.
ويتوقع أن ينمو حجم اإلنفاق
ع��ل��ى خ���دم���ات االت���ص���االت
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تجدر اإلش��ارة إل��ى أن سوق
خ��دم��ات االت��ص��االت وتقنية
ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي المملكة
هي أكبر أس��واق االتصاالت
وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات في
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق االوس����ط
من حيث القيمة الرأسمالية
وحجم اإلنفاق ،إذ يستحوذ
على نسبة ت��زي��د ع��ل��ى70%
م��ن حجم ه��ذا القطاع في
أس�������واق ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي،
وباستثمارات رأسمالية تزيد
ع��ن ( 135م��ل��ي��ار) ري���ال في
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بسبب الطلب الهائل على
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الشركات أن تقوم بتوسيع
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وم�����راك�����ز ح���ف���ظ ال���ب���ي���ان���ات.
ول���ت���ح���ق���ي���ق ذل�������ك ،ض��خ��ت
الشركات استثمارات ضخمة
لتوسيع شبكاتها وتحديثها؛
وك�����ان أك���ب���ر ال��ت��ح��دي��ات هو
تغطية المساحة الجغرافية
ال��ك��ب��ي��رة للمملكة وت��ب��اع��د
ال���م���دن وال���ق���رى واخ��ت�لاف
الكثافة السكانية فيها.
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إسهام نشاط االتصاالت يساهم في الناتج
المحلي اإلجمالي بـ 2.78%
أدى ت��ن��ام��ي االس��ت��ث��م��ارات
الرأسمالية وتوسيع شبكات
االت��ص��االت وت��ط��وي��ره��ا إلى
زي��������ادة م���س���اه���م���ة ن���ش���اط
االت������ص������االت ف�����ي ال���ن���ات���ج
ال��م��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي بشكل
م����ل����م����وس ،ن���ت���ي���ج���ة ت���ح���ري���ر
ق���ط���اع االت����ص����االت وف��ت��ح
سوقه للمنافسة ،ما أدى
إل����ى ج����ذب االس���ت���ث���م���ارات
ل��ل��ق��ط��اع ،وزي����ادة م��ع��دالت
ال����ن����م����و ف�����ي�����ه ،وارت������ف������اع
إسهامه المباشر في الناتج

اإلج��م��ال��ي المحلي ،إضافة
إل����ى آث������اره اإلي���ج���اب���ي���ة غ��ي��ر
ال��م��ب��اش��رة ف��ي رف��ع ك��ف��اءة
القطاعات االنتاجية األخرى
في االقتصاد.
وبحسب ت��ق��دي��رات الهيئة،
ت����ق����در م���س���اه���م���ة ق���ط���اع
االتصاالت بحوالي 2.78%
ل��ل��ع��ام2013م؛ م��ع ارت��ف��اع
ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة ل��ن��ش��اط
االت���ص���االت خ�ل�ال األع���وام
ال���ث�ل�اث���ة ال��م��اض��ي��ة .إال أن��ه
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ف�����ي ح������ال ت���ح���ي���ي���د ق���ط���اع
ال����ب����ت����رول وال���ت���ع���دي���ن ف��ي
مكون الناتج المحلي ،يقدر
أن ت��ك��ون ن��س��ب��ة مساهمة
ن�����ش�����اط االت�������ص�������االت ف��ي
إجمالي الناتج المحلي -غير
ال���ن���ف���ط���ي -ب����ح����دود 8%
ل���ل���ع���ام 2013م .إض���اف���ة
ال���ى ذل���ك ،س��ت��س��ه��م قيم
االستثمارات الضخمة في
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ش��ب��ك��ات
وخ�������ص�������وص�������اً ل�����خ�����دم�����ات
النطاق العريض ف��ي تعزيز

مساهمة نشاط االتصاالت
في إجمالي الناتج المحلي.
ووف����ق����اً ل����دراس����ات ال��ب��ن��ك
الدولي ،فإن هنالك عالقة
ط���ردي���ة ب��ي��ن ن��س��ب��ة ان��ت��ش��ار
خ���دم���ات ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض
ومعدل النمو في إجمالي
ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي؛ إذ ي��ؤدي
االرتفاع في انتشار خدمات
ال���ن���ط���اق ال���ع���ري���ض ب��ن��س��ب��ة
 10%إل�����ى ن���م���و ح��ق��ي��ق��ي
بحدود  1.3%في إجمالي
الناتج المحلي.
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تطلق
مشروعا لدراسة سوق االتصاالت وتقنية
المعلومات في المملكة
أط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة االت����ص����االت وت��ق��ن��ي��ة
ال���م���ع���ل���وم���ات ب���ال���ش���راك���ة م����ع م��رك��ز
األب����ح����اث ف���ي ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك ف��ه��د
ل��ل��ب��ت��رول وال��م��ع��ادن ال��م��رح��ل��ة األول���ى
من مشروع دراس��ة سوق االتصاالت
وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة،
وال���ت���ي س��ت��غ��ط��ي م��ع��ظ��م ال��م��ن��اط��ق
وال��م��دن وال��م��راك��ز وال��ق��رى ف��ي كافة
أن����ح����اء ال��م��م��ل��ك��ة .وي���س���اه���م ط�ل�اب
وط����ال����ب����ات م����ن م���خ���ت���ل���ف ج���ام���ع���ات
المملكة ف��ي تنفيذ ه��ذا المشروع،
إذ س���ي���ق���وم���ون ف���ي ه����ذه ال��م��رح��ل��ة
ب��ج��م��ع االس��ت��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي تستهدف
شرائح األف��راد ،والمنازل ،والمنشآت
ال���خ���اص���ة ،وال���م���ن���ش���آت ال��ح��ك��وم��ي��ة،
والجهات التعليمية.
وتهدف هذه الدراسة المسحية إلى
تحديد وض��ع تطور س��وق االت��ص��االت

وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة
ل��ل��ث�لاث��ة أع������وام ال��م��ق��ب��ل��ة 2014م،
2015م ،و 2016م .وستركز في هذا
اإلط���ار ع��ل��ى ت��ط��ور ال��خ��دم��ات وم��دى
ان���ت���ش���اره���ا ،وع����ن وض����ع االس��ت��ث��م��ار،
وع��ن اس��ت��خ��دام التقنية ف��ي ال��س��وق
السعودية ،وتحديد أنماط استخدام
االنترنت وال��ع��ادات المصاحبة لذلك،
ومستوى الرضا ،وعوائق االستخدام.
كما سيتيح إن��ج��از ه��ذه ال��دراس��ة بناء
م���رج���ع م��ه��م ع���ن ق���ط���اع االت���ص���االت
وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة
ت��س��ت��ف��ي��د م���ن���ه ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
ومؤسسات القطاع الخاص واألفراد
على المستوى المحلي ،كما ستكون
����ي��ل�ا ح���ي���وي���اً ل���ل���ش���رك���ات ال��م��ح��ل��ي��ة
دل ً
واألج���ن���ب���ي���ة ال���م���ه���ت���م���ة ب���االس���ت���ث���م���ار
ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة ،وم���ص���دراً م��ه��م��ا ي��ع��زز

م���وق���ع ال���ق���ط���اع ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ف��ي
تقييمات المؤسسات الدولية ومراكز
ال���دراس���ات ال��م��ع��ن��ي��ة بتقييم وتحليل
أسواق االتصاالت وتقنية المعلومات
وال����خ����دم����ات ال���م���ق���دم���ة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى
المستوى العالمي.
تجدر اإلشارة إلى أن جامعي البيانات
م��ن ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات سيحملون
بطاقات تعريفية بهم تخص مشروع
ال�����دراس�����ة ،ك���م���ا س���ي���ق���وم���ون ب��ج��م��ع
االستبيانات من خالل االجهزة اللوحية
 ,وت��دع��و الهيئة الجميع إل��ى تسهيل
مهمتهم بما يضمن تحقيق الهدف
األساس من إنجاز هذه الدراسة وهو
تطوير الخدمات ودعم التقنيات في
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة ،وت��ع��زي��ز م��س��ت��وى رض��ا
المستخدمين عما يقدم فيه.
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