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51 مليون  بـ  المملكة  المتنقل في  الهاتف 
2013م العام  اشتراك نهاية 
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات اإلتصاالت المتنقلة
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بــلــغ عـــدد االشــتــراكــات في 
المتنقلة  االتصاالت  خدمات 
اشــتــراك  مليون   51 حــوالــي 
2013م،  الــــعــــام  بـــنـــهـــايـــة 
مسبقة  االشتراكات  وتمثل 
الـــدفـــع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
 ،86% تتجاوز   بنسبة  منها 
وبذلك تكون نسبة االنتشار 

ــــــخــــــدمــــــات االتــــــــصــــــــاالت  ل
على  المملكة  في  المتنقلة 
مــســتــوى الـــســـكـــان حــوالــي 

 .169.7%
ويــلــحــظ أن هــنــاك انــخــفــاضــًا 
فــــــي عـــــــدد االشـــــتـــــراكـــــات 
لعام  الثالث  الربع  من  بــدءًا 
انــخــفــاض  بــســبــب  2012م 

ـــخـــدمـــات  ـــى ال ـــب عـــل ـــطـــل ال
ارتفاع  مقابل  في  الصوتية 
الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى خـــــدمـــــات 
ــات، كــمــا ســاهــم في  ــان ــي ــب ال
قــرار  تنفيذ  االنــخــفــاض  هــذا 
ــة  ــعــمــال ــصــحــيــح أوضـــــــاع ال ت
ــكــة، بـــاإلضـــافـــة  ــمــمــل فـــي ال
شحن  ربـــط  قـــرار  تنفيذ  إلـــى 

الشرائح مسبقة الدفع برقم 
الـــهـــويـــة، وعــمــلــيــة تــحــديــث 
البيانات؛ إذ قامت الشركات 
كبيرة  أعـــداد  تفعيل  بــإلــغــاء 
مـــــن الـــــشـــــرائـــــح مـــجـــهـــولـــة 
الهوية؛ مما أثر على إجمالي 
عــــدد االشـــتـــراكـــات ونــســبــة 

االنتشار.    

المتنقلة االتصاالت  اإلشتراكات في خدمات  إجمالي 
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اجمالي الخطوط نسبة اإلنتشار للمساكن
نسبة اإلنتشار للسكان
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الخطوط التجارية
الخطوط السكنية

السكان،  العاملة على عدد  الثابت  الهاتف  مالحظة: تقاس نسبة االنتشار للسكان بقسمة إجمالي خطوط 
أما نسبة االنتشار للمساكن فيتم حسابها بقسمة عدد الخطوط السكنية على عدد المساكن في المملكة.  

ـــد خــــدمــــات  وعــــلــــى صـــعـــي
الــثــابــت، فــقــد بلغ  الــهــاتــف 
ــعــامــلــة  عـــــدد الـــخـــطـــوط ال
ـــت بــنــهــايــة  ـــاب ـــث لـــلـــهـــاتـــف ال
 4.7 حوالي  2013م  العام 
مــلــيــون خـــط، مــنــهــا حــوالــي 
أي  مليون خط سكني   3.3
ما يمثل حوالي )%70( من 

العاملة.  الخطوط  إجمالي 
انتشار  نسبة  تبلغ  وبــذلــك 
الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت بــالــنــســبــة 
 ،15.7% حــوالــي  لــلــســكــان 
ـــلـــغـــت نــســبــة  فـــــي حــــيــــن ب
بحدود  للمساكن  االنتشار 

.64.3%
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الثابتة االتصاالت  اإلشتراكات في خدمات  إجمالي 
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المتنقلة  االتصاالت  عبر  مليون   14 من  أكثر 
.. الثابتة  3 ماليين عبر االتصاالت  وحوالي 

المملكة: العريض في  النطاق  اشتراكات خدمات 

النطاق  خدمات  على  الطلب  زاد 

الـــعـــريـــض مــــؤخــــرًا  بــشــكــل كــبــيــر 

مقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغ 

خدمات  في  االشتراكات  إجمالي 

ــر شــبــكــات  الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض عــب

بتعريفها  الــمــتــنــقــلــة  االتـــصـــاالت 

الشامل إلى حوالي 14.27 مليون 

2013م،  الــعــام  بنهاية  اشــتــراك 

وهـــي تــشــمــل االشـــتـــراكـــات في 

خــدمــات الــمــعــطــيــات )الــبــيــانــات( 

ــــاقــــات  ـــــــراكـــــــات فــــــي ب واالشـــــــت

االتــــصــــاالت الــصــوتــيــة، ولــتــكــون 

ـــتـــشـــار خـــدمـــات  بـــذلـــك نــســبــة ان

ــر شــبــكــات  الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض عــب

االتـــــــصـــــــاالت الـــمـــتـــنـــقـــلـــة عــلــى 

 .47.6% مستوى السكان حوالي 

ـــراكـــات  كـــمـــا ارتـــفـــع عــــدد االشـــت

فـــي خـــدمـــات الــنــطــاق الــعــريــض 

عــبــر شــبــكــات االتـــصـــاالت الــثــابــتــة 

المشتركين  خطوط  تشمل  التي 

ــتــوصــيــالت  ال  ،)DSL( الــرقــمــيــة 

ــاإلضــافــة  الــالســلــكــيــة الـــثـــابـــتـــة، ب

والخطوط  البصرية  األلــيــاف  إلــى 

ــــى حــوالــي  الــســلــكــيــة األخــــــرى إل

بــنــهــايــة  اشــــتــــراك  مــلــيــون   2,92

انــتــشــار  بــنــســبــة  2013م؛   ــعــام  ال

عــلــى   45.5% بــــحــــوالــــي  تــــقــــدر 

مستوى  المساكن.

وكان للدعم القوي الذي تقدمه 

التقنية  عالية  للمشاريع  الحكومة 

جيدة  رقمية  بنية  تتطلب  والتي 

الــطــلــب  ـــــــادة  زي فــــي  كـــبـــيـــر  دور 

عــلــى خــدمــات الــنــطــاق الــعــريــض، 

الكثير  أصــبــحــت  أن  بــعــد  وكــذلــك 

تتم  الــحــكــومــيــة  اإلجـــــــراءات  مـــن 

الحكومية  التعامالت  طريق  عن 

حاجة  إلى  باإلضافة  اإللكترونية، 

الــمــجــتــمــع إلـــى خــدمــات الــنــطــاق 

الــــعــــريــــض، وانــــتــــشــــار اســـتـــخـــدام 

المجتمع،  في  اإلنترنت  خدمات 

الـــتـــي أصــبــحــت مــــصــــدرًا رئــيــســيــًا 

التي  البرامج  مــن  اآلالف  لمئات 

يتم تحميلها على األجهزة الذكية 

مـــثـــل الـــشـــبـــكـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

ومعالجة  األعـــمـــال،  وتــطــبــيــقــات 

الــحــمــايــة،  وأدوات  ـــصـــوص،  ـــن ال

واأللعاب وغيرها.

الــمــتــزايــد  ـــشـــار  ـــت االن أدى  وقـــــد 

ـــــف الــــذكــــيــــة  ـــــهـــــوات ألجــــــهــــــزة ال

الــمــتــنــقــلــة إلـــى ارتـــفـــاع فــي عــدد 

الــمــســتــخــدمــيــن بــشــكــل كــبــيــر في 

كـــمـــا أدى  ـــوات األخـــــيـــــرة،  ـــســـن ال

إلــــى زيـــــادة فـــي حــركــة الــبــيــانــات 

ــر هــــذه األجـــهـــزة الــمــدعــومــة  عــب

بــتــغــطــيــة واســـعـــة مـــن شــبــكــات 

الثالث والرابع في مختلف  الجيل 

مناطق المملكة.

ــــكــــة خـــــالل  ــــمــــمــــل ـــــعـــــكـــــف ال وت

ـــرة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى دراســـــة  ـــفـــت ال

أفــضــل الــســبــل لــتــوفــيــر خــدمــات 

»الــنــطــاق الــعــريــض« فـــي كــافــة 

أنــحــاء الــمــمــلــكــة، وهـــي الــخــدمــة 

إقــرارهــا  حــال  فــي  الــتــي ستحقق 

خطوات جديدة في توفير شبكة 

تــمــّكــن من  عــالــيــة  ذات ســرعــات 

الخدمات  أنـــواع  كافة  استيعاب 

فـــي كـــل أرجـــــاء الــمــمــلــكــة، ويــتــم 

حــالــيــًا تــقــديــم خـــدمـــات الــنــطــاق 

ــكــات  الــــعــــريــــض عــــن طــــريــــق شــب

والمتنقلة. الثابتة  االتصاالت 
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الثابتة االتصاالت  العريض عبر شبكات  النطاق  اإلشتراكات في خدمات  إجمالي 

المتنقلة االتصاالت  عبر شبكات  العريض  النطاق  اإلشتراكات في خدمات  إجمالي 
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2014 المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لهيئة  النشر محفوظة  5حقوق 

االنترنت  انتشار  نسبة  زادت 
بــــمــــعــــدالت عــــالــــيــــة خــــالل 
إذ  الـــمـــاضـــيـــة،  الــــســــنــــوات 
عــــام   5% مـــــن  ارتــــفــــعــــت 
 55% أكثر من  إلى  2001م 

2013م. في نهاية العام 

 ويـــقـــدر عـــدد مــســتــخــدمــي 
االنــــتــــرنــــت فــــي الــمــمــلــكــة 
 16,5 بـــــحـــــوالـــــي  حـــــالـــــيـــــًا 

إذ  ُمــــســــتــــخــــدم؛  مــــلــــيــــون 
ــمــار الــهــائــل  ــث ســاهــم االســت
ــــع وتــــحــــديــــث   ــــوســــي فــــــي ت
شـــبـــكـــات االتـــــصـــــاالت فــي 
انــــتــــشــــار الــــخــــدمــــة بــشــكــل 
ــــك  ــــر، وانـــــعـــــكـــــس ذل ــــي كــــب
عــلــى الـــمـــعـــدالت الــعــالــيــة 
لـــالســـتـــخـــدام.  كــمــا لــوحــظ 
خدمات  على  الطلب  زيــادة 
العريض  والنطاق  االنترنت 

مـــــؤخـــــرًا، مــــع االســـتـــخـــدام 
بقنوات  الكبيرين  واالرتــبــاط 

االجتماعي. التواصل 

يشهد  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن   
ــــى خــــدمــــات  ــــب عــــل ــــطــــل ال
ملحوظًا  ارتــفــاعــًا  االنــتــرنــت 
فـــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
ـــوفـــر  ـــجـــة ت ـــي ـــت ـــــقـــــادمـــــة ن ال
شــبــكــات األلـــيـــاف الــبــصــريــة 

مــن  ــقــدمــه  ت ومــــا   )FTTx(
ــيــة وخــصــوصــًا  ســـرعـــات عــال
كمرحلة  الكبيرة  المدن  في 
أولـــــــى، وتـــــزايـــــد الـــعـــوامـــل 
ــــداعــــمــــة  ــــمــــســــاعــــدة وال ال
وانتشار  االنترنت،  لمحتوى 
ــة الــذكــيــة  ــكــفــي األجــــهــــزة ال
ومـــــا تـــحـــتـــويـــه مــــن بـــرامـــج 
مــعــتــمــدة على  وتــطــبــيــقــات 

باالنترنت. االتصال 

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

55 ٪ على مستوى السكان .. بنسبة بلغت أكثر من 
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2014 المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لهيئة  النشر محفوظة  6حقوق 

والثابتة  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  إيرادت 
2013 نهاية  ريال  75 مليار  بـ والمعطيات 

بلغت اإليرادات اإلجمالية المباشرة من خدمات االتصاالت 
المملكة  فــي  الــمــعــطــيــات   وخــدمــات  والــثــابــتــة  المتنقلة 
بمتوسط  2013م،  عــام  نهاية  في  ريــال  مليار   75 حوالي 
الثمان  الــســنــوات  %10 ســنــويــًا خــالل  بــحــوالــي  يــقــدر  نــمــو 

)2005م2013-م(. الماضية 

من   73% حــوالــي  المتنقلة  ــصــاالت  االت خــدمــات  ومــثــلــت 
إجــمــالــي اإليـــــرادات، فــي حــيــن مثلت خــدمــات االتــصــاالت 
اإليـــرادات  إجمالي  مــن   27% حــوالــي  والمعطيات  الثابتة 

2013م.  العام  نهاية 

مجموع اإليرادات من سوق المملكة
االتصاالت الثابتة والبيانات

ايرادات االستثمارات الخارجية
االتصاالت المتنقلة

20042004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320022001
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2014 المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لهيئة  النشر محفوظة  7حقوق 

102 مليار حجم اإلنفاق على خدمات االتصاالت 
2013 نهاية  المملكة  في  المعلومات  وتقنية 

 14% بـ  بنمو سنوي يقدر 

إلــى  الهيئة  تــقــديــرات  تشير 
عــلــى  اإلنــــــفــــــاق  حـــجـــم  أن 
االتــصــاالت وتقنية  خــدمــات 
ــقــدر بــحــدود  الــمــعــلــومــات ي
102 مــلــيــار ريـــال فــي الــعــام 
مليار   36 بـ  مقارنة  2013م؛ 
2005م،  الـــعـــام  فـــي  ريـــــال 
وبمتوسط نمو سنوي يقدر 

بحوالي 14%.
 

تقنية  على  اإلنــفــاق  ويمثل 
الــمــعــلــومــات حـــوالـــي 36% 
اإلنــفــاق؛  حجم  إجمالي  مــن 
يتمثل معظمها في اإلنفاق 
عـــلـــى األجـــــهـــــزة وخـــدمـــات 

تقنية المعلومات. 
ويتوقع أن ينمو حجم اإلنفاق 
ـــصـــاالت  عــلــى خـــدمـــات االت

ــــة الــــمــــعــــلــــومــــات  ــــي ــــقــــن وت
 12% تــــزيــــد عـــلـــى  بــنــســبــة 
بسبب  2014م؛  عـــام  فـــي 
االســـتـــثـــمـــارات الــكــبــيــرة من 
والخاص،  الحكومي  القطاع 
كما يتوقع أن تشهد سوق 
االتــصــاالت وتقنية  خــدمــات 
الـــمـــعـــلـــومـــات نــــمــــوًا قـــويـــًا 
فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى أحــــدث 
والبرامج  التقنية  المنتجات 
الـــخـــاصـــة بــالــحــمــايــة وأمــــن 
ـــومـــات؛ مــــع زيــــــادة  ـــمـــعـــل ال
الحديثة  بالتقنيات  االهتمام 
والتطبيقات التفاعلية تمشيًا 
ــدة  ــجــدي ـــطـــورات ال ـــت مــــع  ال
والــمــعــلــومــات  التقنية  فــي 
وهو  االتــصــاالت؛  وشبكات 
ــنــامــي  ــــؤدى إلــــــى ت مــــا ســــي

االســـتـــثـــمـــار  الــمــبــاشــر في 
االتــصــاالت وتقنية  خــدمــات 
ــخــدمــات  ال ــومــات و  ــمــعــل ال

المساندة لها.
 

تجدر اإلشــارة إلــى أن سوق 
االتــصــاالت وتقنية  خــدمــات 
المملكة  فــي  الــمــعــلــومــات 
هي أكبر أســواق االتصاالت 
وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات في 
ـــشـــرق االوســــط  مــنــطــقــة ال
الرأسمالية  القيمة  من حيث 
يستحوذ  إذ  اإلنفاق،  وحجم 
عــلــى70%  تــزيــد  نسبة  على 
القطاع في  هــذا  حجم  مــن 
أســـــــواق الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، 
وباستثمارات رأسمالية  تزيد 
عــن  )135 مــلــيــار( ريـــال في 

الماضية  الــعــشــر  الــســنــوات 
على  الهائل  الطلب  بسبب 
الخدمات الصوتية وخدمات 
اســتــلــزم على  الــبــيــانــات مما 
بتوسيع  تقوم  أن  الشركات 
شــبــكــاتــهــا وتــحــديــثــهــا بــــدءًا 
بــــدوائــــر االتــــصــــال الــمــحــلــيــة 
ــراج  ــتــهــاًء بــاألب ــيــة وان والــدول
ومـــــراكـــــز حـــفـــظ الـــبـــيـــانـــات. 
ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك، ضــخــت 
الشركات استثمارات ضخمة 
وتحديثها؛  لتوسيع شبكاتها 
ــات هو  ــحــدي ــت وكـــــان أكـــبـــر ال
الجغرافية  المساحة  تغطية 
وتــبــاعــد  للمملكة  الــكــبــيــرة 
ـــقـــرى واخــتــالف  الـــمـــدن وال

الكثافة السكانية فيها.

النمو السنوي
تقنية المعلومات

اجمالي االنفاق
االتصاالت

 اجمالي اإلنفاقات على االتصاالت وتقنية المعلومات ( مليار ريال )
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الناتج  إسهام نشاط االتصاالت يساهم في 
2.78% بـ  المحلي اإلجمالي 

االســتــثــمــارات  تــنــامــي  أدى 
الرأسمالية وتوسيع شبكات 
االتــصــاالت وتــطــويــرهــا إلى 
ــــــــادة مـــســـاهـــمـــة نـــشـــاط  زي
ـــاتـــج  ـــن االتــــــصــــــاالت فـــــي ال
بشكل  اإلجــمــالــي  الــمــحــلــي 
مــــلــــمــــوس، نـــتـــيـــجـــة تـــحـــريـــر 
ــــصــــاالت وفــتــح  قـــطـــاع االت
أدى  ما  للمنافسة،  سوقه 
إلــــى جــــذب االســـتـــثـــمـــارات 
لــلــقــطــاع، وزيــــادة مــعــدالت 
ــــــفــــــاع  ـــــه، وارت الــــنــــمــــو فـــــي
الناتج  في  المباشر  إسهامه 

إضافة  المحلي،  اإلجــمــالــي 
ــــــاره اإليـــجـــابـــيـــة غــيــر  إلــــى آث
الــمــبــاشــرة فــي رفــع كــفــاءة 
القطاعات االنتاجية األخرى 

االقتصاد.  في 

الهيئة،  تــقــديــرات  وبحسب 
ــــقــــدر مـــســـاهـــمـــة قـــطـــاع  ت
 2.78% بحوالي  االتصاالت 
لــلــعــام2013م؛ مــع ارتــفــاع 
الــقــيــمــة الــمــضــافــة لــنــشــاط 
االتـــصـــاالت خـــالل األعـــوام 
ــه  أن إال  الــمــاضــيــة.  الـــثـــالثـــة 

فـــــي حــــــال تـــحـــيـــيـــد قـــطـــاع 
ـــن فــي  ـــعـــدي ـــت الــــبــــتــــرول وال
يقدر  المحلي،  الناتج  مكون 
مساهمة  نــســبــة  تــكــون  أن 
نـــــشـــــاط االتـــــــصـــــــاالت فــي 
-غير  المحلي  الناتج  إجمالي 
الـــنـــفـــطـــي-  بــــحــــدود  8% 
إضـــافـــة  2013م.  لـــلـــعـــام 
ـــك، ســتــســهــم  قيم  الـــى ذل
في  الضخمة  االستثمارات 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــشــبــكــات 
وخـــــــصـــــــوصـــــــًا لـــــخـــــدمـــــات 
تعزيز  فــي  العريض  النطاق 

االتصاالت  نشاط  مساهمة 
المحلي.  الناتج  إجمالي  في 
ــــدراســــات الــبــنــك  ووفــــقــــًا ل
فإن هنالك عالقة  الدولي، 
طـــرديـــة بــيــن نــســبــة انــتــشــار 
ــنــطــاق الــعــريــض  خـــدمـــات ال
إجمالي  في  النمو  ومعدل 
يــؤدي  الــمــحــلــي؛ إذ  الــنــاتــج 
االرتفاع في انتشار خدمات 
الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض بــنــســبــة 
حــقــيــقــي  نـــمـــو  ـــــى  إل  10%
إجمالي  في   1.3% بحدود 

المحلي.   الناتج 
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2014 المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لهيئة  النشر محفوظة  9حقوق 

تطلق  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة 
وتقنية  االتصاالت  لدراسة سوق  مشروعا 

المملكة في  المعلومات 

ــــصــــاالت وتــقــنــيــة  ــئــة االت أطــلــقــت هــي
ـــالـــشـــراكـــة مــــع مــركــز  الـــمـــعـــلـــومـــات ب
ــمــلــك فــهــد  األبــــحــــاث فـــي جــامــعــة ال
لــلــبــتــرول والــمــعــادن الــمــرحــلــة األولـــى 
االتصاالت  سوق  دراســة  مشروع  من 
وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات فــي الــمــمــلــكــة، 
والـــتـــي ســتــغــطــي مــعــظــم الــمــنــاطــق 
والــمــدن والــمــراكــز والــقــرى فــي كافة 
أنــــحــــاء الــمــمــلــكــة. ويـــســـاهـــم طـــالب 
وطــــالــــبــــات مــــن مـــخـــتـــلـــف جـــامـــعـــات 
المشروع،   هــذا  تنفيذ  فــي   المملكة 
الــمــرحــلــة  فـــي هــــذه  إذ ســـيـــقـــومـــون 
تستهدف  الــتــي  االســتــبــيــانــات  بــجــمــع 
والمنشآت  والمنازل،   األفــراد،  شرائح 
الـــخـــاصـــة، والـــمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة، 

التعليمية.       والجهات 

إلى  المسحية  الدراسة  هذه  وتهدف 
االتــصــاالت  ســوق  تطور  وضــع  تحديد 

وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات فـــي الــمــمــلــكــة 
2014م،  ــلــة  الــمــقــب أعــــــوام  ــة  ــالث ــث ــل ل
2015م، و 2016م. وستركز في هذا 
اإلطـــار عــلــى تــطــور الــخــدمــات ومــدى 
انـــتـــشـــارهـــا، وعــــن وضــــع االســتــثــمــار، 
الــســوق  فــي  التقنية  اســتــخــدام  وعــن 
استخدام  أنماط  وتحديد  السعودية، 
لذلك،  المصاحبة  والــعــادات  االنترنت 
االستخدام. وعوائق  الرضا،  ومستوى 

بناء  الــدراســة  هــذه  إنــجــاز  سيتيح  كما 
مـــرجـــع مــهــم عـــن قـــطـــاع االتـــصـــاالت 
وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات فـــي الــمــمــلــكــة 
تــســتــفــيــد مـــنـــه الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
واألفراد  الخاص  القطاع  ومؤسسات 
ستكون  كما  المحلي،  المستوى  على 
ـــًا لـــلـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة  ـــوي دلــــيــــاًل حـــي
ـــة الـــمـــهـــتـــمـــة بـــاالســـتـــثـــمـــار  ـــي ـــب واألجـــن
فــي الــمــمــلــكــة، ومـــصـــدرًا مــهــمــا يــعــزز 

مـــوقـــع الـــقـــطـــاع فـــي الــمــمــلــكــة فــي 
ومراكز  الدولية  المؤسسات  تقييمات 
وتحليل  بتقييم  الــمــعــنــيــة  الـــدراســـات 
أسواق االتصاالت وتقنية المعلومات 
والــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة فــيــهــا عــلــى 

العالمي.  المستوى 

البيانات  جامعي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
سيحملون  والــطــالــبــات  الــطــالب  مــن 
مشروع  تخص  بهم  تعريفية  بطاقات 
ـــــدراســـــة، كـــمـــا ســـيـــقـــومـــون بــجــمــع  ال
االستبيانات من خالل االجهزة اللوحية 
تسهيل  إلــى  الجميع  الهيئة  وتــدعــو   ,
الهدف  تحقيق  يضمن  بما  مهمتهم 
الدراسة وهو  إنجاز هذه  األساس من 
في  التقنيات  ودعم  الخدمات  تطوير 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع 
فــي الــمــمــلــكــة، وتــعــزيــز مــســتــوى رضــا 

فيه. يقدم  عما  المستخدمين 
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للتواصل: أو  المعلومات  من  للمزيد 
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