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كلمة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

والأربعني من عمر  الرابع  والبالد تخطو عامها  الإت�سالت  تنظيم  لهيئة  العا�سر  ال�سنوي  التقرير  اأقدم  اأن  ي�سعدين 

النه�سة املباركة، واإنه لي�سرنا اأن نرفع للمقام ال�سامي ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد اأ�سمى 

قطاع  يلعبه  الذي  الفاعل  للدور  وتقديره  العميقة  نظرته  من  النابعة  ال�سديدة  توجيهاته  على  والعرفان  ال�سكر  اآيات 

الإت�سالت وتقنية املعلومات يف ت�سكيل و�سياغة جمتمع املعرفة ورعايته.
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ممهدة  2013م  �سبتمرب  يف  ر�سميًا  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اعتمدت  قد  الر�سيدة  احلكومة  وكانت 

ال�سرعة  عالية  اإنرتنت  خدمة  لإي�سال  تهدف  التي  امل�ساريع  لتنفيذ  الرامية  اجلهود  ببذل  لالإ�سراع  الطريق  بذلك 

ال�سركة احلكومية )ال�سركة  اإعداد ترخي�س  الهيئة دور هام يتمثل يف  ، ويقع على عاتق  للمنازل والأعمال التجارية 

العمانية للنطاق العري�س( التي اأن�سئت بغر�س توفري البنية التحتية طبقًا للخطط والأهداف املعتمدة التي ت�سمنتها 

ال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�س.

وقد انتهجت الهيئة، التي متت اإعادة هيكلها التنظيمي موؤخرًا ملواءمة اأهدافها لت�سبح اأكرث ات�ساقًا مع اأهداف القطاع، 

طريقة علمية لقيا�س الأداء وهي الآن ب�سدد تطوير "نظام اإدارة الأداء" الذي يهتم بتحقيق النتائج بالن�سبة لل�سركاء 

من خالل الرتكيز على مواءمة الأهداف على م�ستوى الوحدات والدوائر مع الأهداف الكلية للهيئة والتي ُت�ستَمد من 

ال�سيا�سات احلكومية ومتطلبات وتوقعات ال�سركاء ، وي�سرين اأن اأنّوه اإىل اأن الهيئة قد حددت اأربعة ركائز لقيا�س الأداء 

وهي اجلودة والأ�سعار والتغطية واخليارات، وهي ركائز �سهلة الفهم جلميع ال�سركاء وبالأخ�س امل�ستهلكني.

و�سهد العام املا�سي تطورًا اإ�سافيًا بتطبيق اإطار املناف�سة من خالل اإ�سدار لوائح التنظيم الالحق لل�سوق ، كما اأ�سدرت 

و�سع  اإىل جانب  ال�سلة  ذات  املحددة  الأ�سواق  بال�سرتاك يف  اأو  منفردين  كمهيمنني  امل�سغلني  بتحديد  قرارًا  الهيئة 

املعاجلات املقرتحة التي �ستطبق وفقًا ملا ين�س عليه اإطار املناف�سة واللوائح املعتمدة ، ومت اإجراء تدقيق �سامل ملوؤ�سرات 

اإجراء الختبارات  ، وت�سمن ذلك  لهم  املرخ�س  النتائج على  تعميم  العام ومت  الهيئة خالل  جودة اخلدمة من قبل 

امليدانية الالزمة للتاأكد من حتقيق معايري الأداء واأي�سًا تدقيق املوؤ�سرات املعلن عنها بناًء على الإر�سادات املتفق عليها، 

وحيث اأن جودة اخلدمة تعد من املعايري الأ�سا�سية لالأداء فاإن الهيئة �ست�ستمر يف التعامل مع موفري اخلدمة لتطوير 

نظام م�ستدام للقيا�س ورفع التقارير واملراقبة.

وتواظب الهيئة على تنظيم زيارات للمناطق والتجمعات ال�سكانية الريفية جلمع املعلومات الأولية عن توفر خدمات 

اأف�سل وي�ساعدها على و�سع  الإت�سالت وتقدميها ، وهذا الربنامج ي�سمح للهيئة بفهم متطلبات امل�ستهلكني ب�سورة 

امل�ساريع التي تعود بالنفع على املجتمع ، وياأتي اإن�ساء مركز الت�سال بالهيئة لالإن�سات ل�سوت امل�ستهلك تعزيزًا لقناعة 

الهيئة بامل�ستهلك باعتباره ال�سريك الرئي�سي، حيث ترمي هذه املبادرة للتعامل مع العديد من ال�سكاوى التي ترد من 

امل�ستهلكني بخ�سو�س م�ستوى تقدمي خدمات الإت�سالت يف ال�سلطنة.

ول ي�سعني يف اخلتام اإل اأن اأتوجه بخال�س تقديري اإىل الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم الإت�سالت وكافة موظفيها ملا 

يبذلوه من جهد وفري �سعيًا لتحقيق روؤية الهيئة وتوجيه القطاع للم�ساهمة بفعالية يف دعم القت�ساد الوطني.

الدكتور/ حممد بن حمد الرحمي

رئي�س جمل�س الإدارة
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ر�سالة الرئي�س التنفيذي للهيئة

كان ال�سغل ال�ساغل للهيئة خالل عام 2013م  القرتاب اأكرث من امل�ستهلك، فقد اأجرت الهيئة تقييمًا ذاتيًا للمتطلبات 

واأوجه الق�سور التي �سابت تقدمي خدمات الإت�سالت يف جميع اأنحاء البالد من خالل تنظيم زيارات جمدولة اإىل 

املناطق، وقد �سارك يف هذه اللقاءات واملناق�سات �سركاء الهيئة ومن بينهم امل�سغلون املرخ�س لهم وال�سلطات املحلية 

وممثلو الأهايل.

ومتثل الهدف من ذلك يف ال�ستماع للمتطلبات وت�سجيلها بغر�س حتديد الطرق املنا�سبة للتدخل بغية توفري اخلدمات 

عن طريق املزج بني اأحكام الرتاخي�س واخلطط الت�سجيعية لتحفيز املرخ�س لهم على متديد اخلدمات عرب القيام 

بال�ستثمارات املطلوبة، وات�سح جليًا من هذه الزيارات اأن الطلب من امل�ستهلكني يعترب هامًا وملمو�سًا لي�س خلدمات 
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ال�سوت الأ�سا�سية فح�سب، بل للخدمات املعتمدة على البيانات عري�سة النطاق ب�سورة متزايدة، الأمر الذي اأ�سفر 

عن حتديد دعامتني اأ�سا�سيتني لقيا�س الأداء من قبل الهيئة وهما جودة اخلدمة والأ�سعار وذلك من خالل الآراء التي 

تلقتها الهيئة عرب املنتديات الر�سمية.

اإ�سدار  ومت  البحث،  مثار  العام  خالل  الهيئة  اخت�سا�سات  �سمن  ر�سميًا  اأدرج  قد  الربيدية  اخلدمات  تنظيم  وكان 

اللوائح ومنح الرتاخي�س املنظمة لتقدمي امل�سغلني خدماتهم داخل ال�سلطنة، وتغطي هذه الرتاخي�س واللوائح خمتلف 

جوانب التعرفة وجودة الأداء يف تقدمي اخلدمات الربيدية.

وا�ستكملت الهيئة خالل عام 2013م اأول مراجعة لل�سوق باإ�سدار "تقرير تعريف ال�سوق والهيمنة" الذي يعّرف الأ�سواق 

ويحدد امل�سغلني املهيمنني يف كل �سوق، ويحدد القرار الذي اأ�سدرته الهيئة املرخ�س لهم املهيمنني يف الأ�سواق ذات 

ال�سلة كما يت�سمن املعاجلات التي يخ�سع لها امل�سغل املعني وفقًا لإطار املناف�سة واللوائح املن�سو�س عليها، وباإ�سدار 

قواعد التنظيم امل�سبق والالحق لل�سوق اإىل جانب قرار حتديد الهيمنة فمن املتوقع اأن تتعزز �سرعة املناف�سة يف تقدمي 

اخلدمات يف ال�سلطنة.

املبذولة  اجلهود  وزيادة  باملنتفعني  العناية  خدمة  مب�ستوى  لالرتقاء  بالهيئة  ات�سال  مركز  اإن�ساء  العام  هذا  و�سهد 

لإر�سائهم ، وميثل مركز الت�سال اأداة لتوعية امل�ستهلكني واإر�سادهم وتلقي ا�ستف�ساراتهم وت�سجيل �سكاواهم املتعلقة 

مع  اأكرث  التفاعل  اإمكانية  للهيئة  اأتاح  اأنه  اإذ  جناحه  الآن  حتى  الإت�سالت  مركز  اأثبت  وقد  الإت�سالت،  بخدمات 

امل�ستهلكني �سواء كانو اأفرادًا اأو موؤ�س�سات جتارية وهذا من �سميم الأهداف املرتبطة مبهمة الهيئة وروؤيتها وي�سكل اأحد 

غاياتها التنظيمية الرئي�سية.

فاح�سة  نظرة  اإلقاء  العام من  اأجري خالل  الذي  الإت�سالت  ال�سامل جلودة خدمة  التدقيق  بف�سل  الهيئة  ومتكنت 

على خمتلف جوانب معايري اجلودة وتوقعات امل�ستهلكني اأفرادًا وموؤ�س�سات جتارية من خالل التجارب التي مروا بها 

وذلك عرب مقارنتها باملعايري الدولية ، وت�سجع الهيئة امل�سغلني املرخ�س لهم على فتح قنوات احلوار والتوا�سل ب�سورة 

دائمة ل�ستك�ساف الفر�س املوؤاتية لتعزيز م�ستوى جودة اخلدمة ورفع وعي امل�ستهلكني فيما يتعلق بجودة اخلدمات التي 

ي�ستخدمونها.

التي مت  ال�سرتاتيجية  واملهمة  الروؤية  اإىل جانب  املرّكز  التنظيم  اىل  الهادفة  الهئية  هيكلة  اإعادة  �ساأن  و�سيكون من 

تعديلها دعم الأداء وخ�سو�سًا يف ال�ستجابة لتوقعات ال�سركاء وحت�سني كفاءة وفعالية الإجراءات والعمليات، وي�سرين 

اأن اأب�سركم باأن الهيئة �ستعمل كمنارة للمعرفة يف قطاعي الإت�سالت واخلدمات الربيدية و�ستوا�سل التزامها بتنفيذ 

ال�سيا�سات احلكومية معتمدة يف ذلك على جمموعة من اللوائح وقراراتها ال�سحيحة.  

الدوؤوب يف  وعملهم  املتفانية  املوظفني جلهودهم  لفريق  اجلزيل  ب�سكري  لأتقدم  الفر�سة  هذه  بانتهاز  واأ�سمحوا يل 

�سبيل حتقيق وحت�سيل النتائج بناًء على اخلطط والأهداف املر�سومة، كما اأنني اأدين بالعرفان ملجل�س الإدارة لدعمه 

غري املحدود يف ظل التوجيهات والرعاية ال�سامية ملولنا �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل 

واأبقاه.

الدكتور/ حمد بن �سامل الرواحي

الرئي�س التنفيذي
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مقدمة - كلمة افتتاحية 

وتنفيذ  تطوير  على  تعكف   ، حُمكمة  ا�سرتاتيجية  ذات  هيئة  تكون  لأن  الإت�سالت  تنظيم  هيئة  "ت�سعى 
ا�سرتاتيجيتها يف �سبيل حتقيق اأهدافها املر�سومة .

اأداء  يف  للتميز  الإ�ستعداد  اأهبة  على  الأداء  واإدارة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  لنظام  تبنيها  خالل  من  الهيئة  و�ستكون 

الأدوار املناطة بها ، والو�سول اإىل فهم اأف�سل خلدمات قطاعي الإت�سالت والربيد، والعمل على النخراط والتاأثري 

اأكرث مبا ميّكنها من تلبية توقعات املعنيني بال�سوق ، والقيام مبهمتها وحتقيق روؤيتها" .

              

موظفو الهيئة             

روؤية الهيئة

اأن متتلك البيئة التنظيمية ال�سحيحة التي تكفل لها تقدمي خدمات عاملية امل�ستوى للجميع بحلول عام 2018م .

مهمة الهيئة

نحن اجلهة الوطنية املناط بها تنظيم قطاعي خدمات الإت�سالت واخلدمات الربيدية عن طريق ترجمة ال�سيا�سات 

احلكومية اإىل لوائح ونظم واإر�سادات و�سمان تطبيقها واللتزام بها لإتاحة تقدمي اخلدمات ب�سورة تناف�سية وم�ستدامة 

�سعيًا لتوفري النفاذ وحماية م�سالح املنتفعني املتعلقة بالأ�سعار وجودة اخلدمة .

القيم التي ت�سرت�سد بها الهيئة

. العدل  	•
. ال�سفافية  	•
. امل�سوؤولية  	•

. اجلماعي  العمل  	•
. باملنتفعني  العناية  	•

. الأخالقي  الإلتزام  	•
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 اأبرز اأعمال عام 2013م

اإن�ساء وحدة اخلدمات الربيدية. 1 يناير :  

بدبي  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  �سلطنة عمان  بني  الثنائي  التن�سيقي  الإجتماع  مت عقد  29 اإىل 30 يناير :  

لتفادي التغطية املتجاوزة للحدود والتداخل يف الرتددات.

الباطنة  وجنوب  �سمال  اإىل  وامل�سغلني  التنفيذيني  واملدراء  التنفيذي  الرئي�س  �سعادة  زيارة  16 اإىل 17 فرباير :  

للوقوف على و�سول خدمات الإت�سالت وحتديد القرى التي حتتاج للتغطية.

زيارة �سعادة الرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني وامل�سغلني اإىل الربميي ، الظاهرة ، والداخلية  18 اإىل 20 فرباير :  

على التوايل للوقوف على و�سول خدمات الإت�سالت وحتديد القرى التي حتتاج للتغطية.

لتن�سيق  اآلية جديدة  الإتفاق على  الذي مت فيه  لتن�سيق الرتددات  الفرعي  الإقليمي  الإجتماع  �سهر مار�س :  

البث الإذاعي لقنوات )FM( بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وجمهورية اإيران الإ�سالمية.

الإجتماع ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر للمجموعة العربية لإدارة الطيف الرتددي املنعقد بدبي  4 اإىل 7 مار�س :  

الذي مت التو�سل فيه ملواقف موحدة حول املوؤمتر العاملي لالإت�سالت الراديوية لعام 2015م.

معر�س كومك�س ال�سنوي الذي �ساركت الهيئة يف تنظيمه بفعالية موا�سلة جهودها يف رفع وعي  24 اإىل 29 مار�س :  

املنتفعني باجلوانب املتعلقة باأن�سطتها ، وقد كان �سعاره :"عنواين ..عماين".

زيارة �سعادة الرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني وامل�سغلني اإىل جنوب ال�سرقية للوقوف على  8 اإىل 9 اإبريل :  

و�سول خدمات الإت�سالت وحتديد القرى التي حتتاج للتغطية.

اإن�ساء مركز الت�سال بالهيئة على الرقم املجاين 00 000 800 1 مايو :  

احتفلت الهيئة باليوم العاملي لالإت�سالت وجمتمع املعلومات مع هيئة تقنية املعلومات ووزارة  20 مايو :  

النقل والإت�سالت حتت �سعار الإحتاد الدويل لالإت�سالت لعام 2013م "تكنولوجيا املعلومات 

والإت�سالت وحت�سني ال�سالمة على الطرق". 

زيارة �سعادة الرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني وامل�سغلني اإىل الو�سطى للوقوف على و�سول  12 يونيو :  

خدمات الإت�سالت وحتديد القرى التي حتتاج للتغطية.

احلوار العاملي بني املنظمني وال�سناعة الذي عقد لتبادل الآراء مع وا�سعي ال�سيا�سات واملنظمني  3 اإىل 4 يوليو :  

يف املوا�سيع الرئي�سية التي تواجه قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات.
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�ساركت الهيئة يف الندوة العاملية الثالث ع�سر للمنظمني التي نظمها الحتاد الدويل لالت�سالت  3 اإىل 5 يوليو :  

ملناق�سة تنظيم اجليل الرابع: دفع الإت�سالت الرقمية اإىل الأمام.

منح �سركة الربط العربية ترخي�سًا من الفئة الأوىل لتقدمي خدمات الإت�سالت الدولية. 7 يوليو :  

بالقرار رقم  للمناف�سة(  املنافية  لل�سوق )الت�سرفات  التنظيم الالحق  الهيئة قواعد  اأ�سدرت  1 اأغ�سط�س :  

2013/70

اأ�سدرت الهيئة القرار رقم 2013/74 ب�ساأن تعريف ال�سوق واملرخ�س له املهيمن واملعاجلات. 13 اأغ�سط�س :  

العاملي لالت�سالت  املوؤمتر  للتح�سري لأعمال  التعاون اخلليجي  لدول جمل�س  الثاين  الجتماع  17 اإىل 19 �سبتمرب :  

الراديوية لعام 2015م.

م�سابقة "عنواين .. عماين" لرت�سيخ الهوية العمانية يف عامل الإنرتنت. 23 �سبتمرب :  

احلو�سبة  واجتماع  املعلومات  وتقنية  الإت�سالت  تنظيم  لهيئات  العربية  ال�سبكة  اجتماع  24 اإىل 25 �سبتمرب :  

ال�سحابية.

توعوية  برامج  وقدمت  للمهرجان  ورعايتها  م�ساركاتها  الهيئة  وا�سلت  مهرجان �ساللة حيث  10 اإىل 23 اأكتوبر :  

خمتلفة للمنتفعني وتفاعلت مع اجلمهور.

مت عقد الجتماع التن�سيقي الثاين بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة باأبو ظبي  6 اإىل 7 نوفمرب :  

لتفادي التغطية املتجاوزة للحدود والتداخل يف الرتددات.

عامل الإت�سالت بالحتاد الدويل لالت�سالت يناق�س م�سمون ا�ستيعاب التغيري يف عامل رقمي. 19 اإىل 22 نوفمرب :  

الجتماع ال�سابع ع�سر للمجموعة العربية لإدارة الطيف الرتددي املنعقد يف الكويت حيث مت  24 اإىل 28 نوفمرب :  

التو�سل ملوقف موحد حول املوؤمتر العاملي لالت�سالت الراديوية لعام 2015م.

احتفال الهيئة ال�سنوي لتكرمي املوظفني الذين اأكملوا خم�س وع�سر �سنوات اإىل جانب املوظف  1 دي�سمرب :  

املثايل لعام 2013م.

لإدارة  العربية  للمجموعة  ع�سر  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�س  الجتماع  يف  مرئياتها  الهيئة  قدمت  4 اإىل 5 دي�سمرب :  

الطيف الرتددي الذي مت التو�سل فيه ملواقف موحدة حول املوؤمتر العاملي لالت�سالت الراديوية 

لعام 2015م.
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التطلع اإىل الأمام

ت�ستمد الهيئة خارطة الطريق التنظيمية اخلا�سة بها من اإطار ال�سيا�سة العامة التي و�سعتها احلكومة ومت اعتمادها 

يف يوليو 2012م، ويجدد اإطار ال�سيا�سة العامة لقطاع الإت�سالت الدعوة للمزيد من حترير القطاع وتعزيز املناف�سة 

يف تقدمي اخلدمات، علمًا باأن مبادرات الهيئة التي مت ا�ستهدافها خالل العامني املا�سيني واملتمثلة يف اإعادة تخطيط 

الطيف الرتددي، وخطة انتقال الطيف الرتددي ، وتنقيح اإطار الرتخي�س و�سياغة اإطار املناف�سة ن�ساأت جميعها من 

املعلومات  تقنية  مع  الإت�سالت  وتقارب  التقنية  تغريات  اأن  كما  ال�سيا�سة،  هذه  اإر�سادات  ت�سمنتها  التي  التوجيهات 

وتف�سيالت امل�ستهلكني و�سلوكهم تقود البيئة التنظيمية التي تتطلب قدرًا من املرونة ويف نف�س الوقت درجة من اليقني 

ل�سمان ا�ستدامة ال�ستثمار يف ال�سبكات والت�سهيالت.
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وتتوقع الهيئة اأن تتح�سن املناف�سة يف قطاعي الإت�سالت واخلدمات الربيدية مع الإقبال املتزايد من طالبي الرتاخي�س 

، ووفقًا لأهداف  اأي الطلبات واخلدمات  ال�سوق  ال�سريحة الأخرية من هيكل  بغر�س تقدمي اخلدمات وخ�سو�سًا يف 

ال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�س والطلب من امل�ستهلكني فاإن الهيئة تتوقع اأن تتطور �سوق اخلدمات املتنقلة يف 

رحاب تقنية اجليل الرابع )LTE( مع ما ي�سحبه ذلك من تقوية للبنية التحتية الرئي�سية ، ومع توفر الطيف الرتددي 

فاإن الهيئة تنظر بتفاوؤل ب�ساأن اإدخال م�سغل ثالث للخدمات املتنقلة اإىل ال�سوق لتعزيز املناف�سة وحتقيق اأق�سى الفوائد 

املرجوة من �سمان جودة اخلدمات واإي�سال اخلدمة اإىل املناطق التي مل ت�سلها خدمات امل�سغلني احلاليني حتى الآن ، 

و�سوف يكون تو�سيل الألياف اإىل املنازل عما قريب واقعًا ملمو�سًا حيث �ستكون م�سقط هي نقطة البداية تليها املراكز 

احل�سرية الرئي�سية الأخرى وفقًا لت�سورات ال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�س ، و�ستقوم الهيئة بتكييف خارطة 

الطريق التنظيمية اخلا�سة بها لتتوافق مع ال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�س من اأجل حتقيق اأهداف ومرامي 

احلكومة.

للوقوف على مدى  اأدواته  بكافة  املناف�سة  اإطار  واختبار  لل�سوق فور تطبيق  ثانية  الأرجح مراجعة  و�سوف جُترى على 

الن�سطة  ال�سرائح  الفعالة يف  باملناف�سة  لل�سبكات لالرتقاء  املفتوح  النفاذ  ل�سمان  و�سيتم بذل جهود حثيثة   ، فعاليته 

الداخلية  للحركة  الأمثل  الن�سياب  ل�سمان  داخلي  مق�سم  لإن�ساء  التخطيط  كذلك  ويتم   ، واخلدمات  ال�سوق  بهيكل 

بالإ�سافة اإىل اإقامة منفذ للرتويج ملوفري خدمة الإنرتنت يف ال�سوق ،  و�سي�ستمر ن�سر خدمات الإت�سالت اإىل املناطق 

اإعادة  ف�ساًل عن  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�سرتاتيجية  واملعتمدة يف  املحددة  الربامج  باخلدمة عرب  املغطاة  غري 

موعدها  الالزمة يف  والت�ساريح  املوافقات  منح  �سمان  دورًا حموريًا يف  الهيئة  و�ستلعب   ، الرتددي  الطيف  تخطيط 

املطلوب فيما يتعلق بالأبراج واملواقع وذلك بزيادة التن�سيق بينها وبني اجلهات احلكومية املخت�سة.

و�سي�سهد قطاع الربيد اإدخال لوائح �ساملة ت�سع الأ�سا�س لالأ�سعار وجودة اخلدمة ، ومن املتوقع طرح منتجات وخدمات 

القريب  امل�ستهلكني يف  ، و�سيكون بو�سع  التي حتظى بت�سجيع املنظم  التناف�سية  البيئة  مبتكرة يف �سوق الربيد ب�سبب 

العاجل طلب تدخل الهيئة ملعاجلة �سكاواهم املتعلقة بجودة اخلدمات يف قطاع اخلدمات الربيدية.

ومراجعاتها يف جو  درا�ساتها  نتائج  مل�ساركة  ا�ستعداد  �ستكون على  الهيئة  اأن  كما   ، ال�سركاء  مع  التفاعل  و�سيتوا�سل 

الإنرتنت  املتعلقة بحوكمة  لوائحها  الهيئة مبواءمة  ، و�ستقوم  وال�سفافية  امل�ساءلة  لقناعتها مببداأ  عام مفتوح تعزيزًا 

باللوائح العاملية اجلديدة التي مت الإجماع عليها بخ�سو�س هذه املوا�سيع اإىل جانب الت�سدي للتحديات التي تطراأ ، 

و�ست�سرت�سد الهيئة يف كل هذه املواقف باملتطلبات املعقولة للم�ستهلك العماين مع املحافظة على املناف�سة الفعالة.
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)1( اأداء القطــــــــــــاع

1-1 املرخ�س لهم

يتاألف الإطار التنظيمي احلايل ب�سلطنة عمان من ثالث فئات للرتخي�س .

تراخي�س الفئة الأوىل

امل�سادر  ا�ستغالل  تتطلب  التي  لالت�سالت  التحتية  البنية  باإن�ساء  الأوىل  الفئة  من  الرتخي�س  يتعلق 

الطبيعية والوطنية لل�سلطنة لت�سغيل �سبكة ات�سالت عامة اأو ات�سالت دولية اأو تقدمي خدمات ات�سالت 

اأو خدمات نفاذ دولية ، وت�سدر تراخي�س الفئة الأوىل مبر�سوم �سلطاين بناًء على اقرتاح وزير  عامة 

باأن  علمًا  الرتخي�س،  مدة  املر�سوم  ويحدد   ، الإت�سالت  تنظيم  هيئة  موافقة  وبعد  والإت�سالت  النقل 

الرتخي�س ل ي�سمل اأي اأحكام اأو �سروط ح�سرية للمرخ�س له. ويوجد يف الوقت احلايل ثمانية مرخ�س 

لهم .   
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وتعد عمانتل هي املرخ�س له القائم وتقوم بتوفري خدمات الإت�سالت العامة الثابتة مبوجب ترخي�س من الفئة الأوىل 

امل�سافات  ، وخدمات  العامة  الثابتة  ال�سلكية  النفاذ  2004م وهي ملزمة بتقدمي جميع خدمات  مت منحه لها يف عام 

البعيدة الوطنية ، والإنرتنت ، وخدمات البيانات واإيجار اخلطوط ، وخدمات الإت�سالت الدولية .

كما اأن عمانتل مرخ�س لها اأي�سًا بتقدمي خدمات الإت�سالت املتنقلة مبوجب ترخي�س منف�سل من الفئة الأوىل )اإن�ساء 

وت�سغيل نظام ات�سالت عامة  متنقلة( .

ويف عام 2005م ، اأ�سبحت ال�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )النور�س( هي املرخ�س له الثاين بتقدمي خدمات 

الإت�سالت املتنقلة بعد منحها ترخي�سًا من الفئة الأوىل .

ومت منح النور�س ترخي�سًا اآخر من الفئة الأوىل لتقدمي خدمات الإت�سالت العامة الثابتة التي ت�سمل النطاق العري�س 

الال�سلكي واملنفذ الدويل يف عام 2009م .

ومنحت �سركة �سما لالت�سالت )�سماتل( ترخي�سًا من الفئة الأوىل لتقدمي خدمات الإت�سالت الدولية يف عام 2011م 

.

ومت منح �سركة اأوا�سر عمان و�سركاوؤهم ترخي�سًا من الفئة الأوىل يف عام 2012م لتقدمي خدمات الإت�سالت العامة 

الثابتة يف حمافظة م�سقط .

 )www.tra.gov.om( ميكن الطالع على قائمة املرخ�س لهم باملوقع الإلكرتوين للهيئة

لتقدمي  وت�سغيل نظام  لإن�ساء  الأوىل  الفئة  املداخل لال�ستثمار ترخي�سًا من  2013م منحت �سركة  9 فرباير  وبتاريخ 

خدمات الإت�سالت العامة البحرية، على اأن يلتزم املرخ�س له باإن�ساء النظام املرخ�س وفقًا للنظام العاملي لل�سالمة 

وال�ستغاثة يف البحر )GMDSS(وتنفيذ اخلطة ال�ستثمارية املعتمدة من قبل الهيئة .

الإت�سالت  لتقدمي خدمات  2013م  يوليو   7 بتاريخ  الأوىل  الفئة  الدولية ترخي�سًا من  العربي  الربط  وُمنحت �سركة 

الدولية .

 تراخي�س الفئة الثانية

تتعلق تراخي�س الفئة الثانية بتقدمي خدمات الإت�سالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سبكات الإت�سالت العامة 

اململوكة من قبل مرخ�سي الفئة الأوىل ، وتوفري بع�س اخلدمات الإ�سافية لالت�سالت العامة التي تقت�سي ال�ستفادة 

من املوارد الوطنية )الرتقيم( دون ا�ستغالل اأي م�سدر من امل�سادر الطبيعية التي متتلكها ال�سلطنة ، وي�سدر ترخي�س 

الفئة الثانية بقرار وزاري ي�سدره وزير النقل والإت�سالت ، بناًء على اقرتاح الهيئة وبعد موافقتها وُيحدد القرار مدة 

الرتخي�س ، مبا ل يتعدى ع�سر �سنوات .

وتُعد �سركة الربط العربي ، التي تعمل حتت الإ�سم التجاري "فرندي" ، اإحدى �سركات اإعادة بيع خدمات الإت�سالت 

املتنقلة املقدمة بوا�سطة ال�سركة العمانية لالت�سالت املتنقلة .

خدمات  بيع  اإعادة  �سركات  اإحدى  تعترب  "رنة" ،  التجاري  الإ�سم  حتت  العاملة   ، لالت�سالت  جمان  �سركة  اأن  كما 

الإت�سالت املتنقلة املقدمة بوا�سطة ال�سركة العمانية لالت�سالت املتنقلة .

النور�س  �سركة  بوا�سطة  املقدمة  املتنقلة  الإت�سالت  خدمات  بيع  باإعادة  "�سماتل"  لالت�سالت  �سما  �سركة  وتقوم 

لالت�سالت املتنقلة . 

وقد انتهت مدة اأحد تراخي�س الفئة الثانية ومل يتم جتديده من قبل املرخ�س له وهو �سركة اإجناز لالت�سالت .
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تراخي�س الفئة الثالثة

اأو تقدمي  لت�سغيل  العامة  اأو ا�ستغالل �سعة يف �سبكة الإت�سالت  التحتية  البنية  الثالثة لإن�ساء  الفئة  ت�سدر تراخي�س 

خدمات ال�سبكات اخلا�سة غري املت�سلة ب�سبكات الإت�سالت العامة ، وت�سدر تراخي�س الفئة الثالثة بقرار من الهيئة 

ملوفري خدمات ال�سـبكات اخلا�سة ممن ي�ستوفون معايري التاأهيل التي حتددها الهيئة ، على األ تتجاوز مدة الرتخي�س 

خم�س �سنوات .

وتقدم كل من �سركة "ريجنت" و�سركة "اأزيان" لالت�سالت خدمات املحطات ال�سغرية )VSAT( غري املت�سلة 

بال�سبكة العامة اإىل ال�سركات لربطها باملواقع البعيدة وحقول النفط .

اأداء �سوق الإت�سالت يف ال�سلطنة  2-1

1-2-1 موؤ�سرات قطاع الإت�سالت

توا�سل منو قطاع الإت�سالت بثبات واأظهر توجهًا مت�ساعدًا ومعتدًل خالل عام 2013م ، وتلعب املناف�سة دورها يف 

اإحداث النمو يف قطاع اخلدمات املتنقلة .

و�سهدت �سوق النطاق العري�س للخدمات املثابتة واملتنقلة منوًا ملحوظًا خالل العامني املا�سيني من حيث عدد امل�سرتكني 

، خ�سو�سًا مع اإدخال �سرعات تقنية اجليل الرابع )LTE( يف �سوق النطاق العري�س املتنقل ، وكان للن�ساط الرتويجي 

يف اأ�سواق النطاق العري�س لل�سريحتني الثابتة واملتنقلة دورًا يف ذلك .

20092010201120122013�سريحة ال�سوق

امل�سرتكون 

3،970،5634،606،1334،809،2485،277،5915،617،426م�سرتكو اخلدمات املتنقلة

300،139283،941287،323304،545351،411اخلطوط الهاتفية الثابتة

78،13573،90889،063119،398158،678خدمة الإنرتنت الثابتة

41،11452،63078،217113،324154،290خدمة النطاق العري�س الثابتة

425،398734،0911،076،2541،646،0982،443،296خدمة النطاق العري�س املتنقلة الن�سطة

النت�سار :

155.05%160.16%173.40%166.08%125.10%انت�سار اخلدمات املتنقلة

انت�سار اخلطوط الهاتفية الثابتة

9.70%9.24%10.40%10.20%9.46%100/�سخ�س

39.44%29.68%22.10%18.40%22.80%انت�سار خدمة الإنرتنت )امل�سرتكون/100 اأ�سرة(

انت�سار خدمة النطاق العري�س املتنقلة الن�سطة 

)امل�سرتكون/100 �سخ�س(

%15.30%26.50%38.80%50.00%67.44

يلخ�س اجلدول 1-1 موقف ال�سوق يف ال�سلطنة خلم�س �سنوات لالت�سالت املتنقلة
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م�سرتكو اخلدمات املتنقلة

امل�سرتكني بخدمة الهاتف النقال

معدل اإنت�سار الهاتف النقال لكل 100 �سخ�س

الر�صم 1-1 الإت�سالت الهاتفية املتنقلة

م�سرتكا   5،617،426 م�سجاًل  اخلم�سة  الأعوام  هذه  خالل  املتنقلة  اخلدمات  م�سرتكي  عدد  ارتفاع  توا�سل  	•
بزيادة وقدرها 6.4% مقارنة بعام 2012م .

. 2013م  عام  يف  ال�سكان  عدد  يف  الزيادة  اإىل  النخفا�س  ويعزى   %155 اإىل  النت�سار  ن�سبة  و�سلت  	•
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م�سرتكي خدمة البالك بريي

الر�صم 1-2 م�سرتكي خدمة البالك بريي

الر�صم 1-3 ح�سة �سوق اخلدمات املتنقلة وتق�سيم ال�سوق

48.45% من ح�سة ال�سوق ، بينما كان لدى النور�س ن�سبة  متتلك  موبايل  عمان  كانت  2013م  دي�سمرب  بحلول  	•
41.43% وحققت �سركات اإعادة البيع ن�سبة 10.12% من ح�سة ال�سوق خالل عام 2013م .

امل�سرتكني بعدد 5،121،723  91.2% من قاعدة  ن�سبة  الدفع  امل�سبقة  املتنقلة  الإت�سالت  ميثل م�سرتكو خدمة  	•
م�سرتكًا ومتثل ن�سبة 8.2% املتبقية عدد 495،703 م�سرتكًا يف اخلدمة املتنقلة اآجلة الدفع .

%10.12

%41.43

%48.45
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الإت�سالت الثابتة

م�سرتكو اخلطوط الثابتة

بحلول عام 2013م و�سل عدد اخلطوط الثابتة اإىل 351،411 خطًا بزيادة وقدرها 15.4% مقارنة بعام 2012م .

و�سلت ن�سبة النت�سار لكل 100 �سخ�س للخط الهاتفي الثابت اإىل 9.7% بانخفا�س قدره 5.4% خالل عام 2013م ، 

وكان ذلك ب�سبب الزيادة يف عدد ال�سكان يف عام 2013م.

خالل نف�س الفرتة مثار البحث و�سلت ن�سبة النت�سار لكل 100 اأ�سرة للخط الهاتفي الثابت اإىل 87.4% بزيادة %15.5.
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ن�سبة خطوط الهواتف الثابتة املنزلية

مقابل الهواتف الثابتة التجارية

الر�صم 1-4 الإت�سالت الثابتة

خدمات الإنرتنت 

م�سرتكو خدمة الإنرتنت الثابت

الر�صم 1-5 خدمات الإنرتنت

32.9% تقريبًا لي�سل عددهم اإىل 158،678  بن�سبة  الإنرتنت  م�سرتكي  عدد  يف  زيادة  2013م  العام  �سهد  	•
م�سرتكًا باملقارنة مع 119،398 م�سرتكًا بنهاية عام 2012م .
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ن�سب انت�سار خدمة الإنرتنت لكل 100 �سخ�س واأ�سرة

كانت ن�سبة انت�سار خدمة

الإنرتنت الثابتة لكل 100

�سخ�س 4.4% بينما بلغت

ن�سبة النت�سار لكل اأ�سرة

. %39.4

20092010201120122013

37،02121،27810،8466،0744،388خدمة الإنرتنت بالت�سال العادي

النطاق العري�س ال�سلكي الثابت : خطوط امل�سرتكني الرقمية 

واخلطوط املوؤجرة والألياف

41،11445،44952،56271،21495،248

7،18125،65542،11059،042-النطاق العري�س الال�سلكي الثابت : تقنية الواي ماك�س

م�سرتكو خدمة الإنرتنت الثابتة

خدمة الإنرتنت بالت�سال العادي :

اأظهر توجه م�سرتكي الت�سال العادي

انخفا�سًا متوا�ساًل منذ عام 2009م

ف�ساعدًا ، وانخف�س عدد م�سرتكي

الت�سال العادي اإىل 4،388 م�سرتكًا

بحلول عام 2013م ويكمن ال�سبب

الرئي�سي وراء هذا النخفا�س ، يف

التوجه نحو خدمات النطاق العري�س .

: بلغ عدد م�سرتكي خدمة الواي ماك�س 59،042 م�سرتكًا  الثابت )خدمة الواي ماك�س(  النطاق العري�س الال�سلكي 

مقارنة بعدد 42،110 م�سرتكًا يف عام 2012م بزيادة 40% على العام املا�سي .

النطاق العري�س ال�سلكي الثابت : ي�سمل خطوط امل�سرتكني الرقمية واخلطوط املوؤجرة والألياف وقد اأظهرت خطوط 

امل�سرتكني الرقمية توجهًا نحو الرتفاع حيث بلغ عدد م�سرتكي هذه اخلطوط 95،248 م�سرتكًا بزيادة 34% على عام 
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م�سرتكو النطاق العري�س والنت�سار

بلغ عدد م�سرتكي النطاق العري�س الثابت 154،290 م�سرتكًا بنهاية عام 2013م بزيادة 36% مقارنة بالعام املا�سي . 

�سهدت نهاية عام 2013م زيادة يف عدد م�سرتكي النطاق العري�س املتنقل الن�سطني حيث بلغ عددهم 2،443،296 

م�سرتكًا بن�سبة انت�سار ت�سل اإىل %67.4 .

الر�صم 1-6 م�سرتكو النطاق العري�س والنت�سار

2.443

1.646

1.076

0.734

0.425

%
6

7
^

4

%
5

0
^

0

%
3

8
^

8

%
5.

6
2

%
3.

5
1

%60.0

%50.0

%70.0

%80.0

%40.0

%30.0

%20.0

%10.0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0.500

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

âHÉãdG ¢†jô©dG ¥É£ædG QÉ°ûàfE’G áÑ°ùf

∫É≤ædG ¢†jô©dG ¥É£ædG QÉ°ûàfE’G áÑ°ùf

¥É£ædG ƒcÎ°ûe

âHÉãdG ¢†jô©dG

¢†jô©dG ¥É£ædG ƒcÎ°ûe

(ÚjÓŸÉH) ¿ƒ£°ûædG π≤æàŸG

154,290

113,324

78,217

52,630

41,114

%
3

8
^

4

%
2

8
^

2

%
1

9
^

4

%
1

3
^

1%
1

2

120,000

100,000

140,000

160,000

180,000

80,000

60,000

40,000

20,000

%30.0

%25.0

%35.0

%40.0

%45.0

%20.0

%15^0

%10^0

%5.0



23

1-2-2 اإيرادات قطاع الإت�سالت

بلغ اإجمايل اإيرادات قطاع الإت�سالت من امل�سغلني و�سركات اإعادة بيع اخلدمات املتنقلة 749.252 مليون ريال عماين 

اأيرادات قطاع  ال�سنة املا�سية، يو�سح الر�سم التايل توجه  39.9 مليون ريال عماين على  2013م بزيادة  بنهاية عام 

الإت�سالت يف الأعوام اخلم�سة املا�سية :

اإيرادات قطاع الإت�سالت )مباليني الريالت العمانية(

اإيرادات قطاع الإت�سالت

)مباليني الريالت العمانية(

الر�صم 1-7 اإيرادات قطاع الإت�سالت

2013
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الإتاوات

بلغ اإجمايل الإتاوات التي مت حت�سيلها من املرخ�س لهم الن�سطني لعام 2013م مبلغًا وقدره 44،812،139 مليون ريال 

عماين مقارنة بعام 2012م الذي بلغت فيه الإتاوات 43،362،918 مليون ريال عماين بزيادة ت�سل اإىل 3،3% ، يو�سح 

اجلدول 1-2 املوقف املقارن لالإتاوات لالأعوام 2012م و 2013م ح�سب املرخ�س له :

املرخ�س له

املبلــــــــــــــــــــــــــغ

2013م2012م

الفئة الأوىل

29،765،45630،497،535عمانتل

13،201،59913،852،084النور�س

010،094�سماتل

الفئة الثانية

57،34563،327جمان )رنة(

297،996326،816فرندي موبايل

1،909461�سماتل

الفئة الثالثة

28،02149،181ريجنت

10،59212،640اأزيان

43،362،91844،812،139الإجمايل

اجلدول 1-2 الإتاوة لعامي 2012م و 2013م

ال�ستثمارات  3-1

وقد انخف�س جمموع ال�ستثمارات يف القطاع من م�ستويات 2009 و 2010 ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل اإجناز يف اإطار عملية 

التحديث لل�سبكة التي يقوم بها امل�سغلون.

ال�ستثمارات مباليني الريالت العمانية

2013م2012م1011م2010م2009ماخلدمات

135.96172.4389.7476.4977.88اإجمايل ال�ستثمار

48.842104.51268.73648.82641.635خدمة الهاتف الثابت والإنرتنت

87.11667.92121.00527.66236.245خدمات الإت�سالت املتنقلة

امل�سدر : موفرو خدمات الإت�سالت و�سركات اإعادة بيع اخلدمة املرخ�س لهم

اجلدول 1-3 ال�ستثمارات
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1-4 التوظيف يف قطاع الإت�سالت

بنهاية عام 2013م و�سل اإجمايل عدد املوظفني يف قطاع الإت�سالت �ساماًل موظفي الهيئة اإىل 3،988 موظفًا .  

الر�صم 1-8 التوظيف يف قطاع الإت�سالت

م�ستويات التعمني 

بع�س  امل�ستلمة من  التقارير  وتظهر   ، التزامهم مبتطلباتها  للتاأكد من  لهم  املرخ�س  مع  باملتابعة  دوريًا  الهيئة  تقوم 

املرخ�س لهم اإجنازات جيدة ، يو�سح اجلدول 1-4 اأدناه الن�سبة املئوية للتعمني التي حتققت بالن�سبة لكل مرخ�س من 

الفئتني الأوىل والثانية :

الن�سبة املئوية للتعمني املحققة يف عام 2013مال�سركة

90.1%عمانتل للخدمات الثابتة

90.7%عمان موبايل

88.4%النور�س للخدمات الثابتة

90.5%النور�س موبايل

77%�سماتل الفئة الأوىل

58%�سماتل الفئة الثانية

86%رنة

90%فرندي

اجلدول 1-4 م�ستوى التعمني ح�سب امل�سغلني
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مقاهي الإنرتنت

و�سل عدد مقاهي الإنرتنت يف ال�سلطنة يف عام 2013م اإىل اإجمايل 159 مقهى يف كافة املناطق من بينها 97 مقهى 

بت�سريح جديد وعدد 62 مقهى مت جتديد ت�ساريحها ، يبني اجلدول رقم 1-5 العدد ح�سب املناطق ويليه الر�سم 8-1 

الذي يو�سح الن�سبة املئوية للمقاهي يف كل منطقة :

مت جتديدهااجلديدةاملنطقة

2519م�سقط

1219الباطنة

36الداخلية

11الظاهرة

21الربميي

31م�سندم

1511ال�صرقية

00الو�سطى

364ظفار

9762الإجمايل

اجلدول 1-5 عدد مقاهي الإنرتنت

الر�صم 1-9 تق�سيم مقاهي الإنرتنت
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ت�سجيل املتعاملني يف اأجهزة الإت�سالت واملوافقة على النوعية  5-1

بال�سروط املحددة ومن �سمنها اللتزام  الهيئة والتقيد  الت�سجيل لدى  الإت�سالت  اأجهزة  املتعاملني يف  ي�سرتط على 

فقط ببيع الأجهزة التي يتم اعتماد نوعيتها من الهيئة وفقًا للمعايري العاملية ، ويتمثل الغر�س من املوافقة على نوعية 

الأجهزة يف التاأكد اإن كانت هذه الأجهزة �سارة بامل�ستهلك اأم ل، و�سمان مطابقتها للمعايري الدولية لل�سالمة والتوافق 

الكهرومغناطي�سي والرتددات الراديوية .

وطبقًا للقرار رقم 2008/8م ، فاإن الإدارة العامة للجمارك ب�سرطة عمان ال�سلطانية تطلب احل�سول على اإذن من 

الهيئة لالإفراج عن اأجهزة الإت�سالت التي ي�ستوردها املتعاملون ، وحتى ت�سمح الهيئة بالإفراج عن اأجهزة الإت�سالت 

امل�ستوردة فاإنها تتحقق من الآتي :

. الهيئة  من  نوعيتها  معتمد  الأجهزة  اأن  	•
راديوية. تراخي�س  لديها  الراديوية  الأجهزة  اأن  	•

وتقوم  املعتمدة  الأجهزة  ببيع  القيام  الإت�سالت عند  اأن�سطة ومعدات  املتعاملني يف  التزام  الهيئة دائمًا من  وتتحقق 

بتنظيم زيارات تغطي خمتلف اأنحاء ال�سلطنة .

2013م من فئة  اأكرث الأجهزة املعتمدة يف عام  التقنية احلديثة ، كانت  ونتيجة لتزايد الطلب يف ال�سوق والتطورات 

واإ�سدار  الإت�سالت  اأجهزة  ت�سجيل  اإح�سائيات   11-1 والر�سم   10-1 الر�سم  يو�سح   ، الراديوية  الإت�سالت  اأجهزة 

وجتديد اأذون الإفراج .
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الر�صم 1-10 طلبات املوافقة على النوعية

الر�صم 1-11 عدد الأجهزة املعتمدة من الهئية
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مراقبة الرتددات والتفتي�س  6-1

بالرتاخي�س  العاملة  الراديوية  لالأجهزة  تفتي�سية  بزيارات  الهيئة  تقوم 

مناطق  خمتلف  يف  الرتددي  الطيف  مل�ستخدمي  ال�سادرة  الراديوية 

وي�سمل   ، املعتمدة  الفنية  باملوا�سفات  التزامهم  من  للتحقق  ال�سلطنة 

وتفتي�س  الأر�سية  الرتددي يف اخلدمات  الطيف  م�ستخدمي  تفتي�س  ذلك 

عدد  اإجمايل  م�سح  تفتي�س/  2013م  عام  خالل  ومت   ، والقوارب  ال�سفن 

79 م�سـتخدمًا وعدد 151 قاربًا منت�سرة على 26 موقعًا ومل يتم ر�سـد اأي 

الراديوية اجلديدة  للرتاخي�س  اإ�سدارها  اأثناء  الهيئة  ، وتقوم  خمالفات 

 ، للموا�سفات  الراديوية  الأجهزة  مطابقة  من  للتاأكد  م�سوحات  باإجراء 

يو�سح اجلدول 1-6 الإح�سائيات ذات ال�سلة :
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تفتي�س امل�ستخدمني

عدد املخالفاتعدد امل�ستخدمنياملحافظة

2110م�سقط

256الباطنة �سمال

61ال�سرقية جنوب

30الو�سطى

214ظفار

23الظاهرة

7824الإجمايل

اجلدول 1-6 اإح�سائيات م�سوحات التحقق من اللتزام

وخالل عام 2013م اأكملت الهيئة تفتي�س و�سالت امليكرويف الذي با�سرته يف عام 2012م حيث قامت بتغطية كل بقاع ال�سلطنة 

، تفا�سيل هذا التفتي�س مبينة يف اجلدول 1-7 اأدناه :

حمطات امليكرويف

عدد املخالفاتعدد املحطاتعدد الو�سالتاملحافظة

37125م�سندم

اجلدول 1-7 تفتي�س و�سالت امليكرويف

1-7 تداخل الطيف الرتددي

انطالقًا من حر�س الهيئة على جعل الطيف الرتددي خاليًا من اأي تداخالت ، فاإن الهيئة تتخذ اإجراءات فورية لإزالة اأي نوع 

من التداخالت ، يو�سح اجلدول 1-8 اإح�سائيات �سكاوى التداخالت التي متت معاجلتها :

التداخــــالت

16عدد التداخالت املبلغ عنها

6عدد امل�ستخدمني املتداخلني

13عدد املواقع املتداخلة

اجلدول 1-8 اإح�سائيات التداخل

مراقبة الرتددات   8-1

الجتماعات التن�سيقية الثنائية بني ال�سلطنة والإمارات العربية املتحدة

ترددات  وتداخل  املتجاوزة  التغطية  لتجنب  والإمارات  ال�سلطنة  بني  الثنائية  التن�سيقية  الجتماعات  عقد  توا�سل 

ال�سبكات على طول املناطق احلدودية امل�سرتكة بينهما ، ومت يف هذا ال�سدد عقد اجتماعني تن�سيقيني خالل هذا العام 

على النحو التايل :
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الر�صم 1-12 عدد الرتددات امل�ستلمة

لتقنية  ميدانية  اختبارات  لإجراء  متهيدًا  2013م  يناير   30 اإىل   29 من  الفرتة  خالل  دبي  يف  اجتماع  عقد  •	مت 
اجليل الرابع )LTE( بالتن�سيق مع �سركة هواوي وامل�سغلني بكال البلدين .

املناطق  يف  الرتددات  تخ�سي�س  ملناق�سة  2013م  نوفمرب   7 اإىل   6 من  الفرتة  خالل  اأبوظبي  يف  اجتماع  عقد  •	مت 
احلدودية والتداخل يف و�سالت امليكرويف وتق�سيمات قنوات اجليل الثالث .

1-8-1 اإح�سائيات الرتاخي�س الراديوية

يو�سح الر�سم 1-13 عدد الرتاخي�س الراديوية ال�سادرة واملجددة يف الأعوام الثالثة الأخرية .

الر�صم 1-13 اإح�سائيات الرتاخي�س الراديوية
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)2( ال�ستجابة لتوقعات ال�سركاء

2-1 الهتمام بجودة اخلدمة

للم�ستهلكني وحت�سني جودة اخلدمة عن  اإر�ساًء  بتعزيز جهودهم  الدائم  امل�سغلني  التزام  الهيئة على �سمان  حتر�س 

طريق املراقبة املنتظمة ملوؤ�سرات جودة اخلدمة التي ت�سكل جزءًا من �سوابط وقواعد جودة اخلدمة ال�سادرة بالقرار 

رقم 2011/13م ال�سادر يف فرباير 2011م . 

وفيما يتعلق باجلودة، فقد قامت الهيئة يف اإطار مبادرتها الرامية لتحقيق مهمتها خالل عام 2013م باإ�سدار الإر�سادات 

التالية ومت ن�سرها باملوقع الإلكرتوين للهيئة:

كالآتي: وهو   www.tra.gov.om
. الإت�سالت  خدمة  وانقطاع  العطل  اإ�سالح  متطلبات  اإر�سادات  باإ�سدار  2013/33م  رقم  •	القرار 

2013م مع ا�ست�ساري م�ستقل )Cybercom( للقيام بتدقيق وتقييم جودة خدمات  وتعاقدت الهيئة خالل عام 

الإت�سالت ملرخ�سي الفئة الأوىل للوقوف على اإجنازات الأداء التي حتققت ح�سب تقاريرهم .

وغطى التدقيق �سبكات الإت�سالت الثابتة واملتنقلة معًا حيث ت�سمن العمل جمع بيانات اأولية من اأنظمة املرخ�س لهم 

من الفئة الأوىل واحل�سابات الناجتة لأهم موؤ�سرات الأداء بغر�س التحقق من الأداء الذي اأجنز فيما يتعلق بالقيم 

اأرجاء  كافة  يف  م�ستقلة  ميدانية  باختبارات  ال�ست�ساري  وقام   ، والقواعد  لل�سوابط  وفقًا  اخلدمة  جلودة  امل�ستهدفة 

ال�سلطنة ملدة �سهرين من مايو اإىل يونيو 2013م لختبار الأداء من نقطة اإىل نقطة انتهائية ل�سبكات الإت�سالت الثابتة 

واملتنقلة وفقًا للم�ستخدمني ، و�سمل نطاق امل�سروع الأعمال التالية :

مع  2011/13م  رقم  الهيئة  لقرار  وفقًا  والنور�س  عمانتل  من  لكل  اخلدمة  جلودة  الأداء  موؤ�سرات  اأهم  •	تدقيق 
اللتزام باإر�سادات قيا�س جودة اخلدمة ال�سادرة بقرار الهيئة رقم 2011/22م .

الختبارات امليدانية

- اختبارات ميدانية تغطي كافة اأنحاء ال�سلطنة للخدمات ال�سوتية من اجليل الثاين واجليل الثالث ، وبيانات اجليل 

الثالث لكل من عمانتل والنور�س .

- اختبارات ميدانية يف املدن الرئي�سية لبيانات تقنية اجليل الرابع )LTE( لكل من عمانتل والنور�س .

- اختبارات �ساكنة لبيانات تقنية اجليل الرابع )LTE( يف املناطق التي تتوفر بها هذه التقنية )عمانتل والنور�س( .

-اختبارات �ساكنة لبيانات الواي ماك�س يف جميع الوليات )النور�س( .

الهيئة  موظفي  لبع�س  خمتارة  اإقامة  باأماكن   )ADSL( الرقمية  امل�سرتكني  خطوط  لبيانات  �ساكنة  اختبارات   -

مب�سقط )عمانتل( .

باإعدادات  اأي معرفة  امليدانية دون  الختبارات  يتم حت�سيلها عن طريق  التي  البيانات  التحليل فقط على  ي�ستند   -

حمددة لل�سبكة .

اأهم نتائج التدقيق

فيما يلي اأهم نتائج تدقيق جودة اخلدمة الذي اأجراه ال�ست�ساري )Cybercom( والتي مت تعميمها على امل�سغلني 

املرخ�س لهم :



34

. امل�سغلني  لكال  املدينة  خارج  تنخف�س  ولكنها  م�ســقط  يف  جيدة  املتنقل  العري�س  النطاق  تغطية  	•
وكان م�ستوى اأداء قطاع البيانات متوافقًا مع التقنية ، علمًا باأن جتربة م�سرتكي خدمة النطاق العري�س املتنقل ميكن 

تعزيزها بتح�سني ا�سرتاتيجية الأنظمة الداخلية للم�سغلني التي يطبقها موفرو اخلدمة ب�سبكات الإت�سالت املتنقلة 

التابعة لهم والتي تعمل فيها تقنيات متعددة بجانب بع�سها البع�س لتقدمي خدمة معينة .

موؤ�سرات اأداء �سبكة الإت�سالت املتنقلة  2-2

بناًء على نتائج الختبارات امليدانية التي قام بها ال�ست�ساري ، فاإن ملخ�س تغطية اخلدمة املتنقلة للجيل الثاين واجليل 

الثالث لكل من عمانتل والنور�س لعام 2013م مبني يف الر�سم 2-1 اأدناه :

ملخ�س التغطية

الر�صم 2-1 ملخ�س تغطية اخلدمات املتنقلة لعمانتل والنور�س )امل�سدر : تدقيق اأهم موؤ�سرات الأداء الذي اأجراه 

طرف ثالث(

مواقع اجليل الثاين يف ال�سلطنة لكل من عمانتل والنور�س مو�سحة يف الر�سم 2-2 اأدناه :

الر�صم 2-2 مواقع اجليل الثاين يف ال�سلطنة
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فيما يلي اأهم موؤ�سرات جودة اخلدمة خلدمات الإت�سالت املتنقلة التي تقدمها عمانتل والنور�س لعام 2013م 

يو�سح الر�سم 2-3 موؤ�سرات جودة ال�سوت لعمانتل والنور�س :

جودة ال�سوت

الر�صم 2-3 جودة ال�سوت )امل�سدر : تدقيق اأهم موؤ�سرات الأداء الذي اأجراه طرف ثالث(

ن�سبة املكاملات الفا�سلة

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س الن�سبة املئوية للمكاملات الفا�سلة لأ�سباب فنية اأو لعجز يف التغطية ب�سبكة موفر اخلدمة 

وذلك كن�سبة من اإجمايل عدد املكاملات الناجحة.

ن�سبة املكاملات الفا�سلة

الر�صم 2-4 ن�سبة املكاملات الفا�سلة
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ن�سبة املكاملات غري النافذة

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س الن�سبة املئوية للمكاملات التي مل تنفذ نتيجة لالزدحام يف �سبكة موفر اخلدمة كن�سبة من 

اإجمايل املكاملات ال�سوتية التي اأجريت .

ن�سبة املكاملات غري النافذة

الر�صم 2-5 ن�سبة املكاملات غري النافذة

موؤ�سرات اأداء �سبكة الإت�سالت الثابتة  3-2

2-11 موؤ�سرات جودة اخلدمة التي حققها امل�سغلون يف اأداء �سبكة  2-10 و  تو�سح الر�سوم 6-2، 7-2، 8-2، 9-2، 

الإت�سالت الثابتة .

1.00%

1.20%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

2013 áæ°ùdG ∫ó©e1-2013Q 2-2013Q 3-2013Q 4-2013Q

πàfÉªY ¢SQƒædG áaó¡à°ùŸG áÑ°ùædG %1.1 øe πbCG IOƒ÷G äÉÑ∏£àe



37

الأعطال يف كل مائة خط يف ال�سنة

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س عدد الأعطال الفعلية خلطوط الهاتف الثابت .

الأعطال يف كل 100 خط يف ال�سنة

الر�صم 2- 6 الأعطال يف كل مائة خط يف ال�سنة

ن�سبة الأعطال التي يجب اإ�سالحها خالل اأربع وع�سرين �ساعة

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س الوقت امل�ستغرق يف اإ�سالح اأو معاجلة عطل من وقت الإبالغ عنه لدى موفر اخلدمة وحتى 

وقت اإعادة اخلدمة لعملها املعتاد . 

ن�سبة الأعطال التي يجب اإ�سالحها خالل اأربع وع�سرين �ساعة

الر�صم 2- 7 ن�سبة الأعطال التي يجب اإ�سالحها خالل اأربع وع�سرين �ساعة
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ن�سبة املكاملات الفا�سلة للمكاملات املحلية والوطنية الثابتة

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س املكاملات املحلية الفا�سلة من خط ثابت ، اأي حماولة الت�سال برقم �سحيح وتدوير جميع 

اأو  الهاتف  رنني  اأو  م�سغول  نغمة  �سماع  املت�سل  على  يتعذر  بحيث  الت�سال  نغمة  �سماع  مع  ب�سورة �سحيحة  الأرقام 

احل�سول على رد خالل 30 ثانية .

ن�سبة املكاملات الفا�سلة للمكاملات املحلية والوطنية الثابتة

الر�صم 2-8 ن�سبة املكاملات الفا�سلة للمكاملات املحلية والوطنية الثابتة
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الن�سبة املئوية لطلبات احل�سول على خطوط النفاذ يف املناطق املغطاة باخلدمة والتي ت�ستكمل خالل 10 اأيام عمل

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س اإجمايل الوقت الذي ي�ستغرقه موفر اخلدمة ليلبي طلب مقدم من املنتفع للح�سول على 

خط النفاذ .

ن�سبة طلبات اخلطوط يف املناطق املغطاة باخلدمة التي ت�ستكمل 

خالل 10 اأيام عمل

الر�صم 2-9 الن�سبة املئوية لطلبات احل�سول على خطوط النفاذ يف املناطق املغطاة باخلدمة والتي ت�ستكمل خالل 10 

اأيام عمل
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الن�سبة املئوية ل�سكاوى الفوترة لكل 1،000 فاتورة

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س عدد �سكاوى الفوترة ال�سحيحة امل�ستلمة من قبل موفر اخلدمة للفواتري ال�سادرة .

ن�سبة �سكاوى الفوترة لكل 1000 فاتورة

الر�صم 2-10 �سكاوى الفواتري لكل 1،000 فاتورة
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الن�سبة املئوية ل�سكاوى الفواتري التي حلت خالل 20 يوم عمل

ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لقيا�س الوقت الذي ي�ستغرقه موفر اخلدمة حلل �سكوى متعلقة بالفوترة من حلظة تقدمي ال�سكوى 

اإىل اللحظة التي يقبل فيها املنتفع بحل ال�سكوى.

ن�سبة �سكاوى الفواتري التي حلت خالل 20 يوم عمل

الر�صم 2-11 ن�سبة �سكاوى الفواتري التي حلت خالل 20 يوم عمل
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ن�سبة تغري التدفق يف البيانات - �سبكات الإت�سالت الثابتة واملتنقلة  4-2

يو�سح الر�سم 2-12 ن�سبة تغري التدفق يف البيانات ل�سبكات الإت�سالت الثابتة واملتنقلة بناًء على الختبارات امليدانية 

التي اأجراها ا�ست�ساري الهيئة يف عام 2013م :

متو�سط ن�سبة تغري التدفق يف البيانات )كيلوبت/ث(

ن�سبة تغري التدفق يف البيانات ل�سبكات

الإت�سالت الثابتة واملتنقلة بالكيلوبت/ث

الر�صم 2-12 ن�سبة تغري التدفق يف البيانات ل�سبكات الإت�سالت الثابتة واملتنقلة بالكيلوبت/ث )امل�سدر : تدقيق اأهم 

موؤ�سرات الأداء الذي اأجراه طرف ثالث(

املقارنة والختبارات امليدانية  5-2

ا�ستخدمت الهيئة معايري املقارنة للتقييم واإجراء مقارنة م�ستقلة ل�سبكات خدمات الإت�سالت املتنقلة التابعة ملوفري 

اخلدمة اأثناء فعاليات مهرجان خريف �ساللة لعام 2013م .

. www.tra.gov.om : وميكن الطالع على تقرير املقارنة من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة

وبالإ�سافة لذلك ، اأجرت الهيئة اختبارات ميدانية مبختلف املناطق بغر�س تقييم اخلدمات املتوفرة بها والتعرف على 

متطلبات ال�سكان من خدمات الإت�سالت والوقوف على اأداء �سبكات الإت�سالت املتنقلة احلالية ، وكانت املناطق التي 

متت تغطيتها بهذا الزيارات هي :

ولية دماء والطائيني ، حمافظة �سمال ال�سرقية  -

حمافظة الربميي  -

العديد من القرى مبختلف وليات وحمافظات ال�سلطنة   -
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�سكاوى جودة اخلدمة

لعبت الهيئة دورًا ن�سطًا يف امل�ساعدة يف حل �سكاوى املنتفعني املتعلقة ب�سعف التغطية وبطء ن�سبة تغري التدفق لالإنرتنت 

وتدين جودة اخلدمة اإىل جانب طلبات اخلدمة املقدمة من مناطق تفتقر خلدمة ال�سوت الأ�سا�سية اأو �سبكات النطاق 

العري�س املتنقل .

ومن جملة ال�سكاوى امل�ستلمة من قبل الهيئة واملكتملة لالجراءات القانونية، مت حل ن�سبة 74.5% منها بنجاح، وفيما يلي 

متثيل ح�سابي لل�سكاوى امل�ستلمة والتي متت معاجلتها من قبل الهيئة :

ال�سكاوى والطلبات املتعلقة بجودة اخلدمة يف عام 2013م

ال�سكاوي املتعلقة بجودة اخلدمة خالل عام 2013

الر�صم 2-13 طلبات و�سكاوى جودة اخلدمة يف عام 2013م

2-6 اإر�سادات متديد �سبكة الإت�سالت الداخلية يف املباين

انتهت الهيئة من و�سع املتطلبات الفنية املطلوبة يف غرف/ م�ساحات الإت�سالت والت�سهيالت لتعزيز نطاق و/ اأو جودة 

خدمات الإت�سالت التي يجب توفريها يف املباين من قبل موفري اخلدمة املرخ�س لهم ، وت�ستند تو�سيات املتطلبات 

الفنية املن�سو�س عليها يف هذه القواعد الإر�سادية على املعايري احلالية للتكنولوجيا وعلى متطلبات اخلدمة وال�سروط 

الأخرى ذات ال�سلة .

هذه  ناق�ست  الهيئة  اأن  كما   ، عليها  والنور�س  عمانتل  ردود  ا�ستالم  ومت  العامة  للم�ساورات  وثيقة  م�سودة  ن�سر  ومت   

ارتوؤي  الردود وت�سمني ما  ، ومتت درا�سة هذه  املياه  الإقليمية وموارد  البلديات  ووزارة  بلدية م�سقط  الإر�سادات مع 

منا�سبًا منها يف الإر�سادات .

ومت ن�سر الإر�سادات يف كتيب لتوزيعه على اجلمهور واجلهات املعنية .

36

43
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تطبيق النظام الآيل املتقدم لإدارة الطيف الرتددي  7-2

طبقت الهيئة النظام الآيل املتقدم لإدارة الطيف الرتددي ملواكبة التطور الذي �سهده قطاع الإت�سالت ولتلبية الطلب 

املتزايد من موفري خدمات الإت�سالت واملنتفعني ، وي�سمل النظام الآيل املتقدم لإدارة الطيف الرتددي اأنظمة متكاملة 

و�ساملة يف توفري خمتلف خدمات الرتاخي�س الراديوية ويلعب دورًا مهمًا يف تطور ال�سيا�سات ، وحتليل التوافق الفني 

، وعمليات اإخطار الحتاد الدويل لالت�سالت والتن�سيق معه ، ويعمل على تقدمي العون لأن�سطة املراقبة والتفتي�س ، 

وي�ستمل هذا النظام اأي�سًا على وظائف مالية مثل حتديد املدفوعات وح�ساب الر�سوم وفوترة ا�ستخدام الطيف الرتددي 

، كما اأن لديه قدرات مميزة مثل احت�ساب الر�سوم/ التقديرات اآليًا والدفع مبا�سرة عن طريق الإنرتنت ، والطالع 

على الرتاخي�س وموقفها ، وتنزيل الوثائق التي ت�سدرها الهيئة ، والتعامل ب�سفافية مع تخ�سي�سات الرتددات وتقدمي 

بع�س اخلدمات ب�سورة اآلية بالكامل .

ر هذا النظام ب�سكل ملحوظ عملية تقدمي طلبات احل�سول على كافة خدمات الرتاخي�س الراديوية نظرًا لأنه  وي�سََّ

واأخطاء  الطلبات  مترير  عملية  ت�ستغرقه  الذي  الوقت  كثريًا  يقلل  الذي  الأمر   ، الدولية  ال�سبكة  على  بالكامل  مبني 

التدخل الب�سري، كما اأن ذلك ي�سفر بدوره عن القدرة على تقدمي خدمات اأكرث كفاءة واعتمادية تهتم باإر�ساء العمالء 

وال�ستجابة ملتطلباتهم يف الوقت املطلوب .
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حماية م�سالح امل�ستخدمني  )3(

�سوؤون امل�ستهلكني  1-3

اأولوياتها  �سمن  من  يكون  اأن  على  الهيئة  حر�ست   ، امل�ستهلكني  ب�سوؤون  ال�سلطنة  حكومة  اهتمام  تزايد  مع  متا�سيًا 

الرئي�سية جعل العمليات املرتبطة ب�سوؤون امل�ستهلكني اأكرث كفاءة مبا ميكنها من تلبية احتياجاتهم ، وخالل عام 2013م 

ومع التغيريات التنظيمية التي مت ا�ستحداثها ، اأن�ساأت الهيئة مركزًا لالت�سال بغر�س حت�سني اخلدمات املقدمة وزيادة 

ر�ساء العمالء ، وميثل مركز الت�سال الأداة التي ميكن من خاللها م�ساعدة امل�ستهلكني عن طريق التوعية والإر�ساد 

واإتاحة الفر�سة لهم لطرح ت�ساوؤلتهم ورفع �سكاواهم املتعلقة باخلدمات ، وقد اأثبت مركز الت�سال حتى الآن جناحه 

يف متكني الهيئة من التوا�سل اأكرث مع الأفراد وامل�ستهلكني التجاريني يف اإطار �سعيها لتحقيق روؤيتها .



46

يرتك  التي  الزمنية  املدة  تقليل  يتم  بحيث  الت�سال  مركز  برجمة  متت   ، امل�ستهلكني  لراحة  الهيئة  �سعي  اإطار  ويف 

امل�ستهلك خاللها يف و�سع النتظار قبل اأن يقدم له املوظف امل�سوؤول ما يحتاجه من عون ، وذلك بتزويد مركز ات�سالت 

الهيئة باإمكانية ا�ستقبال ما ي�سل اإىل 100 مكاملة يف نف�س الوقت .

ومت ت�سغيل مركز الإت�سالت يف الربع الثاين من عام 2013م ، ومن املتوقع حدوث زيادة يف ا�ستخدام مركز الإت�سالت 

خالل العامني القادمني ، ومع تزايد م�ستوى الوعي يتوقع ت�سجيل املزيد من املكاملات يف امل�ستقبل ، الأمر الذي يزيد 

من درجة التفاعل بني الهيئة وامل�ستهلكني .

وبالإ�سافة اإىل مركز الإت�سالت ، فاإن الهيئة توفر للم�ستهلكني و�سائل مرنة لالت�سال بها اإذ ميكنهم التوجه مبا�سرة 

ملكاتب الهيئة حيث يتم الرتحيب بهم وال�ستماع ل�سكاواهم واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها ، اأو مرا�سلة الهيئة على 

عنواين بريدها الإلكرتوين املخ�س�سني ملعاجلة �سكاوى امل�ستهلكني، وهما:

TRAoman@tra.gov.om 	•
Consumer@tra.gov.om 	•

توعية امل�ستهلكني  2-3

مع  ذلك  يتما�سى  حيث  بالعمالء  للعناية  الرئي�سية  الطرق  اإحدى  باعتبارها  امل�ستهلكني  توعية  جلهود  الهيئة  تنظر 

التي  التوعوية  الربامج  العديد من  2013م  الهيئة خالل عام  ، ونفذت  بها  ت�سرت�سد  التي  والقيم  الهيئة  ا�سرتاتيجية 

تت�سل مبا�سرة ب�سوؤون امل�ستهلكني حول خدمات الإت�سالت ، وا�ستغلت الهيئة هذه الربامج كفر�س لإبراز اأهم خدمات 

الإت�سالت واخلدمات الربيدية التي تقدمها اإىل جانب التفاعل مع امل�ستهلكني لفهم متطلباتهم واحتياجاتهم ، وتناولت 

الربامج التوعوية للم�ستهلكني املحاور التالية :

املنتفعني  �سكاوى  اإجراءات  	•
فيها املرغوب  غري  الر�سائل  	•

البيانات جتوال  	•
للهيئة التابع  الت�سال  مركز  	•

الإذاعية   FM وقنوات  ال�سلطنة  تلفزيون  مثل  الإعالمية  الو�سائط  خمتلف  عرب  التوعوية  احلملة  هذه  اإي�سال  ومت 

وال�سحف املحلية واملوقع الإلكرتوين للهيئة  واملطويات وو�سائل التوا�سل الجتماعي ، ونتيجة لهذه الربامج �سهدت 

التالية حيث مت  الإح�سائيات  اإيراده يف  توؤديه وهو ما ميكن  الذي  بالدور  امل�ستهلكني  الهيئة حت�سنًا ملمو�سًا يف وعي 

ت�سجيل املزيد من املكاملات الهاتفية والر�سائل الإلكرتونية وزيارات املنتفعني ملكاتب الهيئة يف عام 2013م بالإ�سافة 

اإىل ارتفاع عدد الزيارات اإىل املوقع الإلكرتوين للهيئة .
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اإح�سائيات مركز الت�سال  3-3

يو�سح الر�سم البياين )3-1( اأدناه عدد مكاملات الأفراد واملوؤ�س�سات التجارية امل�سـجلة �سهريًا خالل عام 2013م :

املكاملات الواردة/ ال�سادرة اإىل الرقم 00 000 800

مكاملة بال�سهر

الر�سم البياين 3-1 املكاملات الواردة/ ال�سادرة اإىل الرقم 00 000 800

املكاملات الواردة/ ال�سادرة ح�سب ت�سنيفها

يبني الر�سم البياين )3-2( اأدناه خمتلف اأ�سناف املكاملات امل�ستلمة من حيث غر�س املكاملة واللغة التي ا�ستخدمت 

فيها �سواء كانت عربية اأو اإجنليزية :
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املكاملات الواردة/ ال�سادرة ح�سب ت�سنيفها

الر�سم البياين 3-2 املكاملات الواردة/ ال�سادرة ح�سب ت�سنيفها

اإح�سائيات الربيد الإلكرتوين  4-3

الر�سائل الإلكرتونية الواردة

يظهر الر�سم البياين )3-3( الر�سائل الإلكرتونية امل�ستلمة عن طريق الربيد الإلكرتوين خالل عام 2013م :

TRAoman@tra.gov.om طريق:  عن  	•
 Consumer@tra.gov.om طريق:  عن  	•

الر�سم البياين 3-3 الر�سائل الإلكرتونية الواردة
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الر�سائل الإلكرتونية ح�سب ت�سنيفها

يت�سمن الر�سم )3-4( جميع الر�سائل الإلكرتونية امل�ستلمة يف عام 2013م بت�سنيفاتها املتمثلة يف : الإبالغ عن ا�ستالم 

ر�سائل غري مرغوب فيها ، �سكاوى ، اقرتاحات ، ا�ستف�سارات وغريها :

الر�صم 3-4 الر�سائل الإلكرتونية امل�ستلمة ح�سب ت�سنيفها

زيارات العمالء  5-3

يو�سح الر�سم )3-5( عدد العمالء الذين قاموا بزيارة مكاتب الهيئة لطلب خدمة العناية بالعمالء :

العمالء الزائرون يف ال�سهر

الر�صم 3-5 عدد زيارات العمالء اإىل مكاتب الهيئة
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اإجراءات ال�سكاوى  6-3

تهتم الهيئة بتوفري بيئة مريحة للم�ستهلكني بالعمل على اإر�سائهم وحماية م�ساحلهم ، وقامت الهيئة يف هذا ال�سدد 

باإن�ساء نظام مب�سط لإجراءات ال�سكاوى وحر�ست على ن�سره مبوقعها الإلكرتوين ، كما اأنها اأطلقت حمالت توعوية 

ت�ستهدف تعريف امل�ستهلكني بحقوقهم يف رفع ال�سكاوى ب�ساأن اخلدمات التي تقدم لهم ، ويت�سمن املوقع الإلكرتوين 

للهيئة قائمة بكافة املوا�سيع ذات ال�سلة التي تخت�س الهيئة مبعاجلتها .

وتقوم الهيئة بعد ا�ستالمها لل�سكوى بتحليلها بناًء على طبيعة ال�سكوى وتلتزم بتقدمي احللول املالئمة طبقًا للقانون ويف 

اأ�سرع وقت ممكن .
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خطوات ت�سجيل ال�سكوى

تعبئة منوذج ال�سكوى املن�سور باملوقع الإلكرتوين للهيئة حتت ق�سم �سوؤون امل�ستهلك .  -1

اإرفاق ن�سخة من ال�سكوى املقدمة ملوفر اخلدمة .  -2

اإرفاق ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية كدليل على هوية �ساحب ال�سكوى .  -3

اإرفاق اأي وثائق موؤيدة لل�سكوى مثل الفواتري والطلبات واملرا�سالت وغريها .  -4

املرفقات  جميع  مع  به  اخلا�سة  ال�سكوى  ملف  ا�ستالم  توؤكد  ن�سية  ر�سالة  امل�ستهلك  �سيتلقى   ، ال�سكوى  ا�ستالم  بعد 

الالزمة .

اإح�سائيات ال�سكاوى - حقائق واأرقام  7-3

مع تزايد وعي امل�ستهلكني بحقوقهم ومع تد�سني خدمة مركز الت�سال خالل هذا العام ، ا�ستمر عدد ال�سكاوى امل�سجلة 

يف الرتفاع ، يو�سح الر�سم 3-6 مقارنة لعدد ال�سكاوى امل�سجلة خالل الأعوام من 2011م وحتى 2013م :

عدد ال�سكاوى

الر�صم 3-6 عدد ال�سكاوى

117 �سكوى  وت�سنف ال�سكاوى بناًء على عوامل خمتلفة تتعلق بطبيعة كل �سكوى ، وقد تالحظ اأن من اإجمايل عدد 

م�سجلة يف عام 2013م كانت ن�سبة 93% منها من الأفراد بينما كانت ن�سبة 7% املتبقية من املوؤ�س�سات التجارية، يو�سح 

الر�صم 3-7 ال�سكاوى امل�ستلمة ح�سب ت�سنيف امل�ستهلكني :
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ال�سكاوى ح�سب ت�سنيف امل�ستهلكني

الر�صم 3-7 ال�سكاوى ح�سب ت�سنيف امل�ستهلكني

واأظهرت توجهات ال�سكاوى على مدى الأعوام الثالثة الأخرية اأن ال�سكاوى املرفوعة يف مواجهة عمانتل بلغت ن�سبتها 

70،9% اأي اأعلى من ن�سبة ال�سكاوى �سد النور�س التي و�سلت ن�سبتها اإىل %26،5 .

يو�سح الر�سم البياين 3-8 توجهات ال�سكاوى امل�سجلة �سد امل�سغلني خالل الأعوام من 2011م وحتى 2013م :

ال�سكاوى �سد امل�سغلني

الر�سم البياين 3-8 ال�سكاوى �سد امل�سغلني
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يبني الر�سم 3-9 تفا�سيل ال�سكاوى املقدمة �سد خمتلف امل�سغلني لعام 2013م حيث كانت غالبيتها �سد عمانتل :

عدد ال�سكاوى �سد امل�سغلني يف عام 2013م

ال�سكاوى �سد امل�سغلني

الر�صم 3-9 ال�سكاوى �سد امل�سغلني

عدد ال�سكاوى ح�سب املناطق

مت ا�ستالم ال�سكاوى امل�سجلة من خمتلف مناطق ال�سلطنة ، ويظهر يف اخلريطة املبينة يف الر�سم 3-10 عدد ال�سكاوى 

امل�ستلمة ح�سب هذه املناطق:

الن�سبة املئوية لل�سكاوى ح�سب كل خدمة

الر�صم 3-10 عدد ال�سكاوى ح�سب املناطق
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وميكن تق�سيم ال�سكاوى امل�سجلة ح�سب نوعية اخلدمة ، حيث تالحظ اأن ال�سكاوى املتعلقة بخدمة الإت�سالت املتنقلة 

ال�سكاوى وذلك ب�سبب الرتفاع املتوا�سل يف عدد امل�سرتكني وزيادة  اإجمايل  65% من  كانت الأعلى حيث متثل ن�سبة 

الوعي باإجراءات تقدمي ال�سكاوى والتعرف اأكرث على دور الهيئة ، ويلي ذلك �سكاوى خدمات الإنرتنت التي ت�سل اإىل 

ن�سبة 30%، يو�سح الر�سم التايل تف�سيل ال�سكاوى امل�ستلمة يف عام 2013م:

الر�صم 3-11 ال�سكاوى ح�سب كل خدمة

يبني الر�سم التايل توجهات ال�سكاوى لالأعوام الثالثة الأخرية ، وعند مقارنتها بالأعوام املا�سية ، يت�سح اأن ال�سكاوى 

املتعلقة باخلدمات املتنقلة والإنرتنت تتزايد بينما حدث انخفا�س يف عدد ال�سكاوى املتعلقة باخلدمات الثابتة ، يو�سح 

الر�صم 3-12 عدد ال�سكاوى امل�ستلمة ح�سب نوع اخلدمة خالل الأعوام من 2011م وحتى 2013م :

توجهات ال�سكاوى لالأعوام الثالثة الأخرية

الر�صم 3-12 عدد ال�سكاوى ح�سب كل خدمة لالأعوام الثالثة الأخرية
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وبالنظر اإىل خمتلف اأنواع ال�سكاوى ال�سادرة ، فاإن غالبيتها تتعلق بالفواتري واملبالغ حيث ت�سكل ن�سبة 42% ، وتليها 

�سكاوى تو�سيل اخلدمة و�سكاوى اأخرى و�سكاوى بخ�سو�س ال�سبكة بن�سبة 23% ، 19% ، و 16% على التوايل ، يو�سح 

الر�صم 3-13 نوعية ال�سكاوى امل�ستلمة خالل عام 2013م :

ال�سكاوى ح�سب نوعية اخلدمة

الر�صم 3-13 ال�سكاوى ح�سب نوعية اخلدمة

ومتت معاجلة ن�سبة 68% من ال�سكاوى امل�ستلمة خالل عام 2013م بقرار من الهيئة، ونظرًا لختالف طبيعة ال�سكاوى 

 14-3 اأف�سل احللول املمكنة لها يو�سح الر�سم  32% منها واأحيلت اإىل الهيئة للو�سول اإىل  مل يتم اتخاذ قرار ب�ساأن 

موقف ال�سكاوى :

موقف ال�سكاوى

الر�صم 3-14 موقف ال�سكاوى 
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3-8 التغلب على التحديات املتعلقة بالإرتفاع املفاجىء للفواتري ومعاجلة اإحتياجات امل�ستهلكني

ركزت هيئة تنظيم الإت�سالت يف 2013  على معاجلة م�سكلة الإرتفاع املفاجىء للفواتري  الناجمة عن تكاليف ا�ستخدام 

خدمة البيانات اأثناء التجوال ، وقامت بت�سجيل 24 �سكوى تتعلق بهذا املو�سوع.   وعرب التن�سيق مع م�سغلي خدمات 

الإت�سالت ، عمانتل والنور�س، جنحت الهيئة يف التو�سل اإىل حلول للتغلب على م�سكلة الإرتفاع املفاجىء للفواتري ، وقد 

ترتب على ذلك انخفا�س كبري يف عدد ال�سكاوى املتعلقة بالتجوال.

حيث مت دعوة عمانتل والنور�س حل�سور اإجتماع يف مقر الهيئة ملناق�سة الآليات التي يتم من خاللها خف�س عدد ال�سكاوى  

الناجمة عن ر�سوم التجوال.  وقد ا�ستعر�ست الهيئة يف بداية الإجتماع تاريخ وخلفيات امل�سكلة واحللول التي تنتهجها 

الدول الأخرى ملعاجلة هذا املو�سوع.  ويف �سوء ما تقدم ذكره ُطلب من امل�سغلني اإيجاد حلول ملعاجلة هذا املو�سوع. 

معاجلة الإرتفاع املفاجىء للفواتري

التحدي: 

يتكبد املنتفعني فواتري  باهظة نتيجة اإ�ستخدامهم خلدمات التجوال الدويل،  وظلت هذه الفواتري يف ت�ساعد منذ عام 

اأن امل�ستهلكني مل يكونوا على علم بر�سوم التجوال  2011م، وا�ستندت معظم ال�سكاوى التي مت تقدميها  اإىل حقيقة 

الدويل املطبقة، وبالتايل فهي  تعترب مفاجئة بالن�سبة لهم يف  بداية الأمر ، مما يوؤدي اإىل عدم الر�سا عن الفواتري 

التي حتت�سب عليهم والتي يتوجب دفعها اإىل امل�سغلني.  

احللول املقرتحة من امل�سغلني: 

تقدمت عمانتل مبقرتح يتم من خالله معاجلة امل�سكلة عرب ف�سل خدمة البيانات اأثناء التجوال مبجرد و�سول تكلفة 

ال�ستخدام ملبلغ 100 ريال عماين، وميكن للمنتفع تغيري �سقف الإ�ستخدام من خالل الطلب من امل�سغل  اإعادة اخلدمة 

عرب اإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية.  

وت�سمنت املعاجلات التي اقرتحتها عمانتل  اإر�سال ر�سائل تنبيهية للمنتفع على عدة مراحل، من خالل اإر�سال ر�سالة 

ن�سية ق�سرية عندما  ت�سل تكلفة الإ�ستخدام 10 ريال عماين واأخرى عند 30 ريال عمانى  وهكذا حتى اإذا ما بلغ 100 

ريال تقوم ال�سركة بف�سل اخلدمة عنه. ويف هذه املرحلة �سيتم اإ�سعار املنتفع عرب ر�سالة ن�سية ق�سرية باإن الإ�ستهالك 

و�سل اإىل ال�سقف املحدد لف�سل اخلدمة، و�سوؤاله عن مدى رغبته يف الإ�ستمرار يف اإ�ستخدام اخلدمة.

اأما  املعاجلات التي اقرتحتها النور�س فقد ت�سمنت اإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية لكل منتفعيها خارج ال�سلطنة مفادها 

اأن ال�سقف ال�سهري املحدد من قبل املنتفع لن يتم تطبيقه اثناء التجوال، وان ال�سركة �سوف ت�ستمر باحت�ساب قيمة 

ال�ستهالك طوال فرتة ا�ستخدامه للخدمة.   
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مقرتح النور�س ي�ستند  اإىل حقيقة اأن امل�سرتك مبجرد تفعيله للخدمة، فاإن اخلدمة �ستظل مفعلة  حتى موعد الرحلة 

اأثناء  ا�ستخدامهم  التحكم يف  امل�سرتكني من  توفر خدمة  متكن  الوقت احلايل  النور�س يف  �سركة  واأن   ، له  القادمة 

للتاأخري  وذلك   حمدودة  مازالت  اخلدمة  هذه  فاإن  ذلك  ومع   ، نور�سي  خلدمة   اإطالقها  خالل  من  وذلك  التجوال 

الذي يتم فيه اإر�سال البيانات اأثناء التجوال، هذا بالإ�سافة اإىل اأن مقرتح النور�س ي�سري اإىل اأنها �ست�ستمر يف اإبالغ 

امل�سرتكني  مبقدار ال�ستهالك  خلدمة البيانات للباقة اخلا�سة بهم  اأثناء التجوال. كما  تت�سمن تلك الر�سائل ن�سبة 

الإ�ستخدام لإعطائهم فكرة عن التكلفة التي و�سل اإليها ا�ستخدامهم.  

وكجزء من املعاجلات املقرتحة �سيتم تزويد امل�سرتكني يف كال ال�سركتني ، عمانتل والنور�س،  بقائمة لأ�سعار  التجوال 

املختلفة مبجرد و�سول امل�سرتك اإىل الدولة املق�سودة. 
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4- تعزيز املناف�سة الفعالة

4-1 اإطار املناف�سة

�سدرت قواعد التنظيم الالحق  للممار�سات املنافية للمناف�سة عرب القرار 70 /2013م ومت ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية 

74 /2013م ب�ساأن تعريف ال�سوق واملرخ�س له  اإ�سدار القرار رقم  2013م. كما مت   /8  / 18 رقم )1024( بتاريخ 

املهيمن واملعاجلات والإر�سادات اخلا�سة بلوائح التنظيم الالحق. وميكن الإطالع على ن�س القرارين من خالل زيارة 

.www.tra.gov.omاملوقع الإلكرتوين للهيئة



59

بعد اإ�سدار القرار رقم 74 /2013م قامت الهيئة باإ�ستكمال اأول عملية مراجعة لل�سوق يف عام 2013م وكان ذلك يف 

�سيغة تقرير ب�ساأن تعريف ال�سوق والهيمنة ، ويف �سوء هذه املراجعة قامت الهيئة بتعريف اأ�سواق الإت�سالت  وحتديد 

امل�سغل املهيمن/امل�سغلني املهيمنني يف كل �سوق . اجلدول )4-1( يحدد ال�سواق وفق التعريف الوارد يف تقرير مراجعة 

ال�سوق :

و�سف ال�سوق

امل�سغل املهيمن/امل�سغلني 

املهيمنني

عمانتلالنفاذ بالتجزئة اإىل ال�سبكة الهاتفية العامة مبوقع ثابتال�سوق رقم )1(

عمانتلخدمة املكاملات ال�سوتية املحلية والوطنية بالتجزئة من موقع ثابتال�سوق رقم )2(

ل يوجدخدمات املكاملات ال�سوتية الدولية بالتجزئة ال�سوق رقم )3(

النفاذ بالتجزئة اإىل خدمة الإنرتنت عري�سة النطاق من موقع ثابتال�سوق رقم )4(

عمانتل 

النور�س

ل يوجدالنفاذ بالتجزئة اإىل خدمة الإنرتنت بالت�سال العادي من موقع ثابتال�سوق رقم )5(

�سوق التجزئة للخدمات املتنقلةال�سوق رقم )6(

عمانتل 

النور�س

ال�سوق رقم )7(

خدمات التجزئة للخطوط املحلية املوؤجرة، و �سوق  خدمات البيانات 

التجارية مبوقع ثابت

عمانتل

عمانتل�سوق التجزئة للخطوط الدولية املوؤجرة ال�سوق رقم )8(

�سوق  التجزئة خلدمات البيانات التجارية  من موقع ثابتال�سوق رقم )9(

مت دمج هذا ال�سوق مع 

ال�سوق رقم )7(.

ال�سوق رقم )10(

البيع باجلملة لإ�سدار املكاملات ال�سوتية على ال�سبكة الهاتفية العامة 

التي يتم توفريها مبوقع ثابت

عمانتل

ال�سوق رقم )11(

البيع باجلملة لإنهاء املكاملات ال�سوتية على ال�سبكات الهاتفية العامة 

الفردية التي يتم توفريها مبوقع ثابت

عمانتل 

النور�س

عمانتلالنفاذ باجلملة اإىل البنية التحتية لل�سبكة مبوقع ثابتال�سوق رقم )12(

النفاذ باجلملة للنطاق العري�س مبوقع ثابتال�سوق رقم )13(

عمانتل 

النور�س

عمانتلالبيع باجلملة لإنهاء مقاطع اخلطوط املوؤجرةال�سوق رقم )14(

البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط املوؤجرة  ال�سوق رقم )15(

عمانتل 

النور�س

البيع باجلملة ل�سعة عر�س النطاق الدويل لربوتوكول الإنرتنت  ال�سوق رقم )16(

عمانتل 

النور�س

البيع باجلملة لإنهاء املكاملات ال�سوتية على ال�سبكات املتنقلة الفرديةال�سوق رقم )17(

عمانتل 

النور�س

ال�سوق رقم )18(

النفاذ عن طريق البيع باجلملة واإ�سدار املكاملات على ال�سبكات 

الهاتفية العامة املتنقلة 

عمانتل 

النور�س

البيع باجلملة للتجوال املحليال�سوق رقم )19(

مت دمج هذا ال�سوق مع 

ال�سوق رقم )18(.

البيع باجلملة خلدمات العبور ال�سوق رقم )20(

عمانتل 

النور�س

اجلدول رقم 4-1: تعريف ال�سواق
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4-2 اإر�سادات �سفافية التعرفة

30 /2013 ب�ساأن الإر�سادات  2013م بعد اأن اأ�سدرت القرار رقم  اأ�سدرت الهيئة اإر�سادات �سفافية التعرفة يف عام 

التي تتناول ال�سفافية يف تعرفة خدمات الإت�سالت العامة والتي ميكن احل�سول عليها من املوقع اللكرتوين للهيئة.  

وتهدف هذه الإر�سادات اإىل �سمان تزويد املنتفعني باملعلومات الالزمة ب�ساأن التعرفة التي متكنهم من اتخاذ قرارات 

مدرو�سة لختيار اخلدمات اأو الباقات التي تنا�سبهم بناء على اختياراتهم ال�سخ�سية و اأمناط ا�ستخدامهم، ومتكنهم 

من مقارنة فواتري ال�ستخدام مقابل الأ�سعار املن�سورة واخلدمات املقدمة .    

كما األزمت هذه الإر�سادات املرخ�س لهم بتوفري اآلية �سهلة متكن املنتفع من ر�سد ا�ستهالكه لدقائق املكاملات والر�سائل  

الن�سية الق�سرية ور�سائل الو�سائط املتعددة وخدمات البيانات ، بالإ�سافة اىل عدم تغيري التعرفة ال�سارية بزيادة على 

اأي خدمة اإل بعد مرور 30 يوما من اإعالم املنتفع.  

ويف حالة الإخالل بهذه الر�سادات �سوف يتم التحقق من املخالفات من قبل الهيئة وتطبيق الإجراءات العالجية . وتعمل 

هذه الإر�سادات على جعل املنتفعني اأكرث وعيًا وفهمًا لل�سروط والقوانني التي تنطبق على التعرفة التي يتم احت�سابها 

على املنتفعني وفقًا لإ�سرتاكهم يف اخلدمة.  وميكن الطالع على الإر�سادات من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة 

.  www.tra.gov.om

4-3 تعرفة اخلدمات والعرو�س الرتويجية

قام موفري اخلدمة يف عام 2013م بطرح العديد من باقات التعرفة اجلديدة والعرو�س الرتويجية يف ال�سوق، حيث 

مت يف هذا العام  تقدمي جمموعه 170مقرتحًا لتعرفة خدمات الإت�سالت. يو�سح اجلدول 4-2 اأدناه عدد اخلدمات 

اجلديدة وطلبات مراجعة التعرفة والعرو�س الرتويجية التي مت تنفيذها خالل عام 2013م مقارنة بعام 2011م. 

201120122013

88111114العرو�س الرتويجية

415331اخلدمات اجلديدة/ باقات التعرفة

312525طلبات مراجعة التعرفة 

اجلدول 4-2: تعرفة اخلدمات والعرو�س الرتويجية

وخدمات  اجلديدة  ال�سرتاكات  وحزم  الدولية  باملكاملات  متعلقة  2013م  عام  يف  الرتويجية  العرو�س  معظم  كانت   

النطاق العري�س. وفيما يلي اأهم �سمات تلك  العرو�س:

الباقات  هذه  ت�سميم  ومت  الدفع.   واآجلة  م�سبقة  اخلطوط  يف  للم�سرتكني  جديدة  �سهرية  باقات  اإطالق  مت  	•
الباقات  تت�سمن هذه  الإت�سالت حيث  ال�سيطرة على م�سروفاتهم اخلا�سة بخدمات  امل�سرتكني يف  مل�ساعدة 

دقائق مكاملات ور�سائل ن�سية ق�سرية وخدمة البيانات.

بخدمات  اخلا�سة  التعرفة  باقات  لبع�س  مراجعة  عمليات  مع  دائم  ب�سكل  الرابع  اجليل  خدمات  اإدخال  	•
اجليل  لأجهزة  مكثفة  ترويجية  عرو�س  طرح  جديدة.   تعرفات  طرح  اإىل  بالإ�سافة  املتنقلة  العري�س  النطاق 

الرابع وذلك للت�سجيع على اإ�ستخدام �سبكة اجليل الرابع . 

اأو�سع للح�سول  اإدخال خدمات ال�سوت عرب بروتوكول النرتنت  ب�سكل دائم ، مما يوفر للم�سرتكني خيارات  	•
على اأ�سعار خمف�سة مقارنة باأ�سعار  مكاملات ال�سبكة العادية. 
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ترويجي.  اأ�سا�س  على  البيانات  لتجوال  باقتني  اإطالقات  مت  ال�سفر،  عند  للفواتري  املفاجىء  الإرتفاع  لتجنب  	•
بعد اإدخال اأجهزة بالك بريي اجلديدة، مت مراجعة الباقات اخلا�سة باأجهزة بالك بريي من قبل امل�سغلني؛  	•
الباقات  تعزيز  كما مت  ؛  الدفع  واآجلة  م�سبقة  للم�سرتكني اجلدد يف  اخلطوط  باقة خمف�سة  اإطالق  حيث مت 

الأخرى  عن طريق اإعطاء قيمة اأكرب مع عدم تغيري الأ�سعار.

ا�سعار   الباقة  املقيمني، حيث تقدم هذه  اأو  الأجانب  امل�سرتكني من  اإحتياجات  لتلبية  ا�سبوعية  باقة  اإطالق  مت  	•
تف�سيلية عند الإت�سال لوجهات دولية حمددة وا�سعار خا�سة لالإت�سال بامل�سرتكني يف نف�س الباقة .   

ر�سالة ن�سية ق�سرية. لكل  بي�سة واحدة  اإحت�ساب  يتم فيها  الق�سرية  الن�سية  للر�سائل  ا�سبوعية  باقة  اإطالق  	•
للم�سرتكني  اخلدمة  هذه  وتتيح   ، جماين  ب�سكل  التجريبية  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  جمموعة  اإطالق  	•

التجاريني جتربة اخلدمة قبل اإتخاذ القرار  ب�سرائها. 

اأحدث  ل�سراء  اخليار  للم�سرتكني  يتاح  بحيث  عرو�س  رزمة  مع   اجلديدة  الهاتف  اأجهزة  من  عدد  اإطالق  	•
اأجهزة الهواتف باأ�سعار جذابة وخيارات متعددة عند التوقيع على عقد اخلدمة. 

وكورني�س  واملتنزهات  البلدية واحلدائق  لبلدية م�سقط كمبنى  تابعة  فاي يف عدة مواقع  الواي  توفري خدمات  	•
مطرح وغريها من املواقع.  ويقوم امل�سغلني اي�سًا بالرتويج ب�سكل مكثف خلدمات الواي فاي التي يقدمونها يف 

اأنحاء ال�سلطنة عرب العرو�س الرتويجية التي تت�سمن اإ�ستخدام اجلمهور خلدمة الواي فاي.  

عند  خمف�سة  ا�سعار   الباقة  هذه  تقدم  حيث  دائم.   ب�سكل  والأ�سدقاء  بالعائلة  اخلا�سة  الباقة  اإطالق  	•
الإت�سال حمليًا اأو دوليًا بارقام حمددة يختارها امل�سرتك. 

الثابت.  اخلط  خدمة  يف  اجلدد  للم�سرتكني  خمف�سة  باقة  اإطالق  مت  	•
 )ADSL( مت اإطالق باقة جديدة للدفع ح�سب الإ�ستخدام للم�سرتكني يف خدمة خطوط امل�سرتكني الرقمية	 	•

وذلك لت�سجيع الإقبال على امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

تعرفة جديدة تقدم قيمة م�سافة  باقات  الق�سرية اجلماعية عرب طرح  الن�سية  الر�سائل  تعزيز خدمات  	مت  	•
لربنامج اخلدمة.

ال�سابق  متاحة يف  كانت  الدفع، حيث  اآجلة  للم�سرتكني يف اخلطوط  الدويل  الر�سيد  اإطالق خدمة حتويل  مت  	•
الدويل  الر�سيد  اإمكانية حتويل  للم�سرتكني  وتتيح هذه اخلدمة  الدفع فقط.  م�سبقة  للم�سرتكني يف اخلطوط 

لأي من الوجهات املحددة.  

اإدخال خدمة بطاقة الإت�سال الدولية ب�سكل دائم ، مما يوفر للم�سرتكني خيارات اأو�سع للح�سول على اأ�سعار   	•
ثابتة وخمف�سة مقارنة باأ�سعار  مكاملات ال�سبكة العادية.

امل�سائية. الفرتة  يف  لالإنرتنت  جماين   اإ�ستخدام  توفر  التي  النطاق  عري�س  النرتنت   باقات  اإطالق  	•

4-4 التعديالت على الرتاخي�س واإ�سدار الت�ساريح

اللوائح ال�سادرة يف عام 2013

القرار رقم 2013/80م باإ�سدار لئحة تنظيم تقدمي  خدمة النظام اليل لإدارة املركبات، حيث لحظت الهيئة   -1

اأن هناك طلبًا على  هذه اخلدمة يف ال�سلطنة ، ومبا اأنها تعد من �سمن اخلدمات القيمة امل�سافة التي متثل 

منوذجًا جتاريًا م�سغرًا ، فقد قررت الهيئة ب�سكل مبدئي اأن يتم ت�سمني هذه اخلدمة يف بنود الإعفاء املن�سو�س 
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عليها يف القرار رقم 2012/116 والذي يت�سمن اإعفاء بع�س خدمات الإت�سالت من متطلبات الرتخي�س. اإل 

اأن توفري هذه اخلدمات يتطلب اإ�ستيفاء �سروط حمددة كتخزين بيانات تتبع املركبات �سمن حدود ال�سلطنة، 

ولذلك فقد عملت الهيئة على اإ�سدار القرار رقم 2013/80م لتنظيم تقدمي هذه اخلدمة. وقامت الهيئة باإخطار 

موفري اخلدمة الذين يعملون قبل اإ�سدار الالئحة باأن عليهم الإلتزام باللوائح اجلديدة يف هذا ال�ساأن خالل 

فرتات �سماح متفق عليها. ويت�سمن القرار رقم 2013/80م اجراءات احل�سول على الت�سريح وال�سروط التي 

يجب الإلتزام بها.  

الرتاخي�س التي مت تعديلها يف عام 2013:

قرار رقم 83 / 2013 بتعديل الرتخيــ�س من الفئة الأوىل ل�سركة �سمـا لالت�سالت )�س.م.م( لإن�ساء وت�سغيل   -1

يوفرها  التي  اخلدمة  نطاق  وا�سح  ب�سكل  التعديل  حدد  لقد   . دولية  عامة  ات�سـالت  خدمات  لتقديـم  نظام 

املرخ�س له و �ساعده على تقدمي اخلدمات املرخ�سة  )خدمات الإت�سالت الدولية(. ومت التعديل بناًء على 

طلب ر�سمي تقدمت به �سركة �سماتل وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات املتبعة يف الإطار القانوين يف ال�سلطنة 

فيما يتعلق برتاخي�س خدمات الإت�سالت.  

قرار رقم 81 / 2013 بتعديل الرتخيــ�س من الفئة الأوىل لل�سركة العمانية القطرية  )�س.م.م( لإن�ساء وت�سغيل   -2

اإعطاء املرخ�س له متديدًا  يف الفرتة  نظام لتقديـم خدمات ات�سـالت عامة ثابتة . ووفقًا لهذا التعديل  مت 

الزمنية املقررة لتو�سعة البنية التحتية اخلا�سه بال�سبكة الرئي�سية . 

الت�ساريح ال�سادرة يف عام 2013

لها  امل�سرح  ال�سركات  املركبات،  لإدارة  اليل  النظام  خلدمة  ت�ساريح  �سبعة    2013 عام  يف  الهيئة  اأ�سدرت   -1

بتقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات هي:

بهوان �سايربتك �س.م.م  -

بغداد للتقنية احلديثة �س.م.م  -

بوابة املعرفة لتقنية املعلومات �س.م.م  -

م�ساريع الأوزون الع�سرية �س.م.م  -

الأمنية العاملية للتقنية �س.م.م  -

الف�سيف�ساء للتقنية -الف�سيف�ساء حللول النرتنت  -

م�ساريع ابن الغافري احلديثة -املدار للتكنولوجيا  -

بال�سبكة  املت�سلة  )غري  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  ال�سادرة  اخلا�سة  لل�سبكات  ت�ساريح  خم�سة  الهيئة  اأ�سدرت   -2

العامة(، وتعود ملكية هذه ال�سبكات جلهات مرخ�سة ويتم ا�ستخدامها لأغرا�س خا�سة كتاأ�سي�س روابط مادية 

لنقل بيانات بني فرعني خمتلفني. 

اأ�سدرت الهيئة موافقة ل�سركة ري�سوت احلرة - �س.م.م للبدء يف اإن�ساء مركز ات�سالت يف مدينة �ساللة.       -3

هذه  تعمل  ال�سناعية،   الأقمار  عرب  واإذاعية  تلفزيونية  اأ�ستوديوهات  لإقامة  موافقتني   الهيئة  اأ�سدرت   -4
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ال�ستوديوهات على توفري املرافق والت�سهيالت ل�سركات النتاج التلفزيوين والذاعي.  ال�سركات التي مت منحها 

املوافقة هي:

الروغة للتجارة.  ا. 

الرا�سبي - �س.م.م. ب. 

4-5:  الرتقيم

باإعداد   اأي�سًا  الهيئة  تقوم  كما   . للرتقيم  الوطنية  اخلطة  واإ�سدار  العام  الرتقيم  برنامج  اإدارة  عن  م�سوؤولة  الهيئة 

اإ�سرتاتيجية الرتقيم الوطنية ب�سكل عام وفق ما يتما�سى مع امل�سالح  الوطنية لل�سلطنة.

تخ�سي�س عام 2013تخ�سي�س عام 2012تخ�سي�س عام 2011نوعية مورد الرتقيم

010رموز اختيار امل�سغل

001رموز نقطة الإ�سارة الدولية

214617رموز نقطة الإ�سارة املحلية

123،00073،000119،000الأرقام الثابتة

400،000600،000200،000اأرقام الهواتف النقالة

122الرموز ال�سوتية الق�سرية

1305230الرموز الق�سرية للر�سائل الن�سية الق�سرية

103116123اأرقام الت�سال املجاين

يت�سح من خالل هذا اجلدول وجود  �سنوات، حيث   3 للم�سغلني خالل  الأرقام  اإىل منحى تخ�سي�س  ي�سري اجلدول 

زيادة يف الطلب على اأرقام الإت�سال املجاين وعلى اأرقام الهاتف الثابت .  كما يالحظ انخفا�س  الطلب على  الأرقام 

املتنقلة ب�سبب اإ�ستجابة امل�سغلني للتعليمات ال�سادرة من الهيئة باإعادة اإ�ستخدام موارد الأرقام من خالل اإعادة بيعها 

يف ال�سوق . 
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التعرف على القطاعات  -5

امل�ساركة ورفع الكفاءة  

5-1 الزيارات اإىل املناطق ملعاجلة تغطية خدمات الإت�سالت

متا�سيًا مع قانون تنظيم الإت�سالت الذي ين�س على اأهمية تعزيز وحماية م�سالح املنتفعني وفهم متطلباتهم بالإ�سافة 

والقرى.   املناطق  اإىل خمتلف  باإعداد زيارات  الهيئة  الإت�سالت،  قامت  اإىل رفع وترية تطوير خدمات  اإىل احلاجة 

وتهدف هذه الزيارات اإىل فهم متطلبات املنتفعني فيما يتعلق بح�سولهم  على جميع خدمات الإت�سالت بهدف �سمان 

التنمية امل�ستدامة.   وتراأ�س وفد الهيئة يف هذه الزيارات �سعادة الدكتور حمد بن �سامل الرواحي الرئي�س التنفيذي للهيئة 

، و�سم الوفد  عدد من املخت�سني من هيئة تنظيم الإت�سالت بالإ�سافة اإىل ممثلني عن م�سغلي خدمات الإت�سالت 

)عمانتل والنور�س(.

تفا�سيل الزيارات

املت�سررة  والأطراف  واملواطنني  ال�سورى  جمل�س  واأع�ساء  املحافظني  مع  اللقاءات  من  عدد  عقد  الزيارات  ت�سمنت 

بح�سور ممثلني عن �سركتي النور�س وعمانتل ،  وقد مت مناق�سة موا�سيع تتعلق بالتغطية والتعرفة وجودة اخلدمة ، كما 

اأطلع الوجهاء والأعيان يف املناطق على  اخلطط امل�ستقبلية التي تت�سمنها مبادرات هيئة تنظيم الإت�سالت. كما مت يف 

هذه الزيارات طرح وجهات نظر حول ارتفاع اأ�سعار اخلدمات الثابتة واملتنقلة والنرتنت يف هذه املناطق،  بالإ�سافة 

اإىل عدم الر�سى عن م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة. 

وغري  الهاتف  خدمات  فيها  تتوفر  ل  التي  املناطق  تغطية  خاللها  من  يتم  التي  الآليات  حتديد  اأهمية  الهيئة  تدرك 

جمل�س  اإىل  املوا�سيع  هذه  رفع  اإىل  احلاجة  الهيئة  تدرك  كما  للم�سغلني.   امل�ستقبلية  التغطية  خطط  �سمن  مدرجة 

الوزراء واملجل�س الأعلى للتخطيط لكي يتم اإدراجها  �سمن اخلطط بهدف اإيجاد الآلية املنا�سبة لتغطية القرى ب�سبكات 

الإت�سالت.  
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اجلدول ) 5-1( يلخ�س الزيارات التي مت تنفيذها  خالل عام 2013 . ومن املقرر تنفيذ زيارات اإىل حمافظات ظفار 

وم�سندم خالل الأعوام القادمة. 

تاريخ تنفيذ الزيارة املحافظات/املناطقرقم الزيارة

ال�سبت 16 فرباير 2013مجنوب الباطنة1

الأحد 17 فرباير 2013م�سمال الباطنة2

الإثنني 18 فرباير 2013مالربميي3

الثالثاء 19 فرباير 2013مالظاهرة4

الأربعاء 20 فرباير 2013مالداخلية5

الإثنني 8 اأبريل 2013مجنوب ال�سرقية6

الثالثاء 9 اأبريل 2013م�سمال ال�سرقية 7

الأربعاء 12 يونيو 2013مالو�سطى8

اجلدول 5-1: ملخ�س زيارات املحافظات

تعتمد مبادرة الهيئة يف اإطار هذه الزيارات على العمل مع امل�سغلني  لإتخاذ قرار حول خطط امل�سغلني لتغطية عدد من 

القرى والإ�ستجابة ب�سكل اإيجابي لعدم ر�سا املنتفعني  عن اأ�سعار وجودة خدمات الإت�سالت. وقد مت و�سع اأهداف لعام 

2015 بحيث يتم زيادة عدد املحطات يف جميع املناطق ، كما مت حتديد عدد من القرى التي �سيتم تغطيتها بخدمات 

الإت�سالت وهي على النحو التايل:

عدد القرى امل�ستهدفة للتغطيةاملحافظات/املناطق

جنوب الباطنة
21

�سمال الباطنة
38

الربميي
7

الظاهرة
29

الداخلية
39

جنوب ال�سرقية
17

�سمال ال�سرقية 
27

الو�سطى
6

اجلدول 5-2: املبادرات
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املحافظات/املناطق

عدد املحطات 

امل�ستهدفة للتو�سعة يف 

حلول 2015

عدد حمطات اجليل 

الثاين للتو�سعة

عدد حمطات اجليل 

الثالث للتو�سعة

عدد حمطات اجليل 

الرابع للتو�سعة

جنوب الباطنة

218

عمانتل:55

نور�س: 12

عمانتل: 73

نور�س:50

عمانتل: 11

نور�س:17

�سمال الباطنة

470

عمانتل:92

نور�س:43

عمانتل: 134

نور�س:98

عمانتل: 35

نور�س:68

الربميي

218

عمانتل:16

نور�س:12

عمانتل:26

نور�س:51

عمانتل: 12

نور�س:22

الظاهرة

222

عمانتل:42

نور�س:30

عمانتل: 35

نور�س: 97

عمانتل: 11

نور�س: 7

الداخلية

409

عمانتل:94

نور�س:40

عمانتل: 109

نور�س:120

عمانتل:21

نور�س:25

جنوب ال�سرقية

222

عمانتل: 43

نور�س:25

عمانتل: 46

نور�س: 68

عمانتل: 26

نور�س:14

�سمال ال�سرقية 

203

عمانتل:43

نور�س:31

عمانتل: 46

نور�س: 65

عمانتل: 10

نور�س: 8

الو�سطى

106

عمانتل: 16

نور�س:20

عمانتل: 19

نور�س: 40

عمانتل: 5

نور�س: 6

اجلدول 5-3: خطط امل�سغلني لتو�سعة ال�سبكات 

5-2 التدقيق على خطة الطوارئ اخلا�سة بامل�سغلني

يجب اأن يكون لدى جميع املرخ�س لهم خطة للطوارئ  ل�سمان ا�ستمرارية العمل،  وكجزء من هذا الإ�سرتاطات يتعني 

على املرخ�س لهم تقدمي خطة الطوارىء اخلا�سة بهم اىل الهيئة وحتديثها �سنويًا. 

وبهدف توفري اإر�سادات للمرخ�س لهم من الفئة الأوىل والفئة الثانية حول كيفية و�سع خطة الطوارئ اخلا�سة بهم ، 

اأ�سدرت الهيئة يف قرارها رقم 2009/109م " اإر�سادات مل�سغلي الإت�سالت لو�سع خطط طوارئ خا�سة بالإت�سالت 

كالتايل:  الطوارئ  خطة  ملتطلبات  الأدنى  احلد  الإر�سادات  هذه  حتدد   . "
الأ�سرار.  تخفيف  على  تعمل  اأن�سطة  الوقائية/   الأن�سطة  	•

واجلاهزية. ال�ستعداد  اأن�سطة  	•
الإ�ستجابة. اأن�سطة  	•

. العمل  على  القدرة  اإ�ستعادة  اأن�سطة  	•
قامت الهيئة عرب الإ�ستعانة بال�سركة الإ�ست�سارية اإرن�ست اأند يونغ باإجراء تدقيق يهدف اإىل التحقق من مدى اإلتزام 

املرخ�س لهم من الفئة الأوىل والفئة الثانية مبتطلبات الرتخي�س اخلا�سة بهم ومبتطلبات اإر�سادات م�سغلي الإت�سالت 

لو�سع خطط طوارئ خا�سة بالإت�سالت ال�سادرة من الهيئة.  

وت�سمن التدقيق اإجراء اإختبارات حماكاة متعددة ت�سمل خمتلف جوانب اأجزاء ال�سبكة وذلك للتاأكد من قدرة امل�سغلني 

على تفعيل خطة الطواريء اخلا�سة بهم، وقد �سملت عملية التدقيق املزودين والبائعني واملوظفني التابعني للمرخ�س 

لهم. 
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اأهم املالحظات امل�ستخل�سة من عملية التدقيق :

مواقع  وخمتلف   ، املعلومات  وتقنية  ال�سبكة  يف  املهمة  النقاط  جميع  يغطي  للمخاطر  �سامل  تقييم  توفر  عدم  	•
املكاتب ومركز البيانات واملخازن.    

�ساملة.  ب�سورة  الإختبارات  اإجراء  يتم  مل  	•
 . الطواريء  حالت  عن  لالإعالن  منوذجية  ت�سغيل  اإجراءات  توفر   عدم  	•

م�ستويات  اإىل  الطواريء  ورفع حالت  الإت�سال  بنظام  يتعلق  فيما  )الفرق(  الفريق  بني  التن�سيق  و�سوح  عدم  	•
اأعلى.  

 قامت الهيئة باإ�سراك املرخ�س لهم يف معاجلة املالحظات الواردة يف التدقيق وو�سع خطة طوارىء �ساملة لقطاع 

الإت�سالت.  

5-3 التمثيل الدويل والإقليمي

لكي تواكب الهيئة التطورات يف قطاعات الإت�سالت والربيد قامت بامل�ساركة  ب�سكل فعال يف  الأحداث والفعاليات 

الدولية  والإقليمية. 

الإت�سالت  وتقيي�س   ، الراديوية  الإت�سالت  الثالث:  الدويل لالت�سالت يف قطاعاته  بع�سوية الحتاد  الهيئة  وتتمتع 

املعلومات  وتقنية  الإت�سالت  تنظيم  لهيئات  العربية  ال�سبكة  بع�سوية  اأي�سًا  تتمتع  كما    ، الإت�سالت  وتنمية   ،

2014- 2015  ، كما  )AREGNET( ، وتقوم حاليًا بالإعداد لإ�ست�سافة الرئا�سة ال�سنوية لل�سبكة للفرتة من 

تقوم الهيئة بامل�ساركة يف الأن�سطة املتعلقة بالإت�سالت التي تنظمها جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون اخلليجي.

قامت الهيئة خالل عام 2013م بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع نظريتها الهيئة القومية لالت�سالت بجمهورية ال�سودان 

اأن  الإت�سالت، كما  واملعلومات يف جميع جمالت تنظيم قطاع  واملعارف  وتبادل اخلربات  التعاون  تنمية  اإىل  تهدف 

الهيئة تقوم حاليًا بالتفاو�س حول عدد من مذكرات التفاهم مع الهيئات التنظيمية  يف دول اأخرى. 

�سارك موظفو الهيئة يف 95 من الفعاليات الدولية  يف عام 2013م . يو�سح الر�سم 5-1 اأدناه خمتلف امل�ساركات يف 

الفعاليات الدولية خالل عام 2013م: 

امل�ساركات الدولية

الر�صم 5-1 : امل�ساركات الدولية 

% 31

% 15

% 10

% 2

% 42
ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO

»Hô©dG OÉ–C’G

á«Hô©dG á«ª«¶æàdG äÉÄ«¡dG áµÑ°T

iôNCG



68



69

6- قطاع اخلدمات الربيدية

6-1 القانون

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/71م باإ�سدار قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ، ا�سبحت الهيئة معنية بتنظيم 

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة يف ال�سلطنة وفقًا للمعايري الدولية.

اخت�سا�سات الهيئة:

للربيد. العامة  ال�سيا�سة  �سياغة  ب�ساأن  والإت�سالت  النقل  وزارة  اإىل  امل�سورة  تقدمي  	•
املعتمدة. العامة  ال�سيا�سة  تنفيذ  	•

. الربيدية  اخلدمات  تنظيم  لقانون  وفقا  ال�سلطنة  يف  الربيدية  اخلدمات  تقدمي  تنظيم  	•
بجودة  بتقدميها  املرخ�س  اخلدمات  تقدمي  ل�سمان  الربيدية  اخلدمات  مقدمي  على  والرقابة  الإ�سراف  	 	•

منا�سبة ووفقا للتعرفة املعتمدة.

نهائية. اإدارية  قرارات  اإ�سدار  خالل  من  فيها  والبت  وغريهم  واملرخ�سني  املنتفعني  من  ال�سكاوى  تلقي  	•
الربيدية. اخلدمات  مقدمي  بني  نزاعات  حولها  ين�ساأ  التي  املوا�سيع  يف  النهائية  الإدارية  القرارات  اإ�سدار  	•

والعتماد. للنظر  الوزراء  اإىل جمل�س  ورفعه  الوزارة  مع  التن�سيق  بعد  القطاع  ن�ساط  �سنوي عن  تقرير  اإعداد  	•

)مت تكليف هيئة تنظيم الإت�سالت يف عام 2012م بتنظيم  قطاع اخلدمات الربيدية يف ال�سلطنة وفقا لقانون تنظيم 

اخلدمات الربيدية الذي �سدر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2012/71( ، وذلك بهدف تطوير وحترير  وتنمية 

قطاع الربيد يف ال�سلطنة. ( نقرتح �سطب هذه الفقرة

تهدف عملية حترير �سوق اخلدمات الربيدية اإىل:

1.  تطوير قطاع الربيد لتعظيم م�ساهمته يف التنمية القت�سادية والرتابط الجتماعي.

�سمان ا�ستمرارية برنامج الإ�سالح الربيدي.  .2

مراقبة مدى التقدم يف اإ�سالحات قطاع الربيد من خالل موؤ�سرات الداء.  .3

ت�سجيع الربط البيني بني م�سغلي الربيد.  .4

دعم تنمية التجارة واحلكومة الإلكرتونية من اجل تطوير خدمات بريدية هجينة.  .5

تعزيز املناف�سة من خالل ت�سجيع ال�ستثمار املحلي والجنبي .  .6

ت�سطلع هيئة تنظيم الإت�سالت بامل�سوؤوليات التالية:

للربيد. العامة  ال�سيا�سة  �سياغة  ب�ساأن  والإت�سالت  النقل  وزارة  اإىل  امل�سورة  تقدمي  	•
املعتمدة. العامة  ال�سيا�سة  تنفيذ  	•

. الربيدية  اخلدمات  تنظيم  لقانون  وفقا  ال�سلطنة  يف  الربيدية  اخلدمات  تقدمي  تنظيم  	•
بجودة  بتقدميها  املرخ�س  اخلدمات  تقدمي  ل�سمان  الربيدية  اخلدمات  مقدمي  على  والرقابة  الإ�سراف  	 	•

منا�سبة ووفقا للتعرفة املعتمدة.

نهائية. اإدارية  قرارات  اإ�سدار  خالل  من  فيها  والبت  وغريهم  واملرخ�سني  املنتفعني  من  ال�سكاوى  تلقي  	•
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الربيدية. اخلدمات  مقدمي  بني  نزاعات  حولها  ين�ساأ  التي  املوا�سيع  يف  النهائية  الإدارية  القرارات  اإ�سدار  	•
والعتماد.  للنظر  الوزراء  اإىل جمل�س  ورفعه  الوزارة  مع  التن�سيق  بعد  القطاع  ن�ساط  �سنوي عن  تقرير  اإعداد  	•

نقرتح �سطب هذه الفقرة

لقد مت اإعطاء فرتة �سماح ملوفري اخلدمات الربيدية  لكي يقوموا بتعديل اأو�ساعهم مبا يتواءم مع اللوائح اجلديدة. 

وا�ستنادًا اىل �سطب هذه الفقرة

عماًل باحكام املادة )56( من قانون تنظيم اخلدمات الربيدية اجاز جمل�س الوزراء متديد مدة توفيق اأو�ساع مقدمي 

اخلدمات الربيدية ، ملدة �ستة اأ�سهر تبداأ من 23 يونيو 2013 م اإىل 31 دي�سمرب 2013 م

قرارات قطاع اخلدمات الربيدية:  2-6

الربيدية. اخلدمات  بقطاع  املتعلقة  االقرارات  من  عددًا  الإدارة  جمل�س   ا�سدر  	•
. الربيدية  اخلدمات  تنظيم   وحدة   هيكل   باإعتماد   2013/6م    رقم  القرار  	•

الربيدية اخلدمات  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�سدار   2013/89 رقم  القرار  	•
يف  مو�سح  هو  كما  املرتبطة  واخلدمات  الربيدية  اخلدمات  تقدمي  ر�سوم  بتحديد   2013/90 رقم  القرار  	•

اجلدول 6-1 اأدناه:

قيمة الر�سم بالريال العماين  اخلدمةم

 1

درا�سة طلب احل�سول على ترخي�س تقدمي 

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة.  

500 ريال عماين

2

الرتخي�س بتقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات 

املرتبطة.  

)7500( �سبعة اآلف وخم�سمائة ريال عماين يتم حت�سيلها عند 

الرتخي�س والتجديد.

)10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل الإيرادات ال�سنوية ملقدم 

اخلدمات الربيدية وبحد اأدنى )5000( خم�سة اآلف ريال عماين، 

وذلك با�ستثناء اإيرادات الربيد الدويل الوارد لل�سلطنة، يتم �سداده 

قبل نهاية �سهر يناير من ال�سنة التالية،   على اأن يتم ت�سوية الر�سم 

النهائي امل�ستحق �سنويًا من واقع احل�سابات املدققة، وذلك قبل 

نهاية �سهر اإبريل من كل �سنة.  

اجلدول 6-1: قرار رقم  2013/90

6-3 الرتخي�س

عقدت الهيئة �سل�سلة من الإجتماعات التنظيمية مع مقدمي اخلدمات الربيدية خالل عام 2013م  لإطالعهم على 

القانون اجلديد  واللوائح املتعلقة به. مما عك�ست تلك الجتماعات اهتمامًا ب�سوق اخلدمات الربيدية مب�ساركة مقدمي 

اخلدمات ، وقام  عدد كبري من ال�سركات  بزيارة مقر الهيئة للح�سول على مزيد من املعلومات حول  كيفية احل�سول 

على تراخي�س اخلدمات الربيدية. 



71

عماًل باحكام املادة ) 16 ( من قانون تنظيم اخلدمات الربيدية تخت�س الهيئة وحدها باإ�سدار الرتاخي�س ، وتكون 

مدة الرتخي�س ) 5 ( خم�س �سنوات وي�سدر مبنح الرتخي�س اأو جتديده قرار من الرئي�س التنفيذي وعلى  املرخ�س 

والقرارات  التنفيذية  والالئحة  الربيدية  تنظيم اخلدمات  قانون  املن�سو�س عليها يف  اللتزامات  التقيد بجميع  لهم 

ال�سادرة عن الهيئة و�سروط الرتخي�س، وب�سكل خا�س ال�سروط املتعلقة بالتعرفة وجودة اخلدمة وال�سيانة الدورية 

واملناف�سة والتدابري الأمنية والتعديل يف ملكية ال�سركة.

كما يتوجب عليه اللتزام بال�سروط التالية: 

واحدة. �سنة  ملدة  املالية  غري  وامل�ستندات  �سنوات   )  5( ملدة   املالية  امل�ستندات   بحفظ  له  املرخ�س  يلتزم  	•
 . املنتفعني  توزيع  اأو  زيادتها  اأو  التعرفة  تثبيت  اأو  معينة  خدمة  احتكار  له  املرخ�س  على  يحظر  	•

الأمنية  والتدابري  بالجراءات  تتعلق  والتي  الهيئة  عن  ت�سدر  التي  التعليمات  بكافة  له  املرخ�س  يلتزم  	•
وال�سحية، وبالتعاون مع اجلهات الأمنية ، وتنفيذ خطة الطوارئ وفقًا لتعليمات الهيئة. 

اأو التاأخري وفقًا لل�سوابط و احلدود  اأو التلف  اأو العبث  يلتزم املرخ�س له بتعوي�س املنتفعني يف حالت الفقد  	•
املقررة بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمات الربيدية .

وعليه فقد �سرعت الهيئة باإ�سدار وجتديد ثالثة ع�سر ترخي�س، ممن تنطبق عليهم ال�سروط واملعايري . 

6-4 جودة اخلدمة و�سوؤون امل�ستهلك

�سوف يتم الرتكيز  ب�سكل كبري على املوا�سيع التي تتعلق بجودة اخلدمة يف قطاع اخلدمات الربيدية،  و�سوف يطلب من 

املرخ�س لهم و�سع القواعد والإر�سادات اخلا�سة ب�سكاوى امل�ستهلكني، و�سوف يتم اإعتماد هذه اللوائح من قبل الهيئة.  

للمنتفعني  اإجراءات  اللوائح على تعزيز جتربة املنتفعني ورعايتهم و�سوف ت�سمن قيام امل�سغلني  بتوفري  وتركز هذه 

لتقدمي ال�سكاوى  ، و�ستتناول هذه الإجراءات الآتي:

ال�سكوى. تقدمي  منوذج  على  احل�سول  	•
  . ال�سكوى  ا�ستالم  باإي�سال  املنتفع  تزويد  	•

. ال�سكوى  على  للرد  املحددة  املدة  	•
. ال�سكوى  على  الرد  و�سيلة  	•

بيان حق املنتفع يف ال�سكوى اىل الهيئة يف حالة عدم البت فى ال�سكوى خالل املدة املقررة ، اأو عدم موافقته  	•
على احلل الذي انتهى اإليه املرخ�س له .
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جتهيز القدرات املوؤ�س�سية  -7

7-1 الهيكل التنظيمي

قام جمل�س اإدارة الهيئة خالل عام 2013م باإعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد للهيئة كما هو مو�سح يف الر�سم 1-7 

اأن   الرتكيز على الوظائف التنظيمية الرئي�سية ا�سبح �سروريًا ملواكبة التطورات احلديثة يف قطاعات  اأدناه. حيث 

الإت�سالت والربيد  وملواءمة اأهداف الهيئة لكي ت�ستجيب  للتغريات التي طراأت على القطاعات. 
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الر�صم 7-1: الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم الإت�سالت

7-2 �سل�سلة قيم الهيئة 

الر�صم 7-2 اأدناه ميثل الأن�سطة التي ت�سطلع بها الهيئة من خالل �سل�سلة القيم التي تتبناها:

الر�صم 7-2: �سل�سة قيم الهيئة
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7-3 تطوير املوظفني- املهارة واملعرفة

لكي حتقق الهيئة �سل�سلة القيم اخلا�سة بها فاإنه 

موظفيها  وقدرات  مهارات  بناء  منها  يتطلب 

حملة  من  هم  الهيئة  موظفي  من   %25 حوايل 

ولديهم  البكالوريو�س  درجة  فوق  املوؤهالت 

واجلوانب  املوا�سيع  وا�سع  من  نطاق  خربة يف 

الكوادر  هذه  من  الهيئة  وت�ستفيد  التنظيمية.  

الوظيفية املوؤهلة يف اجلوانب املهمة التي تتطلب 

حل امل�سكالت  كالتعامل مع �سكاوى امل�ستهلكني 

والنزاعات. يو�سح الر�سم 7-3 اأدناه موؤهالت 

املوظفني يف الهيئة.

ي�سري حتليل الرتكيبة العمرية ملوظفي الهيئة اأن 

79% من املوظفني تقل اأعمارهم عن 40 عامًا ،  

وهوؤلء املوظفني هم قادة الغد و�سوف  يقومون 

بتنفيذ خطة الهيئة يف التغيري مبا يتما�سى مع 

الر�سم  يو�سح  اجلمهور.   وطموحات  القطاع 

7-4 اأدناه الرتكيبة العمرية ملوظفي الهيئة.

ت�سعى هيئة تنظيم الإت�سالت  جاهدة لتاأهيل  

واملمار�سات  املعايري  وفق  للعمل  موظفيها 

الدولية من اأجل حتقيق التميز يف اأداء العمل. 

ويف عام 2013م اإ�ستثمرت الهيئة ما ي�سل اإىل 

موظفًا   124 لتدريب  عماين  ريال   315.707

% 7 % 1

% 12

% 24

% 56

…ƒfÉK Ωƒ∏HO IGQƒàcO

Ú«©eÉL

Òà°ùLÉe

Ωƒ∏HO

20-30

% 7

% 14

% 48

% 31

31-40

41-50

51+

موؤهالت املوظفني

الرتكيبة العمرية ملوظفي الهيئة

الر�صم رقم 7-3:  موؤهالت املوظفني يف الهيئة

الر�صم رقم 7-4: الرتكيبة العمرية ملوظفي الهيئة

عمانيًا، حيث يتم توظيف الدورات التدريبية يف تطوير املعرفة واخلربات التنظيمية للهيئة وحتديثها ومراجعتها ب�سكل 

م�ستمر  ومواكبة البيئة املتغرية للقطاعات.

بع�س املوا�سيع املتميزة التي مت اإختيارها لهذه الدورات �سملت :

ت�سر  ل  والراديو  الإت�سالت  معدات  و  اأجهزة  اأن  من  للتاأكد  وذلك  وال�سالمة،  بال�سحة  تتعلق  التي  الدورات  	•
ب�سحة و�سالمة امل�ستهلك . 

التنظيمية.  العملية  لتعزيز  الإت�سالت  قطاع  بتنظيم  تتعلق  التي  الدورات  	•
احلديثة.   التقنيات  يف  املعارف  اأحدث  تعزيز  اأجل  من  وال�سبكات  بالتكنولوجيا  تتعلق  التي  الدورات  	•



75

يو�سح الر�سم  البياين اأدناه تفا�سيل الدورات التدريبية يف عام 2013م

الدورات التدريبية والفعاليات

الر�سم البياين 7-5: عدد املوظفني امل�ستفيدين من الدورات املحلية

عدد الدورات التدريبية املتخ�س�سة

الر�سم البياين 7-6: الن�سبة املئوية للدورات املتخ�س�سة

تنظيم  العمل اجلماعي بني موظفيها من خالل  روح  وثقافة  الجتماعية  العالقات  اأوا�سر  توطيد  الهيئة على  ت�سجع 

الأن�سطة الجتماعية والرتفيهية. خالل عام 2013م مت تنظيم الأن�سطة التالية:

7-4: التربعات اخلريية

ت�ستمر  الهيئة يف لعب دور هام  يف املجتمع من خالل قيامها �سنويًا  بتقدمي التربعات للمنظمات اخلريية الرئي�سية 

غري احلكومية يف البالد  ، وحتقيقًا لذلك قامت الهيئة خالل عام 2013م بتوزيع مبلغ  285.825 األف ريال عماين 

للمنظمات اخلريية الرئي�سية يف ال�سلطنة مقارنة بتوزيع مبلغ  220 األف ريال  خالل العام املا�سي.
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هيئة تنظيم الت�سالت

البيانات املالية

31 دي�سمرب 2013

املكتب امل�سجل واملركز الرئي�سي لالأعمال:

�س ب 579، روي

الرمز الربيدي 112

�سلطنة عمان
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل الأفا�سل اأع�ساء جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت  

تقرير عن البيانات املالية

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لهيئة تنظيم الت�سالت )"الهيئة"( الواردة على ال�سفحات 2 اىل 20، والتي تتكون 

من بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2013، وبيانات الدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية 

لل�سنة املنتهية يف ذات التاريخ، وملخ�س عن ال�سيا�سـات املحا�سبية الرئي�سية ومعلومات تو�سيحية اأخرى.

م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية

اإن الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�سها بطريقة عادلة طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية وعن 

اأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتربها �سرورية لإعداد بيانات مالية خالية من اأي اأخطاء جوهرية، �سواء كانت نا�سئة 

عن غ�س اأو خطاأ.

م�سئولية مراقب احل�سابات

تتمثل م�سوؤوليتنا يف اإبداء الراأي حول هذه البيانات ا�ستنادًا اإىل تدقيقنا.  وقد اأجنزنا تدقيقنا طبقا للمعايري الدولية 

للتدقيق.  وتتطلب هذه املعايري اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق بهدف 

احل�سول على تاأكيد معقول على خلو البيانات املالية من اأي اأخطاء جوهرية. 

ويت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�ساحات الواردة يف البيانات املالية. 

وت�ستند الإجراءات املختارة اىل حكم وتقدير مراقب احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية الواردة 

يف البيانات املالية، �سواء كانت نا�سئة عن غ�س اأو خطاأ.   وعند تقييم تلك املخاطر، ياأخذ مراقب احل�سابات يف العتبار 

اإجراءات الرقابة الداخلية للهيئة واملتعلقة بطريقة اإعداد وعر�س البيانات املالية ب�سورة عادلة، وذلك لغر�س ت�سميم 

اإجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية بالهيئة.  ويت�سمن 

اأعدتها  التي  املحا�سبية  التقديرات  املُطبقة ومدى معقولية  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تقييما ملدى مالئمة  اأي�سا  التدقيق 

الإدارة، بالإ�سافة اىل تقييم العر�س ال�سامل للبيانات املالية.

ويف اعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا ن�ستند اإليه يف اإبداء راأينا.

الراأي

يف راأينا، اإن البيانات املالية ُتظهر ب�سورة عادلة، من كافة النواحي اجلوهـرية، املركز املايل للهيئة كما يف 31 دي�سمرب 

2013 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذات التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

17 مار�س 2014
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هيئة تنظيم الت�سالت  

بيان املركز املايل

يف 31 دي�سمرب 2013

اإي�ساح

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

املوجودات

املوجودات غري املتداولة  

47،392،4673،366،767املمتلكات واملعدات 

املوجودات املتداولة  

5362،442129،416ر�سوم ترددات ات�سالت مدينة

ُدفعات مقدمة واأر�سدة مدينة 

اأخرى 

61،222،9171،008،835

715،000،00020،000،000ودائع ق�سرية الأجل 

88،684،0845،097،489اأر�سدة بنكية ونقد

25،269،44326،235،740جمموع املوجودات املتداولة

32،661،91029،602،507جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

10،728،10012،358،434الفائ�س املرتاكم 

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة  

108،969،9404،650،271م�ساهمات حكومية موؤجلة

111،314،903915،123مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

10،284،8435،565،394جمموع املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة  

1211،648،96711،678،679ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

21،933،81017،244،073جمموع املطلوبات 

32،661،91029،602،507جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 

اإعتمد اأع�ساء جمل�س اإدارة الهيئة اإ�سدار هذه البيانات املالية يف 17 مار�س 2014 ووقعها نيابة عنهم كل من:

الدكتور/ حممد بن حمد الرحمي                   الدكتور/ حمد بن �سامل الرواحي

رئي�س جمل�س الإدارة                  الرئي�س التنفيذي

  

الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 24 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية
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هيئة تنظيم الت�سالت    

بيان الدخل ال�سامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

2013اإي�ساح

ريال عماين  

2012

ريال عماين

الإيرادات 

1310،728،05512،709،541اإيرادات الطيف الراديوي 

145،121،4794،113،956تراخي�س ات�سالت �سنوية    

1،173،251620،060اإيرادات من اإ�سدار اأرقام 

--400،157اأتاوات

اإيرادات اعتماد نوعية معدات 

الت�سالت

15252،211193،097

24،32516،700اإيرادات ا�سم النطاق

11،32057،760ر�سوم عن تراخي�س اأخرى

17،710،79817،711،114

م�سروفات الت�سغيل 

)4،707،287()5،823،273(16رواتب وتكاليف املوظفني

)1،753،879()1،661،554(17م�سروفات عمومية واإدارية

)530،678()1،104،129(اأتعاب ا�ست�سارات 

)489،978()564،442(4ا�ستهالك الأ�سول

)141،648(--ديون معدومة م�سطوبة

)32،680()14،656(5/دخم�س�س خ�سائر الديون

)111،800()72،000(مكافاأة اأع�ساء الهيئة

--)144،170(18تكاليف حمطة الر�سد

)220،000( )285،825(19تربعات اإىل موؤ�س�سات خريية 

)9،670،049()7،987،950(

8،040،7499،723،164اإيرادات الت�سغيل 

10122،831197،840م�ساهمات حكومية  

20423،081437،411اإيرادات الفوائد 

--54،395/دخم�س�س ُم�سرتد خالل ال�سنة

12،8944،939اإيرادات اأخرى

الفائ�س واإجمايل الدخل 

ال�سامل لل�سنة

8،603،95010،363،354

مالحظة: 

ل يوجد بنود من الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة.

الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.
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هيئة تنظيم الت�سالت                           

بيان التغريات يف حقوق امللكية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

12،358،434يف 31 دي�سمرب 2012

)10،234،284(الفائ�س املحول اإىل وزارة املالية )اإي�ساح 9(

8،603،950فائ�س ال�سنة

10،728،100يف 31 دي�سمرب 2013

الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.
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هيئة تنظيم الت�سالت                                                   

بيان التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل  

8،603،95010،363،354فائ�س ال�سنة  

معدل كما يلي   :

564،442489،978ا�ستهالك 

10،261387،299�سايف حركة خم�س�س خ�سائر الديون

399،780184،870�سايف املحول اإىل خم�س�س مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

)197،840()122،831(م�ساهمات حكومية 

)437،411()423،081(اإيرادات فوائد 

)4،000()19(ربح من بيع املمتلكات واملعدات

9،032،50210،786،250الفائ�س الت�سغيلي قبل التغريات يف راأ�س املال العامل :

التغريات يف راأ�س املال العامل: 

)328،323()243،287(اإيرادات ترددات ات�سالت مدينة

64،629)220،136(ُدفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

)506،719()29،712(ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

8،539،36710،015،837النقد الناجت من العمليات الت�سغيلية 

38،83918،668فوائد م�ستلمة 

�سايف النقد الناجت من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار  

5،000،0003،000،000حركة الودائع ق�سرية الأجل

390،296417،028فوائد م�ستلمة

)2،194،593()4،590،257(�سراء ممتلكات ومعدات

1344،000ح�سيلة من بيع ممتلكات ومعدات

�سايف النقد الناجت من اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)7،351،550()10،234،284(الفائ�س املحول اإىل وزارة املالية

--)57،500(عائد فائ�س املنحة امل�ستلم 

--4،500،000م�ساهمات حكومية م�ستلمة

�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل

زيادة يف النقد والنقد املعادل خالل ال�سنة

النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة 

النقد والنقد املعادل )اإي�ساح 3/د( يف نهاية ال�سنة

 الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإىل 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.
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هيئة تنظيم الت�سالت  

اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

             

1- ال�سكل القانوين والأن�سطة الرئي�سية 

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  2002 مبوجب  مايو   1 �سلطنة عمان يف  الت�سالت )"الهيئة"( يف  تنظيم  تاأ�سي�س هيئة  مت 

وهي   2003 يناير   1 من  بدءًا  الت�سغيلية  عملياتهـا  الهيئة  با�سرت  والرتددات.  الت�سالت  لتنظيم  كهيئة   2002/30

م�سئولة عن تنظيم خدمات الت�سالت يف �سلطنة عمان. قامت الهيئة بتويل بع�س املهام التي كانت ُتنجُز �سابقا من 

قبل وزارة النقل والت�سالت وال�سركة العمانية لالت�سالت �س.م.ع.ع )عمانتل(. تتمثل الأن�سطة الرئي�سية للهيئة فيما 

يلي:

- تنظيم قطاع الت�سالت.

- اإ�سدار الرتاخي�س الراديوية.

- تخ�سي�س وتوزيع الطيف الرتددي.

- اإ�سدار الرتاخي�س مل�سغلي الت�سالت ومقدمي اخلدمات.

- اإ�سدار ال�سهادات واعتماد نوع معدات الت�سالت.

- ت�سجيل املتعاملني يف جمالت الت�سالت.

- اإ�سدار الت�ساريح ل�سترياد اأجهزة ومعدات الت�سالت. 

- اإ�سدار الت�ساريح ملقدمي اخلدمات الربيدية

 

2- اأ�سا�س الإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة

2-1 اأ�سا�س الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية، وتف�سرياتها 

ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية.  مت اإعداد البيانات املالية بالريال العماين.

 

2-2 معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة التي اعتمدتها الهيئة 

الدولية  املحا�سبة  معايري  ال�سادرة عن جمل�س  التالية  واملعدلة  والتف�سريات اجلديدة  املعايري  باعتماد  الهيئة  قامت 

وجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية وال�سارية على الفرتة املحا�سبية احلالية:

التنا�سق  ُيح�سن   2011 يونيو  يف  ال�سادر  املالية"  البيانات  "عر�س   )1( رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  تعديل  	•
الدخل  يف  املُقدمة  البنود  بجمع  املن�ساأة  تقوم  اأن  التعديل  يتطلب  الآخر.   ال�سامل  الدخل  بنود  عر�س  يف  والو�سوح 

ال�سامل الآخر على اأ�سا�س مدى قابليتها لإعادة الت�سنيف لحقا �سمن الأرباح.

تعديالت  �سمن  من  اأدى،   2011 يونيو  يف  املوظفني" ال�سادر  "منافع   19 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  •	تعديل 
اأخرى، اىل اإلغاء "طريقة الإطفاء" لتاأجيل بع�س الأرباح واخل�سائر النا�سئة عن خطط املنافع املحددة.  كما يقدم 

التعديل اأ�سا�سا خمتلفا لقيد تاأثري التغريات يف اللتزامات �سمن بيانات الأداء، اأي �سايف تكلفة الفائدة.
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للتعامل  اأ�سا�سا   2011 مايو  املُجمعة" يف  املالية  "البيانات   )10( رقم  الدولية  املالية   التقارير  معيار  اإ�سدار  •	مت 
واملنف�سلة" والت�سنيف  املُجمعة  املالية  "البيانات   27 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  العملي يف تطبيق  مع الختالف 

 )10( رقم  الدولية  املالية   التقارير  معيار  اأن  كما  اخلا�سة".   الأغرا�س  �سركات  "التجميع-   12 املوحد  ال�سناعي 

رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  حمل  ويحالن  املنف�سلة" يلغيان  املالية  "البيانات   27 رقم  الدويل  املحا�سبي  واملعيار 

27 احلايل "البيانات املالية املُجمعة واملنف�سلة".   وُيطبق معيار التقارير املالية  الدولية رقم )10( طريقة رئي�سية 

للمراقبة، مع �سرورة مراجعة هذه املراقبة عند التطبيق.

حت�سينا  يقدم  وهو   2011 مايو  امل�سرتكة" يف  "الرتتيبات   )11( رقم  الدولية  املالية   التقارير  معيار  اإ�سدار  •	مت 
"امل�ساريع امل�سرتكة" عن طريق و�سع مبادئ حما�سبة لكافة الرتتيبات امل�سرتكة.    31 للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 

كما اأن معيار التقارير املالية  الدولية رقم )11( ي�ستبعد اخليار املتوفر ملحا�سبة امل�ساريع امل�سرتكة با�ستخدام طريقة 

التجميع الن�سبي.  

 

هيئة تنظيم الت�سالت                 

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

2- تابع اأ�سا�س الإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة 

2-2 تابع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة التي اعتمدتها الهيئة 

 2011 مايو  اأخرى" يف  �سركات  امل�سلحة يف  "الإف�ساح عن  الدولية رقم )12(  املالية   التقارير  اإ�سدار معيار  •	مت 
ال�سركات الأخرى واملخاطر امل�ساحبة لهذه  ال�سركة بالإف�ساح عن معلومات لتقييم طبيعة م�ساحلها يف  ُيلزُم  وهو 

امل�سالح واأثرها على مركزها املايل واأدائها وتدفقاتها النقدية.  كما يقدم املعيار اإف�ساحات جديدة عن البنود خارج 

امليزانية العمومية.

من  املزيد  توفر   2012 يونيو  يف  ال�سادرة  و)12(  و)11(   )10( رقم  الدولية  املالية   التقارير  معايري  •	تعديالت 
ت�سبق  التي  الفرتة  على  فقط  تقت�سر  املعدلة  املقارنة  معلومات  تقدمي  متطلبات  جعل  خالل  من  النتقالية  الراحة 

مبا�سرة تاريخ التطبيق الأويل.  

اإطارا  ي�سع  وهو   2011 مايو  العادلة" يف  القيمة  "قيا�س   )13( رقم  الدولية  املالية   التقارير  معيار  اإ�سدار  •	مت 
واحدا لقيا�س القيمة العادلة والإف�ساح عنها.  كما يقدم املعيار املزيد من الإف�ساحات عن القيمة العادلة لالأ�سول 

غري املالية.

باملنجم  الإنتاج  مرحلة  يف  النفايات  "اإزالة   )20( رقم  الدولية  املالية  التقارير  تف�سريات  جلنة  معيار  اإ�سدار  •	مت 
2011 وهو يتعر�س ملحا�سبة املنافع النا�سئة عن "ن�ساط اإزالة النفايات" خالل مرحلة الإنتاج  ال�سطحي" يف اأكتوبر 

باملنجم.

على   2011 دي�سمرب  يف  الإف�ساحات" ال�سادر  املالية:  "الأدوات   )7( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  •	يُن�س 
اأو  التاأثري،  تقييم  على  لل�سركة  املالية  البيانات  م�ستخدمي  ت�ساعد  التي  املعلومات  لإدراج  الإف�ساح  متطلبات  تعديل 

التاأثري املحتمل، لرتتيبات املُعاو�سة، مبا يف ذلك حقوق املقا�سة  املرتبطة بالأ�سول املالية واللتزامات املالية املدرجة 

لل�سركة، على املركز املايل لهذه ال�سركة
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ال�سنوية  الفرتات  )ت�سري على   2012 مايو  ال�سادرة يف  الدولية  املالية  التقارير  معايري  ال�سنوية على  •	التح�سينات 
التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013( اأدت، من بني �سمن تعديالت اأخرى، اىل اإدخال تغيريات على املعايري التالية:

- املعيار املحا�سبي الدويل رقم )1( "عر�س البيانات املالية" يو�سح بع�س متطلبات معلومات املقارنة.

- املعيار املحا�سبي الدويل رقم )16( "املمتلكات والآلت واملعدات" يو�سح اأن البنود مثل قطع الغيار واملعدات البديلة 

ومعدات ال�سيانة يجب قيدها كممتلكات واآلت ومعدات عندما ُتلبي تعريف املمتلكات والآلت واملعدات.  واإن كانت ل 

ُتلبي هذا التعريف، يجب ت�سنيفها كمخزون.

- املعيار املحا�سبي الدويل رقم )32(" عر�س البيانات املالية" يتطرق حلالت التناق�س بني املعيار املحا�سبي الدويل 

رقم )12( "�سريبة الدخل" واملعيار املحا�سبي الدويل رقم )32(" فيما يخ�س الإقرار بالنتائج املرتتبة عن �سريبة 

الدخل املتعلقة بالتوزيعات على مالكي اأداة حقوق امللكية وتكاليف معاملة الأ�سهم. 

ترى الإدارة اأن اعتماد التعديالت مل يكن له اأي تاأثري جوهري على بنود العر�س والإف�ساح الواردة يف البيانات املالية 

للفرتة احلالية.

 

هيئة تنظيم الت�سالت                       

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

2- تابع اأ�سا�س الإعداد واعتماد معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملُعدلة  

2-3 معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وغري نافذة املفعول بعُد

يف نهاية فرتة الإقرار، كانت املعايري اجلديدة واملعدلة التالية قد مت اإ�سدارها، ولكنها مل تكن نافذة املفعول بعُد:

اأو  يف  تبداأ  التي  املحا�سبية  الفرتات  على  نافذا  املالية" كان  "الأدوات   )9( رقم  الدولية  املالية  التقارير  •	معيار 
بعد 1 يناير 2015.  ولكن التعديل ال�سادر يف نوفمرب 2013 األغى التاريخ الفعلي، على اأن يتم اإ�سافته بعد النتهاء 

من ال�سياغة النهائية للمعيار.  يف الوقت احلايل، ير�سم معيار التقارير املالية  الدولية رقم )9( اخلطوط العري�سة 

متطلبات  اإ�سدار  مت  كما  املالية.  الأ�سول  �سطب  ومعايري  املالية  واللتزامات  املالية  الأ�سول  وقيا�س  الإقرار  لكيفية 

حما�سبة التحوط يف نوفمرب 2013.  طبقا ملعيار التقارير املالية  الدولية رقم )9(، يتم قيا�س الأ�سول املالية بالتكلفة 

املُطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، مع وجود خيار ل رجعة فيه عند الإقرار املبدئي ب�ساأن قيد بع�س 

اأ�سول الأ�سهم املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر. ل مُيكن قيا�س الأ�سل املايل بالتكلفة املُطفاأة اإل 

اإذا كان للمن�ساأة منوذج اأعمال يهدف اىل الحتفاظ بالأ�سل لتح�سيل تدفقات نقدية تعاقدية، وهذه التدفقات النقدية 

تن�ساأ يف تواريخ ُمعينة وهي فقط لغر�س دفع اأ�سل املبلغ والفائدة امل�ستحقة عنه.  

ال�سادرة   )27( رقم  الدويل  املحا�سبي  واملعيار  و)12(   )10( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معياري  تعديالت  	•
ُتعّرف املوؤ�س�سة ال�ستثمارية، وهي ت�ستثني املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من جتميع �سركات تابعة معينة.    2012 اأكتوبر  يف 

وهذه التعديالت ُتلزم املوؤ�س�سة ال�ستثمارية بقيا�س تلك ال�سركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

طبقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم )9( يف قوائمها املالية املجمعة واملنف�سلة.  كما تاأتي التعديالت مبتطلبات 

اإف�ساح جديدة بالن�سبة للموؤ�س�سات ال�ستثمارية يف معيار التقارير املالية الدولية رقم )12( واملعيار املحا�سبي الدويل 
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رقم )27(.  ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014.

2013 ُت�سحُح بع�س  "انخفا�س قيمة الأ�سول" ال�سادرة يف مايو  •	تعديالت املعيار املحا�سبي الدويل رقم )36( - 
اأن  كما   .13 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  اإ�سدار  عند   36 رقم  الدويل  املحا�سبي  للمعيار  الالحقة  التعديالت 

التعديالت تو�سح متطلبات الإف�ساح الأخرى املتعلقة باملبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سول غري املالية.  ت�سري التعديالت 

على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014.

ملحا�سبة  يتطرق   2013 مايو  يف  ال�سادر  "الر�سوم"   21 رقم  الدولية  املالية   التقارير  تف�سريات  جلنة  معيار  	•
اللتزامات بدفع ر�سوم اإن كانت هذه اللتزامات يف نطاق املعيار املحا�سبي الدويل رقم 37 "املخ�س�سات واللتزامات 

منها.    وموثوق  وقيمة حمددة  وقت  ذات  ر�سوم  بدفع  اللتزامات  يو�سح حما�سبة  وهو  املحتملة".   والأ�سول  املحتملة 

ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014.

تتعلق   2013 يونيو  يف  والقيا�س" ال�سادر  الإقرار  املالية:  "الأدوات   39 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  •	تعديالت 
التي  ال�سنوية  الفرتات  التعديالت على  ت�سري    . التحوط.  التنازل على حما�سبة  واأثر هذا  اأداة م�ستقة  بالتنازل عن 

تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014.  كما اأن التعديل ُيعفي من التوقف عن حما�سبة التحوط عند تلبية بع�س املعايري.

العر�س  بنود  على  جوهري  تاأثري  اأي  اأعاله  الواردة  التعديالت  لعتماد  يكون  اأن  املحتمل  غري  من  اأنه  الإدارة  ترى 

والإف�ساح الواردة يف البيانات املالية لفرتات م�ستقبلية.

3- ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية 

للبيانات املالية  البنود التي تعتبـر جوهريـة بالن�سبة  التعامل مع  التاليـة بثبات عند  ال�سيا�سـات املحا�سبية  مت تطبيـق 

للهيئة.

اأ( الأ�سا�س املحا�سبي

مت اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س التكلفة التاريخية.

 

هيئة تنظيم الت�سالت                       

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

3- تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية 

ب( ممتلكات ومعدات

يتم اإثبات بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�س القيمة.

اأية تكاليف اأخرى تعزى  اإقتناء الأ�سل. تت�سمن التكلفة  تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تن�سب ب�سفة مبا�سرة اإىل 

ب�سفة مبا�سرة اإىل و�سع الأ�سل يف حالة ا�ستخدام يف الغر�س املقتنى من اأجله وتكاليف تفكيك وا�ستبعاد املواد واإعادة 

املوقع الذي كانت توجد عليه اإىل و�سعه ال�سابق.
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يتم اإدراج التكاليف الالحقة �سمن القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو قيدها كاأ�سل منف�سل، ح�سبما يكون مالئما، فقط اإذا 

كان من املحتمل تدفق املنافع القت�سادية امل�ستقبلية الكامنة يف هذا اجلزء اىل الهيئة وميكن قيا�س تكلفتها ب�سكل 

موثوق منه.  يتم �سطب القيمة الدفرتية للجزء املُ�ستبدل.  يتم حتميل كافة تكاليف الإ�سالحات وال�سيانة الأخرى على 

بيان الدخل ال�سامل خالل الفرتة املالية التي يتم حتملها فيها.

يتم قيد ال�ستهالك يف بيان الدخل ال�سامل على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل جزء من 

بنود املمتلكات واملعدات.  فيما يلي العمر الإنتاجي املقدر للفرتة احلالية وفرتات املقارنة:

ال�سنوات

3 اىل 7حمطة الر�سد

4مركبات

3معدات مكاتب

4اأثاث وجتهيزات

3معدات حا�سب اآيل

 

جاهزة  ت�سبح  عندما  اأعاله  املذكورة  الفئات  اإحدى  اىل  ُتنقل  اأن  اىل  ت�ستهلك  ل  التنفيذ  قيد  الراأ�سمالية  الأعمال 

لال�ستخدام.

يتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار النتاجية للموجودات، ويتم تعديلها، اإن كان ذلك مالئما، يف نهاية فرتة الإقرار.

القابل  املبلغ  اىل  خف�سها  الفور  على  يتم  للتح�سيل،  القابل  املبلغ  من  اأعلى  لالأ�سل  الدفرتية  القيمة  تكون  عندما 

للتح�سيل.

البيع  بني ح�سيلة  الفرق  اأنها  على  عنه  ال�ستغناء  اأو  ما  اأ�سل  ا�ستبعاد  من  النا�سئة  اخل�سائر  اأو  الأرباح  يتم حتديد 

والقيمة الدفرتية لالأ�سل ويتم اإدراجها يف بيان الدخل ال�سامل.

ج(  ر�سوم ترددات ات�سالت مدينة 

 يتم اإثبات الذمم املدينة املتعلقة بر�سوم ترددات الت�سالت بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خ�سائر انخفا�س القيمة.

د(  النقد والنقد املُعادل 

 لغر�س بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املُعادل من نقد يف ال�سندوق واأر�سدة بنكية.

هـ( ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

يتم اإثبات الذمم الدائنة والأر�سدة الدائنة الأخرى بالتكلفة املطفاأة.  
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هيئة تنظيم الت�سالت                        

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

3- تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية 

و( مكافاآت نهاية اخلدمة وا�ستحقاقات الإجازة 

ي�ستحق مكافاآت نهاية اخلدمة وفقًا لبنود توظيف موظفي الهيئة يف نهاية فرتة الإقرار، مع الأخذ يف العتبار ملتطلبات 

عمل  ويتم  ا�ستحقاقها  عند  ال�سفر  وتذاكر  ال�سنوية  لالإجازة  املوظفني  ا�ستحقاق  اإدراج  يتم  العماين.  العمل  قانون 

خم�س�س لاللتزام املقّدر الناجت عن اخلدمات التي قدمها هوؤلء املوظفون حتى نهاية فرتة الإقرار. يتم اإدراج هذه 

امل�ستحقات �سمن املطلوبات املتداولة، يف حني يتم الإف�ساح عن تلك املتعلقة مبكافاآت نهاية اخلدمة على اأنها مطلوبات 

غري متداولة. 

يتم اإدراج امل�ساهمات يف خطة م�ساهمات التقاعد املحددة للموظفني العمانيني وفقًا لربنامج التاأمينات الجتماعية 

العماين كم�سروف يف بيان الدخل ال�سامل عند تكبدها.

ز( الإقرار بالإيرادات

يتم اإثبات ر�سوم ترخي�س املعدات ور�سوم ت�سجيل الرتددات والر�سوم الأخرى يف بيان الدخل ال�سامل على اأ�سا�س مبداأ 

ال�ستحقاق عند تاأكد احلق يف ا�ستالمها. ل يتم اإثبات الإيرادات يف حالة وجود �سكوك جوهرية بخ�سو�س ا�سرتداد 

الر�سوم امل�ستحقة اأو التكاليف امل�ساحبة لها اأو احتمال رد املبلغ. 

يتم اإثبات ر�سوم اإ�سدار الرتاخي�س من م�سغلي الت�سالت يف بيان الدخل ال�سامل يف الفرتة التي يتم فيها اإ�سدار 

الرتاخي�س.

يتم اإثبات غرامات التاأخري يف دفع ر�سوم الرتخي�س يف بيان الدخل ال�سامل يف الفرتة التي يتم فيها اإ�سدار الإ�سعار 

عن دفع الغرامة ويتم احت�سابها من التاريخ الذي ت�سبح فيه ر�سوم الرتخي�س م�ستحقة. 

ذات  امل�سروفات  تكبد  فيها  يتم  التي  الفرتة  يف  ال�سامل  الدخل  بيان  الت�سالت  م�سغلي  من  امل�ساهمات  اإثبات  يتم 

ال�سلة.

يتم الإقرار بالأتاوات امل�ستلمة من مقدمي اخلدمات الربيدية يف بيان الدخل ال�سامل يف فرتة ا�ستحقاقها.

ح( م�ساهمات حكومية

يتم اإثبات امل�ساهمات احلكومية عندما يكون هناك تاأكيد معقول باأن الهيئة �ستلتزم بال�سروط ذات ال�سلة واأنه �سيتم 

ا�ستالم امل�ساهمة. يتم اإثبات تلك امل�ساهمات كاإيراد على نحو منتظم ملقابلتها بالتكاليف املرتبطة بها التي انعقدت 

النية على تعوي�سها.

يتم اإثبات امل�ساهمات بغر�س التعوي�س عن التكاليف التي مت تكبدها �سابقًا اأو لتوفري م�ساعدة مبا�سرة يف بيان الدخل 

ال�سامل يف ال�سنة التي ت�سبح فيها م�ستحقة ال�ستالم.

امل�ساهمات املرتبطة باقتناء اأ�سل يتم اإثباتها يف بيان الدخل ال�سامل على مدى العمر الإنتاجي املقدر لذلك الأ�سل. يتم 

اإثبات هذه امل�ساهمات على اأنها دخل ُموؤجل يتم اإطفاوؤه اأثناء ا�ستهالك اأو اإطفاء الأ�سل املعني. 

ط( اإيرادات/ م�سروفات التمويل
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ت�ستمل اإيرادات التمويل على اإيرادات الفائدة على الودائع البنكية. تتكون م�سروفات التمويل من م�سروفات الفائدة 

والر�سوم البنكية. يتم اإثبات اإيراد وم�سروف الفوائد يف بيان الدخل ال�سامل على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق.

هيئة تنظيم الت�سالت       

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

3- تابع ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية 

ي( خم�س�سات

يتم اإدراج املخ�سـ�س فـي بيان املركز املايل عندمـا يكـون لـدى الهيئة التزام قانوين اأو ا�ستدليل نتيجة حلدٍث �سابق 

ومن املحتمل اأن يتطلب تدفقا خارجيا ملنافع اإقت�سادية لت�سوية هذا اللتزام. 

ك( ال�سريبة

طبقًا للمادة 19 من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 فاإن موجودات واإيرادات الهيئـة معفـاة مـن ال�سرائب يف �سلطنة 

عمان.

ل( العمالت الأجنبية

يتم حتويل التعامالت املُقومة بالعمالت الأجنبية اإىل الريال العماين ب�سعر ال�سرف ال�سائد بتاريخ املعاملة. املوجودات 

واملطلوبات املالية املُقومة بالعمالت الأجنبية حتول اإىل الريال العماين بح�سب معدلت ال�سرف ال�سائدة يف نهاية فرتة 

الإقرار. فروقات ال�سرف الناجتة عن عمليات التحويل ُمدرجة يف بيان الدخل ال�سامل.

م( انخفا�س قيمة املوجودات

موجودات مالية

يف نهاية كل فرتة اإقرار، تقوم الدارة بتقييم اإمكانية وجود برهان فعلي ي�سري اإىل انخفا�س قيمة املوجودات املالية 

وجدت، من  اإن  القيمة،  انخفا�س  اإىل خ�سارة  التو�سل  يتم  امل�ستحقات.   اإمكانية حت�سيل  اأو عدم  بالتكلفة  املدرجة 

خالل الفرق بني القيمة الدفرتية واملبلغ القابل للتح�سيل وهو مدرج يف بيان الدخل ال�سامل. املبلغ القابل للتح�سيل 

ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�سومة على املعدل الأ�سلي النافذ للفائدة. ل تخ�سم 

التدفقات النقدية املرتبطة مب�ستحقات ق�سرية الأجل.

موجودات غري مالية

يف نهاية كل فرتة اإقرار، تقوم الإدارة بتقدير وجود اأي موؤ�سرات على انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية. يف حالة 

وجود موؤ�سر، تقوم الإدارة بتقييم املبلغ القابل للتح�سيل للموجودات وتقر بخ�سارة انخفا�س القيمة يف بيان الدخل 

ال�سامل.  وتقوم الإدارة اأي�سا بتقييم وجود اأي موؤ�سرات على انخفا�س القيمة مت الإقرار بها يف �سنوات �سابقة قد زالت 

اأو قل تاأثريها. ويتم على الفور الإقرار بخ�سارة انخفا�س القيمة اأو ا�سرتدادها يف بيان الدخل ال�سامل.

ن( املطلوبات املالية

يتم قيا�س كافة املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة وبعد ذلك يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة.

�س( اإيجار الت�سغيل

اأ�سا�س طريقة الق�سط  اإيجار الت�سغيل �سمن بيان الدخل ال�سامل على  يتم الإقرار بالدفعات التي تتم مبوجب عقود 

الثابت، وذلك ما مل يكن هناك اأ�سا�س ُمنتظم اآخر يعك�س النموذج الزمني للمنفعة.
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 هيئة تنظيم الت�سالت                       

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

�س( التقديرات والأحكام

عند اإعداد البيانات املالية ت�سطر الإدارة لتقدمي افرتا�سات وتقديرات من �ساأنها التاأثري على الدخل، وامل�سروفات، 

اأ�سا�س  على  املنطق  وا�ستخدام  املتوفرة  املعلومات  ا�ستخدام  املعنية.  الإف�ساح  ومتطلبات  واملطلوبات  واملوجودات، 

اخلربة ال�سابقة واملوا�سيع امل�ساحبة الأخرى هي من العوامل الكامنة عند تكوين التقديرات.  وقد تختلف النتائج 

الفعلية يف امل�ستقبل عن مثل هذه التقديرات.

الالحقة  ال�سنوات  تعديالت جوهرية يف  تتطلب  وقد  تنطوي على خماطر كبرية  اأنها  الإدارة  ترى  التي  الفرتا�سات 

ت�سمل اأ�سا�سا ما يلي: 

الت�سغيلية  الدورات  مثل  خمتلفة  لعوامل  الإدارة  تقديرات  اأف�سل  اىل  للموجودات  الإنتاجية  الأعمار  تقييم  ي�ستند   -

وبرامج ال�سيانة والتاآكل والتلف الطبيعيني.

- ي�ستند خم�س�س خ�سائر انخفا�س القيمة اىل تقديرات الإدارة لإمكانية ا�سرتداد املبالغ على اأ�سا�س اخلربة ال�سابقة.

- يعتمد حتديد ر�سوم الرتخي�س ال�سنوي ب�سفة مبدئية على تقدير الدارة وفقا للموازنة التي اأعدتها الهيئة يف بداية 

ال�سنة. عندما يتم التاأكد من التكلفة الفعلية فان الزيادة اأو النق�س يف قيمة الفواتري التي اأ�سدرت للم�سغلني �سوف 

اأو حت�سيله منهم على التوايل، مع الأخذ يف العتبار املادة )18( من لئحة قانون تنظيم  يتم اعادته اىل امل�سغلني 

الت�سالت.
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4-  ممتلكات ومعدات

حمطة الر�سد�سنة 2013

ريال عماين

مركبات

ريال عماين

معدات مكاتب 

واأثاث وتركيبات

ريال عماين

معدات حا�سب 

اآيل

ريال عماين

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفذ

ريال عماين

املجموع

ريال عماين

التكلفة

يف 31 دي�سمرب 

2012

2،271،591210،406488،8771،266،8472،249،7196،487،440

اإ�سافات خالل 

ال�سنة

--25،000137،458136،6704،291،1294،590،257

ا�ستبعادات 

خالل ال�سنة

------)37،765(--)37،765(

يف 31 دي�سمرب 

2013

2،271،591235،406626،3351،365،7526،540،84811،039،932

ال�ستهالك

يف 31 دي�سمرب 

2012

1،948،51055،719416،834699،610--3،120،673

564،442--103،21747،24379،526334،456ا�ستهالك ال�سنة

متعلق 

بال�ستبعادات

------)37،650(--)37،650(

يف 31 دي�سمرب 

2013

2،051،727102،962496،360996،416--3،647،465

�سايف القيمة الدفرتية

يف 31 دي�سمرب 

2013

219،864132،444129،975369،3366،540،8487،392،467

يف 31 دي�سمرب 

2012

323،081154،68772،043567،2372،249،7193،366،767
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هيئة تنظيم الت�سالت                        

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

4-  تابع ممتلكات ومعدات

 

حمطة الر�سد�سنة 2012

ريال عماين

مركبات

ريال عماين

معدات مكاتب 

واأثاث وتركيبات

ريال عماين

معدات حا�سب 

اآيل

ريال عماين

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفذ

ريال عماين

املجموع

ريال عماين

التكلفة

يف 31 دي�سمرب 

2011

2،271،59188،506467،755648،517829،7784،306،147

اإ�سافات خالل 

ال�سنة

--135،20021،122618،3301،419،9412،194،593

ا�ستبعادات 

خالل ال�سنة

--)13،300(------)13،300(

يف 31 دي�سمرب 

2012

2،271،591210،406488،8771،266،8472،249،7196،487،440

ال�ستهالك

يف 31 دي�سمرب 

2011

1،816،51945،699360،800420،977--2،643،995

489،978--131،99123،32056،034278،633ا�ستهالك ال�سنة

متعلق 

بال�ستبعادات

--)13،300(------)13،300(

يف 31 دي�سمرب 

2012

1،948،51055،719416،834699،610--3،120،673

�سايف القيمة الدفرتية

يف 31 دي�سمرب 

2012

323،081154،68772،043567،2372،249،7193،366،767

يف 31 دي�سمرب 

2011

455،07242،807106،955227،540829،7781،662،152
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5-  تابع ر�سوم ترددات ات�سالت مدينة

د( فيما يلي حركة خم�س�س خ�سائر الديون:

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

32،680419،979يف بداية ال�سنة

14،65632،680خم�س�س خالل ال�سنة 

--)4،395(م�سرتد خالل ال�سنة 

)419،979(--م�سطوب خالل ال�سنة 

42،94132،680يف نهاية ال�سنة

هـ(  يتم ا�ستخدام ح�ساب خم�س�س ر�سوم ترددات ات�سالت مدينة لت�سجيل خ�سائر انخفا�س القيمة ما مل تكن الهيئة 

اإمكانية ا�سرتداد املبلغ املدين، ويف هذه احلالة يتم  �سطب املبلغ الذي مت اإعتباره غري قابل لال�سرتداد  تعتقد بعدم 

مقابل ح�ساب املخ�س�س.

6- ُدفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

961،761823،867ُدفعات مقدمة ملوردين 

179،088171،882مبالغ مدفوعة مقدمًا

82،06813،086اأر�سدة مدينة اأخرى  

1،222،9171،008،835

  

7 - ودائع ق�سرية الأجل 

متثل الودائع ق�سرية الأجل  وقدرها 15 مليون ريال عماين )2012 : 20 مليون ريال عماين( ودائع لدى بنوك حملية 

ملدة �ستة اأ�سهر اإىل �سنة واحدة وحتمل معدل فائدة يرتواح من 1% اإىل 1.35% )2012: اأربعة اأ�سهر اإىل �سنة واحدة 

مبعدل فائدة يرتواح من 1.75% اإىل 2.60%( يف ال�سنة.  

8 - اأر�سدة بنكية ونقد

 اأر�سدة بنكية نقد 

20132012

ريال عماينريال عماين

8،683،5845،096،989

500500

8،684،0845،097،489

9- الفائ�س املحّول اإىل وزارة املالية

طبقا لأحكام املادة 18 من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 وتعديالته مبوجب املر�سـوم ال�سلطـاين  رقم 2008/134، 

فاإن فائ�س ال�سنة وفقًا للمادة 11 )6-ج( هو املبلغ املحّول اإىل احلكومة )ممثلة بوزارة املالية(. 
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هيئة تنظيم الت�سالت                        

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

10- م�ساهمات حكومية موؤجلة 

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

4،650،2714،848،111يف بداية ال�سنة

--4،500،000مبالغ م�ستلمة من احلكومة 

)197،840()122،831(مطفاأ وُمدرج كدخل خالل ال�سنة )انظر الإي�ساح اأدناه(

--)57،500(عائد فائ�س املنحة امل�ستلم

8،969،9404،650،271يف نهاية ال�سنة

  

ينطبق الإي�ساح التايل:

مت اإثبات امل�ساهمات احلكومية لإقتناء موجودات مبدئيًا على اأنها دخل ُموؤجل ومت اإدراجها يف بيان الدخل ال�سامل على 

مدى العمر الإنتاجي املقدر للموجودات املعنية.  خالل ال�سنة، بلغ ا�ستهالك هذه املوجودات 122،831  ريال عماين 

)2012 : 197،840 ريال عماين(.

11 - مكافاآت نهاية خدمة املوظفني    

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

915،123730،253يف بداية ال�سنة

400،976209،936املُحمل لل�سنة )اإي�ساح 16(

)25،066()1،196(مدفوع خالل ال�سنة 

1،314،903915،123يف نهاية ال�سنة

 

12 - ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

74،591208،395ذمم دائنة

7،127،7686،577،268دفعات مقدمة من العمالء

1،954،4862،843،878م�ستحقات مل�سغلني 

818،980598،099خم�س�س خدمات ا�ست�سارية 

835،257650،552م�سروفات م�ستحقة
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50،45049،830ودائع من العمالء

338،558--الأتاوات امل�ستحقة 

787،435412،099اأر�سدة دائنة اأخرى 

11،648،96711،678،679

الدفعات املقدمة من العمالء تتعلق بر�سوم الرتاخي�س ور�سوم الت�سجيل التي ا�ستلمتها الهيئة مقدمًا.

هيئة تنظيم الت�سالت        

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

13 - اإيرادات الطيف الراديوي  

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

ر�سوم تراخي�س ا�ستخدام الطيف 

الرتددي 

10،193،6749،851،253

280،900275،700ر�سوم تقدمي الطلبات

116،3631،716،543ر�سوم اإلغاء وغرامات ور�سوم اأخرى

100،968811،634ر�سوم ت�سجيل ترددات 

22،40020،366ر�سوم اإحتجاز معدات

12،15032،145ر�سوم تعديالت 

1،6001،900ر�سوم م�سح 

10،728،05512،709،541

14- تراخي�س ات�سالت �سنوية    

طبقا لأحكام املادة 11 من قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، قامت الهيئة بفر�س 

مبلغ على م�سغلي الت�سالت نظري امل�سروفات التي تكبدتها الهيئة فيما يتعلق مب�سروفات الت�سالت لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2013 يف �سبيل اأداء مهامها كجهة تنظيمية. يتم حتديد املبلغ مبدئيا من قبل الإدارة ا�ستنادًا اإىل موازنة 

الهيئة لل�سنة والتي اأقرها جمل�س الوزراء واملعدلة وفقًا للتكلفة الفعلية املحددة.  وبناء عليه، مت حتديد مبلغ 427،923  

ريال عماين )2012: 1،526،563 ريال عماين( لإرجاعه اإىل امل�سغلني عن ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2013. خالل 

ال�سنة بلغت الإيرادات من تراخي�س الت�سالت ال�سنوية 5،121،479 ريال عماين )2012: 4،113،956 ريال عماين(.

خالل ال�سنة، دفعت الهيئة فائ�سا يخ�س �سنة 2011 بقيمة 1،317،315 ريال عماين اإىل م�سغلي الت�سالت.  �سيتم 

�سداد الفائ�س املتعلق ب�سنة 2012  وقدره 1،526،563 ريال عماين بعد تاريخ انتهاء فرتة القرار.
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15- اإيرادات اعتماد نوعية معدات الت�سالت   

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

73،52552،525معدات الراديو

46،00041،750معدات الهاتف النقال 

41،67527،200معدات طرفية اأخرى

31،56030،690ت�سريح ا�سترياد 

10،95510،190ر�سوم ت�سجيل 

48،49630،742اأخرى

252،211193،097

16 - رواتب وتكاليف املوظفني

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

3،569،4762،919،726رواتب واأجور 

742،898611،815حوافز

437،045369،865تاأمينات اإجتماعية 

400،976209،936مكافاآت نهاية خدمة املوظفني )اإي�ساح 11(

349،408366،491تدريب وتطوير املوظفني 

323،470229،454منافع اأخرى

5،823،2734،707،287

 

هيئة تنظيم الت�سالت  

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

17 - م�سروفات عمومية واإدارية  

2013

ريال عماين

2013

ريال عماين

365،331454،059م�سروفات �سفر

323،334239،891م�سروفات اإعالن ون�سر 

291،683395،875م�سروفات ا�سم النطاق

204،543211،752اإيجار

166،846163،273اإ�سالحات و�سيانة

72،09182،213ات�سالت

40،40728،118ر�سوم ع�سوية

37،57542،888مطبوعات وقرطا�سية 

19،89522،007خدمات عامة

16،31518،421م�سروفات توظيف

15،32517،090ا�سرتاكات يف كتب ون�سرات دورية

9،80011،750خدمات مهنية 

98،40966،542م�سروفات متنوعة

1،661،5541،753،879
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18- تكاليف حمطة الر�سد

ل  الر�سد )2013:  واإدارة حمطة  ريال عماين نظري �سيانة  الهيئة مبلغا قدره 144،170   2013، دفعت  �سنة  خالل 

يوجد(.

19- تربعات اإىل موؤ�س�سات خريية

تربعات اإىل موؤ�س�سات خريية

اأن  2002/30 ، يجوز للهيئة  16 من قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  طبقا لأحكام املادة 

حتتفظ بالإيرادات الناجتة من اإ�سدار اأرقام خا�سة لأغرا�س التربعات اإىل موؤ�س�سات خريية.   يف نهاية فرتة التقرير، 

مت حتويل مبلغ285،825  ريال عماين  )2012: 220،000 ريال عماين( لتمويل التربعات اإىل موؤ�س�سات خريية خمتلفة.

20 - اإيرادات الفوائد

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

384،242418،743فوائد على الودائع ق�سرية الأجل

38،83918،668فوائد على احل�سابات اجلارية لدى البنوك 

423،081437،411

21 - تعامالت اأطراف ذات عالقة

اأ ( خالل ال�سنة، اأبرمت الهيئة، يف �سياق الأعمال العادية، تعامالت مع كبار موظفي الإدارة العليا.   بلغت مكافاآت كبار 

موظفي الإدارة العليا خالل ال�سنة:

 

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

662،895569،044رواتب اأ�سا�سية وعالوات 

76،48772،948تكاليف التاأمينات الإجتماعية 

78،49040،063مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

233،413185،254منافع وم�سروفات اأخرى

1،051،285867،309
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هيئة تنظيم الت�سالت       

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

22- ال�سريبة

طبقًا للمادة 19 من قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، فاإن موجودات واإيرادات 

الهيئـة معفـاة مـن ال�سرائب يف �سلطنة عمان.

23- ارتباطات

الرتباطات، التي مل يتم تكوين خم�س�س لها يف هذه البيانات املالية، واملتعلقة باملمتلكات واملعدات هي كما يلي :

 

ارتباطات راأ�سمالية ُمتعاقد عليها

2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

6،542،5235،250،281

24- اإدارة املخاطر املالية 

املوجودات املالية للهيئة ت�سمل ر�سوم ترددات ات�سالت مدينة ودفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى وودائع ق�سرية 

الأجل واأر�سدة بنكية.  املطلوبات املالية الذمم الدائنة والأر�سدة الدائنة الأخرى.  تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة 

للموجودات واملطلوبات املالية للهيئة تقارب قيمتها الدفرتية.

فيها خماطر  ال�سوق )مبا  بالأ�سا�س خماطر  وهي  مالية خمتلفة،  ملخاطر  تعر�سها  الهيئة  تزاولها  التي  الأن�سطة  اإن 

العمالت الأجنبية وخماطر معدلت الفائدة( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة. تقوم الهيئة باإدارة املخاطر داخليًا 

طبقا لل�سيا�سات التي وافقت عليها الإدارة.

اأ ( خماطر ال�سوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف تغري اأ�سعار ال�سوق، مثل اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية ومعدلت الفائدة، وتاأثري ذلك على 

دخل الهيئة اأو قيمة حيازاتها من الأدوات املالية.  تهدف اإدارة خماطر ال�سوق اىل التحكم يف م�ستوى التعر�س ملخاطر 

ال�سوق واملحافظة عليه يف حدود معايري مقبولة، مع زيادة العائد على املخاطر.

خماطر العمالت الأجنبية

اأداء الهيئة م�ستقل ب�سكل جوهري عن التغريات  اأن  العملة الت�سغيلية وعملة العر�س للهيئة هي الريال العماين، كما 

يف اأ�سعار العمالت الأجنبية.  يف نهاية فرتة ااإقرار، ل توجد اأدوات مالية هامة ُمقومة بعمالت اأجنبية، وبالتايل فاإن 

خماطر العمالت الأجنبية لي�ست هامة.
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خماطر معدلت الفائدة 

تتعر�س الهيئة ملخاطر معدلت الفائدة عن موجوداتها التي حتمل فائدة )الأر�سدة البنكية والودائع ق�سرية الأجل(.  

يتم اإدارة خماطر معدلت الفائدة من خالل املراقبة امل�ستمرة للتغريات يف معدلت الفائدة.  

مت الإف�ساح عن معدلت الفائدة على الودائع ق�سرية الأجل يف الإي�ساح 7 من البيانات املالية.

عن كل تغيري بن�سبة 0.5% يف معدلت الفائدة، فاإن تاأثريه على بيان الدخل ال�سامل يقارب مبلغ75،000  ريال عماين 

)2012: 100،000 ريال عماين( على اأ�سا�س م�ستوى الودائع يف نهاية فرتة الإقرار.

هيئة تنظيم الت�سالت    

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

24- تابع اإدارة املخاطر املالية 

ب(  خماطر الئتمان

خماطر الإئتمان هي خطر تعر�س الهيئة خل�سائر مالية يف حالة ف�سل العميل اأو الطرف املقابل يف اأداة مالية يف الوفاء 

بالتزاماته التعاقدية ، وتن�ساأ ب�سكل رئي�سي عن الذمم املدينة من العمالء. 

 يتاأثر تعر�س الهيئة ملخاطر الإئتمان ب�سكل رئي�سي باخل�سائ�س الفردية لكل عميل. 

و�سعت الهيئة �سيا�سات واإجراءات اإئتمانية تعترب مالئمة وتتنا�سب مع طبيعة وحجم الذمم املدينة امل�ستحقة. 

عند مراقبة خماطر اإئتمان العميل، مت ت�سنيف العمالء اإىل الفئات التالية بناء على خ�سائ�سهم الإئتمانية: 

اخلا�س. بالقطاع  الأفراد  •	العمالء 
ال�سركات. •	عمالء 

احلكومي. القطاع  •	عمالء 
اآخرين. •	عمالء 

خماطر الئتمان عن الذمم املدينة تقت�سر على قيمتها الدفرتية نظرا لأن اإدارة الهيئة جُتري مراجعة منتظمة لتلك 

الأر�سدة لتقييم اإمكانية ا�سرتدادها وتكوين خم�س�س لالأر�سدة امل�سكوك يف حت�سيلها. 

متثل القيمة الدفرتية للموجودات املالية اأق�سى تعر�س ملخاطر الإئتمان. كان التعر�س ملخاطر الإئتمان يف نهاية فرتة 

الإقرار كما يلي:
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2013

ريال عماين

2012

ريال عماين

405،383162،096ر�سوم ترددات ات�سالت مدينة

15،000،00020،000،000ودائع ق�سرية الأجل 

8،683،5845،096،989اأر�سدة بنكية 

1،043،829836،953اأر�سدة مدينة اأخرى

25،132،79626،096،038

ل يوجد تركيز ملخاطر الإئتمان نظرا لأن اإجمايل حمفظة ر�سوم ترددات الت�سالت موزع على عدة عمالء.

 ج(  خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي عدم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. يتمثل منهج الهيئة لإدارة ال�سيولة 

يف �سمان توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها. 

كما حتتفظ الهيئة باأر�سدة بنكية ونقد كاف للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها، وهي بالتايل غري معر�سة ملخاطر 

�سيولة كبرية.
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هيئة تنظيم الت�سالت

تابع اإي�ساحات عن البيانات املالية

يف 31 دي�سمرب 2013

24- تابع اإدارة املخاطر املالية

ج(  تابع خماطر ال�سيولة

فيما يلي فرتات ا�ستحاق املطلوبات املالية )با�ستثناء الدفعات املقدمة والودائع من العمالء(:

القيمة الدفرتية 31 دي�سمرب 2013

ريال عماين

6 اأ�سهر اأو اأقل

ريال عماين

6 - 12 �سهرا

ريال عماين

--74،59174،591ذمم دائنة

4،396،1584،017،020379،138اأر�سدة دائنة اأخرى

4،470،7494،091،611379،138

القيمة الدفرتية 31 دي�سمرب 2012

ريال عماين

6 اأ�سهر اأو اأقل

ريال عماين

6 - 12 �سهرا

ريال عماين

--208،395208،395ذمم دائنة

4،843،1864،695،832147،354اأر�سدة دائنة اأخرى

5،051،5814،904،227147،354

د(    تقدير القيمة العادلة

ترى الإدارة اأن القيمة الدفرتية لالأدوات املالية املدرجة يف املركز املايل ُتقارب قيمتها العادلة.
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