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نحو حتقيق قابلية النفاذ خلدمات االتصاالت 

لنسبة تتجاوز 95% من سكان سلطنة ُعمان





صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم
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“ ”

احلومكـــة

الرؤية واملهمة والقمي 

التي  الصحيحة  التنظيمية  البيئة  متتلك  أن 

املستوى  عاملية  خدمات  تقدمي  لها  تكفل 

للجميع بحلول عام 2018م

نحن اجلهة الوطنية املناط بها تنظيم قطاعي خدمات 

ترجمة  طريق  عن  البريدية  واخلدمات  االتصاالت 

وإرشادات  ونظم  لوائح  إلى  احلكومية  السياسات 

تقدمي  إلتاحة  بها  وااللتزام  تطبيقها  وضمان 

لتوفير  تنافسية ومستدامة سعيًا  اخلدمات بصورة 

باألسعار  املتعلقة  املنتفعني  مصالح  وحماية  النفاذ 

وجودة اخلدمة .

رؤية الهيئةمهمة الهيئة
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العدل

 الشفافية

 االلتزام األخالقي 

العمل اجلماعي 

العناية باملنتفعني 

املسـؤولية

القيم التي 

تسترشد بها 

الهيئة
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من حنن 

الصادر االتصاالت  تنظيم  قانون  مبوجب  2002م  عام  في  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أنشئت 

باملرسوم السلطاني رقم 30/2002 بهدف حترير خدمات االتصاالت واالرتقاء بها. ومت تكليف

الهيئة في عام 2012م بتنظيم قطاع اخلدمات البريدية في السلطنة وفقا لقانون تنظيم اخلدمات

البريدية الذي صدر مبوجب املرسوم السلطاني رقم )71/2012(، بهدف تطوير وحترير وتنمية

 القطاع البريدي في السلطنة.
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معايل الدكتور / دمحم بن محد الرحمي           

رئيس جملس اإلدارة

أعضاء جملس 
إدارة الـــهيئــة

معالي/ يحيى بن سعيد اجلابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل/ خلف بن عبدالله الصوافي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ سالم بن سلطان الرزيقي

عضو مجلس اإلدارة 
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كـلـمـة رئــيـس 
جملس اإلدارة

جتاوز اقتصاد السلطنة مرحلة صعبة من التحديات وحتلى بقدر معقول من املرونة بدعم من بعض القطاعات القوية وذات األداء املتميز مثل قطاع 

االتصاالت، وحافظ املشغلون املرخص لهم خالل هذه الفترة احلرجة على املسار احملدد للنمو من حيث االهتمام بقاعدة املنتفعني واإليرادات ، 

إلى جانب االستثمار في البنية األساسية لضمان استدامة منوها،  وكانت احلكومة قد اتخذت قرارا هاما بأن يتم الترخيص لشركة يتم إنشاؤها 

محليا ومنحها الترخيص الثالث لتقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة وأوقفت بعد أن إجراءات املزايدة التي مت طرحها إلصدار الترخيص الثالث 

ملشغل شبكة االتصاالت املتنقلة . 

ومن ضمن املشاريع الرائدة فقد استكملت الهيئة بنجاح تنفيذ وتشغيل محطة املراقبة الراديوية للخدمات الفضائية ،  وميثل هذا املشروع أحد 

األصول اإلستراتيجية بالنسبة للهيئة ويشكل داللة على اجلهود الرائدة التي تبذلها الهيئة على صعيد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،  

ويتمثل الغرض من إنشاء هذه احملطة في تزويد الهيئة باألجهزة واألدوات الالزمة ملراقبة عدد من اخلدمات الفضائية ؛  إذ أن الهيئة ستتمكن - 

بفضل هذه احملطة - من مراقبة جميع اإلشارات الفضائية املستلمة داخل السلطنة ومعاجلة أي مسائل متعلقة بالتداخالت الضارة في اخلدمات 

الفضائية ،  فضال عن أن الهيئة سيكون مبقدورها رصد أي استخدامات غير مالئمة للطيف الترددي في اخلدمات الفضائية .

وأنشأت الهيئة فريقا على املستوى الوطني للجيل اخلامس من خدمات االتصاالت الدولية املتنقلة )5G( ،  ويضم هذا الفريق أعضاء من الهيئة 

ومشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة في السلطنة الذين يهدفون إلعداد إستراتيجية للجيل اخلامس ميكن من خاللها إرساء شبكة اجليل اخلامس 

في السلطنة والتصدي للتحديات احملتملة التي قد تظهر أثناء التنفيذ . 

معايل الدكتور/ دمحم بن محد الرحمي           

رئيس جملس اإلدارة
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وتطبيقًا لقواعد الئحة النفاذ والربط البيني ، أصدرت الهيئة قرارا بتوجيه املرخص لهم املهيمنني لتعديل مسودات عروضهم املرجعية للنفاذ والربط البيني 

لتعزيز املنافسة وترويج ودعم األعمال الريادية وسط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حتى تتمكن من املساهمة في هذا القطاع املتنامي ،  ويتضمن القرار 

شروط العروض املرجعية املتعلقة باألسعار وغيرها من الشروط ألسواق وخدمات محددة وميثل ذلك عالمة بارزة ضمن سعي الهيئة الدؤوب الستدامة 

املنافسة في القطاع .

وتوشك الهيئة اآلن على استكمال املراحل النهائية من جهودها الرامية إلصدار لوائح وإرشادات قطاع اخلدمات البريدية في إطار سعيها ملعاجلة مختلف 

اجلوانب املتعلقة باملنافسة وجودة اخلدمة ومواءمتها مع إطار السياسة التي تعكف الوزارة على إعدادها،  ويشهد القطاع بداية فاعلة ألنشطة التجارة 

اإللكترونية تشمل جميع املرخص لهم بتقدمي اخلدمات البريدية ومن بينهم شركة بريد عمان التي قامت بوضع ترتيبات خاصة إليصال الطرود إلى مواقع 

التسليم .

وأصدرت الهيئة قرارا بإصدار الئحة تنظيم جتديد التراخيص احلالية لتقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة والتي تنتهي في عامي 2019م و 2020م ،  وبدأت 

األعمال التحضيرية لتسهيل عملية جتديد التراخيص وفقا للمبادئ التنظيمية املتعارف عليها كاليقني التنظيمي وقابلية التنبؤ . 

ومت اآلن االنتهاء من إجراء قياسات واسعة خلصائص التغطية في كافة أنحاء السلطنة واحلصول على البيانات املطلوبة حول املناطق ونوعيات التغطية 

املتوفرة بها شاملة تلك املناطق التي تفتقر متاما للتغطية )والتي يتوقع أن تكون في أدنى حدودها(،  وسوف حتقق السلطنة قريبا وضعا مميزا بوصفها 

"مغطاة بالكامل" بفضل تضافر جهود كافة أصحاب املصلحة في هذا القطاع.

إننا مدينون بكل آيات الثناء والعرفان للتوجيهات السديدة الدائمة من لدن جاللة السلطان املفدى الذي لم يأل جهدا ولم تلن له عزمية في سبيل النهوض 

بالسلطنة وترسيخ مسيرتها نحو النمو املستدام، ونتقدم بجزيل شــكرنا ملوظفي الهيئة وشــركائنا بالقطاع لسـعيهم الدائم لتحقيق التميز في الواجبات 

واملهام املنوطة بهم.
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لكمة الرئيس 
لـــــتنفيـذي ا

سعادة الدكتور/ محد بن سامل الروايح

الرئيس التنفيذي

تركز اهتمام الهيئة خالل عام 2017م على دعامتني من دعائمها اإلستراتيجية ، متثلتا في انتشار التغطية وجودة اخلدمة لضمان توفر 

خدمات االتصاالت في جميع أرجاء السلطنة )لتخفيض عدد القرى والتجمعات السكنية غير املغطاة باخلدمة( مع السعي لضمان حصول 

شريحة الشباب على إمكانية النفاذ إلى النطاق العريض مبا ميكنهم من متابعة دراستهم واالنضمام إلى عصر املعلومات  في ضوء 

النمو الثابت الذي شهدته جميع مكونات القطاع ، األمر الذي أسهم في تعزيز قاعدة مشتركي خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة وزيادة 

اإلقبال على تقنية النطاق العريض .

وعلى الرغم من تأجيل إصدار ترخيص ثالث خلدمات االتصاالت املتنقلة وفقا ملا كان متصورا ، فإن املنافسة في قطاع اخلدمات املتنقلة 

متحورت حول مشغلني إثنني للشبكات ومشغلني إثنني آخرين خلدمات إعادة البيع ،  وواصلت الهيئة جهودها في مراقبة األسعار ورفع 

كفاءة اخلدمات مواكبتها للتطورات العاملية ، كما أن املنتفعني وأصحاب األعمال استمروا في احلصول على اخلدمات التي يحتاجونها،  

وتأمل الهيئة أن يساعد نشر العروض املرجعية للنفاذ والربط البيني بواسطة املرخص لهم ، فور استكمالها ، في تعزيز العملية التنافسية 

أكثر وأكثر وذلك بتحفيز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الرتياد مجال االتصاالت بتقدمي خدمات القيمة املضافة عن طريق االستفادة من 

عروض البيع باجلملة من خالل مشغلي الشبكات . 

وتعاقدت الهيئة مع شركة استشارية متخصصة في القياسات امليدانية للقيام بقياسات للتغطية وجودة اخلدمة ، وتركز هذا املشروع 

على قياس أداء شبكات االتصاالت املتنقلة بإستخدام جميع تقنيات شبكات النفاذ القائمة )اجليل الثاني واجليل الثالث واجليل الرابع( 

بجميع قرى وواليات السلطنة .    
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ومت اختبار خدمات الصوت والبيانات حملاكاة جتربة املستخدم النهائي،  ومت أخذ القياسات داخل وخارج املباني وفي أوقات معينة من اليوم لتقييم أداء 

الشبكة . 

وسوف يتم االنتهاء من مشروع تقييم التغطية في عام 2018م ،  وسيتم تعميم نتائج القياسات امليدانية على جمهور املستخدمني لتعريفهم مبستوى وجودة 

تغطية خدمات االتصاالت املتنقلة في قراهم ،  كما سيتم مشاركة النتائج مع مشغلي اخلدمات املتنقلة حتى يتمكنوا من تقوية اخلدمة في املناطق غير 

املغطاة بشكل كاف .  

وقامت الهيئة بتطوير نظام للمزايدة على األرقام الهاتفية اخلاصة من الفئتني املاسية والذهبية عن طريق املواقع اإللكترونية للمشغلني ،  وأصدرت الهيئة 

اإلطار التنظيمي والالئحة املنظمة لذلك لضمان إدارة عملية املزايدة على األرقام عن طريق اإلنترنت وضمان توفر هذه األرقام لكافة املنتفعني بصورة تتسم 

بالشفافية ،  وتتوقع الهيئة بدء تنفيذ هذا املشروع بحلول شهر يناير 2018م ملشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة .  

وتواصل الهيئة جهودها لترويج نظام اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت )IPV6( بني املستخدمني والتوعية به بني أعضاء القطاع الرئيسيني من اجلهات 

احلكومية وشركات القطاع اخلاص لتحقيق االنتقال إليه بكل سالسة وانسيابية . 

واستعدادًا للمستقبل فقد مت تنفيذ بعض املشروعات التجريبية ومت إعداد خارطة طريق الستيعاب تقنية اجليل اخلامس في القطاع مبراعاة إرشادات 

االحتاد الدولي لالتصاالت والتوجهات العاملية إلى جانب املشاركة النشطة من أصحاب املصلحة في قطاع االتصاالت . 

وحيث أن التجارة اإللكترونية بدأت تكتسب زخما شرع على إثره موفرو اخلدمات البريدية في االرتقاء بخدماتهم ملقابلة مستوى الطلب املتزايد من املنتفعني 

عن طريق تعزيز عروض اخلدمات املطروحة من قبلهم حيث اجته موفرو خدمة التوصيل إلى مواقع التسليم إلى االستفادة من أدوات ونظم تقنية املعلومات 

واالتصاالت في تقدمي خدمة تعقب الطرود البريدية والتحقق من التسليم اآلمن لها .     
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أبرز املالحم واإلجنازات

مقتطفات من الرسائل اإلخبارية ومشاركات تويتر
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الفعاليات

)Menog( الدورة السابعة عرشة لملؤمتر السنوي ملجموعة مشغيل شباكت الرشق االوسط    

استضافت هيئة تنظيم االتصاالت  أعمال اجتماع  مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسط )Menog( في دورته السابعة عشرة  في مسقط 

خالل الفترة من 16 إلى 20  ابريل  2017 م .  يعتبر اجتماع مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسط  فرصة كبير للتواصل مع اخلبراء  وتبادل 

اخلبرات واملعارف وعرض ومناقشة أحدث االبتكارات اخلاصة بالشبكات والتطبيقات اجلديدة والنماذج التجارية. ويتسم االجتماع بطابعه االنتقائي 

مبشاركة اخلبراء وذوي االهتمام من القطاع واألكادمييني والشخصيات احلكومية. وخالل هذا االجتماع،  احتفلت املجموعة بالذكرى السنوية 

العاشرة لتأسيسها بحضور عدد لم يسبق له مثيل من املشاركني. وتضمن برنامج االجتماع ورشتني تدريبتني وجلسة عامة.  

وقد غطت الورشة األولى مجموعة متنوعة من املواضيع التي تتعلق بتطبيق اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت )IPV6( ، مبا في ذلك وضع 

خطة لعنونة اإلصدار السادس واألمن  وتطبيق اإلصدار السادس في  بروتوكول توجيه اإلنترنت )BGP(.   وكان الهدف األساسي لهذه الورشة 

التطبيقات  التقنية الستيعاب  القدرات  بروتوكول عنونة اإلنترنت  )BGP(  في شبكات املشاركني وبناء  لتكييف  الالزمة  بالوسائل  هو خلق وعي 

الثانية فقد مكنت املشاركني من فهم جوانب نظام اسم النطاق  لتكون أكثر كفاءة وأمنًا. أما ورشة العمل  للرقي بالشبكات  واخلدمات املختلفة 

وعملياته وإعداداته. 

    احللقة الدراسية اإلقلميية لالتصاالت الراديوية لملنطقة العربية لعام 2017

استضافت هيئة تنظيم االتصاالت، بالتعاون مع  االحتاد الدولي لالتصاالت )ITU(، احللقة الدراسية اإلقليمية لالتصاالت الراديوية لعام 2017  من أجل 

البلدان العربية في مسقط من 10 إلى 14 ديسمبر 2017.

 تناولت احللقة الدراسية املفاهيم األساسية بشأن إدارة الطيف على الصعيدين الوطني والدولي وعالقتها بلوائح الراديو )RR( لالحتاد، واالحتاد عمومًا 

وهياكل قطاع االتصاالت الراديوية ووظائفه، مبا في ذلك جلان الدراسات ودوائر مكتب االتصاالت الراديوية والنصوص األساسية لالحتاد، مع التركيز 

أساسًا على لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية )RoP( املرتبطة بها.

كما تناولت احللقة الدراسية احملاور التالية :

.)MIFR( اإلجراءات املرتبطة بتسجيل تخصيصات التردد في السجل األساسي الدولي للترددات    .
.    التعديالت التي قرر املؤمتر العاملي األخير لالتصاالت الراديوية )WRC-15( إدخالها على لوائح الراديو وعلى ما يرتبط بها من قرارات صادرة عن املؤمتر .

.    استعراض جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019(  : حتديات وفرص للبلدان العربية
.    توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وأفضل املمارسات .
.    ورش العمل بشأن محطات األرض واحملطات الفضائية.
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)WRC-19( 2019  األمعال التحضريية لملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام   

استمرارًا للجهود املتواصلة  لتكون رائدة في املنطقة في  األعمال التحضيرية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019( ، قدمت الهيئة لفريق 

مجلس التعاون املكلف بالتحضير للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019(   19 وثيقة عمل مبا في ذلك تقارير عن بنود جدول األعمال 

املتعلقة بإدارة الطيف الترددي واخلدمات العلمية واخلدمات الفضائية  باإلضافة إلى مواقف السلطنة املبدئية حول جميع بنود جدول أعمال املؤمتر. وعالوة 

على ذلك  قامت الهيئة ، التي تتولى حاليًا منصب  نائب رئيس املجموعة العربية إلدارة الطيف الترددي للفترة من 2016م إلى 2019م  ونائب رئيس االجتماع 

التحضيري )CPM( للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 2019، بتقدمي آلية عمل مفصلة وشاملة للفريق اإلقليمي للمجموعة العربية إلدارة الطيف.  

)HFCC( مؤمتر تنسيق البث عىل املوجات الدياكمرتية   

حتضر الهيئة املؤمتر العاملي لتنسيق البث على املوجات الديكامترية مرتني في العام لتنسيق إدارة الترددات املوجية القصيرة في السلطنة،  مما يضمن عدم 

وجود تداخل للبث على املوجات القصيرة خالل مواسم الشتاء والصيف. كما أن الهيئة مسؤولة أيضًا عن اإلشعارات بشأن تخصيص هذه الترددات في االحتاد 

الدولي لالتصاالت لراديو سلطنة عمان وشركة بابكوك كومنيكيشن ليمتد. 

يلخص الرسم البياني أدناه عدد الترددات التي مت تنسيقها  وإصدار إشعارات بتخصيصها لراديو سلطنة عمان وشركة بابكوك كومنيكيشن ليمتد في عام 

 .2017

املوسم أ : الصيف ) من نهاية مارس إلى نهاية أكتوبر(   o

املوسم ب: الشتاء ) من نهاية أكتوبر إلى نهاية مارس( من العام املقبل  o

راديو سلطنة عمان شركة بابكوك كومنيكيشن
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احتفلت الهيئة  باليوم العاملي لالتصاالت ومجتمع املعلومات بالتعاون مع وزارة النقل واالتصاالت والذي يصادف السابع عشر من شهر مايو من كل 

عام،   مما يؤكد على دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في إحداث تغيرات ذات أثر فاعل في كافة امليادين االقتصادية واالجتماعية منها وفي حتسني 

حياة الفرد باملجتمع ومتكني املشاريع االقتصادية في كافة القطاعات،   ولقد اختار االحتاد الدولي لالتصاالت شعار هذا العام حتت عنوان "البيانات 

الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم" وذلك إلظهار دور وأهمية البيانات في التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة .

   اليوم العاملي لالتصاالت

احتفلت هيئة تنظيم االتصاالت و وزارة النقل واالتصاالت باليوم العاملي للبريد لعام 2017  الذي يصادف التاسع من أكتوبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بدور 

البريد، ومدى أهميته للناس كما يعد فرصة إلبراز املنتجات واخلدمات البريدية املُقدمة.

   اليوم العاملي للربيد

جتمع الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جميع أنحاء العالم  

وهي  محفل عاملي سنوي يجمع بني املنظمني لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إحلاحًا التي قاموا بتحديدها.   وتعزز الندوة أيضًا 

حوارًا عامليًا حيويًا ملنظمي االتصاالت ودوائر الصناعة )GRID( بني املنظمني وواضعي السياسة وقادة الصناعة وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين 

في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  ويوفر احلوار العاملي الذي يجري خالل الندوة محفاًل محايدًا ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت من أجل 

تبادل وجهات نظرهم بشأن القضايا الرئيسية التي يواجهها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.ولقد عقدت الندوة  في الفترة من  11-14 يوليو 

2017 حتت شعار ''العيش في عالم الفرص الرقمية'' . 

 أبرزت الندوة عدة جوانب منها أهمية التعاون في بيئة يجري فيها التحول الرقمي عبر القطاعات )االتصاالت باملقارنة  بالقطاع املالي( ، وإطالق 

التعاون فيما بني أصحاب املصلحة لنهضة بيئية متكينية لالبتكار واالستثمار والفرص السانحة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في أنظمة 

العلوم البيئية، واحلث على االندماج املالي الرقمي الذي يركز على اجلوانب األمنية للخدمات املالية الرقمية.

)GSR17( الندوة العاملية  ملنمظي االتصاالت   
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)WTDC17( املؤمتر العاملي لتمنية االتصاالت    

يعقد االحتاد الدولي لالتصاالت املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )WTDC(، من خالل مكتب تنمية االتصاالت )BDT(، في الفترة الواقعة بني مؤمترين 

للمندوبني املفوضني للنظر في املواضيع واملشاريع والبرامج ذات الصلة بتنمية االتصاالت.  وحتدد هذه املؤمترات االستراتيجيات واألهداف من أجل 

تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدم توجيهات وإرشادات لقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد الدولي لالتصاالت )ITU-D( بشأن 

العمل في املستقبل.

ولقد عقد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت في عاصمة األرجنتني بوينس آيروس  في الفترة من 9-20 أكتوبر 2017م، وتضمنت أهدافه تعزيز التعاون 

الدولي واالتفاق بشأن مسائل تنمية االتصاالت / تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وضمان بنية أساسية حديثة وآمنة  لالتصاالت / تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وتعزيز تنمية البنية األساسية واخلدمات ، وتعزيز بيئة تنظيمية سياساتية مؤاتية للتنمية املستدامة لالتصاالت / تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

هذا باإلضافة إلى إقرار املبادرات اإلقليمية للدول العربية  للسنوات األربع القادمة والتي تضمنت  البيئة وتغير املناخ واالتصاالت في حاالت الطواريء، والثقة 

واألمن في استعمال االتصاالت / تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والشمول الرقمي، وإنترنت األشياء واملدن الذكية والبيانات الضخمة ، واالبتكار وريادة األعمال. 

)WTIS( الندوة العاملية ملؤرشات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

 )WTIS( الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ITU( باالحتاد الدولي لالتصاالت )BDT( نظم مكتب تنمية االتصاالت

والتي عقدت بتاريخ 14-16 نوفمبر 2017 في تونس  وقد تطورت الندوة لتصبح أهم منتدى عاملي لقياسات االتصاالت ومجتمع املعلومات.  وشملت 

مناقشات رفيعة املستوى تتناول املسائل الرئيسية املتصلة بسياسات وبيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  وجتمع بني مندوبني من جميع أنحاء 

املعلومات  تكنولوجيا  لبيانات  ومنتجني ومحللني  رائدين  وأكادمييني  إلى منظمني وطنيني وإحصائيني   الشركات  وقادة  وزراء احلكومات  العالم، من 

واالتصاالت.  والهدف من الندوة مناقشة القضايا اجلديدة والناشئة في مجال بيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورها في وضع 

السياسة العامة، وتوفير التوجيه االستراتيجي للمجتمع الدولي لتطوير السياسة، ووضع معايير ومنهجيات إلنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية عالية 

اجلودة. 

 وناقشت الندوة عدة مواضيع منها بيانات أفضل لتعزيز املناخ االستثماري املناسب، واستخدام البيانات الضخمة  لقياس مجتمع املعلومات.  وقد 

أظهر التقرير اخلاص بقياس مجتمع املعلومات لعام 2017،  حتسن في املؤشر العاملي اخلاص بالسلطنة حيث ارتفع من املرتبة 64 إلى املرتبة 62 عامليا، 

هذا باإلضافة إلى أن السلطنة قد احتلت املركز اخلامس على مستوى الدول العربية .  
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احلمالت التوعوية

   محلة عن يغروك 

هي حملة إعالمية وطنية توعوية للتصدي لظاهرة االحتيال االلكتروني.   هدفت  احلملة  إلى توعية املنتفع بأساليب االحتيال 

املنتشرة حاليًا وحتذيره منها والتصدي لها وتقليص هذه الظاهرة ،   وُدشنت بتاريخ 30 مايو2017 مبشاركة عدة جهات  

منها شرطة عمان السلطانية واالدعاء العام والبنك املركزي العماني والهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون، باإلضافة إلى كل 

من الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( و الشركة العمانية القطرية لالتصاالت )أوريدو (.

وقد عملت الهيئة على معاجلة موضوع االحتيال اإللكتروني عبر  ثالث مسارات  ، وهي :  

املسار فني والذي يهدف إليجاد حلول فنية للتقليل واحلد من الظاهرة بشكل نهائي.    •

األنشطة والبرامج التوعوية التي تضمنت نشر سلسلة من األفالم القصيرة التوعوية والتي ناقشت طرق وأساليب االحتيال املختلفة .   •

•  إعالنات توعوية على مواقع التواصل االجتماعي وبعض الطرق العامة في محافظة مسقط، باإلضافة إلى اإلعالن على بعض املواقع اإللكترونية           

............. .للصحف احمللية. 

   معرض كومكس

تشارك هيئة تنظيم االتصاالت سنويًا في املعارض واملهرجانات احمللية لغرض توعية اجلمهور بخدمات االتصاالت، وإبراز دورها في تنمية القطاع، 

واالجنازات التي حققتها على املستوى احمللي والعاملي،  وقد شاركت في معرض تقنية املعلومات واالتصاالت) كومكس 2017م(، والذي عقد خالل الفترة 

مـن  28 مارس الى 1 ابريل 2017م. واشتمل جناح الهيئة على عدة محطات توعوية  ومطبوعات ونشرات باالضافة الى األنشطة والفعاليات املصاحبة 

للمعرض  واستبيان خاص باستخدامات األطفال ألجهزة وخدمات االتصاالت،  وقد مت تدشني ملصق يشتمل على أهم حقوق املنتفع في قطاع االتصاالت. 
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   أعرف حقك

يهدف مشروع )أعرف حقك( الى توعية املجتمع باحلقوق التي نص عليها قانون تنظيم االتصاالت من خالل إعداد منشور يوضع في صاالت موزدي اخلدمة 

)عمانتل ، اوريدو( بحيث ميكن للمنتفعني االطالع عليها والتعرف على أهم حقوقهم كمنتفعني بخدمات االتصاالت . 

يوضح الشكل أدناه ملخصًا لتلك احلقوق:
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 الرعاية املجمتعية

املرأة يف هيئة تنظمي االتصاالت  

             الرؤية السديدة جلاللة السلطان املفدى 

حظيت املرأة العمانية منذ انطالقة النهضة املباركة  بعناية ورعاية فائقة، وتكرمي متميز من لدن حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم - 

حفظه الله ورعاه-  وقد أكد جاللته اهتمامه بدورها حني قال:  "ولم يغب عن بالنا تعليم الفتاة وهي نصف املجتمع"

                 9 أغسطس 1970

" أننا ندعو املرأة العمانية في كل مكان في القرية واملدينة..في احلضر والبادية..في السهل واجلبل..أن تشمر عن ساعد اجلد، وأن تسهم في حركة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية..كل حسب قدرتها وطاقتها، وخبرتها ومهارتها، وموقعها في املجتمع.  فالوطن بحاجة إلى كل السواعد من أجل مواصلة مسيرة التقدم 

والنماء، واالستقرار والرخاء.....  إننا ننادي املرأة العمانية من فوق هذا املنبر لتقوم بدورها احليوي في املجتمع ونحن على يقني تام من أنها سوف تلبي النداء"

               

                                                                                                            26 ديمسرب 1994  

                                                                                              قرص العمل العامر مبسقط   
يوضح الرسم أدناه اخلصائص الدميوغرافية للموظفات في الهيئة : 

املوظفات في 

الهيئة

املوظفات 

اللواتي يشغلن 

مناصب إدارية

املوظفات من 

حملة شهادة 

البكالوريوس

املوظفات من حملة 

شهادة املاجستير

%38 %48 %12 %27.5



التقرير السنوي ٢٠١٧التقرير السنوي ٢٠١٧

٢5

وامتثاال للتوجيهات السامية السديدة من لدن موالنا حضرة صاحب اجلاللة -حفظه الله ورعاه-  حول دور املرأة العمانية ، فإن هيئة تنظيم االتصاالت من بني 

العديد من اجلهات في السلطنة التي تهتم باملساواة في احلقوق بني الرجل واملرأة.  حيث أن  جميع فرص شغل الوظائف تقريبًا متاحة للجميع  وال تقتصر 

على الرجال فقط ، والفرص متاحة لإلناث للتنافس بشكل عادل للحصول على وظائف الهيئة مبا في ذلك تقلد املناصب اإلدارية،  كما أن الهيئة تشجع املوظفات 

على القيام مببادرات تهم املرأة حتديًدا. 

املسؤولية االجمتاعية

              امجلعيات اخلريية

 حترص الهيئة على أن تكون جزًءا من أي مبادرة من شأنها مساعدة املجتمع، حيث قامت  بتوزيع جميع اإليرادات التي مت احلصول عليها من مزاد األرقام 

اخلاصة على الهيئات واملؤسسات اخليرية بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية،  وتطلب الهيئة سنويًا من هذه الهيئات واجلمعيات تقدمي خطتها السنوية 

ومرتكزاتها اإلمنائية للسنة القادمة ، وبالتالي يتم توزيع الدخل من مزادات األرقام مبا يتناسب مع هذه اخلطة. 

وفي عام 2017 ، قامت الهيئة  بتوزيع ما مجموعه 300.000 ريال عماني على اجلمعيات اخليرية ومؤسسات التنمية االجتماعية في السلطنة. 

             التوعية 

بادرت هيئة تنظيم االتصاالت خالل عام 2017 بإلتزامها مبسؤولياتها الوطنية واالجتماعية،  حيث أن دورها ال يقتصر فقط على تطوير قطاع االتصاالت والبريد  

فحسب، وإمنا يشتمل أيضا على توفير واملساهمة في اجلهود الرامية لبناء املجتمع،  حيث شاركت الهيئة في دعم تدشني خط حماية الطفل الذي مت تدشينه 

من قبل وزارة الشؤون االجتماعية ويهدف إلى تقدمي املساندة االجتماعية والنفسية للطفل واألسرة . 
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أداء القطاعات

يعرض هذا القسم من التقرير مختلف إحصاءات األداء املتعلقة بقطاعات عمل الهيئة كجهة تنظيمية،  وتتضمن هذه اإلحصاءات ما يأتي: 

أداء قطاع االتصاالت  •

أداء قطاع البريد  •

إحصائيات أسماء نطاقات اإلنترنت  •

إحصائيات التراخيص الراديوية    •

إحصائيات اعتماد النوعية   •

أداء قطاع االتصاالت 

             نظرة عامة

في ضوء النمو الثابت الذي شهدته جميع مكونات القطاع  ، األمر الذي أسهم في تعزيز قاعدة مشتركي خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة وزيادة اإلقبال 

على تقنية النطاق العريض . ويبلغ عدد موفري خدمات االتصاالت  في  القطاع )11( مزود خدمة، مت تصنيفهم حسب نوع الترخيص كما هو موضح في 

اجلدول التالي:
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الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولى

عمانتل، أوريدو اخلدمات الصوتية الثابتة

عمانتل، أواصر، أوريدوخدمة النطاق العريض الثابتة

رنة، فرندي عماتل، أوريدو خدمات الهاتف املتنقل الصوتية

رنة، فرنديعمانتل، أوريدوخدمات النطاق العريض املتنقل

عمانتل، أوريدو، تيو، شركة الربط العربي الدولية معبر االتصاالت الدولية

زاجل
أخرى

 الشركة العمانية للنطاق العريض » بنية 

أساسية خلدمات النطاق العريض الثابتة« ١

شركة املداخل لالستثمار »خدمات االتصاالت 

العامة البحرية«

ريجنت

شركة أزيان لالتصاالت

مهد

موفري خدمات االتصاالت  في عام 2017 1 الترخيص قيد اإلصدار
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             إيرادات االتصاالت 

إجمالي إيرادات قطاع االتصاالت ) مباليني الرياالت(

متوسط اإليرادات لكل مستخدم للخدمات املتنقلة 

 )
ع
ر.

( 
يا
هر

ش
/
ت

دا
را

إلي
 ا
ط
س

تو
م

إجمالي اإليرادات تشمل اإليرادات املدققة جلميع موفري خدمات االتصاالت للفئات األولى 

والثانية والثالثة، ما عدا مداخل، أزيان وريجنت غير املدققة.

احملققة  اإليرادات  إجمالي  بلغ 

جميع   ( االتصاالت  قطاع  بواسطة 

تراخيص الفئة األولى والثانية والثالثة 

العاملة( مبلغا وقدره ٨5٤,5٨٢ مليون 

ريال عماني خالل عام ٢0١7م بنسبة 

منو تصل إلى ٢% على عام ٢0١٦م.

نسبة  بلغت  اإليرادات  إجمالي  من 

 %٢9 و  املتنقلة،  اخلدمات  من   %7.

ساهمت  بينما  الثابتة،  اخلدمات  من 

املتبقية  النسبة  في  األخرى  اخلدمات 

البالغ قدرها ١%. 

لكل  اإليرادات  متوسط  انخفض 

 7,٢ إلى  املتنقلة  للخدمات  مستخدم 

ريال عماني بنهاية عام ٢0١7م.
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لكل  اإليرادات  متوسط  انخفض 

الثابتة  الهاتفية  للخدمات  مستخدم 

ليصل إلى 4,1 ريال عماني بنهاية عام 

٢0١7م.

لكل  اإليرادات  متوسط  انخفض 

الثابتة  اإلنترنت  خلدمة  مستخدم 

بنهاية  عماني  ريال   ٢7,1 إلى  ليصل 

عام ٢0١7م . 
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إجمالي االستثمارات في قطاع االتصاالت ) مباليني الرياالت(

مساهمة االستثمار في قطاع االتصاالت )%(

             االستمثارات يف قطاع االتصاالت، ريال مُعاين 

فئات  أخرى ضمن  وشركات  البيع  إعادة  وشركات  االتصاالت  خدمات  موفري  تشمل  االستثمارات 

األولى، والثانية والثالثة

قطاع  في  االستثمارات  إجمالي  بلغ 

االتصاالت الذي يشمل جميع موفري 

األولي  )الفئات  االتصاالت  خدمات 

مبلغ  ٢0١7م  في  والثالثة(  والثانية 

وقدره ٢3٦,٤٦7 مليون ريال عماني.

في  كانت  االستثمارات  من   %٤١,٤

بينما  املتنقلة،  االتصاالت  شبكات 

٢5,٤% كانت للنطاق العريض الثابت، 

33% كانت لشبكات االتصاالت الثابتة 

و0,٢% كانت للخدمات األخرى.
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             اإلتاوات اليت مت حتصيلها: 

201520162017

الفئة األولى 

13,096,54914,756,79813,161,562عمانتل 

18,448,33118,856,70020,740,150عمان موبايل

15,681,56417,448,78118,656,943أوريدو

0036,450أواصر

004,675شركة الربط العربي الدولية )ش.م.م(

176,272221,554285,469تيو

الفئة الثانية

2900تيو

176,813339,296452,332مجان )رنة(

445,015429,159466,826فرندي موبايل

الفئة الثالثة
66,34780,67991,662ريجنت 

15,71223,26120,821أزيان لآلتصاالت

48,106,63351,934,67453,916,890

بلغ إجمالي اإلتاوات التي مت حتصيلها من املرخص لهم النشطني لعام 2017م مبلغًا وقدره 53.916.890 ريااًل عمانيًا. يوضح اجلدول أدناه التفاصيل 

باملقارنة مع عامي 2015م و 2016م :

املجموع
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اخلدمات املتنقلة

شهدت نهاية عام 2017م زيادة في عدد 

بلغ  حيث  املتنقلة  اخلدمات  اشتراكات 

بزيادة   ، مشترك  مليون   6.944 عددهم 

بالعام  مقارنة  اشتراك  ألف   78 بلغت 

السابق.

شهدت نهاية عام 2017م زيادة في انتشار 

اخلدمات املتنقلة بنسبة انتشار وصلت إلى 

نهاية  في   %151 بـ  مقارنة   للفرد   %152.3

عام 2017م.  

املتنقلة  اخلدمات  اشتراكات  نسبة  بلغت 

إجمالي  من   %90.63 الدفع  مسبقة 

حيث   ، املتنقلة  اخلدمات  في  االشتراكات 

مشترك  مليون   6.293 إلى  عددهم  وصل 

اخلدمات  في  املشتركني  عدد  بلغ  بينما   ،

املتنقلة آجلة الدفع 651 ألف مشترك بنهاية 

عام 2017م.

ار
ش
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نسبة االنتشار/ الفرد
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أوريدو  حصة  تبلغ  اإليرادات،  حيث  من 

في االشتراكات  43%، في حني أن عمانتل 

وبائعي التجزية اآلخرين ميتلكون %42  

و 15% على التوالي.

اخلدمات الثابتة
اخلطوط  عدد  وصل  2017م  عام  بنهاية 

الثابتة إلى 509,75٦ خطًا  بزيادة وقدرها 

ناجم  وهذا  املاضي.  بالعام  مقارنة   %21

الفنية في طريقة احتساب  التعديالت  عن 

هذا املؤشر من  قبل مزودي اخلدمة وفًقا 

ملعايير االحتاد الدولي لالتصاالت.

ارتفع معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت 

من حيث عدد املنازل من 73% في %2016  

إلى 87% في 2017.

نسبة االنتشار/ املنزلية

عمانتل
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يبني الرسم البياني املقابل إلى أن ما 

نسبة 54% من مجموع اخلطوط الثابتة 

تقع ضمن محافظة مسقط .

بعد  الباطنة  شمال  محافظة  تأتي 

خطوط  إجمالي  في  مسقط  محافظة 

محافظة  بينما  الثابت،  الهاتف 

احملافظات  بني  األقل  هي  الوسطى 

في عدد املشتركني في خطوط الهاتف 

الثابت.

الثابت   الهاتف  خطوط  توزيع  تغير 

على  و%27    %73 إلى  والتجارية  املنزلية 

في  السريعة  الزيادة  بسبب  التوالي  

خدمات النطاق العريض املنزلية الثابتة. 
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خدمات اإلنرتنت

االشتراكات  عدد  إجمالي  بلغ  2017م  عام  بنهاية 

بنسبة  بزيادة  أي   ،351.335 الثابت  باإلنترنت 

30% على العام املاضي.

ارتفعت نسبة انتشار املشتركني باالنترنت الثابت 

إلى  لتصل   %13 بنسبة  املنازل  عدد  حيث  من 

60.1% بنهاية عام 2017.

نسبة اإلختراق / األنترنت املنزلي
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العريض  النطاق  مشتركي  عدد  سجل 

الرقمية  املشتركني  خطوط  )يشمل  الثابت 

املؤجرة  واخلطوط  الالسلكي  والثابت 

بنسبة  منوًا  وغيرها(  البصرية  واأللياف 

30.7% مقارنة بالعام املاضي.

النطاق  خدمة  انتشار  نسبة  ارتفعت 

 %60 إلى  للمنازل  بالنسبة  الثابت  العريض 

بنهاية عام 2017.

عدد  في  زيادة  2017م  عام  نهاية  شهدت 

اشتراكات النطاق العريض املتنقل النشطة 

حيث بلغ عددها 4.352 مليون اشتراكًا. 

النطاق  خدمة  انتشار  نسبة  ارتفعت 

العريض املتنقل بالنسبة للفرد إلى %95.4 

بنهاية عام 2017.

/ الفرد

عدد خطوط



التقرير السنوي ٢٠١٧التقرير السنوي ٢٠١٧

37

التوظيف يف قطاع االتصاالت 

قطاع  في  املوظفني  عدد  بلغ 

االتصاالت، وذلك يشمل موظفي 

التراخيص  من  الثالثة  الفئة 

إجمالي 3,9٢9 موظف، مقارنة 

ب 3,939 في ٢0١٦.

هيئة  في  املوظفني  عدد  بلغ 

االتصاالت ١53 موظف  تنظيم 

في عام ٢0١7 مقارنة ب ١57 

في ٢0١٦م.

تعمني  نسبة  الهيئة  وحققت 

وصلت إلى 95.4% بنهاية العام،   

في حني بلغت نسبة التعمني في 

عام   بشكل  االتصاالت  قطاع 

   .)%89.9(

إجمالي عدد املوظفني العاملني بدوام كامل في قطاع االتصاالت

١53

١57

١٦0

١5٦

١5٤
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   مؤرش المنو السنوي 

أداء قطاع البريد 

  مقدمة

تعتبر اخلدمات البريدية  إحدى الوسائل الرئيسة لالتصال ونقل البضائع  وتساعد على توطيد العالقات بني اجلماعات واألفراد ، وتعمل على تسهيل التجارة 

محليًا ودوليًا باستخدام وسائل حديثة ومبتكرة سواء على املستوى احمللي أو الدولي وذلك من خالل التجارة اإللكترونية. 

ومن هذا املنطلق حترص الهيئة على تشجيع مزودي اخلدمات البريدية على تقدمي اخلدمات البريدية للجمهور باستخدام تقنيات حديثة تقوم على أفضل 

املمارسات من حيث اجلودة واألسعار. يوضح الشكل أدناه تصنيف مختلف أنواع اخلدمات البريدية:

يشهد العالم انخفاض في املعامالت املتداوله بالبريد التقليدي في السنوات القليلة املاضية بسبب اإلحالل اإللكتروني لهذه اخلدمة، وهذا ما نالحظه في 

انخفاض عدد املعامالت احمللية و الدولية الصادرة، ومع ذلك  كانت هناك زيادة كبيرة في السوق الدولي الوارد بنسبة 58% فيما يتعلق بخدمة البريد املسجل 

، في حني أن خدمة الطرود البريدية احمللية حققت زيادة بنسبة 117% ، والطرود البريدية الدولية الواردة بنسبة %9. 

أما فيما يتعلق بأحجام خدمة البريد السريع فقد استحوذ البريد الدولي السريع الوارد على حصة أكبر من إجمالي السوق بنسبة بلغت 50%،  وهذا يعتبر 

مؤشرًا على ديناميكية السوق العماني والنمو التدريجي املستمر للتجارة اإللكترونية. 

كما أن الزيادة في حجم البعائث البريدية للشحن السريع الصادر بنسبة 18%  قد يدل أيضًا على منو التجارة اإللكترونية بسبب الزيادة في حجم الشحنات 

املرسلة من السلطنة إلى بقية دول العالم العالم. 

يلخص اجلدول القادم النمو السنوي في قطاع البريد بني عامي 2016 و ٢0١7

خدمات الربيد الرسيع

صادر

محليدولي وارد

صادر

محليدولي وارد

خدمات الربيد التقليدية

اخلدمات البريدية
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   الرشاكت املرخصة لتقدمي اخلدمات الربيدية 

النسبة املوئية )%( 20162017نوع احلركة املؤرشاخلدمات

خدمات 

البريد 

التقليدية

البعائث البريدية 

املسجلة

-9%93,79585,210محلي

58%464,073731,136 البريد الدولي الوارد

-2%68,35866,650 البريد الدولي الصادر

طرود بريدية

117%2,5605,557محلي

9%17,01418,606البريد الدولي الوارد

-35%12,6188,157البريد الدولي الصادر

39%658,418915,316اإلمجايل خلدمات الربيد التقليدية

خدمات 

البريد 

السريع

16%237,880276,138محلي

4%612,842634,392البريد الدولي الوارد ) جتارة إلكترونية( 

18%303,815357,270البريد الدولي الصادر

21%1,154,5371,267,800اإلمجايل خلدمات الربيد الرسيع

20%1,812,9552,183,116 املجموع اللكي

م
عدد الفروعالنشاطامس الرشكة

عدد 
نسبةاملوظفني

التعمني
وافدعماني

  98%823999خدمات بريدية تقليديةبريد عمان 1

67%76029خدمات بريدية سريعةدي أتش أل أكسبريس العاملية2

42%64764خدمات بريدية سريعةأرامكس مسقط ش م م3

33%31326خدمات بريدية سريعةاملشاريع الالمعة ش م م4

57%63123خدمات بريدية سريعةعمان للبريد العاجل ) فيدكس(5

64%31810خدمات بريدية سريعةوكالة اخلليج )عمان( ش م م  6

76%1134خدمات بريدية سريعةفالكون للخدمات اجلوية والنقل )ش.م.م(7

32%11021خدمات بريدية سريعةالقمر للشحن السريع ش م م8

43%134خدمات بريدية سريعةالسفريات املتحدة ش م م9

1010خدمات بريدية سريعةشركة بريد مسقط ش م م10

22%327خدمات بريدية سريعةقمر الزرقاء للشحن البريدي السريع )ش.م.م(11

33%124خدمات بريدية سريعةالسريع لإلستثمار ش م م12

50%122خدمات بريدية سريعةالفاغرة للتجارة واملقاوالت )سكاي نت(13

50%111خدمات بريدية سريعةالطائرة االولى اللوجستية ش م م14

100%110خدمات بريدية سريعةاحلل املناسب)ش.م.م(15

85%1112خدمات بريدية سريعةشركة إرسال للنقل السريع ش م م16

74%119613207اإلمجايل
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 ماكتب الربيد   

بريد معان

عدد صناديق البريد واملكاتب البريدية  

احملافظةم 
الصناديق 
الربيدية 
املتحركة

الصناديق 
الربيدية 

املخصوصة 

صناديق 
ايداع 

املراسالت

واكالت 
توزيع
الربيد

ماكتب الربيد

17-1,46031,57030مسقط 1

7,85019212 -ظفار2

4-1,4008 -مسندم3

3-1,3203-البرميي4

9-6,21822 -الداخلية5

9-6,82013-شمال الباطنة6

7-4,25020 -جنوب الباطنة7

6-3,73014 -جنوب الشرقية8

2,8501117-شمال الشرقية9

5-3,04812-الظاهرة10

3-502- الوسطى11

69,506154382 1,460 اإلمجايل

,09
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*موفري خدمة الربيد العاجل اآلخرين   
عدد الفروع حسب احملافظة  

   اإلحصائيات 

جحم احلركة للربيد الرسيع
حجم معامالت البريد العاجل لعام 2017م )جميع الشركات املرخصه(

عدد الفروعاحملافظةم
24مسقط 1

5ظفار2

-مسندم3

1البرميي4

-الداخلية5

5شمال الباطنة6

1جنوب الباطنة7

1جنوب الشرقية8

-شمال الشرقية9

-الظاهرة10

-الوسطى11

37اإلمجايل
119إمجايل عدد الفروع يف السلطنة

عدد البعائث الربيديةنوع اخلدمة م
276,138محلي1

357,270الدولي الصادر2

266,546الدولي الوارد3

367,846التجارة اإللكترونية4

1,267,800اإلمجايل
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٪٢8

٪٢٢

٪5٠

٪٢١

حميل           ٢9 ٪

التجارة اإللكرتونية

معامالت الربيد العاجل لعام ٢٠١7م

الربيد الدويل الوارد         

  الربيد الدويل الصادر              

يوضح الرسم أدناه الزيادة التدريجية حلجم معامالت البريد العاجل خالل السنوات املاضية.     

الزيادة التدريجية حلجم معامالت البريد العاجل من عام 2014م وإلى 2017م

الزيادة التدرجيية حلجم معامالت الربيد العاجل من عام ٢٠١4م وإىل ٢٠١7م
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٪38

٪٦٢
البعائث الورقية

البعائث غير الورقية

احلصة السوقية وفقًا لتصنيف البعائث الربيدية خلدمة الربيد العاجل

*األرقام مستقاة من جميع الشركات املرخصة ما عدا شركة بريد عمان   

   جحم معامالت خدمة الربيد التقليدي خالل عام 2017م

شهد حجم  خدمات البريد التقليدي والتوصيل منوًا سريعًا  خالل عام 2017م

رشكة بريد مُعان

اإلمجايلالبعائث غري الورقية البعائث الورقية اخلدماتم

161,21052,544213,754محلي1

264,55464,871329,425البريد الدولي الصادر2

266,546313,533580,079البريد الدولي الوارد3

692,310430,9481,123,258اإلمجايل

الربيد الدويل حميلنوع اخلدمة م
الوارد

الربيد الدويل 
الصادر

اإلمجايل

5,55718,6068,15732,320طرود بريدية1

85,210731,13666,650882,996البعائث البريدية املسجلة2

90,767749,74274,807915,316اإلمجايل

تصنيف اخلدمات البريدية وفقًا لطبيعة البعيثة. 

عدد البعائث البريدية الدولية الصادرة والواردة حسب النوع* 
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٪١٠

٪١7

٪7٪٢5

٪58 ٪83

الطرود الربيدية البعائث الربيدية املجسلة                                                                                                       

   اخلدمات التقليدية االخرى

احمليل           

احمليل           

الربيد الدويل الوارد          الربيد الدويل الوارد         

  الربيد الدويل الصادر                الربيد الدويل الصادر              

اإلمجايلنوع اخلدمةم
19,407احلقائب اخلاصة1

76,239املعامالت احلكومية2

154ردود املراسالت التجارية3

97,153اإلمجايل
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أداء قطاع أسماء نطاقات اإلنترنت 

نطاقات رمز الدولة )ccTLD( واملستوى العلوي ).معان( وأمساء نطاقات االنرتنت )IDN( والجسل

وفقا لقانون االتصاالت ، تتضمن مهام الهيئة إدارة سجل املستوى العلوي ).om( ونطاقات رمز الدولة )ccTLD( لسلطنة عمان واملستوى العلوي ).عمان( 

وإسم النطاق الدولي )IDN( . وفي عام 2012م حصلت الهيئة على املوافقة إلدارة وتشغيل اسم النطاق  الدولي باللغة العربية ).عمان(  نيابة عن حكومة 

السلطنة.

وتتضمن األنشطة الرئيسية للهيئة عند إدارة أسماء النطاقات اخلاصة باملستويني العلويني للسلطنة ).om( و ).عمان(  ما يأتي: 

تشغيل وإدارة السجل وأنظمة أسماء النطاقات اخلاصة باملستويني العلويني للسلطنة ).om( و ).عمان(.  .1

وضع القواعد والتعليمات اخلاصة بتسجيل أسماء النطاقات.  .2

اعتماد املسجلني ونشر قائمة بأسمائهم .   .3

4.  مراقبة املسجلني املعتمدين وأصحاب التسجيل للتأكد من التزامهم بالقواعد والتعليمات والتوجيهات بشأن تسجيل أسماء النطاقات.

تشجيع تسجيل أسماء النطاقات حتت إسم املستويني العلويني للسلطنة ).om( و ).عمان( .  .5

 

   اعمتاد املجسل السادس ألمساء النطاقات  

 املسجل املعتمد هو اجلهة التي تصرح لها الهيئة - مبوجب اتفاقية اعتماد املسجل - باستالم طلبات تسجيل أسماء النطاقات حتت املستويني العلويني للسلطنة 

).om( و ).عمان( ومعاجلتها ، باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات األخرى املرتبطة بذلك مثل تسجيل وحتويل وإيقاف وإلغاء أسماء النطاقات . ويهدف من اعتماد 

املسجلني توفير خيارات أكبر للمستهلكني الراغبني في تسجيل أسماء نطاقاتهم حتت إسم املستويني العلويني للسلطنة ).om( و ).عمان( . وفي هذا اإلطار 

قامت الهيئة في عام 2017م باعتماد الشركة التفاعلية للحلول واخلدمات  ش.م.م  كمسجل سادس.  

املسجلون الستة املعتمدون هم :

 

الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل(   .1

) Ooredoo( شركة االتصاالت العمانية القطرية  .2

مؤسسة اخلليج حللول الشبكة االلكترونية  .3

مؤسسة عمان للبيانات الرقمية  .4

أبو غزالة للملكية الفكرية  .5

الشركة التفاعلية للحلول واخلدمات    .6
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   حتديث أنمظة أمساء النطاقات

مت إجراء حتديث شامل للسجل وأنظمة أسماء النطاقات خالل عام 2017م ،  وتضمن حتديث األنظمة تركيب أجهزة جديدة وحتديث البرمجيات اخلاصة 

باملوقع الرئيسي وموقع استعادة القدرة على العمل بعد األعطال الكبرى.  وبذلك أصبح النظام اآلن محدث ومدعم بتقنيات متطورة ونظام أمني معزز 

،  مع مراعاة أهمية توفر النظام للمجتمع وللمنتفعني وأثره اإليجابي على التنمية الوطنية،   وقد مت إجراء التحديث دون أي انقطاع للخدمة في جميع 

النطاقات اخلاصة باملستويني  ).عمان( و ) .om( ، مع فترة توقف محدودة للغاية ملعامالت السجل. 

 )IPV6( االستعداد لنظام اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت   

لبروتوكول اإلنترنت )IPV6(  من قبل مزودي خدمة اإلنترنت )عمانتل وأوريدو( وإضافته إلى املستويني   مت اختبار التحديث إلى اإلصدار السادس 

).عمان( و ).om( ،  وأنظمة أسماء النطاقات والسجل مما سمح لهم بالتعامل مع كل من سجالت نطاقات اإلصدار الرابع "IPV4      " واإلصدار 

السادس "IPV6              " و طلبات  أسماء النطاقات. 

مع العلم أن عناوين بروتوكول اإلنترنت املستخدمة حاليًا من قبل معظم الشبكات في اإلنترنت هي عناوين اإلصدار الرابع  IPV4 الذي يعتبر  في مرحلة 

 IANA العاملية، وفي فبراير 2011 خصصت هيئة تعيني أرقام اإلنترنت  IPV4 االستنفاد. هناك حوالي 4 مليار  من عناوين االنترنت  في مجموعة العناوين

آخر مجموعة شاغرة متبقية من عناوين اإلصدار IPV4.  وقد يؤثر ذلك سلبًا على التوسع املستقبلي لإلنترنت والتقنيات احلديثة ما لم تقوم الشركات 

بإجراءات اآلن  حلماية شبكاتها. اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت )IPV6( هو اجليل التالي لعنونة بروتوكول اإلنترنت ،  وقد مت تصميمه ليضع في 

احلسبان  النمو املستقبلي لإلنترنت حيث أن مجموعة عناوين اإلصدار السادس توفر عدد ضخم جًدا من العناوين،  ومن املتوقع أن يستوعب هذا العدد 

الهائل من عناوين اإلنترنت النمو املتوقع واالبتكارات في االنترنت واخلدمات املرتبطة بها خالل السنوات القادمة. وتعتبر الهيئة من ضمن أوائل اجلهات 

احلكومية في السلطنة التي تطبق اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت، كما أنها تعمل على تشجيع اآلخرين على أن يحذوا حذوها.    

)AAAA(

)A(
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  إحصائيات أمساء نطاقات اإلنرتنت

)om. ( و )زيادة تجسيالت النطاقني ).معان
 خالل عام 2017 ، بلغ إجمالي عدد التسجيالت 3397 تسجياًل ، منها 3699 حتت اسم النطاق ). om(، و62 حتت اسم النطاق ).عمان(.   يوضح الشكل 

أدناه زيادة تسجيالت النطاقني ).عمان( و ) .om( خالل السنوات اخلمس األخيرة .

احلصص  السوقية
يوضح الشكل أدناه احلصص السوقية للمسجلني املعتمدين الستة للنطاقني ).عمان( و ) .om(   خالل عام 2017م.  ووفًقا لإلحصاءات املبينة في الرسم 

البياني ، فإن عمانتل تستحوذ على أكبر حصة بنسبة 31% ، تليها اوريدو وشركة أبوغزالة للملكية الفكرية بحصة سوقية تبلغ 19% لكل من الشركتني ، بينما 

بلغت احلصة السوقية لشركة اخلليج حللول الشبكة االلكترونية 17%. أما الشركة التفاعلية للحلول واخلدمات التي مت اعتمادها في الربع األخير من عام 2017م 

كمسجل سادس فقد بلغت حصتها السوقية %1. 

٪3١

٪١9

عمانتل

مؤسسة عمان للبيانات الرقمية

أبو غزالة للملكية الفكرية

الشركة التفاعلية للحلول

 واخلدمات

أوريدو

٪١3
٪١

٪١7

٪١9

مؤسسة اخلليج حللول الشبكة

 االلكترونية

احلصص السوقية  لملجسلني املعمتدين خالل عام ٢٠١7م

تجسيالت أمساء نطاقات اإلنرتنت
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أداء قطاع الترخيص الراديوي 
   مراقبة الرتددات والتفتيش

قامت الهيئة بزيارات تفتيشية ملستخدمي الطيف الترددي في مختلف مناطق السلطنة للتحقق من التزامهم باملواصفات الفنية لألجهزة الراديوية 

العاملة وفقًا للتراخيص الراديوية الصادرة لهم ، ويشمل ذلك التفتيش على مستخدمي الطيف الترددي في اخلدمات األرضية وأيضًا تفتيش السفن 

والقوارب ، وكجزء من عملية إصدار التراخيص الراديوية اجلديدة فقد مت أيضًا إجراء مسوحات . يوضح الشكل أدناه إحصائيات عمليات التفتيش:

انطالقًا من حرص الهيئة على جعل الطيف الترددي خاليًا من أي تداخالت ، فإن الهيئة تتخذ إجراءات فورية إلزالة أي نوع من التداخالت ، يوضح 

الرسم أدناه إحصائيات شكاوى التداخالت التي متت معاجلتها في عام 2017م :

تفتيش ومسح السفن/ القوارب

عدد املواقع املترضرة
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يوضح الرسم أدناه اإلحصائيات املتعلقة مبهام مراقبة الترددات:

إحصائيات الرتاخيص الراديوية

التراخيص  بلغ اإلجمالي 23.572 ترخيصًا . ووصل عدد  بالعامني السابقني حيث  الراديوية مقارنة  التراخيص  شهد عام 2017م زيادة في عدد 

الراديوية اجلديدة الصادرة خالل هذا العام إلى 2,898 ترخيصًا بينما بلغ عدد التراخيص التي مت جتديدها 20,674 ترخيصًا، أما إجمالي عدد 

التراخيص امللغاة في عام 2017م فقد بلغ 1,379 ترخيصًا  باستثناء التراخيص املؤقتة. وكان عدد تخصيصات الترددات اجلديدة التي متت خالل 

عام 2017م قد وصل إلى 5,897 تخصيصًا كما هو موضح في الرسم أدناه :

عدد الرتددات املستقبلة من قبل حمطات املراقبة الثابتة
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أداء قطاع اعتماد النوعية 
تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا حلماية مصالح املنتفعني ومتكينهم من النفاذ إلى التقنيات واخلدمات الناشئة حديثًا لدى اضطالعها مبهامها في املوافقة على 

نوعية األجهزة التي يتم نشرها بالشبكات،   وحتقيقًا لهذه الغاية يتم فحص اعتمادية وأداء املعدات واألجهزة ويتم تدعيم ذلك بنتائج الفحوص التي جترى 

بواسطة املختبرات املعتمدة دوليًا،   وبفضل املوافقة على النوعية يتم ضمان استبعاد األجهزة املقلدة التى حتمل اإلشعاعات الكهرومغناطيسية التي ميكن 

أن تتسبب في إحلاق الضرر باملنتفعني.  يوضح اجلزء أدناه إحصائيات الهيئة املتعلقة باملوافقة على النوعية . 

   املوافقة عىل النوعية 

تنقسم أنواع املعدات واألجهزة التي مت اعتمادها إلى ثالث فئات الهواتف النقالة واألجهزة الراديوية واألجهزة الطرفية . يوضح الشكل أدناه األجهزة 

التي مت املوافقة على نوعيتها خالل األعوام من  2014م إلى 2017م. 

   اإلفراجات امجلركية الصادرة  

يعد نظام بيان اإللكتروني نافذة موحدة لتقدمي اخلدمات املتعلقة باجلمارك تديرها اإلدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية،   إذ يسهم هذا 

النظام في تسهيل إجراءات تخليص معامالت اجلمارك للبضائع وإنهائها بصورة متكاملة وسريعة. 

عدد املوافقات حسب الفئة
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في عام 2017م قامت الهيئة بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية  بتأسيس تكامل إلكتروني بني نظام بيان ونظام املوافقة على 

النوعية التابع للهيئة والذي يسمح للمتعاملني في أجهزة االتصاالت بإنهاء إجراءات اإلفراج عن بضائعهم إلكترونيًا.    وقد مت إطالق هذه اخلدمة اجلديدة 

في منتصف عام 2017م وساعدت على تسهيل اإلجراءات املطلوبة من املتعاملني ، ونتيجة لذلك  حدثت زيادة كبيرة في عدد طلبات اإلفراجات اجلمركية 

بعد منتصف عام 2017م  كما هو موضح في الرسم أدناه .

   تصارحي االسترياد الصادرة 

يوضح الشكل أدناه عدد تصاريح االستيراد الصادرة في عام 2017م باملقارنة مع األعوام من 2014م إلى 2016م.  

الربع الرابع

عدد تصاريح االستيراد الصادرة

الربع األولالربع الثانيالربع الثالث
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الدعائم

رؤية اهليئة
تقدمي خدمات عاملية املستوى

مقدمة

تبنت الهيئة في استراتيجيتها التعريف التالي للرؤية االستراتيجية :

"أن متتلك البيئة التنظميية الصحيحة اليت تكفل هلا تقدمي خدمات اتصاالت عاملية املستوى للجميع حبلول عام 2018م" .

ولتحديد خدمات االتصاالت العاملية املستوى ، أجرت الهيئة العديد من الدراسات واملقارنات مع الدول املجاورة ودول العالم األخرى لوضع أربع دعائم 

رئيسية تضمن من خاللها أن اخلدمات املقدمة للمنتفعني تعتبر عاملية املستوى وهذه الدعائم هي : اجلودة العالية للخدمات ، األسعار املعقولة ، التغطية 

الواسعة للخدمات و إتاحة تشكيلة واسعة من اخليارات .

يوضح الرسم أدناه هذه الدعائم األربع :

وعلى خلفية هذه الدعائم األربع تعمل الهيئة على 

تنفيذ العديد من املبادرات لتحقيق رؤيتها ، وذلك 

هو ما تبرزه الصفحات التالية :

األسعاراجلودة

خدمات عاملية

املستوى

اخلياراتالتغطية
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   تقارير مؤرشات األداء الرئيسية جلودة خدمات االتصاالت

تقوم الهيئة مبراقبة أداء موفري اخلدمات املتعلق بالشبكة وغير املتعلق بالشبكة ، وحتدد الئحة جودة اخلدمة مؤشرات األداء الرئيسية التي تستخدم لتقييم 

العديد من جوانب جودة اخلدمة مثل توفر الشبكة وقابلية النفاذ إلى الشبكة وقابلية النفاذ إلى اخلدمة ووقت تقدمي اخلدمة وأوقات معاجلة الشكاوى .

توضح الرسومات البيانية أدناه أداء جودة اخلدمة وفقا ألهم مؤشرات األداء لكل من عمانتل وأوريدو لعام 2017م : 

اخلدمات املتنقلة

معدل املاكملات الفاشلة: يستخدم هذا املؤشر لقياس النسبة املئوية للمكاملات الفاشلة وذلك كنسبة من إجمالي عدد املكاملات الناجحة ، وتبلغ   ) 1

............النسبة القصوى للمكاملات الفاشلة حسب أهم مؤشرات األداء املوضوعة %0.8 .

جودة اخلدمات

النسبة املوئية لملاكملات الفاشلة
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معدل املاكملات غري النافذة : يستخدم هذا املؤشر لقياس النسبة املئوية للمكاملات التي لم تنفذ نتيجة لالزدحام في شبكة موفر اخلدمة كنسبة    ) 2

............من إجمالي املكاملات الصوتية التي أجريت ، ويبلغ املعدل األقصى للمكاملات غير النافذة حسب أهم مؤشرات األداء املوضوعة %1.1 . 

النسبة املوئية لشاكوى الفواتري اليت حلت خالل 10 أيام معل : يستخدم هذا املؤشر لقياس الوقت الذي يستغرقه موفر اخلدمة حلل شكوى    ) 3

........متعلقة.بالفوترة من حلظة تقدمي الشكوى إلى اللحظة التي يقبل فيها املنتفع بحل الشكوى ، ويبلغ احلد األدنى للشكاوى التي حتل خالل 10 أيام عمل 

........حسب أهم مؤشرات األداء املوضوعة نسبة %90 .

معدل املاكملات غري النافذة بسبب االزدحام

النسبة املوئية لشاكوى الفواتري اليت حلت خالل ١٠ أيام معل للخدمات املتنقلة 
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اخلدمات الثابتة

نسبة املاكملات الفاشلة لملاكملات احمللية والوطنية الثابتة: يستخدم هذا املؤشر لقياس املكاملات احمللية الفاشلة من خط ثابت ، أي          )1

............محاولة االتصال برقم صحيح وتدوير جميع األرقام بصورة صحيحة مع سماع نغمة االتصال بحيث يتعذر على املتصل سماع نغمة مشغول أو 

............رنني الهاتف أو احلصول على رد ، ويبلغ املعدل األقصى لنسبة املكاملات الفاشلة للمكاملات احمللية والوطنية الثابتة حسب أهم مؤشرات األداء 

............املوضوعة نسبة %1 .

نسبة األعطال اليت جيب إصالحها خالل أربع وعرشين ساعة:  يستخدم هذا املؤشر لقياس الوقت املستغرق في إصالح أو معاجلة    )2

............عطل من وقت اإلبالغ عنه لدى موفر اخلدمة وحتى وقت إعادة اخلدمة لعملها املعتاد ، ويبلغ احلد األدنى لألعطال التي يتم إصالحها خالل أربع 

............وعشرين ساعة حسب أهم مؤشرات األداء املوضوعة %90 .

نسبة املاكملات الفاشلة لملاكملات احمللية والوطنية الثابتة

نسبة األعطال اليت جيب إصالحها خالل أربع وعرشين ساعه 

والوطنيةوالوطنية
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النسبة املوئية لشاكوى الفواتري اليت حلت خالل 10 أيام معل : يستخدم هذا املؤشر لقياس الوقت الذي يستغرقه موفر اخلدمة حلل   )3

.............شكوى متعلقة بالفوترة من حلظة تقدمي الشكوى إلى اللحظة التي يقبل فيها املنتفع بحل الشكوى .

   خدمة الصوت الدولية

نسبة املاكملات الفاشلة خالل ساعات الذروة - يستخدم هذا املؤشر لقياس املكاملات الدولية الفاشلة خالل ساعات الذروة ، أي محاولة   )1

االتصال برقم صحيح وتدوير جميع األرقام بصورة صحيحة مع سماع نغمة االتصال بحيث يتعذر على املتصل سماع نغمة مشغول أو رنني الهاتف أو 

احلصول على رد ، ويبلغ املعدل األقصى لنسبة املكاملات الفاشلة نتيجة االزدحام في الشبكة حسب أهم مؤشرات األداء املوضوعة نسبة %3 .

النسبة املوئية لشاكوي الفواتري اليت حلت خالل ١٠ أيام معل

نسبة املاكملات الفاشلة خالل ساعات الذروة
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اجلودة

التغطية

   قياس مؤرشات األداء الرئيسية جلودة اخلدمة بواسطة طرف ثالث

تعاقدت الهيئة مع شركة )Cybercom( االستشارية املتخصصة في قياس جودة اخلدمة بقطاع االتصاالت لقياس جودة اخلدمات املقدمة من املرخص 

لهم من الفئة األولى الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( والشركة العمانية القطرية لالتصاالت )أوريدو( .

ويهدف هذا التعاقد إلى إجراء قياس شامل ملؤشرات األداء الرئيسية جلودة اخلدمة حتى تتم مطابقة وتقييم التزام موفري اخلدمة بالئحة متطلبات 

جودة اخلدمة الصادرة بقرار الهيئة رقم 2016/28م وإرشادات ومنهجية قياس مؤشرات األداء الرئيسية جلودة اخلدمة املقابلة لها ، ومت االنتهاء من 

هذا املشروع في شهر أغسطس 2017م .

وأظهر القياس مستوى عاليا من االلتزام من جانب املشغلني في الوفاء مبستويات جودة اخلدمة احملددة في الئحة متطلبات جودة اخلدمة ، وكانت 

مؤشرات األداء الرئيسية التي مت تقييمها قد استوفت احلد األدنى من القيم املستهدفة أو جتاوزته ، وأوصت الشركة االستشارية باتخاذ بعض 

اإلجراءات التي قد تساعد على توضيح إرشادات القياس وإزالة أي اختالفات محتملة في تقدمي التقارير .

   القياسات امليدانية للتغطية وجودة اخلدمة

تعاقدت الهيئة مع شركة استشارية متخصصة في القياسات امليدانية للقيام بقياس التغطية وجودة اخلدمة في إطار مشروع قياس أداء شبكات 

االتصاالت املتنقلة على جميع تقنيات شبكات النفاذ القائمة )اجليل الثاني ، اجليل الثالث واجليل الرابع( بجميع واليات وقرى السلطنة .

وسوف يتم اختبار خدمات الصوت والبيانات حملاكاة جتربة املستخدم النهائي بأقرب طريقة ممكنة ، وسيتم أخذ القياسات داخل وخارج املباني وفي 

أوقات معينة من اليوم لتقييم أداء الشبكة .



التقرير السنوي ٢٠١٧التقرير السنوي ٢٠١٧

58

أسعار اخلدمات 

   التعرفة واملنافسة

حملة عامة
أخذت األسعار تنخفض في القطاعني التجاري والسكني بوجه عام ، ومت إجراء مراجعات رئيسية في خدمات البيانات املتنقلة اآلجلة الدفع 

والباقات التجارية خلدمات النطاق العريض ، وشهدت خدمات التجوال أيضا العديد من التخفيضات في األسعار الفعلية إلى جانب إضافة 

املزيد من الوجهات الدولية إلى العروض املطروحة ، وحدث االنخفاض في األسعار بفضل اآلفاق الواسعة التي أتاحتها املنافسة اجلديدة .

فيما يلي موجز بأهم التغييرات التي حدثت في اخلدمات والتعرفة بالسوق خالل عام 2017م :

خدمات االتصاالت املتنقلة

مت طرح برامج التقسيط لشراء الهواتف واألجهزة الذكية ملشتركي الدفع اآلجل على أساس دائم إلى جانب عروض الدفع اآلجل ، األمر 

الذي يجعل اقتناء الهواتف الذكية احلديثة أكثر يسرا بالنسبة للمنتفعني ويزيد بالتالي نسبة انتشار خدمة البيانات .

قدم موفرا اخلدمة عروضا تعاقدية جذابة للغاية للدفع اآلجل ملنتفعيهم حيث عرضوا عليهم قيمة أعلى للشريحة عن طريق زيادة حجم البيانات 

لفترة 12 أو 24 شهرا خاضعة ملدة العقد ، وتساعد مثل هذه العروض على تخفيض السعر الفعلي لباقات الدفع اآلجل للمشتركني الذين 

يفضلون الدخول في تعاقدات ، فيما يلي عروض العقود الدائمة املعتمدة املقدمة من موفري اخلدمة :

عروض العقودالعرض القيايس

االشرتاك إمس الباقة
الهشري

حزمة 
24 هشرا12 هشراالبيانات

2 جيجابايت1 جيجابايت500 ميجابايت9 ر . عباقتي الصغيرة

8 جيجابايت4 جيجابايت2 جيجابايت19 ر . عباقتي املتوسطة

12 جيجابايت6 جيجابايت3 جيجابايت29 ر . عباقتي الكبيرة

20 جيجابايت10 جيجابايت5 جيجابايت39 ر . عباقتي الكبرى
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بطاقة التعريف الخشيص السعراحلجم اجلديداحلجم القدمي
للبيانات

ال يوجد3 ر . عال يوجد500 ميجابايت

ال يوجد5 ر . عال يوجد1 جيجابايت

ال يوجد10 ر . ع5 جيجابايت3 جيجابايت

ال يوجد15 ر . ع10 جيجابايت5 جيجابايت

252 ر . ع30 جيجابايت10 جيجابايت

ال يوجد34 ر.عألغيت15 جيجابايت

392 ر . ع50 جيجابايتجديد

7٠ جيجابايت لملشرتكني  3٠جيجابايت
ال يوجد59 ر . عاحلاليني فقط

قدمت أوريدو ملشتركيها ميزة جذابة للغاية يتمكن مشتركو العقود من خاللها من ترحيل البيانات املتبقية في رصيدهم من الشهر احلالي إلى 

الشهر التالي مجانا ، ما مينحهم املزيد من املرونة في االستفادة من البيانات املخصصة لهم لفترة أطول .

تعريف   بطاقة  مع  جاذبة  بأسعار  للبيانات  أكبر  أحجام  بعرض  الدفع  آجلة  املتنقلة  العريض  النطاق  أسعارها خلدمة  بتعديل  عمانتل  قامت 

شخصي إضافية القتسام البيانات لبعض الباقات . 

عقد ملدة 12 هشرعقد ملدة 24 هشر

هشري 

 500 MB

هشري 

2GB
هشري 

5GB

هشري 

10GB

هشري 

500MB

هشري 

2GB

هشري 

5GB

هشري 

10GB
2GB8GB20GB40GB1 GB4GB10GB20GBبيانات االنرتنت الهشرية

2006001,5003,0002006001,5003,000الدقائق الهشرية

2006001,5003,0002006001,5003,000الرسائل النصية

1020356010203560الرسوم الهشرية )ر.ع(
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وبالنسبة لقطاع اخلدمات املدفوعة القيمة مسبقا ، فقد دشنت عمانتل باقة "حياك على كيفك" على أساس دائم حيث عرضت على املشتركني بديال جذابا 

حلزمة من اخلدمات تشمل عددا غير محدود من املكاملات والبيانات لالستخدام العام وباقات أخرى خلدمات التواصل االجتماعي إلى جانب خدمات 

لها قيمة مضافة.

وقامت شركات إعادة بيع اخلدمات املتنقلة أيضا بتعديل باقات النطاق العريض املتنقل وأصبحت تقدم باقات وعروضا تنافسية للنطاق العريض دائمة.

املاكملات الدولية

يتم تقدمي مكاملات الصوت الدولية عبر بروتوكول اإلنترنت بواسطة شركات إعادة بيع اخلدمة املتنقلة حيث مت بواسطتهم تقدمي العديد من العروض الترويجية 

لهذه اخلدمة طوال العام ، ويتواصل تقدمي العروض الدولية املغرية للمكاملات الدولية أيضا عن طريق رزم الدقائق لوجهات معينة تتمتع بشعبية عالية .

التجـوال 

طرح موفرو اخلدمة باقات جديدة خلدمة التجوال الدولي للبيانات تغطي أكثر من 95 وجهة تشمل أقطارا في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ومناطق الشرق 

األوسط وأوقيانوسيا وذلك بعرض باقات للبيانات تفوق في أحجامها الباقات السابقة .

مت تعديل تعرفة جتوال البيانات على منت الطائرات لتصبح باقة بيانات غير محدودة االستخدام بسعر 5/500 ريال عماني أي بنسبة تخفيض تزيد على 

20% من السعر األصلي .

متت مضاعفة حجم باقة بيانات )جوازك( لدول اخلليج التي توفرها عمانتل لتقدم بنفس السعر .

قدمت أوريدو باقة التجوال املسماة )جواز أوريدو اخلليج( بسعر 4 رياالت عمانية للباقة اليومية و10 رياالت للباقة األسبوعية التي تشمل دقائق االتصال 

الصوتي أثناء التجوال .

يقدم موفرو خدمة إعادة بيع اخلدمة املتنقلة أيضا خدمات الصوت الدولية أثناء التجوال ملشتركيهم ومن املتوقع أن يدشنوا خدمات البيانات أثناء التجوال 

قريبا .

مسارت اكسرتامسارت بلسمسارتاملنافع

السعر
15 ر . ع10 ر . ع7 ر . ع

البيانات
4 جيجابايت2 جيجابايت1 جيجابايت

الصوت
5 أرقام مفضلة لفترة غير محدودة5 أرقام مفضلة لفترة غير محدودة5 أرقام مفضلة لفترة غير محدودة

التواصل االجمتايع
1 جيجابايت ملواقع التواصل 

االجتماعي اخلمسة األولى

2 جيجابايت ملواقع التواصل 

االجتماعي اخلمسة األولى

4 جيجابايت ملواقع التواصل 

االجتماعي اخلمسة األولى

إضافات البيانات
1 جيجابايت مببلغ 2 ر .ع1 جيجابايت مببلغ 2 ر .ع1 جيجابايت مببلغ 2 ر .ع

الرصيد املجاين عند 
الرشاء

رصيد مببلغ 2 ر . عرصيد مببلغ 2 ر . عرصيد مببلغ 2 ر . ع
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النطاق العريض الثابت

دشنت عمانتل خدمة النطاق العريض الثابت املنزلي بتقنية )LTE( لتغطية املناطق غير املغطاة بخدمات النطاق العريض على أساس دائم وذلك بطرح 

باقات تصل إلى 100 جيجابايت مببلغ 29 ريال عماني بسرعة تصل إلى 16 ميجابايت في الثانية .

قامت أوريدو بتعديل باقاتها للنطاق العريض املنزلي بتقنية )LTE( لتصبح أكثر جاذبية ، كما أنها قدمت ملشتركيها عرضا دائما بتخفيض األسعار على 

خدمة اإلنترنت املنزلي فائق السرعة عبر األلياف البصرية في حال التزامهم بعقد االشتراك ملدة 12 شهرا .

مت تعديل تعرفة النطاق العريض التجاري بواسطة عمانتل بتخفيضات على االيجار الشهري تصل إلى نسبة 55% للسرعات العالية ، ويحصل املنتفعون 

على تخفيض إضافي على االيجار الشهري يصل إلى 30% في حال االلتزام بعقد ملدة سنتني بدال عن سنة واحدة .

انعكست تخفيضات أسعار النطاق العريض التجاري أيضا على التعرفات التعليمية ، حيث وافقت الهيئة على تخفيض األسعار بنسبة 50% على جميع 

باقات النطاق العريض التجاري للقطاع التعليمي .

12 هشر بدون عقدمدة العقد
االشرتاك 

الهشري ر. ع
35557510025028486888228

20 رسعة التحميل
ميجابت/ث

 50
ميجابت/ث

 100
ميجابت/ث

 300
ميجابت/ث

 1
جيجابت/ث

 20
ميجابت/ث

 50
ميجابت/ث

 100
ميجابت/ث

 300
ميجابت/ث

 1
جيجابت/ث

غري محدودة100لدقائق املضمنة

إهناء العقد 
املبكر
حتتسب رسوم اإلنهاء املبكر للعقد بالتناسب مع عدد الشهور 0ر. ع 

املتبقية من مدة العقد من مبلغ 50 ر . ع

250الدفعة املقدمة

ختفيض 
الدقائق الدولية

10% تخفيضال يوجد
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العروض التجارية

مت تعديل أسعار عمانتل للخطوط املؤجرة مبنح املنتفعني خيارين إما باالستمرار حسب التعرفة القدمية ومضاعفة السرعة أو االنتقال للتعرفات املخفضة 

اجلديدة ، علما بأن خيار مضاعفة السرعة يتضمن تخفيضا في التعرفة يصل إلى 45% في بعض السرعات حيث شهدت التعرفة املعدلة انخفاضا بنسبة 

32% في بعض السرعات بينما زادت السرعة بنسبة تصل إلى %29 .

مت طرح تلفزيون بروتوكول اإلنترنت )IPTV( ضمن باقات النطاق العريض التجاري كخدمة قيمة مضافة .

قام موفرو اخلدمة بتعديل الباقات التجارية املقدمة إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملكاتب املنزلية بتقدمي املزيد من الباقات املغرية مثل باقة )آمالي( 

اجلديدة التي تقدمها عمانتل وباقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تقدمها أوريدو ، وتعمل مثل هذه التعديالت على تعزيز فعالية املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة ومتكينها من تأدية أعمالها عن طريق الباقات التي تتسم بفاعلية األسعار .

قامت أوريدو بتحديث خدمة اخلط املؤجر لإلنترنت للشركات التجارية ملضاهاة أسعار عمانتل في ردة فعل منها على التعديالت التي أجرتها عمانتل 

ملنافسة عروضها .

قامت شركة أواصر بدورها مبراجعة خططها التجارية خلدمة توصيل األلياف البصرية للمنازل وعرضت باقات جديدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

وقدمت املزيد من التخفيضات للقطاع التعليمي تتراوح بني نسبة 30% إلى 50% على السرعات العالية .

خدمات القمية املضافة

ركز موفرو اخلدمة بصورة كبيرة على تقدمي باقات مبتكرة وجديدة خلدمة القيمة املضافة خالل عام 2017م ، ومن ضمن هذه الباقات ما يلي :

بوابة الفيديوهات بواسطة عمانتل والتي تقدم أفضل محتوى تلفزيوني من خالل باقة يومية مببلغ 200بيسة وأخرى أسبوعية مببلغ 1 ريال عماني .

خدمة سترمي أون من أوريدو والتي تعرض إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب و ViU بال حدود مببلغ 500 بيسة في اليوم أو 10 رياالت عمانية 

في الشهر .

عرض تلفزيون أوريدو  مببلغ 4 رياالت عمانية وتقدمي محتوى من مختلف القنوات .
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التوجهيـات

العقود طويلة األجل: أصدرت الهيئة توجيهاتها ملوفري اخلدمة بضرورة االلتزام بتزويد املنتفعني مبا يلي في حال منحهم عقودا طويلة األجل :

تقدمي عرض لنفس اخلدمة على أساس غير تعاقدي .  )1

يجب أن يكون الفرق بني شروط العقد طويل األجل وشروط عدم التعاقد مبررا بشكل موضوعي مع تقدمي بيانات التكلفة ذات الصلة .  )2

يجب أال تزيد رسوم اإلنهاء املبكر للخدمة على املستحقات املتأخرة السداد حلساب اجلهاز أو أي تكلفة أخرى يتحملها موفر اخلدمة   )3

نتيجة لهذا اإلنهاء .

التجديد التلقايئ : أشارت الئحة الهيئة لتنظيم تعرفة التجزئة بوضوح إلى أن موفري اخلدمة يجب أن ميتنعوا عن جتديد اخلدمات تلقائيا إال 

بعد احلصول على موافقة صريحة من املنتفع ، وبعد الوقوف على رأي موفري اخلدمة وفي محاولة لتبسيط اإلجراءات في إطار السعي لنيل رضاء 

املنتفعني سمحت الهيئة ملوفري اخلدمة بإعطاء املنتفعني خيارين للتجديد التلقائي على النحو التالي :

يتم منح املنتفع خياري التجديد أو وقف االشتراك قبل انتهائه ، وله أن يجدد عقده تلقائيا أو أن يشترك ملرة واحدة وال يجدد االشتراك 

تلقائيا بعد انتهائه .

يطلب من املنتفع تقدمي موافقته الصريحة على التجديد التلقائي فقط ملرة واحدة أثناء اشتراكه األولي ، ومع ذلك يجب أن يكون باستطاعة 

املنتفع سحب التجديد التلقائي في أي وقت .

حدود عرض الباقة الرتحيبية : سوف تقتصر قيمة عرض الباقة الترحيبية شاملة الرصيد واملنافع األخرى على سعر الباقة الترحيبية ، وفي 

السابق كانت قيمة الباقة الترحيبية املقدمة ضمن العرض أعلى من سعر الباقة الترحيبية العادية األمر الذي كان يحفز املشتركني على شراء عدد 

كبير من بطاقات التعريف الشخصي الستغالل الرصيد املجاني والتخلص من البطاقة بعد ذلك مما شكل عبئا على موارد الترقيم وأثر سلبا على 

املنافسة خاصة مع ثبوت عدم صحة هذه املمارسة واستدامتها على املدى الطويل .
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كجزء من رؤية الهيئة لضمان تغطية خدمات االتصاالت والتزاماتها مبتطلبات اخلدمة الشاملة ، مت تبني 3 مبادرات مشتركتني بني 

الهيئة واملشغلني بغية توفير خدمات االتصاالت باملناطق الريفية .

   املبادرة األوىل :

إنشاء وتركيب 200 محطة اتصاالت متنقلة )100 بواسطة عمانتل و 100 بواسطة أوريدو( لتغطية حوالى 250 قرية .

تغطية اخلدمات 

تطور مراحل تنفيذ مبادرة التغطية
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جنوب الشرقية

شمال الشرقية

الوسطى

احملطات 

العاملة: 35
املتبقية : صفر

احملطات 

العاملة: 16
املتبقية : صفر

احملطات 

العاملة:17
املتبقية :1

احملطات

 العاملة:7
املتبقية : 4

احملطات

 العاملة: 3
املتبقية : 1

احملطات 

العاملة: 12
املتبقية : صفر

تبني اخلارطة أدناه احملطات التي متت تغطيتها بجميع املناطق .

البرميي

الداخلية

الظاهرة

احملطات 

العاملة: 16
املتبقية : 4

احملطات 

العاملة: 7
املتبقية : صفر

احملطات 

العاملة: 26
املتبقية : صفر

احملطات 

العاملة: 23
املتبقية : صفر

احملطات 

العاملة: 18
املتبقية : صفر

مسندم
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   مقتطفات من احملطات املفعلة :

صورة فوتوغرافية للمحطات 

العاملة

وادي مدلي في اخلابورة

صورة للمحطة في القرى في 

صور

وادي العقبة في ينقل

حمافظة الداخلية:

حمافظة مشال الباطنة:

حمافظة جنوب الرشقية:

حمافظة الظاهرة:
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اإلمجايلموقف املرشوعم

11إجمالي عدد مواقع احملطات املتنقلة1

2عدد املواقع املشيدة والعاملة2

9عدد املواقع املتبقية3

اإلمجايلموقف املرشوعم

7إجمالي عدد القرى1

7عدد القرى املوصلة بالشبكة2

0عدد القرى املتبقية3

   املبادرة الثانية :
إنشاء وتركيب 112 محطة اتصاالت متنقلة )50 بواسطة عمانتل و 62 بواسطة أوريدو( لتقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة لعدد 160 قرية .

يبني الرسم أدناه مراحل سير العمل في تنفيذ هذه املبادرة .

مت فرض التزامات على عمانتل في إطار التسوية التي مت التوصل إليها في أعقاب انقطاع شبكتها عن العمل ملدة 8 ساعات في عام 2014م ، حيث مت االتفاق 

على إلزام عمانتل بتقدمي خدمات النطاق العريض لعدد من القرى باملناطق الريفية بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون ريال عماني وفقا للمبادرات التالية :

اجلزء األول : خدمات النطاق العريض )11 موقعا(

   إلزتامات معانتل ) املبادرة الثالثة (

اجلزء الثاني : خدمة النطاق العريض الثابت )توصيل األلياف البصرية للمنازل(

تأكيدا الهتمام الهيئة وحرصها على دعم تطوير قطاع االتصاالت يشارك سعادة الدكتور حمد الرواحي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم االتصاالت بإجراء 

عدد من الزيارات امليدانية كل عام ملختلف القرى بالسلطنة للوقوف على ما تتطلبه هذه القرى املأهولة من خدمات االتصاالت املتنقلة .

ومت خالل عام 2017م إجراء زيارات ميدانية لبعض القرى في بدبد وفي منطقة الباطنة .

   الزيارات امليدانية

تطور مراحل تنفيذ مبادرة التغطية
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خيارات اخلدمـة

    القرارات

مت إصدار القرارين التاليني بتعديل بعض أحكام قرار الهيئة رقم 2008/133 بإصدار الئحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات واألجهزة الراديوية 

وحتديد أسعارها :

القرار رمق 2017/39 : صدر القرار بتاريخ 10 أغسطس 2017م ، ويشمل التعديل إضافة ملحق جديد بخصوص املتطلبات اإلدارية   )1
. )Ka-band( والفنية والتشغيلية لتشغيل احملطات األرضية املتحركة في النطاق

احملطة األرضية املتحركة هي محطة ساتلية يتم نصبها على منصة متنقلة مثل الطائرات والسفن والقطارات والسيارات وتستخدم الطيف الراديوي 

الترددي لتوفير وصالت شبكات ربط النطاق العريض عبر اخلدمة الساتلية ، وفي حال االلتزام باملتطلبات اإلدارية والفنية والتشغيلية الواردة في 

هذا القرار ، فإن احملطات األرضية املتحركة في النطاق )Ka-band( ميكن تشغيلها على النطاق الترددي )29.5 -30 جيجاهرتز( للوصلة الصاعدة 

)أرض - فضاء( وعلى النطاق الترددي )19.7 -20.2 جيجاهرتز( للوصلة الهابطة )فضاء - أرض( .

القرار رمق 2017/47 : صدر القرار بتاريخ 21 سبتمبر 2017م ، ويشتمل التعديل على اآلتي :  )2

إضافة النطاق )Ka-band( 30/20 جيجاهرتز إلى الالئحة لرسم تسجيل الترددات واستخدام األجهزة للمحطات املركزية واحملطات اخلاصة 

 . )Ka-band( باحملطات الطرفية املتناهية الصغر الثابتة واملتنقلة ، وكان الرسم املطبق هو نفس الرسم  للنطاق

ومتت إضافة هذا الطيف الترددي استعدادا ألي طلب مستقبلي على هذا النطاق نظرا ألن النطاق )Ka-band( أصبح هو النطاق الذي يقع عليه 

االختيار بواسطة العديد من مشغلي اخلدمة الساتلية بسبب سعته الزائدة ووفرته وقابليته للتطبيق بالنسبة للخدمة الساتلية .

عالوة على ذلك ، فإن النطاق )Ka-band( ال ميثل فقط النطاق الترددي التوسعي للجيل التالي ، بل أنه يشتمل أيضا على نوع جديد من البنية 

الساتلية واإلدارة احلديثة  لإلرسال وعرض النطاق لتوفير جودة أعلى وأداء أفضل وخدمات بسرعة أكبر .

•
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٨7٦
٨٨0 ٨90 9١5

9٢١ 9٢5 9٦0GSM-R

E-GSM

E-GSM

GSM

GSM

GSM-R

الوصلة الهابطة

معيارا  اخلدمة  هذه  وتعتبر   ، احلديدية  السكك  التصاالت  العاملي  النظام  خلدمة  بالنسبة  القنوات  واستخدام  لتسجيل  جديد  رسم  إضافة  متت 

لالتصاالت الالسلكية للسكك احلديدية وتطبيقاتها ويسمح ترخيص هذه اخلدمة بالنفاذ إلى الطيف على النطاق الترددي )٨7٦ - ٨٨0 ميجاهرتز( 

للوصلة الصاعدة والنطاق الترددي )9٢١ - 9٢5 ميجاهرتز( للوصلة الهابطة كما هو موضح في الرسم أدناه .

   قرار تقدمي خدمات االتصاالت العامة املتنقلة

أصدرت الهيئة القرار رقم 2017/48 بتاريخ 2 أكتوبر 2017م بإصدار الئحة تنظيم جتديد تراخيص الفئة األولى لتقدمي خدمات االتصاالت العامة املتنقلة ، 

وتهدف هذه الالئحة لوضع القواعد واإلجراءات املطلوب اتخاذها لتجديد هذا النوع من التراخيص نظرا ألن هناك ترخيصني على وشك االنتهاء خالل العامني 

املقبلني .

   قرار بشأن العروض املرجعية للنفاذ والربط البيين

وفقا لقرار تعريف السوق واملرخص له املهيمن )رقم 2013/74( ، فإن عمانتل وأوريدو أعلن عنهما من قبل الهيئة كمشغلني مهيمنني في أسواق معينة ، ومبوجب 

هذا القرار فإن املرخص لهم املهيمنني تقع عليهم التزامات محددة من بينها إعداد العروض املرجعية ، وقد أصدرت الهيئة الئحة النفاذ والربط البيني بالقرار 

رقم 2016/25 بتاريخ 17 إبريل 2016م وتتطلب املادة )44( من هذه الالئحة من املرخص له املهيمن املوفر خلدمة النفاذ والربط البيني اخلاضعة للتنظيم إعداد 

عرض مرجعي يتفق مع هيكل عرض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد األدنى من محتوياته ، وجتدر اإلشارة إلى أن العرض املرجعي للنفاذ والربط البيني 

ُيعد ، بطبيعته ، مسودة اتفاقية يعرضها املرخص لهم املهيمنون على املرخص لهم اآلخرين لتقدمي خدمات النفاذ والربط البيني ، وفي غياب هذا العرض 

املرجعي قد يلجأ املرخص له املهيمن لتأخير املفاوضات الرامية للتوصل التفاق وتوفير اخلدمة األمر الذي يجعل من الصعب على املرخص لهم اآلخرين الدخول 

في املنافسة بطريقة عادلة .

الوصلة الصاعدة
935

* جميع الترددات تقاس بوحدة ميجاهرتز

•
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وبتاريخ 29 مايو 2016م قدمت كل من عمانتل وأوريدو املسودة األولى من عرضيهما املرجعيني للنفاذ والربط البيني وفقًا للمتطلبات املنصوص عليها في 

الئحة النفاذ والربط البيني ، وباشرت الهيئة مراجعة املسودتني وفقا إلجراءات إعداد واعتماد العروض املرجعية للنفاذ والربط البيني املنصوص عليها في 

الالئحة ، وقدمت الهيئة مالحظاتها بعد املشاورات واملداوالت مع مختلف اجلهات املعنية ومتت مطالبة كال املشغلني املهيمنني بإجراء تعديالت على عروضهما 

املرجعية وتقدمي املسودة الثانية منها .

وقامت الهيئة في نهاية األمر مبراجعة املسودة الثانية للعروض املرجعية للنفاذ والربط البيني وبتاريخ 31 ديسمبر 2017م وجهت عمانتل وأوريدو بالقرار 

)رقم 2017/68( والقرار )رقم 2017/67( على الترتيب لتعديل مسودتي عروضهما املرجعية وتقدميها إلى الهيئة العتمادها خالل 30 يوما من إصدار هذين 

القرارين ، ويتطلب القرار أن املشار إليهما إجراء تعديل على الشروط املتعلقة باألسعار وغيرها من الشروط الواردة بعروض النفاذ والربط البيني بهدف 

توفير عدد من خدمات النفاذ والربط البيني للمرخص لهم اآلخرين بطريقة تتسم بالعدل والشفافية وبأسعار معقولة ، حيث سيساعد ذلك على حتقيق الهدف 

املنشود املتمثل في تقدمي تشكيلة من خدمات االتصاالت للمنتفعني وفقا الختياراتهم وبأسعار تنافسية .

   تقدمي احلسابات التنظميية املنفصلة بواسطة املرخص هلم املهمينني

بناء على حتديد الهيمنة ، يتم تطبيق معاجلات تنظيمية مسبقة على املشغلني املهيمنني بهدف حماية السوق من أي تصرفات محتملة تكون منافية للمنافسة 

، ويعد االلتزام بفصل احلسابات إحدى هذه املعاجلات إذ أنه يساعد اجلهة املنظمة على تقييم املمارسات املنافية للمنافسة مثل التسعير اجلائر والدعم 

املتقاطع املنافي للمنافسة .

وكانت الهيئة قد أصدرت في شهر إبريل 2016م الالئحة املعدلة لفصل احلسابات وإرشادات فصل احلسابات ، األمر الذي أسهم في إعطاء صورة جلية 

عن نطاق االلتزام بفصل احلسابات وأزال جزءا من اللبس والغموض الذي اكتنف تفسير بعض النصوص في السابق ، كذلك مت إدخال بعض التحسينات 

على اإلجراءات للحصول على نتائج أكثر شفافية من تقارير احلسابات املنفصلة .

وقدمت أوريدو خالل عام 2017م أول حساباتها التنظيمية املنفصلة بناء على حسابات عام 2016م ، ونظرا ألنها السنة األولى التي تقدم فيها هذه احلسابات 

فقد مت إعدادها بناء على محاسبة التكلفة التاريخية ، في حني أنه واعتبارا من العام القادم فصاعدا سوف تكون أوريدو ملزمة بتقدمي احلسابات التنظيمية 

املنفصلة بناء على محاسبة التكلفة التاريخية )HCA( ومحاسبة التكلفة احلالية )CCA( والتكلفة التدريجية الطويلة األمد )LRIC( من عام 2014م .
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 التصارحي
النظام اآللي إلدارة املركبات

   الشباكت اخلاصة لالستخدام الخشيص

يتم امتالك الشبكات اخلاصة لالستخدام الشخصي وتشغيلها بواسطة جهات مرخص لها وتستخدم لالستخدام اخلاص مثل إنشاء الوصالت املادية إلرسال 

البيانات بني فرعني وال تكون مربوطة بالشبكة العامة ، وميكن إنشاء الشبكة اخلاصة بوصلة السلكية مثل أنظمة النطاقات الترددية التي ال حتتاج لترخيص 

أو األجهزة الراديوية املرخصة للميكرويف أو أنظمة اتصاالت بصريات الفضاء احلر. وأصدرت الهيئة خالل عام 2017م عدد 22 تصريحا جديدا للشبكات 

اخلاصة لالستخدام الشخصي التي لن يتم توصيلها بالشبكة العامة ، كما مت جتديد ثالثة تصاريح وبلغ إجمالي عدد التصاريح 43 تصريحا. يوضح الرسم 

أدناه إجمالي عدد التصاريح في كل سنة للسنوات الثالث األخيرة .

الشباكت اخلاصة

أصدرت الهيئة ستة تصريحات جديدة خلدمة النظام اآللي إلدارة املركبات حيث وصل العدد اإلجمالي إلى 40 تصريحا بنهاية عام 2017م بسبب إلغاء 3 

تصاريح ، وتقدم اجلهات املصرح لها خدمة تتبع املركبات في السلطنة وهذه اخلدمة ترغب العديد من الشركات في احلصول عليها لتتبع وتعقب وإدارة 

مركباتها أو األجسام املتحركة بوجه عام ، ويتم تقدمي اخلدمة باستخدام اخلدمات القائمة حاليا لشبكات االتصاالت املتنقلة املرخصة ، ويوضح الرسم أدناه 

اإلجمالي التراكمي للتصاريح الصادرة في كل سنة للسنوات الثالث األخيرة .
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   استغالل البنية األساسية غري النشطة اململوكة جلهات غري رشاكت االتصاالت

أصدرت الهيئة خالل عام 2017م تصريحا واحدا الستغالل البنية األساسية غير النشطة اململوكة جلهات من غير شركات االتصاالت .

     طلبات احلصول عىل الرتاخيص
أصدرت الهيئة خالل عام 2017م ترخيصا واحدا من الفئة الثالثة لتقدمي خدمات االتصاالت اخلاصة باستخدام أنظمة احملطات الطرفية املتناهية الصغر ، وكان 

ذلك هو الترخيص الوحيد الذي صدر خالل األعوام الثالثة األخيرة بني 2015م و 2017م .

   نظام املزايدة عىل األرقام اخلاصة

قامت الهيئة بتطوير نظام للمزايدة على األرقام اخلاصة بفئتيها املاسية والذهبية عن طريق املواقع اإللكترونية للمشغلني .

وأصدرت الهيئة اإلطار العام لهذه املزايدة وسياستها حتى تضمن إدارة عملية املزايدة من خالل استخدام خدمة  اإلنترنت وأيضا لضمان توفر هذه األرقام 

جلميع املنتفعني بطريقة تتسم بالشفافية ، وتتوقع الهيئة البدء في املزايدة مع مطلع عام 2018م .

     موارد الرتقمي وكيفية ختصيصها

تتولى الهيئة ، ضمن املسؤوليات التي تضطلع بها ، مهمة إدارة النظام العام للترقيم فضال عن مسؤوليتها عن اخلطة الوطنية للترقيم ، كما أن الهيئة تشرف 

أيضا على تطوير االستراتيجية الوطنية الكلية للترقيم مبا يكفل حتقيق مصالح السلطنة .
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وحترص الهيئة على أن تكون عملية تخصيص األرقام عادلة ومتسمة بالشفافية بغية تهيئة البيئة املالئمة التي توفر من خاللها األرقام جلميع املشغلني ، وحيث 

أن األرقام ورموز االتصاالت تعد من املوارد الوطنية فإن الهيئة تقوم بإدارة اخلطة الوطنية للترقيم وفقا ملا تقتضيه املصلحة العامة للبالد .

يبني اجلدول أدناه موارد الترقيم التي خصصت حتى تاريخه للمشغلني في عام 2017م مقارنة بعامي 2015م و2016م ، حيث يتضح من خالله أن عام 2017م شهد 

انخفاضا في الطلب على الرموز القصيرة خلدمة الرسائل النصية ورموز نقطة اإلشارة احمللية: وباإلضافة إلى ذلك، حدثت زيادة طفيفة في الطلب على األرقام 

الثابتة وأرقام االتصال املجاني مقارنة بعام 2016م ، ومن ناحية أخرى ، ظل الطلب على أرقام خدمات االتصاالت املتنقلة على ما هو عليه في عام 2016م . 

ختصيص 2017مختصيص 2016مختصيص 2015منوعية مورد الرتقمي

000رموز اختيار املشغل

100رموز نقطة اإلشارة الدولية

111817رموز نقطة اإلشارة احمللية

105.00099.000107.000األرقام الثابتة

1.000.000900.000900.000األرقام املتنقلة

1111الرموز القصيرة خلدمة الصوت

5615320الرموز القصيرة للرسائل النصية

11394109أرقام االتصال املجانية
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حتسني جتربة املنتفع

اخلطط املستقبلية

التحول اإللكرتوين

الرقمية  التقنية  بواسطة  خدماتها  وتيسير  أدائها  تعزيز  الى  للمسارعة  احلكومية  املؤسسات  جميع  ندعو  "إننا 

متطلعني الى االرتقاء بالسلطنة الى آفاق املعارف احلديثة املتجددة" .

خطاب جاللة السلطان يف االنعقاد السنوي ملجلس معان 2008م 

لفترة طويلة بهدف جعل خدماتها متاحة ومتوفرة عبر استخدام خدمة  التحول اإللكتروني احلكومي  تبنت هيئة تنظيم االتصاالت عملية 

اإلنترنت ، وأحرزت الهيئة تقدما ملموسا في هذا املجال وتعاملت مع هذا األمر كعملية متواصلة تسعى من خاللها لتحسني جودة اخلدمات 

املقدمة مبا يجعلها أفضل وأسرع وأسهل .

التجارية وإعادة هيكلتها  لتطوير خدماتها اإللكترونية مركزة بشكل أساسي على أمتتة األعمال  الهيئة سعيها في عام 2017م  وواصلت 

باإلضافة إلى تعزيز تكاملها مع املؤسسات احلكومية األخرى مثل وزارة التجارة والصناعة واإلدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية 

، وأدمجت الهيئة خدماتها مع اإلدارة العامة للجمارك لتيسير وتسريع اإلفراج عن أجهزة االتصاالت املستوردة ، كما بدأت تطبيق برنامج 

التحقق من بطاقات الهوية والتعريف الشخصي للخدمات اإللكترونية للموافقة على النوعية .
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   اإلعداد للجيل اخلامس
أنشأت الهيئة فريقا على املستوى الوطني للجيل اخلامس من خدمات االتصاالت الدولية املتنقلة )5G( ، ويضم هذا الفريق أعضاء من الهيئة ومشغلي 

شبكات االتصاالت املتنقلة في السلطنة الذين يهدفون إلعداد إستراتيجية للجيل اخلامس ميكن من خاللها اإلسراع في إرساء شبكة اجليل اخلامس في 

السلطنة والتغلب على املصاعب التي تواجه مشغلي خدمات االتصاالت املتنقلة والتي قد تعيق إدخال تقنيات اجليل اخلامس إلى السلطنة .

وشارك الفريق ، مصحوبا ببعض اجلهات املختصة، في حلقة عمل للجيل اخلامس نظمت بدولة الصني للوقوف على جتارب الدول التي قامت بإرساء 

شبكات اجليل اخلامس ، ومت تطوير خطة للعمل تقوم مبوجبها كل جهة مختصة باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتسريع وتيسير إدخال تقنية اجليل اخلامس 

، ومت التأكيد على دور الهيئة في احلاجة لوضع التشريعات واللوائح التي تسمح ملشغلي خدمات االتصاالت املتنقلة بتبني شبكات اجليل اخلامس التي 

تستخدم البنية التحتية اململوكة بواسطة املؤسسات احلكومية .

   اخلطط املستقبلية
سوف يتم خالل عام 2018م عقد مؤمتر للجيل اخلامس مبسقط ، علما بأن الهيئة تشارك بفعالية في دراسات االحتاد الدولي لالتصاالت بغرض تخصيص 

الترددات اجلديدة التي سيبت بشأنها املؤمتر العاملي للراديو  )WRC-19( العام املقبل .
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)BRIFICs( النرشة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية   

تبذل الهيئة ، في إطار أهدافها االستراتيجية الرامية حلماية مصالح املنتفعني ، جهودا حثيثة لضمان توفير احلماية الكاملة لتخصيصات الترددات 

املرخصة بواسطة الهيئة من التداخالت الضارة على األنظمة األرضية والفضائية الدولية احلالية واملستقبلية .

وقامت الهيئة بتحليل إجمالي عدد 84 نشرة إعالمية دولية للترددات لكاًل من األنظمة األرضية والفضائية في عام 2017م ، وهذه النشرة هي وثيقة خدمة 

في صيغة ذاكرة قرص رقمي للقراءة فقط )DVD-ROM( ويتم نشرها كل أسبوعني بواسطة مكتب االتصاالت الراديوية .

ويتضمن حتليل النشرة اإلعالمية الدولية للترددات اآلتي :

حتليل النشرات اإلعالمية الدولية للخدمات األرضية والفضائية .  •

مراجعة إجراءات التخصيص املنشورة واملسجلة في السجل األساسي الدولي للترددات .  •

حتديد اإلدارات املتأثرة واإلدارات التي مت إخطارها .  •

حتديد األحكام املتعلقة بالتنسيق .  •

إرسال طلبات التنسيق إلى اإلدارات املتأثرة مع نسخة منها إلى االحتاد الدولي لالتصاالت .  •

إرسال االعتراضات/ التعليقات إلى االحتاد الدولي لالتصاالت عن طريق وزارة النقل واالتصاالت .  •

كذلك أرسلت الهيئة اعتراضاتها وفقا للوائح الراديوية )RR23,13( الستبعاد منطقة عمان من مناطق خدمة الشبكات الساتلية في خدمة البث الساتلي 

)BSS( بغرض تخفيض احلد األقصى إلشعاع هذه الشبكات الساتلية فوق املناطق احمللية إال بعد االتفاق مع اإلدارة العمانية في هذا الشأن .

يوضح الرسم أدناه اإلحصائيات املتعلقة بهذه االعتراضات :

املراقبة والتدقيق

االعتراضات املرسولة إلى االحتاد الدولي لالتصااالت

االعتراضات املرسولة إلى وزارة النقل واالتصاالت

)RR23.13(االعتراضات املرسولة حتت اللوائح الرادوية
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   املراقبة

الزيارات التفتيشية

تتحقق الهيئة من التزام املتعاملني في أجهزة االتصاالت ببيع 

القيام بزيارات تفتيشية في كافة  األجهزة املعتمدة عن طريق 

هذه  إحصائيات  القادم  الرسم  ويوضح   ، السلطنة  مناطق 

الزيارات في الفترة بني 2014م و 2017م :

اخلدمات الفضائية

أكملت الهيئة تنفيذ وتشغيل محطة املراقبة الراديوية للخدمات الفضائية ، وميثل هذا املشروع 

األوسط  الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األول  ويعد  للهيئة  بالنسبة  اإلستراتيجية  األصول  أحد 

وشمال أفريقيا ، ويتمثل الغرض من إنشاء هذه احملطة في تزويد الهيئة باألجهزة واألدوات 

الالزمة ملراقبة اخلدمات الفضائية ؛ إذ أن الهيئة ستتمكن - بفضل هذه احملطة - من مراقبة 

بالتداخالت  متعلقة  مسائل  أي  ومعاجلة  السلطنة  داخل  املستلمة  الفضائية  اإلشارات  جميع 

الضارة في اخلدمات الفضائية ، فضال عن أن الهيئة سيكون مبقدورها رصد أي استخدامات 

غير مشروعة للطيف الترددي في اخلدمات الفضائية .

املخالفات 

، ضمان  املنظمة  اجلهة  بوصفها   ، الهيئة  واجب  من 

وفحص  مراقبة  طريق  عن  التنظيمية  األطر  تنفيذ 

واخلدمات  االتصاالت  قطاعي  على  واإلشراف 

البريدية ، ويرتبط ذلك بصورة مباشرة بأحد األهداف 

اللوائح  إنفاذ  للهيئة ممثال في »حتسني  االستراتيجية 

أي  رصد  يتم  فعندما   ، القرار«  وصناعة  التنظيمية 

التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  يتم  التزام  حاالت عدم 

الالزمة ملعاجلة هذه املخالفات ، وفي عام ٢0١7م كان 

هناك عدد ٦١ مخالفة تفاصيلها على النحو التالي :

 

الشباكت اخلاصة

القضايا املعروضة أمام احملامك

خالل عام ٢0١7م بلغ عدد القضايا خمس قضايا ، أقيمت إثنتان منها ضد الهيئة وتنازل الشاكي فيما بعد عن الدعوى ، فيما ال تزال القضايا الثالث 

األخرى قيد النظر بواسطة محكمة االستئناف .

املوقفعدد املخالفاتنوعية املخالفة

أغلقت جميع املخالفات13املوافقة على النوعية

غرامات مختلفة حسب نوعية املخالفة ، تبقت 4 مخالفات قيد البحث40الطيف الترددي

أغلقت جميع املخالفات2شؤون املستهلك

أغلقت جميع املخالفات4التنظيم وااللتزام

أغلقت جميع املخالفات2املنافسة والتعرفة
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أنشطة العناية باملنتفع

يعتبر حتسني جتربة املنتفع من األهداف األساسية في استراتيجية الهيئة ، كما أنه يشكل جزءا من واجباتها واختصاصاتها التي تهدف دوما جلعل مصالح 

املنتفعني من أهم أولوياتها أثناء أداء دورها كجهة تنظيمية .

ومن واقع هذه املسؤوليات ، فإن لدى الهيئة أنشطة أساسية تضاف إلى حتسني جتربة املنتفع ، فيما يلي بيانها :

معاجلة شاكوى املنتفعني

.     تنفيذا لهذا الدور ، تقوم الهيئة باستالم الشكوى ومتابعتها مع دائرة شكاوى املستهلك وتقدم احللول/ القرارات الالزمة حلل هذه الشكاوى .
.     التحسني املستمر لوسائل إدارة الشكوى .

.      تقدمي اإلحصائيات للوصول إلى فهم أفضل لشكاوى املستهلكني .

تقدمي اإلحصائيات ودراسة التوجهات 

متاشيا مع األهداف االستراتيجية للهيئة الرامية لزيادة املعرفة باخلدمات والتقنيات الناشئة حديثا ، فإن الهيئة تقوم بصفة ربع سنوية وسنوية بإعداد 

إحصائيات حول شكاوى املنتفعني وتفاعلهم مع الهيئة بغرض التوصل لفهم أفضل من واقع هذه اإلحصائيات للتوجهات العامة ومدى تأثر اجلمهور بخدمات 

الهيئة والتغييرات التي طالت القطاع بوجه عام ، كما أن ذلك يسمح للهيئة بالتعرف على أوجه القصور والثغرات ويتيح لها الفرصة للتخطيط املسبق النتهاج 

خط ملعاجلة كافة القضايا التي تواجهها فيما يتعلق باألنشطة املرتبطة باملستهلكني .

تقدمي الرباجم التوعوية

 من املهم التأكد من أن املستهلكني على دراية واطالع مبختلف اجلوانب احمليطة بقطاعي االتصاالت والبريد التي تهمهم مثل حقوق املستهلك ، وخطوات 

تقدمي الشكاوى ، إلى جانب التوعية بالتوجهات العامة واملسائل التي يتكرر حدوثها وتؤثر بالتالي على قدرتهم على اتخاذ القرار كمستهلكني ، وتعمل الهيئة 

على تقدمي البرامج التوعوية باستمرار حول هذه املسائل عن طريق مختلف الوسائل املتاحة .
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   شاكوى خدمات القمية املضافة

تلقت الهيئة خالل النصف األول من عام 2017م عددا من الشكاوى الفردية بخصوص مبالغ مت تقاضيها من بعض املستهلكني نظير استخدامهم لبعض 

خدمات االتصاالت دون أن يكونوا مشتركني بها ، وقامت الهيئة باالتصال باملشغلني املعنيني للحصول على بيانات بشأن عدد املستخدمني لهذه اخلدمات 

وكيفية اشتراكهم بها حيث اتضح أن معظم املستخدمني اشتركوا بهذه اخلدمات عبر الضغط على رابط أثناء تصفحهم لإلنترنت .

وهذه الطريقة ال تتسم بالشفافية وال بالقدرة على التحقق من هوية املنتفع ، كما أنه  ال ميكن من خاللها التثبت من املوافقة الصريحة للمنتفع على اخلدمة 

بشروطها وأحكامها املقررة ، وعليه فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع املشغلني للعمل على تبني خطوات أكثر شفافية تؤكد قبول املستخدم للخدمة وشروطها 

وذلك بإضافة خطوة إلى اخلطوات التي مت اتباعها بضرورة إدخال املستخدم رقم هاتفه ليتسلم بعد ذلك رسالة نصية تؤكد اشتراكه في اخلدمة وكيفية 

إنهاء االشتراك ، أو أن يتسلم رقما سريا ملرة واحدة يتمكن عن طريقه من الدخول أو تأكيد االشتراك ، وجتدر اإلشارة إلى أن الشكاوى التي تلقتها 

الهيئة في هذا الصدد قد انخفضت بعد فترة من الوقت .
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٢٠١٦

٢٠١٥
٢٠١٧
٢٥٥

١٨٨

٢٦١

   اإلحصائيات املتعلقة بشاكوى املنتفعني

تشير اإليضاحات أدناه إلى أبرز شكاوى املنتفعني في عام 2017م .

إمجايل عدد الشاكوى

وصل إجمالي عدد الشكاوى املستلمة في عام 2017م إلى 255 شكوى ، يوضح الرسم أدناه هذه اإلحصائيات باملقارنة مع عامي 2015م و2016م :

الشاكوى املستملة حسب لك موفر خدمة

يصــنف الرسم أدناه الشكاوى املستلمة بواسطة موفري خدمات االتصاالت والبريد لعامي 2016م و2017م .

تيو
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مسقط 

ظفارظفار

مسندم

 خارج السلطنة

البرميي

الداخلية

الباطنة

الشرقية
الشرقية

الظاهرة

الوسطى

الوسطى

1
1

3

10

46

43

125
137

1
0

25
15

66

الشاكوى املستملة حسب احملافظات

تظهر اخلرائط أدناه الشكاوى املستلمة من كل محافظة لعامي 2016م و2017م حيث كان أعلى عدد مستلم من الشكاوى من محافظة مسقط . 

الشاكوى املستملة حسب نوعية اخلدمة

كانت معظم الشكاوى املستلمة تتعلق بخدمات اإلنترنت ، ينب الرسم أدناه الشكاوى حسب نوعية اخلدمة لعامي 2016م و2017م 

٢٠١٧ ٢٠١٦

اخلدمات املتنقلةاخلدمات الثابتةاإلنترنتالبريد

مسقط

مسندم

البرميي

الداخلية

الباطنة

الظاهرة

1

3

9

36

48
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٢٠١٧ ٢٠١٦

٪١٧٪٢٧

٪٧٩٪٦٧ ٪١٪٤

٪٢٪٢

٪٧
٪٣

٪١٣٪١٨

٪٣٨٪٤٠

٪٥٪١٠

٪٤١٪٢٥

أخرى
أخرى

   الشاكوى حسب نوعية اخلدمة 

الشاكوى حسب نوعية موضوع الشكوى

يتم تصنيف الشكاوى حسب موضوع الشكوى ، فيما يلي رسم يوضح نوعية موضوع كل شكوى مع التركيز على عامي 2016م و2017م علما بأن غالبية 

الشكاوى كانت بخصوص الفواتير والدفع وتوصيل اخلدمة .

أعلى نسبة مئوية من الشكاوى، حسب نوع اخلدمة،  كانت بخصوص خدمات اإلنترنت.  ينب الرسم أدناه الشكاوى حسب نوعية اخلدمة لعامي ٢0١٦م 

و٢0١7م .

٢٠١٦٢٠١٧

اإلنترنت
اإلنترنت

اخلدمات الثابتة
اخلدمات الثابتة

اخلدمات املتنقلة
اخلدمات املتنقلة

البريد
البريد

الشبكات
الشبكات

الفواتير والدفع
الفواتير والدفع

توصيل اخلدمة
توصيل اخلدمة

التجوال

التجوال

الشكاوي حسب طبيعة الشكوىالشكاوي حسب طبيعة الشكوى
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٢0١٦٢0١7

٪٧٤

٪٢٦

حالة الشكوىحالة الشكوى

٪١١

٪٨٩

 

الشاكوى املستملة حسب تصنيف املسهتلك

مت تلقي غالبية الشكاوى من األفراد كما هو موضح في الرسم أدناه لعامي 2016م و2017م :

حاالت الشاكوى املعروضة

نظرا للطبيعة التي تتسم بها الشكاوى ، فإن بعضها يتطلب بذل جهود أكبر حللها بصفة نهائية ، فبعض خدمات اإلنترنت على سبيل املثال تتطلب حلوال فنية 

للشبكات ، األمر الذي قد يستغرق بعض الوقت ، ولذلك فإن هناك بعض القضايا لم يتم إغالقها خالل العام وبعضها رمبا مت ترحيلها من العام املاضي . 

بنهاية عام 2017م مت إغالق 292 قضية شكوى ، ويشمل ذلك قضايا كانت منظورة في عام 2016م ومت ترحيلها إلى عام 2017م ، يوضح الرسم أدناه موقف هذه 

الشكاوى لعامي 2016م و2017م :

٪٩٦

٪٤

شاكوى عام ٢٠١٦ م 
املستملة حسب تصنيف 

املسهتلك

٪٨

٪٩٢

شاكوى عام ٢٠١7 م 
املستملة حسب تصنيف 

املسهتلك

الشركات

الشكاوي املفتوحة
الشكاوي املفتوحة

الشكاوي املغلقة
الشكاوي املغلقة

الشركات

األفراداألفراد
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٢0١7٢0١٦

٪٢٠
٪٢٧

٪٣٢٪١٧ ٪٣٥
٪٢٢

٪١٩٪٢٨

املدة املستغرقة إلغالق ملفات الشكاوياملدة املستغرقة إلغالق ملفات الشكاوي

الشاكوى بالنسبة للك موفر خدمة

يبني الرسم أدناه عدد قضايا الشكاوى التي مت إغالقها بواسطة كل موفر خدمة لعامي ٢0١٦م و٢0١7م :

الفرتة الزمنية يف معاجلة الشاكوى 

سعت الهيئة بجد بني عامي ٢0١٦م و٢0١7م لتحسني كفاءتها في الفترة الزمنية الالزمة إلغالق قضايا شكاوى املنتفعني، يوضح الرسم أدناه التحسن امللحوظ 

في إغالق القضايا خالل 30 يوما ويبني الدقة الزمنية في كل القضايا املغلقة لعامي ٢0١٦م و٢0١7م .

 
أخرىأخرى

بني 0 ـ 30 يوم

بني 0 ـ 30 يوم

بني 3١ ـ ٦0 يوم
بني 3١ ـ ٦0 يوم

بني ٦١ ـ ١00 يوم

بني ٦١ ـ ١00 يوم

تيو
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   إجراءات اهليئة خبصوص الشاكوى

بناء على طبيعة الشكوى والتحليل الذي مت إجراؤه ، مت اتخاذ العديد من القرارات املختلفة . 

اتخذت الهيئة أحد هذه القرارات بالنسبة لكل شكوى معروضة أمامها :

قرار حفظ بالرتك : ألغيت الشكوى بسبب قيام املنتفع بسحب شكواه أو لعدم متكن الهيئة من التواصل معه الستكمال إجراءات نظر الشكوى .

رفض الشكوى : لم يتم قبول الشكوى إما ألن املنتفع لم يستوف إجراءات تقدمي الشكوى أو ألن موضوع الشكوى ال يقع ضمن اختصاصات 

الهيئة .

إصدار قرار لصاحل املنتفع : أجرت الهيئة التحقيق وتوصلت إلى أن املنتفع لديه احلق في تقدمي شكوى وألزمت املشغل بتعويضه .

إصدار قرار لصاحل الرشكة : أجرت الهيئة التحقيق وتوصلت إلى أن املنتفع ليس لديه احلق في تقدمي شكوى وال يجب على املشغل تعويضه .

التسوية : الشكوى ليست في صالح املشغل أو املنتفع ، ولكن مت إغالق الشكوى بواسطة كال الطرفني باالتفاق على شروط معينة يعتقدان أنها 

مرضية .

يوضح الرسم أدناه اإلحصائيات املتعلقة بالقرارات التي اتخذت بشأن الشكاوى :

تسويةقرار لصالح املنتفعقرار لصالح املشغلرفض الشكوى قرار حفظ بالترك
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   االجمتاعات وطلبات املسهتلكني 

يقوم العديد من املستهلكني بالتواصل الفعلي مع الهيئة أو مبراسلتها عبر البريد اإللكتروني أو باالتصال بها هاتفيا لالستفسار عن اخلدمات أو 

طلب تقدمي خدمة ، فيما يلي اإلحصائيات التفصيلية لهذه التعامالت :

طلبات املسهتلكني لرتكيب الشباكت 

تتلقى الهيئة ، على أساس شهري ، طلبات من املنتفعني للحصول على خدمات الشبكات أو حلل بعض املسائل املتعلقة بالشبكات ، الرسم أدناه 

يوضح عدد الطلبات املستلمة شهريا لعامي 2016م و2017م :

 

يحضر املستهلكون في بعض األحيان لالجتماع مبوظفي الهيئة مبقرها الرئيسي لشرح بعض املسائل أو لالستفسار أو تقدمي الطلبات ، وتتطرق 

هذه االجتماعات عادة لآلتي :

االستفسارات العامة .  -

طلبات توصيل الشبكات .  -

تقدمي الطلبات .  -

شكاوى اخلدمات البريدية .  -

االستفسار عن الشكاوى املقدمة .  -

املسائل املتعلقة باالحتيال .  -

القرارات .  -

   االجمتاع باملسهتلكني
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٪٨٢

٪١٨
ماكملات دولية

ماكملات حملية

٪٢

٪٩٨
ماكملات دولية

ماكملات حملية

وفيما يلي رسم يوضح اإلحصائيات املتعلقة بهذه االجتماعات مع املستهلكني لعامي 2016م و2017م :

   املاكملات االحتيالية الواردة

تتلقى الهيئة العديد من الشكاوى بخصوص املكاملات االحتيالية الواردة ، وتوضح الرسوم أدناه املكاملات االحتيالية احمللية والدولية الواردة والزيادة 

في عدد املكاملات احمللية بني عامي 2016م و2017م :

٢0١7٢0١٦

% املكاملات االحتيالية الواردة% املكاملات االحتيالية الواردة
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البيانات املالية
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هيئة تنظمي االتصاالت
البيانات املالية 
3١ ديمسرب ٢٠١7
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أرقام التواصل
مركز االتصاالت : 8000000 
مكتب اهليئة :       24222222
فاكس اهليئة :     24222000

الربيد اإللكرتوين
TRAOman@tra.gov.om      :العام
Consumer@tra.gov.om   :الزبائن

  Spectrum@tra.gov.om           

العنوان:
P.O Box 3555

P C 111
السيب، مسقط، سلطنة مُعان

Twitter: TRA_Oman
Youtube: TRA_Oman
www.tra.gov.om

قنوات التواصل مع 
اهليئة

التواصل اإلجمتايع



اإلعـــــداد:
رحاب العوادية

 شـــارك فــــي اإلعـــداد:
شادية الفرقانية

اإلرشاف واملراجعة اللغوية: 
فيصل الشكييل

حسن مقيبل 

املتابعـة واالرشاف عىل التصممي:
مرمي الصبارية
رحاب العوادية

املتابعة والتنسيق:
غدير الشيبانية

الرتمجـــــة:
مكال الدين

محمود احلرايص




