
 

 
 

 

 هزاد األرقام الخاصة

 الغزض:

اٌغشع ِٓ ٘زٖ اٌٛص١مخ اعزشبسح اٌؼَّٛ دٛي ِمزشح ١٘ئخ رٕظ١ُ اإلرظبالد اٌخبص 

ثزطج١ك إجشاءاد جذ٠ذح ٌزخظ١ض األسلبَ اٌخبطخ ٌٍّشغ١ٍٓ ٌّٚغزخذِٟ خذِبد 

 اإلرظبالد فٟ اٌغٍطٕخ.

 

 خلفٍة:

اٌٙبرف ٌّشغٍٟ رمَٛ ١٘ئخ رٕظ١ُ اإلرظبالد  فٟ اٌغٍطٕخ ثزخظ١ض ج١ّغ أسلبَ 

اٌشجىبد ٚاٌّغزخذ١ِٓ إٌٙبئ١١ٓ ، ٚاإلجشاء اٌّزجغ دب١ٌب ٘ٛ رخظ١ض ِجّٛػخ ِٓ 

األسلبَ ٌّشغٍٟ اإلرظبالد ١ٌمِٛٛا ثذٚسُ٘ ثزٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌّغزخذ١ِٓ  ، ٚلذ أٌٚذ 

ا١ٌٙئخ ٘زٖ اٌّغؤ١ٌٚخ ٌٍّشغ١ٍٓ ألغشاع إداس٠خ.  ٚثبٌشغُ ِٓ أْ إٌظبَ اٌّزجغ دب١ٌب 

ِٓ د١ش أْ األسلبَ ٠زُ رخظ١ظٙب إٌٝ اٌّغزخذ١ِٓ إٌٙبئ١١ٓ ثطش٠مخ ٠ؼزجش ِٕظفبً 

ػشٛائ١خ إٌٝ دذ ِب إال أٔٗ، ِب ػذا فٟ اٌذبالد اإلعزضٕبئ١خ  اٌزٟ ٠زطٍت ف١ٙب إعزخذاَ 

اسلبَ أوضش جبرث١خ ) عٍٙخ اٌززوش( ٌٍٛطٛي إٌٝ خطٛط اٌخذِبد اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ،  

١خ ٚال رٛفش إِىب١ٔخ إخز١بس اٌشلُ ٌّؼظُ فئْ ػ١ٍّخ اٌزخظ١ض ٘زٖ رفزمش إٌٝ اٌشفبف

اٌّغزخذ١ِٓ. ٌزٌه فئْ ا١ٌٙئخ رشغت فٟ إدخبي رشر١جبد جذ٠ذح ػٍٝ ٔظبَ رخظ١ض 

األسلبَ رغبػذ ػٍٝ رذم١ك اإلٔظبف ٚاٌفبػ١ٍخ ػٕذ رخظ١ض األسلبَ اٌخبطخ 

ٌٍّغزخذ١ِٓ إٌٙبئ١١ٓ ٌّٚشغٍٟ اإلرظبالد . ٚ٘زا ٠ؼزجش ِٓ ضّٓ اٌّغؤ١ٌٚبد 

اٌزٟ رضطٍغ ثٙب ١٘ئخ رٕظ١ُ اإلرظبالد . ِٚٓ ضّٓ اٌغجً ٌزذم١ك رٌه ٘ٛ  اٌمب١ٔٛٔخ

ضّبْ أْ ٠ىْٛ ٌٍّغزخذَ  اٌذك فٟ إعزخذاَ اٌشلُ اٌزٞ ٠فضٍٗ ثطش٠مخ غ١ش ر١١ّض٠خ 

 ٚٚفمبً ٌخطخ اٌزشل١ُ اٌؼبِخ .

 

 



 

 
 

 

 أرقام الهىاتف الوتنقلة الخاصة:

غً اٌزٞ ٠مذَ طٍجبً سلُ ٌٍّش 011.111رمَٛ ا١ٌٙئخ ثزخظ١ض ِجّٛػخ ِىٛٔخ ِٓ 

ثزٌه ، ٚرذزٜٛ وً ِجّٛػخ ػٍٝ ػذد ِٓ األسلبَ اٌخبطخ رىْٛ ػبدح ِذسجخ فٟ 

اٌّبدح  10/7112لبئّخ ِٕفظٍخ.  ٚلذ طٕفذ ا١ٌٙئخ  األسلبَ اٌخبطخ فٟ لشاس٘ب سلُ 

 (  وب٢رٟ:  4( اٌجٕذ ) 0)

 االرقام الواسٍة بأنىاعها الخوسة: (1

 ّظ ِشاد ِززبثؼخ فأوضش .األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ سلُ ِىشس خ . أ

 األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ سل١ّٓ ِىشس٠ٓ ثزارّٙب أسثغ ِشاد. . ة

ط. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب ػٍٝ سلُ ِىشس أسثغ ِشاد ِززبثؼخ ث١ٓ 

 سل١ّٓ ِزّبص١ٍٓ. 

د. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب أٚ لجً ٔٙب٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس أسثغ 

 س ِشر١ٓ ِززبثؼ١ٓ.ِشاد ِززبثؼخ ٚسلُ ِىش

 ٘ـ. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ سل١ّٓ وً ِّٕٙب ِىشس صالس ِشاد ِززبثؼخ.

 

 االرقام الذهبٍة  بأنىاعها السبعة: (2

األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب أٚ لجً ٔٙب٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس خّظ  . أ

ِشاد ِززبثؼخ فأوضش ٠ٚفظً ث١ٓ اٌزىشاس اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش أٚ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ 

 سلُ ِخزٍف. 

األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب أٚ لجً ٔٙب٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس أسثغ  . ة

 ِشاد ِززبثؼخ.

 

 



 

 
 

 

ثؼذ ثذا٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس أسثغ ِشاد ِززبثؼخ ط. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ 

 ث١ٓ سل١ّٓ ِزّبص١ٍٓ.

د. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ سل١ّٓ وً ِّٕٙب ِىشس صالس ِشاد ِززبثؼخ 

 ٠ٚفظً ث١ٓ اٌشل١ّٓ اٌز٠ٓ رُ رىشاسّ٘ب سلُ آخش ِخزٍف.

 ٘ـ. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ أسثؼخ أسلبَ ٚطٛس٘ب ِزطبثمخ.

زًّ فٟ ٔٙب٠زٙب ػٍٝ سل١ّٓ ِىشس٠ٓ ثزارّٙب صالس ِشاد أٚ ٚ. األسلبَ اٌزٟ رش

 صٚط ِٓ األسلبَ ِىشس ِشر١ٓ ٠ٚمغ ث١ٓ اٌزىشاس صٚط آخش.

 ص. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ عزخ أسلبَ فأوضش ِززب١ٌخ رظبػذ٠بً.

 

 األرقام الفضٍة بأنىاعها السبعة: (3

أسثغ ِشاد األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ثؼذ ثذا٠زٙب ثشلُ أٚ سل١ّٓ ػٍٝ سلُ ِىشس  . أ

 ِززبثؼخ.

األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب ػٍٝ صالصخ أسلبَ ٚطٛس٘ب ِزطبثمخ ثذ١ش  . ة

 رىْٛ األسلبَ ٚطٛس٘ب ِززب١ٌخ أٚ ٠فظً ث١ٕٙب سلُ ِخزٍف.

ط. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب أٚ لجً ٔٙب٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس أسثغ 

 اٌضبٌش ٚاٌشاثغ سلُ ِخزٍف.ِشاد ِززبثؼخ ٠ٚمغ ث١ٓ اٌزىشاس األٚي ٚاٌضبٟٔ أٚ 

د. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب أٚ لجً ٔٙب٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس صالس 

ِشاد ِززبثؼخ ٚسلُ ِىشس ِشر١ٓ ِززبثؼز١ٓ لذ ٠فظً ث١ٓ اٌشل١ّٓ اٌز٠ٓ رُ 

 رىشاسّ٘ب سلُ ِخزٍف.

 ٘ـ. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب أٚ لجً ٔٙب٠زٙب ثشلُ ػٍٝ سلُ ِىشس صالس

 ِشاد ِززبثؼخ ث١ٓ سل١ّٓ ِزّبص١ٍٓ.



 

 
 

 

 ٚ. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ فٟ ٔٙب٠زٙب ػٍٝ صالصخ أصٚاط ِٓ األسلبَ. 

 ص. األسلبَ اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ عزخ أسلبَ فأوضش ِززب١ٌخ رٕبص١ٌبً. 

 

 اإلتجار باألرقام الخاصة:

رذظش ١٘ئخ رٕظ١ُ اإلرظبالد اإلرجبس ثبألسلبَ اٌخبطخ أٚ اٌزٕبصي ػٕٙب، 

ٕبء ِٓ رٌه ٠جٛص اٌزٕبصي ػٓ األسلبَ اٌّشبس إ١ٌٙب دغت اٌششٚط ٚاعزض

 ٟٚ٘ وب٢رٟ: 041/7100ٚاٌذبالد اٌّذذدح  فٟ لشاس ا١ٌٙئخ سلُ 

ث١ٓ األصٚاط أٚ األلبسة ِٓ اٌذسجخ األٌٚٝ شش٠طخ إصجبد ػاللخ اٌضٚج١خ  . أ

 أٚ دسجخ اٌمشاثخ.

ِبٌٙب ث١ٓ ٚدذاد اٌجٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ أٚ اٌششوبد اٌٍّّٛن سأط  . ة

 ثبٌىبًِ ٌٍذىِٛخ ٚث١ٓ ِٛظف١ٙب أٚ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب.

ٕبػخ ط. ِٓ ششوبد اٌفئخ األٌٚٝ فّب فٛلٙب، دغت رظ١ٕف غشفخ رجبسح ٚط

اٌز٠ٓ رٕزٟٙ خذِبرُٙ، شش٠طخ إصجبد إٔزٙبء  ػّبْ، إٌٝ أدذ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب

 اٌخذِخ.

د. ِٓ ششوبد اٌفئخ األٌٚٝ فّب فٛلٙب، دغت رظ١ٕف غشفخ رجبسح ٚطٕبػخ 

ّبْ، إٌٝ أدذ اٌؼب١ٍِٓ ثٙب فٟ دبي اعزذمبق اٌؼبًِ ثذي ٘برف أٚ ِب ٠مبثٍٗ، ػ

شش٠طخ إصجبد اعزذمبلٗ ٌٍجذي أٚ اٌّمبثً اٌّزوٛس. ٠ٚجٛص ٌٍؼب١ٍِٓ اٌّزوٛس٠ٓ 

اٌزٕبصي ػٓ أسلبُِٙ اٌخبطخ ٌٍششوبد اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب شش٠طخ إصجبد ٚلف 

 طشف اٌجذي أٚ اٌّمبثً اٌّزوٛس ٌُٙ.

 

 



 

 
 

 

 ىل على األرقام الخاصة:كٍفٍة الحص

ٚفمبً ٌٍزشر١جبد اٌجذ٠ذح اٌّمزشدخ  عٛف ٠زُ رخظ١ض األسلبَ اٌخبطخ ثطش٠مخ  

 ػٍٝ ٘زٖ األسلبَ. ػ١ٍٕخ ِٕٙج١خ أوضش إٔظبفبً ِٓ خالي ػًّ ِضاداد

 

 التنفٍذ:

أسلبَ اٌٙبرف اٌّزٕمً اٌخبطخ ثؼذ  اد  ػ١ٍٕخ ػٍِٝضادرؼزضَ ا١ٌٙئخ إجشاء 

 اٌخذِبد ػٍٝ األخ١شح اٌٍّغبد اٌؼبِخ ٚٚضغ  اإلٔزٙبء ِٓ اٌّشبٚساد

 اٌّمزشدخ . اٌجذ٠ذح اٌزشر١جبد ٌزٕف١ز اٌٍٛجغز١خ

 

 اَراء الوطلىبة:

 آسائُٙ ِٚمزشدبرُٙ دٛي فىشح إجشاءرذػٛ ا١ٌٙئخ اٌجّٙٛس ٚاٌّؼ١١ٕٓ ٌزمذ٠ُ 

ػٍٝ أسلبَ اٌٙبرف اٌّزٕمً اٌخبطخ ٚرٌه ٌزذم١ك اٌشفبف١خ ػٕذ  اد ػ١ٍٕخِضاد

إٌٛع ِٓ  ٠مزشدٛٔٙب إلجشاء ٘زااٌطش٠مخ اٌزٟ  ، ِغ رٛض١خ رخظ١ض األسلبَ

اٌّضاداد. ٚػ١ٍٗ فئْ ا١ٌٙئخ رشغت فٟ اٌذظٛي ػٍٝ آساء ِٚمزشدبد دٛي 

 ا٢رٟ:

رٕف١ز اٌّضاد ثطش٠مخ اٌىزش١ٔٚخ ػٓ طش٠ك شجىخ  ِب ٘ٛ سأ٠ىُ ثخظٛص -1

اإلٔزشٔذ أَ رمزشح طش٠مخ أخشٜ؟ ٠شجٝ روش األعجبة اٌزٟ رذػٛوُ إٌٝ 

 إلزشاح طشق أخشٜ ٌزٕف١ز اٌّضاد.

فٟ دبي إػزّبد ا١ٌٙئخ طش٠مخ اٌّضاداد ٌزخظ١ض األسلبَ اٌخبطخ ً٘  -2

ح فٟ ٘زا إٌٛع رزٛلغ أْ ٠مَٛ اٌّغزٍٙى١ٓ ثبٌطٍت ِٓ ا١ٌٙئخ اٌغّبح ثبٌّزبجش

ِٓ األسلبَ؟ ٠شجٟ روش األعجبة اٌزٟ رغزذػٟ أْ رمَٛ ا١ٌٙئخ ثبٌغّبح 

 .ثبٌّزبجشح فٟ األسلبَ اٌخبطخ 



 

 
 

 

 

ال ٠شزشط أْ رمزظش أساء اٌجّٙٛس  فٟ اإلجبثخ ػٍٝ األعئٍخ اٌّذسجخ أػالٖ ، 

لذ رغبػذ ػٍٝ رذغ١ٓ أخشٜ ٠ّٚىٓ أْ رشًّ أٞ ِمزشدبد أٚ ِالدظبد 

 ذح ػٍٝ األسلبَ اٌخبطخ.إجشاءاد اٌّضا٠

 

 

 7101 /71/7 ٠زُ رمذ٠ُ اٌشدٚد ٚاٌّالدظبد إٌٝ ا١ٌٙئخ وزبث١بً فٟ ِٛػذ ألظب٠ٖزُ 

 ثٛاعطخ أٞ ِٓ اٌٛعبئً اٌزب١ٌخ:

 

 , سلطنة عواى 111روي, الزهز البزٌذي  975بالبزٌذ: ص.ب  .1

بناٌدة  –الطداب  الادانً  -هقدز هٍةدة تنمدٍن االتصداالل بدالقزم  :بالٍدذ .1

 عواى شزكة نفط

 numberingteam@tra.gov.om  البزٌذ االلكتزونً: .3
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