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 ٍٔٝ٘ تيظٔه االتصاالت جتشٖ دساط٘ ملقاسى٘ أطعاس خذمات االتصاالت

بالتعاٌّ مع جامع٘  التجضٜ٘ خلذمات االتصاالتقامت ٍٔٝ٘ تيظٔه االتصاالت بذساط٘ ملقاسى٘ أطعاس 

( االطتؼاسٓ٘ املظتقل٘ اليت تعنل Strategy Analytics Ltdػشك٘ ) ٗمبظاعذ الظلطاٌ قابْغ ّ

ّقذ قاسىت الذساط٘ بني أطعاس خذمات االتصاالت يف الظلطي٘ ّدّل دللع التعاٌّ  باملنلل٘ املتخذٗ ،

 ّبعض الذّل املختاسٗ األخشٚ مثل األسدٌ ّتْىع ّمالٔضٓا ّاملنلل٘ املتخذٗ .اخللٔجٕ 

ّصننت الذساط٘ حبٔث تته مقاسى٘ أطعاس التجضٜ٘ خلذمات الصْت الثابت٘ ّاليطاق العشٓض الثابت 

، ّمشلت املقاسى٘ أطعاس  ّ امللاملات الذّلٔ٘ املتيقلاملتيقل٘ ّالبٔاىات ّاليطاق العشٓض  ّاخلذم٘ الصْتٔ٘

أقل األطعاس املعشّض٘ للنظتخذو اليَاٜٕ جملنْع٘ مً  بٔاٌمجٔع العشّض املطشّح٘ يف الذّل املختاسٗ مع 

 اخلذمات .

تغريات مثل مظتْٚ امليافظ٘ ، مً املَه اإلػاسٗ إىل أٌ األطعاس تتخله فَٔا العذٓذ مً املكنا اىُ 

اللثاف٘ الظلاىٔ٘، املصشّفات التؼغٔلٔ٘ ّالشأمسالٔ٘ ، متطلبات جْدٗ اخلذم٘ ، الضشاٜب ّالشطْو 

 احللْمٔ٘ ّغريٍا 

احتظاب عٔي٘ لالطتخذاو القٔاطٕ مبظاعذٗ بٔاىات االطتخذاو الفعلٕ ّحتٙ تلٌْ املقاسى٘ ميطقٔ٘ مت 

لطي٘ ّمت مجع أطعاس رلتلف اخلذمات يف ىفع التاسٓخ مً الذّل للل خذم٘ مً ٍزِ اخلذمات يف الظ

ًٛ علٙ تلافؤ القْٗ املختاسٗ ، ّمت بعذ رلم احتظاب األطعاس  ليفع عٔي٘ االطتخذاو يف رلتلف الذّل بيا

  . الؼشأٜ٘

تقذٓه ب قلٔال مآَتنٌّْأصبخت اخلذمات يف ٍزِ األٓاو متقاسب٘ ، األمش الزٖ جعل مْفشٖ اخلذمات 

 لتغطٔ٘ذمات التقلٔذٓ٘ امليفشدٗ ، حٔث ٓعنذٌّ إىل عشض رلتلف باقات اخلذمات ّػشاٜ  األطعاس اخل

لً تلٌْ احلاجات املتبآي٘ ملختلف امليتفعني ، ّيف مثل ٍزا الْضع فإٌ مقاسى٘ أطعاس خذمات االتصاالت 

اسىات حيتاج إىل لع علٙ مثل ٍزِ املقحٔث أٌ مً ّٓط متطابقتٔنيطلعتٔني داٜنًا كاملقاسى٘ بني 

ّتقاسٌ الذساط٘ اليت عنْمًٔا ملظتْٚ األطعاس ، ّمتخٔصَا بعيآ٘ ىظشًا ألىَا تتٔ  فقط تقٔٔنًا كلًٔا 

أجشتَا اهلٔٝ٘ بني أطعاس خذمات جتضٜ٘ رلتاسٗ ّبني ىظريتَا يف دّل املقاسى٘ ّتتْصل مً بعذ رلم 
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الظلطي٘ باملقاسى٘ مع الذساط٘  ّضع علٙ تظلط الضْٛ، كنا أٌ املقاسى٘ ٖ حتتلُ الظلطي٘ زال كضللنش

 و .2112الظابق٘ اليت أجشٓت يف عاو 

 :للذساط٘  العنْمٔ٘فٔنا ْٓض  اجلذّل أدىاِ اليتاٜج الللٔ٘ 

 

 

  ٘ٔٓتض  مً اجلذّل أعالِ أٌ مْفشٖ اخلذم٘ يف الظلطي٘ ال حيتلٌْ مشاكض جٔذٗ يف غالب

 ٗ . اخلذمات باملقاسى٘ مع ىظشاَٜه يف الذّل املختاس

 :  كالتالي هي لسلطنةبا ألسعار خدمات األتصاالت بالنسبة للدراسة الرئيسية النتائج اهم و

 :٘طعاس  يف دّل دللع لأل  مقاسب٘أطعاس خذمات الصْت الثابت٘ يف الظلطي٘  خذم٘ الصْت الثابت

 التعاٌّ األخشٚ ، ّأٓضًا مع الذّل املختاسٗ األخشٚ .

 :أطعاس اليطاق العشٓض الثابت يف الظلطي٘ تعذ مً بني األعلٙ مظتْٚ يف  اليطاق العشٓض الثابت

 الظشع٘ املتْطط٘.  ػشحي٘ طتخذاو باطتثياٛالذّل اليت غطتَا الذساط٘ يف مجٔع ػشاٜ  اال

 :٘أطعاس اخلذمات املذفْع٘ القٔن٘ مظبقًا املقذم٘ مً مؼغلٕ الؼبلات  اخلذمات الصْتٔ٘ املتيقل

ريًا متْطط أطعاس دّل دللع التعاٌّ اخللٔجٕ ، أما باليظب٘ ألطعاس يف الظلطي٘ تتجاّص كث

فإٌ األطعاس يف الظلطي٘ حتتل اجلضٛ العلْٖ مً  لألفشاد ّالعنالٛ التجاسٓني اآلجلخذمات الذفع 

 املغطاٗ بالذساط٘ .املقٔاغ مً بني الذّل 

 :طي٘ إما أىَا أقل مً أطعاس خذمات اليطاق العشٓض املتيقل يف الظل اليطاق العشٓض املتيقل

تَا بذّل دللع التعاٌّ األخشٚ أّ أىَا قابل٘ للنقاسى٘ معَا ّرلم باليظب٘ للخذمات املذفْع٘ اىظري

 لؼشحي٘، إال أىَا مً بني األعلٙ طعشًا خلذمات الذفع اآلجل تذىٔ٘ املطتخذاو لؼشحي٘ االمظبقًا 

 شتفع٘ .املطتخذاو اال
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  دللع التعاٌّ األخشٚ مقاسى٘ بذّل  ٗجٔذ الظلطي٘ أطعاسإٌ أظَشت الذساط٘  الذّلٔ٘:المكالمات

امللاملات الذّلٔ٘ مً اهلاتف الثابت أسخص مً ّقذ ّجذ بأٌ ّ احملنْل. أمً اخلط الثابت  اطْاٛ

 االتصال مً اهلاتف اليقال ملعظه البلذاٌ.

املْضخ٘ ٍيا ّرلم  ّمً املياطب أٌ ىزكش ٍيا أٌ ػشكات إعادٗ بٔع اخلذمات مت اطتبعادٍا مً اليتاٜج

إال أٌ التقشٓش اللامل امليؼْس باملْقع اإلللرتّىٕ للَٔٝ٘ ٓتضنً حصتَا الظْقٔ٘ ، ذلذّدٓ٘  بظبب

 املقاسى٘ ػامل٘ ػشكات إعادٗ البٔع ّأٓضًا بذّىَا .

حنْ  ّقذ تالحظ مً خالل ٍزِ الذساط٘ أٌ األطعاس يف العذٓذ مً الذّل األخشٚ تتجُ بصف٘ عام٘

أما باليظب٘ للظلطي٘ فقذ خلصت يظب٘ للعذٓذ مً اخلذمات اليت غطتَا ٍزِ الذساط٘ ، االخنفاض بال

مل ٓتخظً مشكض الظلطي٘  بالشغه مً االخنفاض الطفٔف يف اطعاس بعض اخلذمات إال أٌ ُأىالذساط٘ اىل 

 .و ملعظه اخلذمات2112و باملقاسى٘ مع ىتاٜج دساط٘ عاو 2114يف عاو 

اخلذم٘ يف تْفري البٔاىات هلزِ الذساط٘ ّتؼري إىل أٌ اليتاٜج امليؼْسٗ ٍيا  تقذس اهلٔٝ٘ مظاٍن٘ مْفشٖ

ظتخلص٘ مً دساط٘ مقاسى٘ األطعاس باملْقع ػامل٘ ، ّتيِْ إىل ّجْد املضٓذ مً املعلْمات امللٔظت 

 ( .www.tra.gov.omاإلللرتّىٕ للَٔٝ٘ : )
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