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من نحن

2002م بموجــب قانــون تنظيــم االتصــاالت الصــادر  أنشــئت هيئــ�ة تنظيــم االتصــاالت فــي عــام 
بالمرســوم الســلطاني رقــم 2002/30م بهــدف تحريــر قطــاع االتصــاالت واالرتقــاء بــه وقــد تــم 
ــون  ــا لقان ــلطنة وفق ــي الس ــة ف ــات البريدي ــاع الخدم ــم  قط ــام 2012م بتنظي ــي ع ــ�ة  ف ــف الهيئ تكلي
تنظيــم الخدمــات البريديــة الــذي صــدر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2012/71م ، بهــدف 

تحريــر  وتنميــة قطــاع البريــد فــي الســلطنة.

نجحــت الهيئــ�ة فــي تلبيــ�ة توقعــات المرخصيــن  مــن خــال توفيــر المــوارد الضروريــة مــن 
الطيــف التــرددي فــي النطاقيــن 800 و2600 ميجاهيرتــز  وبالتالــي ضمــان عــدم وجــود عوائــق 
لتوافــر الســعات المطلوبــة فــي التغطيــة والتوســعة لخدمــات االتصــاالت المتنقلــة بمــا 
ــورد  ــر الم ــذي يعتب ــرددي ، ال ــف الت ــر الطي ــع تواف ــض. وم ــاق العري ــات النط ــك خدم ــي ذل ف
ــد  ــب المتزاي ــ�ة الطل ــم تلبي ــص له ــن المرخ ــع م ــة؛ يتوق ــات المتنقل ــم   الخدم ــايس لتقدي األس
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــبكاتها ف ــية لش ــة األساس ــة والتغطي ــض المتنقل ــاق العري ــات النط ــى خدم عل

ــاد. الب
ــد  ــى تزوي ــ�ة تنظيميــة تهــدف لقطــاع اتصــاالت قــادر عل ــق بيئ ــى خل ــ�ة طاقاتهــا عل وتركــز الهيئ
جميــع المســتخدمين بالنفــاذ إلــى خدمــات اتصــاالت عالميــة الجــودة وبأســعار ميســورة ، 
 لهــذه الغايــة تعمــل الهيئــ�ة باســتمرار لزيــادة عــدد موفــري خدمــات االتصــاالت فــي 

ً
وتحقيقــا

ــاد  ــة أبع ــ�ة أربع ــددت الهيئ ــد ح ــتهلكين . وق ــارات للمس ــن الخي ــر م ــدر أكب ــر ق ــوق وتوفي الس
تمثــل الســمات األساســية للخدمــات ذات المســتوى العالــي - الجــودة واألســعار والتغطيــة 
البيئــ�ة  لضمــان  مواردهــا  بتكريــس  وقامــت   ، الخيــارات  مــن  واســعة  تشــكيلة  وإتاحــة 
التنظيميــة الصحيحــة الــي تمكنهــا مــن بلــوغ أهــداف رؤيتهــا فــي عــام 2018م ، وعــاوة علــى 
ــدل   ــم  كالع ــن القي ــاس م ــى أس ــز عل ــاملة ترتك ــتراتيجية ش ــر اس ــ�ة بتطوي ــت الهيئ ــك  قام ذل

ــي . ــزام األخاق ــن وااللت ــة بالمنتفعي ــي والعناي ــل الجماع ــؤولية  والعم ــفافية  والمسـ والش
ــز إلــى جانــب الرؤيــة والمهمــة االســتراتيجية الــي تــم 

ّ
وســيكون مــن شــأن التنظيــم المرك

 فــي االســتجابة لتوقعــات الشــركاء وتحســين كفــاءة وفعاليــة 
ً
تعديلهــا دعــم األداء وخصوصــا

االتصــاالت  قطاعــي  فــي  للمعرفــة  كمنــارة  الهيئــ�ة  وســتعمل   ، والعمليــات  اإلجــراءات 
ــك  ــي ذل ــدة ف ــة معتم ــات الحكومي ــذ السياس ــا بتنفي ــتواصل التزامه ــة وس ــات البريدي والخدم

علــى مجموعــة مــن اللوائــح والتدخــات الصحيحــة .
إلــى انقطــاع خدمــات  الــي أدت  الجذريــة  بالتحقيــق فــي  األســباب  الهيئــ�ة  كمــا قامــت 
ــن  ــت م ــد طلب ــاعات ، وق ــع س ــن تس ــارب م ــا يق ــى م ــر 2014 م ال ــخ 17 نوفمب ــاالت بت�اري االتص
ــاد  ــال اعتم ــن خ ــات م ــتمرارية الخدم ــان اس ــر لضم ــع تدابي ــاالت وض ــبكات االتص ــغلي ش مش
ــة  ــذا باإلضاف ــبكات ، ه ــي ادارة الش ــة ف ــم االحتي�اطي ــز النظ ــات وتعزي ــل الممارس إدارة أفض
ــات  ــع جه ــ�ة م ــل الهيئ ــف. وتعم ــه المخال ــص ل ــى المرخ ــة عل ــرض غرام ــ�ة  بف ــام الهيئ ــى قي إل
ــان  ــ�ة لضم ــ�ة الوطني ــ�ة التحتي ــة  للبني ــغ األهمي ــج بال ــع برنام ــا لوض ــم تكليفه ــرى ت ــة أخ حكومي

ــلطنة.  ــي الس ــتهلكين ف ــع المس ــات لجمي ــبكات والخدم ــر الش ــن توف ــال م ــتوى ع مس
ــث  ــص ثال ــقط كمرخ ــة مس ــي محافظ ــور ف ــا للجمه ــم خدماته ــر تقدي ــركة أواص ــدأت ش ــا ب كم
 . العريــض  للنطــاق  العمانيــ�ة  للشــركة  التحتيــ�ة  البنيــ�ة  اســتخدام  عبــر  الثابتــ�ة  للخدمــات 
فيمــا  للمســتهلكين  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى  ارتفــاع  المنافســة  زيــادة  مــع  ويتوقــع 
ــادة  ــتمرة لزي ــود مس ــإن الجه ــل  ف ــعار ،  وبالمقاب ــاض األس ــودة وانخف ــين الج ــق بتحس يتعل

مســتوى المنافســة فــي ســوق الخدمــات المتنقلــة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 معالــي الدكتور /

 محمد بــن حمد الرمحي      

ــلس اإلدارة ــس مجــــــــــــــ      رئيـــــــ
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ــة  ــى إلتاح ــة المثل ــ�ة التنظيمي ــق البيئ ــة لتحقي ــا الرامي ــذل جهوده ــي ب ــ�ة ف ــتمر الهيئ تس
ــول  ــي واإلدراك  بحل ــع بالوع ــتهلكين يتمت ــن المس ــور م ــتوى لجمه ــة المس ــات عالمي خدم
 لهــذه الرؤيــة تــم االنتهــاء مــن جانبيــ�ن مهميــن مــن األدوات 

ً
عــام 2018م . وتحقيقــا

البيــي، والئحــة  التنظيميــة ، حيــث يتعلــق األول باألســعار )الئحــة النفــاذ والربــط 
ــودة  ــر بالج ــب اآلخ ــق الجان ــابات ( ويتعل ــل الحس ــح فص ــة  ولوائ ــعار التجزئ ــة ألس التعرف
)لوائــح جــودة الخدمــة( . وقــد تــم نشــر هــذه اللوائــح فــي الجريــدة الرســمية فــي 
ــى تعزيــز وتشــجيع المنافســة فــي  شــهر ابريــل  مــن العــام 2016م وُيتوقــع أن تعمــل عل

ــة.   ــة المقدم ــودة الخدم ــين ج ــوق وتحس الس

 رسالة الرئيس التنفيذي

ســعادة الدكتور  /
حمد بن ســالم الرواحي

الرئيــس التنفيذي

الترددي الطيف  إدارة 

قامــت الهيئــ�ة بمنــح حقــوق اســتخدام الطيــف التــرددي لتقنيــ�ة الجيــل الرابــع فــي 
ــات  ــاء باحتي�اج ــدف الوف ــك به ــدو وذل ــ�ل وأوري ــز لعمانت ــن 800 و 2600 ميجاهرت النطاقي
ــث  ــة ، حي ــض المتنقل ــاق العري ــات النط ــم خدم ــة لتقدي ــرددات الازم ــن الت ــة م ــغلين الماس المش
إن إضافــة النطاقيــن 800  و 2600 ميجاهيرتــز لتــرددات الطيــف المخصصــة لشــبكات 
ــات  ــر الخدم ــبكة،و توفي ــاءة الش ــز كف ــي تعزي ــهم ف ــلطنة سيس ــي الس ــع  ف ــل الراب الجي
ليخــدم  عالميــة   تقنيــ�ات  باســتخدام  العريــض،  النطــاق  خــاص  وبشــكل   ، المتنقلــة 
فــي  وبالــذات  المشــغلين  علــى  التكاليــف  خفــض  علــى  وليعمــل  العامــة  المصلحــة 
النطــاق 800 ميجاهيرتــز.  والــذي يعــزز التغطيــة الواســعة داخــل المبانــي وخارجهــا 
و التعامــل مــع التحديــات المتمثلــة فــي التضاريــس الصعبــة  وتنــوع المســاكن فــي 
 
ً
مهمــا ميغاهيرتــز   2600 النطــاق  نشــر  ويعتبــر  الســلطنة.  فــي  الريفيــة  المناطــق 

ــي  ــكاني�ة ف ــة الس ــق ذات الكثاف ــي المناط ــة ف ــرعات  العالي ــن الس ــات م ــ�ة االحتي�اج لتلبي
. الســلطنة 

المنافســة واألسعار

لألســعار  الوصــول  فــي  المنافســة  تؤديــه  الــذي  المهــم  الــدور  علــى  الهيئــ�ة  تؤكــد  
المناســبة إلــى جانــب الجــودة، وإســتمرارية وتوفــر الخدمــات ، حيــث عملــت علــى 
االنتهــاء مــن الئحــة النفــاذ والربــط البيــي والــي صــدرت فــي بدايــة عــام 2016 م  ،  
ويتوقــع أن تســهم فــي زيــادة المنافســة. كمــا أن الهيئــ�ة أصــدرت الئحــة التعرفــة 

تمــارس  الــي  قــد  تحديــد األســعار  إســاءة فــي  المنتفعيــن مــن أي  لحمايــة مصالــح  التجزئــة  ألســعار 
مــن قبــل المرخصيــن المهيمنيــ�ن، وتهــدف الئحــة التعرفــة ألســعار التجزئــة كذلــك لمنــح مرونــة أكبــر 
للمرخصيــن غيــر المهيمنيــ�ن فــي ســوق محــددة  لتقديــم باقــات جديــدة وإتاحــة خيــارات أكثــر للمنتفعيــن، 
ــاون  ــس التع ــ�ن دول مجل ــي بي ــوال الدول ــة  التج ــروع  تعرف ــي مش ــادرة ف ــام  المب ــ�ة زم ــذت الهيئ ــا  أخ كم
ــات . ــوال البي�ان ــة تج ــواردة وخدم ــادرة وال ــوال الص ــات التج ــعار مكالم ــقف  ألس ــر أس ــذي أق ــي وال الخليج

الخدمات جودة 

قامــت الهيئــ�ة فــي إطــار جهودهــا لضمــان مســتويات مقبولــة لجــودة الخدمــات والتغطيــة بمراجعــة 
ــد   ــاع ، وق ــ�ة للقط ــ�ة الرقابي ــور البيئ ــى تط ــا إل ــؤدي بدوره ــوف ت ــي س ــة ال ــودة الخدم ــح ج ــة ولوائ أنظم
أصــدرت اللوائــح المعدلــة فــي بدايــة 2016 م. كمــا نفــذت الهيئــ�ة مســوحات ميدانيــ�ة لفحــص أداء شــبكات 
االتصــاالت المتنقلــة حيــث يقــوم عــدد مــن المختصيــن والفنييــ�ن بالهيئــ�ة بإجــراء الفحوصــات الفنيــ�ة 
والتجربــة الميدانيــ�ة ألداء شــبكات االتصــاالت المتنقلــة الخاصــة بالمشــغلين ) عمانتــ�ل ( و )أوريــدو( .

شؤون المســتهلكين 

ــدات  ــزة ومع ــتخدام أجه ــراء واس ــر ش ــاالت بمخاط ــات االتص ــن خدم ــن م ــة المنتفعي ــ�ة بتوعي ــوم الهيئ تق
اتصــاالت غيــر معتمــدة كأجهــزة الهاتــف المتنقــل الــي ال تحمــل رقــم الهويــة الدوليــة للهواتــف المحمولــة 
ــى  ــات عل ــرض تحدي ــاالت وتف ــودة االتص ــى ج  عل

ً
ــلبا ــدة س ــر المعتم ــزة غي ــذه األجه ــر ه ــث تؤث )IMEI (، حي

بشــكاوى  يتعلــق  فيمــا  أمــا  المطلــوب.  المســتوى  دون  معــدات  مــع  التعامــل  خــال  مــن  الشــبكات 
المنتفعيــن فإنــه يتــم تقييــم قنــوات االتصــال الســتام ومعالجــة الشــكاوى  بشــكل دوري بمــا يكفــل ســرعة 
ــتهلكين  ــتوى رىض  المس ــم لمس ــراء تقيي ــام 2016م إج ــي الع ــيتم ف ــا س ــكاوى. كم ــي الش ــت ف ــة الب وفعالي

ــتقبلية. ــح المس ــدة للوائ ــرات جدي ــاد مؤش ــارية وإيج ــة الس ــراءات التنظيمي ــر اإلج ــاس تأثي ــك لقي وذل

خيص ا لتر ا

ــا  ــوم بدوره ــي تق ــض لك ــاق العري ــ�ة للنط ــركة العماني ــى للش ــة األول ــن الفئ ــص م  ترخي
ً
ــ�ا ــدر قريب ــوف يص س

ــعات  ــر س ــي توفي ــركة ف ــدأت الش ــد ب ــض . وق ــاق العري ــ�ة للنط ــتراتيجية الوطني ــداف االس ــز أه ــي تعزي ف
ــرا  ــر مؤخ ــركة أواص ــدأت ش ــا ب ــ�ن. كم ــم الحاليي ــص له ــقط للمرخ ــة مس ــي محافظ ــة ف ــاف البصري ــن األلي م
فــي العمــل كمشــغل مــن الفئــة األولــى  مــن خــال تقديــم خدمــات النطــاق العريــض الثابتــ�ة فــي محافظــة 
ــاق  ــ�ة للنط ــركة العماني ــة للش ــ�ة المملوك ــ�ة التحتي ــن البني ــزاء  م ــراء أج ــم بش ــص له ــوم المرخ ــقط. ويق مس

ــا.  ــن عبره ــم للمنتفعي ــم خدماته ــض وتقدي العري
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االجتماعات 

تــم تعييــ�ن مجلــس إدارة الهيئــ�ة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2011/69م بت�اريــخ 12 يونيــو 2011م ، ويتكــون مــن أربعــة أعضــاء برئاســة 
ــدة  ــاذ ع ــم اتخ ــد ت ــام 2015م، وق ــي ع ــرات ف ــاث م ــس ث ــع المجل ــاز . اجتم ــط والغ ــر النف ــي  وزي ــد الرمح ــن حم ــد ب ــور/ محم ــي الدكت معال
قــرارات فــي تلــك االجتماعــات تمثلــت فــي اللوائــح الجديــدة الــي تــم إصدارهــا والخطــط للســنوات القادمــة، وهدفــت تلــك القــرارات إلــى 

ــتوى. ــة المس ــات عالمي ــم خدم ــل تقدي ــي تكف ــة ال ــة الصحيح ــ�ة التنظيمي ــر البيئ ــد وتوفي ــاالت والبري ــي االتص ــر أداء قطاع تطوي

 معالــي الدكتور /

 محمد بــن حمد الرمحي      

ــلس اإلدارة ــس مجــــــــــــــ      رئيـــــــ

/ لي معا

 يحىي بن ســعيد الجابري 

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/

 سالم بن ســلطان الرزيقي

اإلدارة  مجلس  عضو 

الفاضل/ 

خلف بــن عبدهللا الصوافي

اإلدارة مجلس  عضو 

استراتيجية الهيئ�ةإدارة الهيئ�ة
ــس إدارة الهيئ�ة المهمــة والرؤية والقيمأعضاء مجل

لمهمة ا

نحــن الجهــة الوطنيــ�ة المنــاط بهــا تنظيــم قطاعــي االتصــاالت و البريــد عــن طريــق ترجمــة السياســات الحكوميــة إلــى لوائــح ونظــم 
ــح  ــة مصال ــاذ وحماي ــر النف  لتوفي

ً
ــعيا ــتدامة س ــية ومس ــورة تن�افس ــات بص ــم الخدم ــة تقدي ــا إلتاح ــزام به ــا وااللت ــان تطبيقه ــادات وضم وإرش

المنتفعيــن المتعلقــة باألســعار وجــودة الخدمــة .

الرؤية 

أن تمتلــك البيئــ�ة التنظيميــة الصحيحــة الــي تكفــل لها تقديــم خدمات عالمية المســتوى للجميــع بحلول عام 2018م 

لقيم ا
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 الخطط لعام 2016م

اللوائح
اللوائــح المتعلقة بالمنافســة:  

اســتكملت الهيئــ�ة خــال عــام 2013م أول مراجعــة للســوق وأصــدرت فــي أغســطس 2013م القــرار رقــم 2013/74م بشــأن تعريــف الســوق 
والهيمنــة، حيــث يعــرف هــذا القــرار  األســواق ويحــدد المشــغلين المهيمنيــ�ن فــي كل ســوق وذلــك عبــر إخضاعهــم لمعالجــات أو التزامــات 
تنظيميــة مناســبة . ولوضــع الصيغــة النهائيــ�ة للوائــح المذكــورة أدنــاه فقــد عقــدت مشــاورات مكثفــة مــع أصحــاب المصلحــة خــال العــام 

2015م :  

• ــاذ والربط البيين	 الئحة النف
تهــدف الائحــة إلــى تحســين بيئــ�ة التن�افــس واســتقطاب موفــري خدمــات جــدد واســتثمارات إضافيــة فــي قطــاع االتصــاالت فــي 
الســلطنة ، مــن خــال ضمــان توفــر  خدمــات النفــاذ والربــط البيــي لموفــري خدمــات االتصــاالت المنافســين فــي إطــار زمــي مناســب ممــا 

ــم.  ــص له ــ�ن المرخ ــة بي ــة العادل ــق المنافس ــى تحقي ــاعد عل يس

• الئحة فصل الحســابات	
الــي يوفرهــا المشــغلين المهيمنيــ�ن بطريقــة منافيــة  الدعــم  بيــ�ن مجموعــة الخدمــات  إلــى تجنــب  تهــدف الائحــة بشــكل أســايس 

للمنافســة ومنــع  تقليــص هامــش الربــح إن وجــد.

• الئحــة التعرفة ألســعار التجزئة	
ــذه  ــب ه ــاالت. وبموج ــات االتص ــن خدم ــرون للمنتفعي ــن يوف ــة الذي ــاالت العام ــات االتص ــري خدم ــع موف ــى جمي ــة عل ــذه الائح ــق ه تطب
ــن  ــي حي ــدة ف ــه الجدي ــاق تعرفت ــل إط ــ�ة  قب ــة الهيئ ــى موافق ــول عل ــن الحص ــه المهيم ــص ل ــن المرخ ــب م ــدة، ُيطل ــة الجدي ــة التنظيمي الائح
أن المرخــص لــه غيــر المهيمــن يطلــب منــه  تقديــم مقتــرح التعرفــة الخاصــة بــه إلــى الهيئــ�ة فقــط لاطــاع والحفــظ فــي الســجات، حيــث 

ــوق. ــرات الس ــات وتغي  الحتي�اج
ً

ــتجابة ــم اس ــاق عروضه ــ�ن إلط ــر المهيمني ــم غي ــص له ــة للمرخ ــة الازم ــاد المرون ــى ايج ــذا عل ــيعمل ه س

ــق  ــى وثائ ــاع عل ــور  لاط ــوم الجمه ــن وعم ــم المنتفعي ــن فيه ــة بم ــراف ذات العاق ــة األط ــم وكاف ــص له ــع المرخ ــ�ة جمي ــت الهيئ ــا دع كم
المشــاورات وتقديــم مرئي�اتهــم مشــفوعة  بالمعلومــات والتحليــات المســاندة. 

ــة التغطي
طلبــت الهيئــ�ة مــن المشــغلين بنــ�اء  مواقــع جديــدة محــددة حيــث وصــل عــدد المواقــع الــي تــم إضافتهــا إلــى  112 موقــع مقابــل الســماح 
ــع  ــي المواق ــوف تغط ــز . وس ــن 800  و 2600 ميجاهيرت ــي النطاقي ــع  ف ــل الراب ــبكات الجي ــة لش ــة المخصص ــرددات الراديوي ــتخدام الت باس

ــاه: ــات فــي الجــدول أدن الجديــدة بعــض القــرى البعيــدة الــي ال تتوفــر فيهــا أي مــن خدمــات االتصــاالت وذلــك وفــق البي�ان
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األسعار
ــي تعرفة االتصاالت   التغيرات ف

ــن.  ــح المنتفعي ــة مصال ــك لحماي ــم وذل ــكل منتظ ــة بش ــم ومراقب ــب تقيي ــي تتطل ــي فه ــ�ة وبالتال ــة الهيئ ــز رؤي ــن ركائ ــن ضم ــعار م ــر األس تعتب
وقامــت الهيئــ�ة خــال عــام 2014م بإجــراء دراســة مقارنــة ألســعار خدمــات االتصــاالت بغــرض المقارنــة بأســعار موفــري خدمــات االتصــاالت 
ــاالت  ــات االتص ــعار خدم ــة أس ــى مقارن ــ�ة عل ــة الهيئ ــذه الدراس ــاعدت ه ــد س ــارة ، وق ــرى مخت ــي ودول أخ ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ب
فــي الســلطنة باإلعتمــاد علــى مقيــاس مقارنــة إقليــي و وضــع اســتراتيجيات مناســبة لمعالجــة قضايــا التســعير حيثمــا يكــون ذلــك 
مناســبا. ولكــون المقارنــة الســطحية لألســعار ال تظهــر الصــورة الكاملــة  فــإن هــذه المقارنــة أعطــت نظــرة أدق  حــول وضــع األســعار  فــي 
ــر  ــ�ة تنظ ــإن الهيئ ــه ف ــ�ار. وعلي ــن االعتب ــا بعي ــب اخذه ــي يج ــة وال ــكل دول ــة ب ــرى الخاص ــل األخ ــن العوام ــد م ــد العدي ــث يوج ــلطنة ، حي الس
ــى تحمــل تكلفــة مختلــف أنــواع  ــم إعــداد مؤشــر لحســاب القــدرة عل ــى تحمــل تكلفــة الخدمــات ، وقــد ت ــى األســعار مــن حيــث القــدرة عل إل
درجــت خدمــات االتصــاالت الرئيســية التاليــة فــي ســلة اســعار وذلــك 

ُ
خدمــات االتصــاالت المقدمــة فــي الســلطنة. وبشــكل مبدئــي فقــد أ

ــكل دوري:  ــر بش ــاس المؤش لقي

الخدمــات الصوتيــ�ة الثابت�ة 
خدمــات النطاق العريــض الثابت�ة 

خدمــات الهاتف المتنقــل الصوتي�ة
خدمــات النطاق العريــض المتنقل 

ســيتم نشــر النت�ائــج عندما يقوم المؤشــر بجمــع بي�انات تاريخيــة كافية لوصــف التغيرات بوضوح. 

ــة  ــات التنظيمي ــن المعالج ــاء م ــى االنته  عل
ً
ــا ــل حالي ــة وتعم ــوق والهيمن ــف الس ــأن تعري  بش

ً
ــرارا   ق

ً
ــابقا ــدرت س ــد أص ــ�ة ق ــث أن الهيئ وحي

ــاألدوات التنظيميــة الجديــدة  ــ�دأ العمــل ب ــى أن يب ــر المهيمــن ، وإل ــه المهيمــن وغي ــة مختلفــة للمرخــص ل واألدوات الازمــة للســماح بمعامل
ســيتم تنظيــم اســعار البيــع بالتجزئــة بمراعــاة مصلحــة المنتفــع. لذلــك فــان الهيئــ�ة تعتــزم تطبيــق لوائــح تتعلــق بالمعالجــات وذلــك 

ــة.  ــعار التجزئ ــة ألس ــة التعرف ــابات والئح ــل الحس ــة فص ــي والئح ــط البي ــاذ والرب ــة النف ــمل الئح ــي تش ــة وه ــادة المنافس ــجيع وزي لتش

البريد قطاع 

ــا  ــي جهوده ــك ف ــاع وذل ــذا القط ــة له ــار المنافس ــع إط ــة ووض ــات البريدي ــوق الخدم ــم س ــي لتقيي ــاري عال ــ�ن استش ــ�ة بتعيي ــت الهيئ قام
الراميــة إلــى  تنظيــم وتطويــر هــذا القطــاع . وســوف تشــمل هــذه الدراســة لوائــح تتعلــق بضبــط األســعار وجــودة الخدمــة فــي الســلطنة 
ــا  ــوم به ــة تق ــع دراس ــوازي م ــة بالت ــذه الدراس ــت ه ــد أجري ــام 2016م.  وق ــة ع ــف أو نهاي ــي منتص ــة ف ــذه الدراس ــتكمل ه ــرر أن تس ــد تق وق

ــلطنة.  ــي الس ــريع ف ــد الس ــادي والبري ــد الع ــاع البري ــة لقط ــع سياس ــاالت لوض ــل واالتص وزارة النق
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أدى زيــادة انتشــار الخدمــات الثابتــ�ة والمتنقلــة وزيادةاإلقبــال علــى خدمــات النطــاق العريــض إلــى تواصــل نمــو قطــاع االتصــاالت بثبــ�ات 
فــي جميــع شــرائحه ، كمــا توضحــة الرســومات التاليــة:

الخدمــات المتنقلة
ــت 453  ــادة بلغ ــترك ، بزي ــون مش ــم 6.647 ملي ــغ عدده ــث بل ــة حي ــات المتنقل ــتركي الخدم ــدد مش ــي ع ــادة ف ــام 2015م زي ــة ع ــهد نهاي ش
ــنوات  ــال الس ــرد خ ــكل مط ــو بش ــة كان ينم ــات المتنقل ــتركي الخدم ــدد مش ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــايض. وعل ــام الم ــة بالع ــترك مقارن ــف مش أل
الخمــس الماضيــة، فــإن انخفــاض النســبة المئويــة لإلنتشــار خــال عــايم 2012م و 2013م يعــود  إلــى إعــادة صياغــة آليــة احتســاب 

التقديــرات الســكاني�ة . 

الخدمــات الثابت�ة
بنهايــة عــام 2015م بلــغ إجمالــي خطــوط الهاتــف الثابــت  434,932 ،بنســبة زيــادة وقدرهــا 16% عــن العــام المــايض . ارتفــع معــدل انتشــار 

خطــوط الهاتــف الثابــت مــن حيــث عــدد الســكان مــن 9.4% فــي 2014م إلــى 10.1% فــي 2015م.  بلغــت نســبة مشــتركي الخدمــات المتنقلــة مســبقة الدفــع 91.18%  مــن إجمالــي المشــتركين فــي الخدمــات المتنقلــة ، حيــث وصــل 
ــام  ــة ع ــترك بنهاي ــف مش ــع 585 أل ــة الدف ــة آجل ــات المتنقل ــي الخدم ــتركين ف ــدد المش ــغ ع ــا بل ــترك ، بينم ــون مش ــى 6.061 ملي ــم إل عدده

2015م. 

 أداء قطاع االتصاالت
ــون 41%  و %15  ــة يمتلك ــات المتنقل ــع الخدم ــادة بي ــركات إع ــدو وش ــن أن أوري ــي حي ــاالت 44% ، ف ــوق االتص ــي س ــ�ل ف ــة عمانت ــت حص بلغ

ــتركين. ــدد المش ــة ع ــى حص ــ�اًء عل ــوق بن ــة الس ــاب حص ــم احتس ــد ت ــي. وق ــى التوال عل

إجمالــي عدد المشــتركين فــي الخدمات المتنقلــة آجلة ومســبقة الدفع)مليون(

إجمالــي عدد المشــتركين فــي الخدمــات المتنقلة )مليون(

الحصــص الســوقية لموفري خدمة الهاتــف المتنقل )%(

ــوط الهاتف الثابت  إجمالي خط



19 18

اإلنترنت خدمات 
ــت  ــا بلغ ــايض، كم ــام الم ــن الع ــبة 31% ع ــادة بنس ــت  236,004، أي بزي ــت الثاب ــتركين باإلنترن ــدد المش ــي ع ــغ إجمال ــام 2015م بل ــة ع بنهاي
ــار  ــة لإلنتش ــبة المئوي ــاض  النس ــر أن انخف ــر بالذك ــام 2015م. الجدي ــة ع ــر 41% بنهاي ــن األس ــت م ــت الثاب ــتركين باالنترن ــار المش ــبة انتش نس

ــكاني�ة. ــرات الس ــاب التقدي ــة احتس ــة آلي ــادة صياغ ــى إع ــود إل يع

 بنســبة %31.7 
ً
ســجل عــدد مشــتركي النطــاق العريــض الثابــت ) يشــمل خطــوط المشــتركين الرقميــة والخطــوط المؤجــرة واألليــاف( نمــوا

مقارنــة بالعــام المــايض. الجديــر بالذكــر أن انخفــاض  النســبة المئويــة لإلنتشــار يعــود إلــى إعــادة صياغــة آليــة احتســاب التقديــرات 
الســكاني�ة.

ــة  ــي محافظ ــقط . وتأت ــة مس ــن محافظ ــع ضم ــ�ة تق ــوط الثابت ــوع الخط ــف مجم ــن نص ــارب م ــا يق ــى أن م ــاه إل ــي أدن ــم البي�ان ــ�ن الرس يبي
ــدد  ــي ع ــات ف ــ�ن المحافظ ــل بي ــي األق ــطى ه ــة الوس ــا محافظ ــت، بينم ــف الثاب ــوط الهات ــي خط ــي إجمال ــقط ف ــة مس ــد محافظ ــار بع ظف

ــت. ــف الثاب ــوط الهات ــي خط ــتركين ف المش

 تغيــر نســبة توزيــع  خطوط الهاتــف الثابــت  المنزلية والتجارية إلــى 61% و39%  على التوالي.

نســبة المشــتركين في خطــوط  الهاتف  الثابت

نســبة توزيع  خطــوط  الهاتف  الثابت

عــدد المشــتركين باإلنترنت الثابت

عدد مشــتركي النطــاق العريض  الثابت
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ــترك،  ــون مش ــم 3.254 ملي ــغ عدده ــث بل ــطين حي ــل النش ــض المتنق ــاق العري ــتركي النط ــدد مش ــي ع ــادة ف ــام 2015م زي ــة ع ــهد نهاي ش
2015م. وفيمــا يلــي تفاصيــل  75.64% بنهايــة عــام  إلــى  وارتفعــت نســبة انتشــار خدمــة النطــاق العريــض المتنقــل بالنســبة للفــرد 

الخدمــات المندرجــة ضمــن خدمــة النطــاق العريــض العاديــة وخدمــة النطــاق العريــض المخصصــة :

االتصاالت إيرادات 
871.586 مليــون ريــال عمانــي بزيــادة بنســبة 8.5% عــن  بلــغ إجمالــي اإليــرادات المحققــة بواســطة قطــاع االتصــاالت فــي العــام  2015م،  
ــف  ــات الهات ــاهمت خدم ــا س ــاالت  67% ، بينم ــاع االتص ــرادات قط ــي إي ــة ف ــات المتنقل ــاهمة الخدم ــة مس ــت حص ــايض .  وبلغ ــام الم الع

ــبة %33.  ــت بنس ــت واالنترن الثاب

انخفــض متوســط اإليراد لــكل مســتخدم للخدمــات المتنقلة ليصل إلى 7.3 ريــاالت بنهاية عام 2015م . 

1.       اشــتراكات خدمــة النطــاق العريض المخصــص تتضمن:
اشــتراك الجيــل الثالث عبــر جهاز دونجل/مودم .  

باقــة الخدمــات الصوتيــ�ة المســتقلة الي يشــترك المنتفع مــن خالها في باقــة بي�انات إضافية.  
باقــة الدفع المســبق للبي�انات فقط  باســتخدام مودم الســلكي .  

2.       اشــتراكات خدمــة النطاق العريــض العادية )النشــطين( تتضمن:
اشــتراكات الخدمــات الصوتي�ة المســتقلة الي تشــمل باقــة الدفع المســبق للبي�انات.  

باقــة الخدمــات الصوتيــ�ة المتضمنة مــع بي�انات محدودة.  
باقــة الخدمــات الصوتيــ�ة المتضمنة مع بي�انــات غير محدودة.  

باقــة الخدمــات الصوتيــ�ة المســتقلة الي يشــتري المنتفع مــن خالها رصيــد للبي�انات بشــكل منتظم ليضيفه إلى حســابه.  

إجمالي إيــرادات قطاع االتصاالت

متوســط اإليرادات الشــهرية لكل مســتخدم للخدمــات المتنقلة

ض
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ــام  ــة ع  بنهاي
ً
ــهريا ــط ش ــي المتوس ــال ف ــي 21.46ري ــع حوال ــة الدف ــة آجل ــاالت المتنقل ــات االتص ــتخدم لخدم ــكل مس ــراد ل ــط اإلي ــغ متوس بل

2015م ويعــود انخفــاض متوســط اإليــراد لــكل مســتخدم إلــى نمــو قاعــدة المشــتركين بنظــام الدفــع اآلجــل مقارنــة باإليــرادات المحققــة .
االســتثمارات في قطاع االتصاالت 

ــن 219.71  ــتثمارات م ــت االس ــث انخفض ــايض ، حي ــام الم ــة بالع ــبة 3.5% مقارن ــاالت بنس ــاع االتص ــي قط ــتثمارات ف ــي االس ــض إجمال انخف
ــام 2015م.   ــي ع ــي ف ــال عمان ــون ري ــى 212.24 ملي ــام 2014م إل ــي ع ــي ف ــال عمان ــون ري ملي

انخفــض متوســط اإليــراد الشــهري لكل مســتخدم لخدمات الصــوت الثابت�ة آجلة ومســبقة الدفع إلى 5 ريــال عماني خال عام 2015م. 

ــى 29.3  ــل إل ــايض ووص ــام الم ــة بالع ــبة 17.5%  مقارن ــ�ة بنس ــت الثابت ــات االنترن ــتخدم لخدم ــكل مس ــهري ل ــراد الش ــط اإلي ــض متوس انخف
ريــال عمانــي خــال عــام 2015م. 

يوضــح الرســم أدناه  نســبة توزيع االســتثمارات في شــبكات الخدمات المتنقلــة والثابتــ�ة والنطاق العريض. 
   

متوســط اإليرادات الشــهرية لكل مســتخدم لخدمــة االنترنت الثابتــ�ة )ريال عماني(

متوســط اإليرادات الشــهرية  لكل  مســتخدم في خدمــات االتصاالت المتنقلــة آجلة الدفع

 االســتثمارات فــي قطاع  االتصاالت

نســبة توزيع اإلســتثمارات في شــبكات اإلتصاالت المختلفة
متوســط اإليــرادات الشــهرية لكل مســتخدم لخدمات الصــوت الثابت�ة آجلة و مســبقة الدفع
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احصائي�ات أسماء نطاقات اإلنترنت

التوظيف فــي قطاع االتصاالت  

ــغ  ــث بل ــي، حي ــاد الوط ــم االقتص ــي دع ــاالت ، ف ــات االتص ــري خدم ــاالت وموف ــم االتص ــ�ة تنظي ــي هيئ  ف
ً
ــا ــاالت ، ممث ــاع االتص ــاهم قط س

ــام 2015م .  ــة ع ــل بنهاي ــدوام كام  ب
ً
ــا ــن 4,010 موظف ــي الموظفي إجمال

ــام   ــكل ع ــاالت بش ــاع االتص ــي قط ــن ف ــبة التعمي ــت نس ــن بلغ ــي حي ــغ )94.4%(، ف ــن بل ــدل تعمي ــاالت مع ــم االتص ــ�ة تنظي ــت هيئ وحقق
.)%90.6 (

التوظيف فــي قطاع االتصاالت 

نســبة التعمين 

). om(و )زيــادة تســجيات النطاقين ).عمان

عــدد  التســجيات للمســجلين المعتمدين 

). om ( و )الحصــص الســوقية للمســجلين المعتمديــن للنطاقيــن ).عمان 
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مؤشرات األداء لمقديم الخدمات البريدية أداء قطاع البريد

ســوق الخدمات البريدية

ــي  ــاه إجمال ــدول أدن ــح الج ــايم 2012م و 2015م. يوض ــ�ن ع ــل بي ــكل متواص ــو بش ــريعة بالنم ــة والس ــة العادي ــات البريدي ــاع الخدم ــتمر قط اس
ــام 2015م. ــي ع ــم ف ــون خدماته ــن يقدم ــن الذي ــة المرخصي ــات البريدي ــري الخدم ــدد موف ع

قامــت الهيئــ�ة فــي عــام 2015م بمنــح ترخيــص لموفــر خدمــة بريديــة آخــر وهــي شــركة بريــد مســقط ش م م ، وبذلــك وصــل عــدد الشــركات 
ــركات  ــدد الش ــع ع ــد ارتف ــريع. وق ــد الس ــات البري ــدم خدم ــا تق ــركة، وجميعه ــة 15 ش ــات البريدي ــوق الخدم ــي س ــل ف ــي تعم ــة وال المرخص
ــركة  ــان و14 ش ــد عم ــة بري ــركة القائم ــمل الش ــذا يش ــام 2015م ، وه ــي ع ــى 15 ف ــام 2012م إل ــي ع ــن 12 ف ــة  م ــات البريدي ــاع الخدم ــي قط ف

أخــرى.

يوضــح الشــكل أدناه تصنيــف مختلف أنواع الخدمــات البريدية: 

المرخــص لهــم لتقديم الخدمــات البريدية وعدد الفــروع والموظفين
ــات البريدية تصنيف الخدم

الشركةم طاسم  لنشا عدد ا
الفروع

ني وافدعما

عمان1 ــد التقليدية بريد  خدمات البري
السريع والبريد 

825213

دي اتش ال اكســبريس 2
العالمية وشــركاه ش م م

السريع البريد 
55820

مسقط3 السريعارامكس  44170البريد 
السريعالمشــاريع الامعه4 32029البريد 
السريععمــان للبريد العاجــل ) فيديكس(5 51913البريد 
السريعشــركة وكالــة الخليــج )عمان( ش م م  - تي أن تي6 3159البريد 
السريعشــركة فالكــون للخدمات الجويــة والنقل )يو بي أس(7 1155البريد 
السريعالقمر للشــحن الســريع ش م م8 3518البريد 
السريعالســفريات المتحده )أو يس أس(9 134البريد 
السريعشــركة بريد مسقط ش م م10 132البريد 
السريعقمر الزرقاء للشــحن البريد الســريع11 227البريد 
السريعالســريع لاستثمار ش م م12 126البريد 
السريعمؤسســة رمداء للتجارة والمقاوالت ) ســكاي كوم(13 122البريد 
السريعمؤسســة الفاغــرة للتجارة والمقاوالت  )ســكاي نت(14 122البريد 
السريعالطائــرة االولى اللوجســتي�ة ش م م15 111البريد 

114709191المجمــوع الكلي

الموظفين عدد 
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الربع ا�ول
٢٠١٤م

الربع الثاني
٢٠١٤م

الربع الثالث
٢٠١٤م

الربع الرابع
٢٠١٤م

الربع ا�ول
٢٠١٥م

الربع الثاني
٢٠١٥م

الربع الثالث
٢٠١٥م

الربع الرابع
٢٠١٥م

ــد التقليدية   خدمات البري
التكنولوجيــة  التطــورات  لعبــت  وقــد  التقليديــة.  الســوق  فــي  البريديــة  الخدمــات  تقــدم  الــي  الوحيــدة  الشــركة  هــي  عمــان  بريــد 
ــن  ــن م ــاه نوعي ــكال أدن ــح األش ــد. توض ــاع البري ــى قط ــات عل ــن التحدي ــد م ــرض  العدي ــي ف ــم ف ــاد دور مه ــتمرة لاقتص ــة المس واالقتصادي

خدمــات البريــد المقدمــة فــي الســوق التقليديــة، ولــم يتــم تضميــن إحصائيــ�ات الرســائل العاديــة لعــدم دقــة البي�انــات.

خدمات البريد الســريع 
ــة  ــث البريدي ــليم البعائ ــي تس ــى ف ــرعة أعل ــر س ــزة توف ــات متمي ــي خدم ــة ه ــة ذات األولوي ــات البريدي ــريع أو الخدم ــد الس ــات البري خدم

ــوق.  ــذا الس ــي ه ــركة ف ــغ 15 ش ــي تبل ــة وال ــركات المرخص ــع الش ــت جمي ــد عمل ــى. وق ــوم أعل ــر رس نظي

 ثابتــ�ا.  
ً
شــهد إجمالــي الحركــة للبريــد الدولــي التقليــدي  الصــادر بيــ�ن الربــع األول مــن عــام 2014م والربــع األخيــر مــن عــام 2015م اتجاهــا

ــد.  ــات البري ــود خدم ــف بن ــح مختل ــاه يوض ــكل أدن الش

ــث  ــن حي ــادة م ــام 2015م زي ــن ع ــر م ــع األخي ــام 2014م والرب ــن ع ــع األول م ــ�ن الرب ــوارد بي ــدي  ال ــي التقلي ــد الدول ــة للبري ــي الحرك ــهد إجمال ش
  .

ً
ــا  طفيف

ً
ــا ــة انخفاض ــرود البريدي ــم الط ــهد حج ــا ش ــجلة ،  فيم ــة المس ــث البريدي ــم البعائ ــي حج ــادة ف ــاه الزي ــكل ادن ــح الش ــم. ويوض الحج

حجــم الحركــة للبريد المحلــي التقليدي 
ــع لعــام  ــع الراب ــة الرب ــى نهاي ــة الربــع األول لعــام 2014م وإل  بمعــدل ثابــت مــن بداي

ً
ــة المحليــة اســتقرارا ــي للطــرود البريدي شــهد الحجــم الكل

ــ�ات: ــ�ن اإلحصائي ــاة يبي ــكل أدن ــايم 2014 م و 2015 م الش ــ�ن ع  بي
ً
ــا ــهد انخفاض ــد ش ــجلة فق ــة المس ــث البريدي ــم البعائ ــا حج 2015م. أم

 البي�انــات ربع الســنوية للبريــد المحلي )2014-2015(م

البي�انــات ربــع الســنوية للبريــد الدولــي الصــادر )2014-2015(م 

البي�انــات ربــع الســنوية للبريد الدولي الوارد )2014-2015(م

البي�انــات ربع الســنوية للبريد الســريع )2014-2015(م

حجــم الحركة للبريد الســريع 
شــكل إجمالــي الحركــة للبريــد الدولــي الســريع  الــوارد بيــ�ن الربــع األول مــن عــام 2014م والربــع األخيــر مــن عــام 2015م أكبــر حجــم لــكل بنــ�د 
ــتحواذه  ــى اس ــاوة عل ــايم 2014م و2015م. ع ــ�ن ع ــا بي ــم م ــاة القي ــكل أدن ــح الش ــي.  ويوض ــد المحل ــادر والبري ــي الص ــد الدول ــة بالبري مقارن
 زيــادة كبيــرة فــي عــام 2015م وذلــك يعــود إلــى 

ً
علــى الحصــة األكبــر فــي الســوق مــن حيــث الحجــم، فقــد شــهد البريــد الدولــي الــوارد أيضــا

ــة .  ــات البريدي ــوق الخدم ــي س ــدة ف ــة جدي ــات ابتكاري ــال منص ــ�ة وإدخ ــارة اإللكتروني ــاح التج نج

حجــم الحركــة للبريد الدولــي التقليدي )الصادر(

حجم الحركــة للبريد الدولــي التقليدي )الوارد(
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إســتحوذ البريــد الدولــي الســريع الــوارد علــى حصــة أكبــر مــن ســوق خدمــات التوصيــل الســريع بزيــادة تبلــغ 13% بيــ�ن عــايم 2014م 
ــر مــن حجــم  ــى بكثي ــواردة أعل ــى دين�اميكيــة حركــة الســوق فــي الســلطنة، وأن حجــم البعائــث ال  عل

ً
ــ�ا هــذه القيــم مؤشــرا و2015م. وتعطين

البعائــث الصــادرة. كمــا شــهدت بعائــث البريــد العاجــل الداخلـــــــي  زيــادة كبيــرة تصــل إلــى 27% بيــ�ن عــايم 2014م و 2015م، وقــد يعــود 
ــة.  ــا التجاري ــي  إدارة أعماله ــد ف ــات البري ــتخدم خدم ــي تس ــطة، ال ــرة والمتوس ــات الصغي ــدد المؤسس ــادة ع ــى زي ــذا إل ه

شرالخدمات لمؤ الحركةا النســبة المئوية20142015نوع 
)%(

خدمات 
البريد 

ية لتقليد ا

البعائــث البريدية المســجلة
)35(130,10184.815محلي

59 192,602306.345البريــد الدولي الوارد

)9(75,85169,003البريــد الدولي الصادر

بريدية طرود 
)05.(1,9471,938محلي

14,65315,3855البريــد الدولي الوارد

12,43013,1145.5البريــد الدولي الصادر

اإلجمالي  427,584490,60014.74

خدمات البريد الســريع
139,418177,59327.38محلي

471,913533,10212.97البريــد الدولي الوارد

304,139313,3313.02البريــد الدولي الصادر

915,4701,024,02611.86اإلجمالي
1,343,0541,514,62613المجمــوع الكلي

مؤشــرات خدمات البريد التقليدي والســريع
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من  
ً
اعتب�ارا

20م 20 ين�اير   1
من  

ً
اعتب�ارا

201٩م ين�اير   1
من  

ً
اعتب�ارا

2018م ين�اير   1
من  

ً
اعتب�ارا

2017م ين�اير   1  
من  

ً
اعتب�ارا

2016م ين�اير   1  
أسقف ســعر الجملة

- - 0.165 0.173 0.181

المكالمــات الصــادرة إلى دول مجلس 
التعــاون الخليجي األخرى شــاملة دولة 

الوطــن )ضمــن دول مجلس التعاون 
ــي( )بالدقيقة / ر.ع( الخليج

- - 0.065 0.06٩ 0.073
المكالمــات المحلية ضمــن الدولة المزارة 

أثنــ�اء التجــوال )بالدقيقة / ر.ع(  

- - - - - المكالمات المســتلمة أثنــ�اء التجوال

- - 0.015 0.015 0.015 الرســالة المرســلة أثن�اء التجوال

0.0٩6 0.115 0.135 0.1٩2 0.308 البي�انــات المتنقلــة  

جــدول أســقف التعرفة البينيــ�ة للمشــغلين ) ريال عماني(

االتصاالت   مراكز 

ــاالت.  ــز االتص ــر مراك ــاء عب ــم للعم ــز الدع ــة مرك ــم خدم ــم تقدي ــة تنظي ــدار الئح ــم 2015/17 بإص ــرار رق ــر 2015م الق ــخ 19 فبراي ــدر بت�اري ص
ــرار.  ــذا الق ــي ه ــواردة ف ــة ال ــات التنظيمي ــق المتطلب ــن تطبي ــاة م ــي معف ــرى فه ــراف أخ ــس ألط ــا ولي ــن  له ــتخدمين التابعي ــك    س وبذل

ــن: ــكل م ــي ل ــم الهاتف ــز الدع ــن لمراك ــن جديدي ــ�ة تصريحي ــدرت الهيئ أص

• مؤسســة قاع الشــكلة للتجارة	
• شــركة آزال المتحدة 	

التعامل فــي اجهزة االتصاالت  
ــة  ــذه الائح ــن ه ــاالت. تتضم ــزة االتص ــي أجه ــل ف ــة التعام ــأن الئح ــم 2015/59 بش ــرار رق ــمبر 2015م الق ــخ 20 ديس ــ�ة بت�اري ــدرت الهيئ أص
ــزة  ــة ألجه ــاد النوعي ــة باعتم ــوم الخاص ــي الرس ــر ف ــايس تغيي ــكل أس ــ�اول بش ــام 2008م وتتن ــي ع ــدرت ف ــابقة ص ــة س ــى الئح ــات عل تعدي
ــى  ــص عل ــ�ة وتن ــدى الهيئ ــتوردين( ل ــدا المس ــا ع ــزة االتصاالت)فيم ــي أجه ــن ف ــجيل المتعاملي ــدة تس ــة الجدي ــي الائح ــا تلغ ــاالت. كم االتص

ــة.    ــارة والصناع ــدى وزارة التج ــجيل ل ــم التس ــن عليه ــه يتعي أن

الشــبكات الخاصة لالســتخدام الشخيص
ــراض  ــتخدامها ألغ ــم اس ــغيلها ويت ــى تش ــل عل ــة تعم ــات مرخص ــا  لجه ــود ملكيته ــبكات تع ــي ش ــخيص ه ــتخدام الش ــة لاس ــبكات الخاص الش
خاصــة كتأســيس روابــط لنقــل بي�انــات بيــ�ن فرعيــن مختلفيــن يعــودان إلــى جهــة واحــدة وال يســمح لهــا باالتصــال بالشــبكة العامــة  . وقــد 
تــم تعديــل اللوائــح الــي تحكــم التصاريــح فــي عــام 2015م وصــدر قــرار جديــد بت�اريــخ 19 فبرايــر 2015م تحــت الرقــم  2015/18 بشــأن تصاريــح 
ــح  ــى تصري ــول عل ــب للحص ــدم بطل ــة التق ــول كيفي ــراءات ح ــدة اإلج ــات الجدي ــح التعدي ــخيص. وتوض ــتخدام الش ــة لاس ــبكات خاص ــاء ش إنش
ــن  ــ�ن موقعي ــة بي ــات موازي ــدة وص ــغيل ع ــد بتش ــح الواح ــمح التصري ــث يس ــة حي ــض المرون ــر بع ــا توف ــ�ة، كم ــل الهيئ ــن قب ــة م ــات المطلوب والمعلوم
ــكل  ــل ل ــح منفص ــى تصري ــول عل ــب الحص ــث كان يتوج ــات حي ــل التعدي ــودة قب ــون موج ــم تك ــة ل ــي ممارس ــدة ، وه ــة واح ــى جه ــودان إل يع
ــص  ــى ترخي ــول عل ــتوجب الحص ــي ال تس ــرددات ال ــاق الت ــة نط ــل أنظم ــلكية  مث ــات الس ــر وص ــة عب ــبكات الخاص ــيس الش ــم تأس ــة. ويت وصل
 أن تكــون ســلكية 

ً
وشــبكة االتصــال الاســلكي بالموجــات الدقيقــة المرخصــة  وأنظمــة اتصــاالت بصريــات الفضــاء الحــر . ومــن الممكــن أيضــا

ــون .  ــب القان ــتخدام األرايض بموج ــاق  باس ــوق اإلرتف ــا  حق ــب لديه ــب الطل ــة صاح ــت الجه اذا  كان

الشــكل أدناه يوضــح التصاريح الممنوحــة للشــبكات الخاصة لكل عام :

التجــوال الدولي بيــ�ن دول مجلس التعــاون الخليجي

ــوال  ــل التج ــق عم ــكيل فري ــ�ة بتش ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــات لمجل ــ�ة المعلوم ــاالت وتقني ــد واالتص ــة للبري ــة الوزاري ــت اللجن قام
 
ً
ــددا ــال ع ــام بإدخ ــنوات وق ــدة س ــق لع ــل الفري ــتمر عم ــي. إس ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــاالت ب ــم االتص ــ�ات تنظي ــن هيئ ــن م ــم ممثلي يض

ــي  ــي ف ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــات ل ــ�ة المعلوم ــاالت وتقني ــد واالتص ــة للبري ــة الوزاري ــدت اللجن ــعار. واعتم ــة األس ــر لمراقب ــن التدابي م
ــدول  ــل ب ــي المتنق ــوال الدول ــعار التج ــي ألس ــار التنظي ــو 2015م  اإلط ــخ 9 يوني ــة بت�اري ــي الدوح ــد ف ــذي عق ــرين ال ــع والعش ــا الراب اجتماعه
ــي  ــض تدريج ــى تخفي ــادرة إل ــذه المب ــو ه ــوال. وتدع ــاون للتج ــس التع ــل دول مجل ــة عم ــن مجموع ــة م ــى توصي ــ�اًء عل ــك بن ــس وذل المجل
ــة(،  ــع بالتجزئ ــ�ن ) البي ــتخدمين النهائيي ــتوى المس ــى مس ــة( أو عل ــع بالجمل ــغلين ) البي ــتوى المش ــى مس ــت عل ــواء كان ــوال س ــوم التج لرس
وذلــك علــى مــدى ثــاث ســنوات للمكالمــات الصوتيــ�ة وخدمــات الرســائل القصيــرة، وعلــى مــدى خمــس ســنوات لخدمــات البي�انــات 

المتنقلــة. 

ــات  ــن خدم ــة م ــام كل خدم ــ�ة أم ــخ المبين ــن التواري  م
ً
ــ�ارا ــلطنة اعتب ــي الس ــري ف ــي ستس ــعار  ال ــقف األس ــاه أس ــ�ة أدن ــداول المبين ــن الج تتضم

ــل : ــي المتنق ــوال الدول التج
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من  
ً
اعتب�ارا

ين�اير   1
20م 20

من  
ً
اعتب�ارا

201٩م ين�اير   1
من  

ً
اعتب�ارا

2018م ين�اير   1
من  

ً
اعتب�ارا

2017م ين�اير   1  
من  

ً
اعتب�ارا

2016م ين�اير   1  
أسقف ســعر التجزئة

- - 0.231 0.238 0.246
المكالمــات الصــادرة إلى دول مجلس 

التعــاون الخليجي األخرى شــاملة دولة 
الوطــن )ضمــن دول مجلس التعاون 

ــي( )بالدقيقة / ر.ع( الخليج

- - 0.0٩2 0.0٩6 0.100
المكالمــات المحلية ضمــن الدولة المزارة 

أثنــ�اء التجــوال )بالدقيقة / ر.ع(  

- - 0.085 0.108 0.135 المكالمات المســتلمة أثنــ�اء التجوال

- - 0.023 0.027 0.031 الرســالة المرســلة أثن�اء التجوال

0.161 0.1٩2 0.231 0.327 0.500 ــات المتنقلة  البي�ان

أســقف ســعر التجزئة )ريال عماني(

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــة ف ــ�ات التنظيمي ــ�ن الهيئ ــاون بي ــابقة للتع ــادرة س  لمب
ً
ــتمرارا ــعار اس ــي األس ــات ف ــذه التخفيض ــي ه تأت

ــ�اء  ــم أثن ــي تت ــ�ة ال ــات الصوتي ــوال المكالم ــة للتج ــت أول الئح ــد غط ــاون.  وق ــس التع ــدول مجل ــاون ب ــس التع ــة لمجل ــة العام ــة األمان برعاي
ــو 2010م. ــي يوني ــدرت ف ــط وص ــوال فق التج

منــح حقوق الطيف التــرددي لتقنيــ�ة الجيل الرابع 

ــي  ــع  ف ــل الراب ــ�ة الجي ــوي لتقني ــف الرادي ــتخدام الطي ــوق اس ــدو حق ــ�ل وأوري ــركي عمانت ــح ش ــى من ــ�ة عل ــت الهيئ ــام 2015م وافق ــال ع خ
ــبة  ــ�ة مناس ــول تقني ــاد حل ــل ايج ــن أج ــوق م ــة الس ــد دراس ــرار بع ــذا الق ــاذ ه ــم اتخ ــد ت ــز. وق ــة 800 و 2600 ميجاهيرت ــات الترددي النطاق
للطلــب المتزايــد مــن المشــغليي�ن عمانتــ�ل وأوريــدو مــن أجــل تخصيــص قنــوات إضافيــة فــي الجيــل الرابــع بهــدف تخفيــف الضغــط الواقــع 

ــا: ــة به ــروط المرتبط ــدو  والش ــ�ل وأوري ــة لعمانت ــرددات الممنوح ــض. الت ــاق العري ــبكات النط ــى ش عل
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2015 2014 2013           
13.096.549 12.395.779 11,471,896 نت�ل عما

األولى 18.448.331الفئة  18.105.245 18,293,560 موبايل عمان 
15.681.564 13.852.084 13,201,599 أوريدو

176.272 10.192 - تيو
29 461 1,909 تيو الفئــة الثاني�ة

176.813 67.795 57,345 )رنة( مجان 
445.015 406.997 297,996 موبايل فرندي 
66.347 49.503 28,021 يجنت ر الفئــة الثالثة
15.712 12.653 10,592 لالتصاالت أزيان 

48.106.632 44.900.709 43,362,918 اإلجمالي

المبلــغ المتحصل اإلتاوة  سنة  له المرخص 

1,628,834 2013

اإلتاوات

 ، يوضــح الجــدول أدنــاه 
ً
ــ�ا  عماني

ً
 وقــدره 48.106.632 ريــاال

ً
بلــغ إجمالــي اإلتــاوات الــي تــم تحصيلهــا مــن المرخــص لهــم لعــام 2015م مبلغــا

ــايم 2013م و 2014م : ــع ع ــة م ــل بالمقارن التفاصي

وباإلضافــة إلــى إجمالــي اإلتــاوة الــي تــم تحصيلهــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أعــاه ،فقــد تــم تحصيــل متأخــرات اإلتــاوات مــن المشــغلين 
كمــا هــو مبيــ�ن فــي الجــدول التالــي :
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ــة المحققة التغطي لفئة ا

5,431 مســافة الكوابــل بالكيلومترات

298,482
 

األســر المغطــاة بخدمة النطــاق العريض الثابت

1,449 القــرى المغطــاة بخدمة النطــاق العريض الثابت

1,085 المــدارس المغطــاة بخدمة النطــاق العريض الثابت

415 المراكــز الصحيــة المغطــاة بخدمة النطــاق العريض الثابت

األسر عدد  القرى عدد  لتغطية  ا
لمحققة ا

متطلبــات التغطية حســب الترخيص فظة لمحا ا

119.870 95 % 98 %83 مسقط
96.617 285 % 91 %86 طنة لبا ا

39.789 151 % 72 %81 قية لشر ا

37.904 195 % 85 %82 الداخلية
27.070 175 % 84 %84 الظاهرة

البريي
2.286 7 % 56 %42 الوسطى

27.525 40 % 82 %75 ر ظفا
4.380 57 % 91 %83 م مسند

355.441 1.005 % 88 %82.38 اإلجمالي

التزامات أوريــدو بتقديم خدمــات النطاق العريــض الثابت للمدارس

أكــدت أوريــدو إلتزامهــا بتوصيل  125 مدرســة بخدمة النطــاق العريض في عام 2015م .

التزامات التوســعة فــي ترخيص أوريدو للخدمــات الثابت�ة

ــلطنة ،  ــاء الس ــة أنح ــي كاف ــاالت ف ــل االتص ــن كواب ــم م ــد 5.431 كل ــ�ة بتمدي ــبكة الثابت ــة بالش ــا المتعلق ــا بالتزاماته ــدو وفاءه ــدت أوري أك
ــات  ــف المحافظ ــي مختل ــة ف ــز الصحي ــدارس والمراك ــر والم ــاالت لألس ــات اإلتص ــر خدم ــة لتوفي ــبة المئوي ــق النس ــة بتحقي ــات المتعلق وااللتزام

ــت : ــض الثاب ــاق العري ــات النط ــة خدم ــات تغطي ــاه متطلب ــدول أدن ــح الج ــا ، يوض ــادر له ــت الص ــص الثاب ــات  الترخي  لمتطلب
ً
ــا وفق

التزامــات توســعة خدمات النطاق العريــض في ترخيــص عمانت�ل للخدمــات الثابت�ة

ــض  ــاق العري ــة النط ــم خدم ــا بتقدي ــن التزاماته ــزء م ــات كج ــرى بالمحافظ ــن الق ــدد م ــض لع ــاق العري ــات النط ــم خدم ــ�ل بتقدي ــت عمانت كلف
ــدت  ــر 2011م ، وأك ــخ 24 نوفمب ــادر بت�اري ــم 2011/117م الص ــرار رق ــي الق ــف ف ــذا التكلي ــى ه ــص عل ــم الن ــ�ة ، وت ــات الثابت ــص الخدم ــن ترخي ضم
عمانتــ�ل خــال عــام 2015م تغطيــة عــدد مــن القــرى حســب المحافظــات المقــررة كمــا هــو مطلــوب علــى النحــو الموضــح فــي الجــدول أدنــاه :

التزامات الترخيص

المخالفــات والقضايا
تقــوم الهيئــ�ة كجهــة تنظيميــة بضمــان تطبيــق األطــر التنظيميــة عــن طريــق اإلشــراف علــى القطــاع ومراقبتــ�ه ، حيــث يتــم اتخــاذ 

اإلجــراءات التصحيحيــة عنــد إكتشــاف حــاالت عــدم االلتــزام .
وفيمــا يلي اســتعراض ألنواع المخالفات الــي حدثت خالل عام 2015م :

المخالفات عدد  المخالفة نوع 

76 ــى النوعية الموافقة عل

3 التزامــات الترخيص

2 المعاييــر الفنيــ�ة والترقيم

1 النطاقات أسماء 

41 الترددي الطيف 
4 المنافســة والتعرفة
2 البريد

129 اإلجمالي

ــ�ة  ــطة الهيئ ــا بواس ــ�ان منهم ــت إثنت ــام 2015م ؛ أقيم ــي ع ــاوى ف ــم 7 دع ــي المحاك ــة ف ــاوى المعروض ــدد الدع ــغ ع ــك ، بل ــى ذل ــاوة عل وع
ــاوى . ــ�ة 5 دع ــد الهيئ ــت ض ــا أقيم بينم
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لنسبة  ا
ية لمئو ا

اإلجمالي ط  لخطو ا
المؤجرة

إعادة 
تعبئ�ة 
صيد لر ا

خدمات 
لقيمة  ا

فة لمضا ا

التجوال 
الدولي

ق  لنطا ا
يض  لعر ا
لي لمنز ا

ق  لنطا ا
يض  لعر ا
لمتنقل ا

ت  لما لمكا ا
الدولية

الباقات الصوت له المرخص 

%7 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 فرندي

%41 18 0 1 10 0 2 2 0 1 2 نت�ل عما

%36 16 1 0 6 1 3 0 2 3 0 أوريدو

%9 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 رنة

%7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 تيو

%100 44 1 2 17 1 5 7 5 4 2 اإلجمالي

%100 %100 %2 %5 %39 %2 %11 %16 %11 %10 %5 لنسبة  ا
ية لمئو ا

لنسبة  ا

ية لمئو ا

اإلجمالي الصوت 

والبي�انات

إعادة 

تعبئ�ة 

الرصيد

قة  لبطا ا

حيبي�ة لتر ا

خدمات 

لقيمة  ا

فة لمضا ا

التجوال 

الدولي

النطاق 

العريض 

لي لمنز ا

النطاق 

العريض 

لمتنقل ا

المكالمات 

الدولية

الباقات الصوت خص  لمر ا
له

%19 28 0 1 4 0 0 0 2 16 3 2 فرندي

%37 56 6 7 7 8 3 8 7 1 5 4 نت�ل عما

%20 30 1 6 1 2 3 4 1 3 6 3 أوريدو

%19 29 0 4 6 0 0 0 1 15 1 2 رنة

%5 8 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 تيو

%100 151 7 18 18 11 6 12 11 42 15 11 اإلجمالي

%100 %100 %5 %12 %12 %7 %4 %8 %7 %28 %9 %7 لنسبة  ا
ية لمئو ا

مقترحــات التعرفة
 العتماد التعرفــة ، تلخص الجداول أدناة هــذه التفاصيل:

ً
قمنــا خــال عــام 2015م بمراجعــة أكثر من 195 مقترحــا

العــروض الترويجيــة المعتمدة لعام 2015م

الباقــات الجديــدة ومراجعات األســعار المعتمدة لعام 2015م

 مــن التغييــرات تتفــاوت بيــ�ن تخفيضــات التعرفــة وزيــادة الســرعة فــي باقــات 
ً
وشــهدت عــروض خدمــة النطــاق العريــض الثابــت عــددا

معينــ�ة، وبالنســبة للمســتخدمين التجارييــ�ن فقــد قامــت عمانتــ�ل بمراجعــة باقــات النطــاق العريــض للمشــتركين التجارييــ�ن لتشــمل 5 
أصنــاف تائــم مختلــف االســتخدامات التجاريــة ، وعدلــت أوريــدو باقــة اإلنترنــت األولــى حيــث شــملت زيــادة فــي الســرعة لبعــض الشــرائح. 

ــات  ــوال ومجموع ــا التج  مزاي
ً
ــا ــة خصوص ــات المتنقل ــ�ن للخدم ــتخدمين التجاريي ــم للمس ــص له ــطة المرخ ــروض بواس ــن الع ــدد م ــم ع و تقدي

المســتخدمين المغلقــة ، وتــم تخفيــض أســعار الخدمــات المعتمــدة علــى القمــر الصناعــي إنمارســات للمســتخدمين التجارييــ�ن .
ــي  ــد الوط ــل العي ــبات مث ــف المناس  بمختل

ً
ــاال ــم احتف ــص له ــل المرخ ــن قب ــات م ــة بالفعالي ــة المرتبط ــروض الترويجي ــن الع ــدد م ــرح ع و ط

ــس . ــرض كومك ــف ومع ــقط والخري ــي مس ومهرجان

ــي  ــد الوط ــل العي ــبات مث ــف المناس  بمختل
ً
ــاال ــم احتف ــص له ــل المرخ ــن قب ــات م ــة بالفعالي ــة المرتبط ــروض الترويجي ــن الع ــدد  م ــرح ع و ط

ــس . ــرض كومك ــف ومع ــقط والخري ــي مس ومهرجان

ــة  ــاالت الدولي ــوق االتص ــر س ــي تغيي ــر ف ــر  الكبي ــوق األث ــى الس ــة إل ــاالت الدولي ــم االتص ــا بتقدي ــص له ــو( المرخ ــركة )تي ــول ش وكان لدخ
ــ�ة  ــبكتي�ن الثابت ــلطنة للش ــي الس ــاالت ف ــات االتص ــري خدم ــع موف ــتركي جمي ــل مش ــن قب ــا م ــاذ إليه ــهل النف ــا يس ــوظ ، إذ أن خدماته ــكل ملح بش
 
ً
ــيا  تن�افس

ً
ــا ل ضغط

ّ
ــك ــذي ش ــر ال ــال األم ــية لاتص ــا الرئيس ــارية لبطاقاته ــا الس ــة تعرفته ــام 2015م بمراجع ــي ع ــو( ف ــت )تي ــة ، وقام والمتنقل

ــة . ــات الرائج ــض الوجه ــى بع ــة إل ــة للدقيق ــتوى 17 بيس ــة لمس ــة الدولي ــعر المكالم ــض س ــث انخف ــادرة حي ــة الص ــات الدولي ــى المكالم عل

النفــاذ إلــى النطاق العريــض واالتفاقيات مع الشــركة العمانيــ�ة للنطاق العريض

أقــرت االســتراتيجية الوطنيــ�ة للنطــاق العريــض إنشــاء الشــركة العمانيــ�ة للنطــاق العريــض لبنــ�اء وشــراء البنيــ�ة التحتيــ�ة لإلتصــاالت 
ــيي�ن  ــم الرئيس ــص له ــع المرخ ــركة م ــت الش ــلطنة ، وتفاوض ــي الس ــة ف ــاالت العام ــات االتص ــري خدم ــى موف ــا إل ــاذ  له ــ�ة النف ــر إمكاني وتوفي

ــدو .    ــ�ل وأوري ــات عمانت ــك اتفاقي  لذل
ً
ــا ــدت وفق ــة واعتم ــذه االتفاقي ــة ه ــ�ة بمراجع ــت الهيئ ــا ، وقام ــة به ــاذ الخاص ــة النف ــول اتفاقي ح
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لي جما إل أوريدو نت�ل عما الوصف
200 100 100 عدد المواقع لكل مشــغل
89 41 48 عــدد المواقع المنشــأة والعاملة
104 53 51 عــدد عقود اإليجــار الموقعة والمســلمة للمشــغلين مع كافة المســتن�دات 

ــمية إلصدار إباحات البن�اء الرس
7 6 1 عــدد المواقــع الي ال زالت بانتظار موافقة وزارة اإلســكان

200 محطــة لتغطيــة أكثر مــن 250 قرية في المناطــق  الريفية

• 100 محطة يتم إنشــاؤها بواســطة عمانت�ل 	
• 100 محطة يتم إنشــاؤها بواســطة أوريدو	
• تزويــد جميع مواقــع عمانتــ�ل التابعة لهذا المشــروع بتقنيــ�ة الجيل الثالث	
• تزويــد عــدد 60 موقــع مــن مواقع أوريدو التابعــة لهذا المشــروع بخدمةالجيل الثاني وعــدد 40 موقع بخدمــة الجيل الثالث	
• جميــع محطات المشــروع )200 محطة( ســتوفر خدمات التجــوال المحلي .	

صــور بعــض المواقع اليت تــم تركيبها وتشــغيلها في عام 2015م : ــق الريفية تغطية المناط

ــي  ــارة ف ــرى مخت ــى ق ــية إل ــاالت األساس ــات االتص ــم خدم ــدو لتقدي ــ�ل وأوري ــع عمانت ــاوض م ــ�ة بالتف ــت الهيئ ــام 2012م  قام ــة ع ــي بداي ف
ــر  ــم عب ــة، ويت ــرددات المخصص ــات الت  لنطاق

ً
ــا ــل وفق ــماح بالتنق ــرددي والس ــف الت ــط الطي ــادة تخطي ــل إلع ــة كمقاب ــق الريفي ــض المناط بع

ــية. ــاالت األساس ــات االتص ــة بخدم ــة 250 قري ــة قراب ــاالت ، لتغطي ــات االتص ــن محط ــدد م ــاء ع ــ�ة إنش ــادرة الوطني ــذه المب ه
ــ�ن المناطــق الريفيــة والحضريــة كنتيجــة مباشــرة لهــذا العمــل المشــترك بمــا يعــود بالنفــع  ومــن المتوقــع أن تتضــاءل الفجــوة الرقميــة بي

ــة . ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــق التنمي ــة لتحقي ــة الرامي ــود الحكومي ــع الجه ــتهلكين ويدف ــى المس عل
ــت  ــغلين  وكان ــص المش ــات تراخي ــن التزام ــع ضم ــي ال تق ــاالت ال ــات االتص ــة بخدم ــرى الريفي ــة الق ــدف لتغطي ــادرات ته ــ�ة مب ــت الهيئ وتبن
المبــادرة الرئيســية خــال عــام 2015م تتمثــل فــي مواصلــة تبــي المبــادرة الهادفــة لتركيــب 200 محطــة لتغطيــة 250 قريــة بواســطة 

ــادرة : ــذه المب ــور ه ــل تط ــل ومراح ــي تفاصي ــا يل ــ�ة ، وفيم ــع الهيئ ــيق م ــغلين بالتنس المش
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ــث  ــم ، حي ــة اللتزاماته ــري الخدم ــة أداء موف ــق مراقب ــن طري ــة ع ــا التنظيمي ــين قدراته ــتخدمين وتحس ــح المس ــة مصال ــ�ة لحماي ــدف الهيئ ته
ــة أداء  ــا بمراقب ــمح له ــذي يس ــر ال ــنوية األم ــع الس ــة رب ــودة الخدم ــر ج ــن تقاري ــغلين ضم ــن المش ــة م ــج المقدم ــل النت�ائ ــ�ة بتحلي ــوم الهيئ تق

ــة . ــري الخدم موف
ــام  ــة لع ــ�ة والمتنقل ــات الثابت ــدو للخدم ــ�ل وأوري ــن عمانت ــكل م ــة ل ــودة الخدم ــرات األداء لج ــم مؤش ــض أه ــاه بع ــ�ة أدن ــومات البي�اني ــل الرس تمث

: 2015م 

الخدمــات المتنقلة
ــة  ــي التغطي ــز ف ــ�ة أو لعج ــباب فني ــلة ألس ــات الفاش ــة للمكالم ــبة المئوي ــاس النس ــر لقي ــذا المؤش ــتخدم ه ــلة : يس ــات الفاش ــدل المكالم مع

ــة . ــات الناجح ــدد المكالم ــي ع ــن إجمال ــبة م ــك كنس ــة وذل ــر الخدم ــبكة موف بش

ــبكة  ــي ش ــام ف ــة لازدح ــذ نتيج ــم تنف ــي ل ــات ال ــة للمكالم ــبة المئوي ــاس النس ــر لقي ــذا المؤش ــتخدم ه ــذة: يس ــر الناف ــات غي ــدل المكالم مع
ــت . ــي أجري ــ�ة ال ــات الصوتي ــي المكالم ــن إجمال ــبة م ــة كنس ــر الخدم موف

المراقبــة والتدقيق
الخدمة جودة 

يتــم تدقيــق أهم مؤشــرات األداء لجودة الخدمــة والمقارنة الدورية للشــبكات علــى النحو الوارد أدناه :

• يتــم تدقيــق أهم مؤشــرات األداء لجودة الخدمة بصورة مســتقلة على أســاس أخذ عينــ�ات  من وقت آلخر .	
• تقــوم الهيئــ�ة بإجــراء اختبــ�ارات المقارنــة الدوريــة للشــبكات للحصــول علــى وجهــة نظــر مســتقلة عــن أداء الشــبكة المتنقلــة 	

للمشــغل فــي مختلــف مناطــق الســلطنة ، ويتــم نشــر النت�ائــج بالموقــع اإللكترونــي للهيئــ�ة لتوعيــة المســتخدمين بمســتويات 
المختلفــة. للشــبكات  مناطقهــم  فــي  واألداء  التغطيــة 

ــة  ــمال والداخلي ــة ش ــوب والباطن ــة جن ــات الباطن ــي محافظ ــ�ة ف ــطة الهيئ ــام 2015م بواس ــت ع ــي أجري ــبكات ال ــات الش ــرز مقارن ــي أب ــا يل وفيم
ــندم : ــة ومس وصالل

متوســط ســرعة التنزيل )ميجابت/ث(

تغطيــة الصوت في األماكــن المغلقة 

معــدل المكالمــات غير النافذة 

ــلة معدل المكالمات الفاش
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ــتخدم  ــل - يس ــام عم ــالل 10 أي ــتكمل خ ــي تس ــة وال ــاة بالخدم ــق المغط ــي المناط ــاذ ف ــوط النف ــى خط ــول عل ــات الحص ــة لطلب ــبة المئوي النس
ــاذ .   ــط النف ــى خ ــول عل ــع للحص ــن المنتف ــدم م ــب مق ــي طل ــة ليلب ــر الخدم ــتغرقه موف ــذي يس ــت ال ــي الوق ــاس إجمال ــر لقي ــذا المؤش ه

ــن  ــلة م ــة الفاش ــات المحلي ــاس المكالم ــر لقي ــذا المؤش ــتخدم ه ــ�ة -  يس ــ�ة الثابت ــة والوطني ــات المحلي ــلة للمكالم ــات الفاش ــبة المكالم نس
ــول  ــف أو الحص ــ�ن الهات ــغول أو رني ــة مش ــماع نغم ــل س ــى المتص ــذر عل ــث يتع ــح بحي ــم صحي ــال برق ــة لاتص ــن أي محاول ــت ، تتضم ــط ثاب خ

ــ�ة . ــال 30 ثاني ــى رد خ عل

ــم  ــم التقيي ــ�ة ، ويت ــة الصوتي ــبة للمحادث ــة بالنس ــي المكالم ــ�ن طرف ــوت بي ــودة الص ــاس ج ــر لقي ــذا المؤش ــتخدم ه ــوت : يس ــل الص ــودة توصي ج
1 إلــى 5 لمتوســط قيــاس اآلراء حســب توصيــة االتحــاد الدولــي لاتصــاالت . ــ�اًء علــى مقيــاس مــن  بن

الخدمــات الثابت�ة
نســبة األعطــال الــي يتــم إصالحهــا خــالل أربــع وعشــرين ســاعة - يســتخدم هــذا المؤشــر لقيــاس الوقــت المســتغرق فــي إصــاح أو معالجــة 

عطــل مــن وقــت اإلبــاغ عنــه لــدى موفــر الخدمــة وحــى وقــت إعــادة الخدمــة لعملهــا المعتــاد .

جــودة توصيل الصوت

النســبة المئويــة  لطلبــات الحصــول علــى  خطــوط النفاذ في المناطــق المغطــاة بالخدمة والي تســتكمل خال 10 أيام عملنســبة األعطال الي يتم إصاحها خال أربعة و عشــرون ســاعة

نســبة المكالمــات الفاشــلة للمكالمــات المحلية والوطنيــ�ة الثابت�ة
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ــح السفن والقوارب  تفتيش ومس
اإلجمالي مســح السفن والقوارب تفتيش الســفن والقوارب المؤشرات

48 11 37 عدد المســتخدمين

91 16 75 السفن عدد 

22 10 12 المواقع عدد 
3 0 3 المخالفات عدد 

ــتويات التعمين مراقبة مس
ــح  ــ�ة ، يوض ــي للهيئ ــدور الرقاب ــن ال  م

ً
ــزءا ــص ج ــروط التراخي  لش

ً
ــا ــن وفق ــات التعمي ــم بمتطلب ــص له ــزام المرخ ــة اللت ــة الدوري ــل المتابع تمث

ــام 2015م : ــي ع ــت ف ــي تحقق ــن ال ــة للتعمي ــبة المئوي ــي النس ــدول التال الج

كة لشر  إجمالي نســبة التعميــن المحققةا
89.67%عمانتــ�ل للخدمــات الثابت�ة

موبايل 93.36%عمان 
ــات الثابت�ة 90.2%أوريدو للخدم

ــات المتنقلة 90.2%وريدو للخدم
88%عمان لاتصــاالت ، الفئة األولى

90%رنة
91.2%فرندي

مراقبــة الطيف الترددي
التــزام  مــن  للتحقــق  الســلطنة  مناطــق  بمختلــف  التــرددي  الطيــف  لمســتخديم  التفتيشــية  الزيــارات  مــن  بالعديــد  الهيئــ�ة  قامــت 
ــرددي  ــف الت ــتخديم الطي ــى مس ــش عل ــك التفتي ــمل ذل ــا ، ويش ــادرة له ــة الص ــص الراديوي ــة بالتراخي ــزة الراديوي ــ�ة لألجه ــات الفني المواصف

 تفتيــش الســفن والقــوارب ، توضــح الجــداول أدنــاه نت�ائــج هــذه الزيــارات التفتيشــية :
ً
فــي الخدمــات األرضيــة وأيضــا

ــى المرخص لهم التدقيق عل
ــن  ــم م ــادرة له ــص الص ــروط التراخي ــم بش ــن التزامه ــق م ــاالت للتحق ــات االتص ــغلي خدم ــف مش ــى مختل ــارات إل ــراء زي ــ�ة  بإج ــوم الهيئ تق
نــواٍح عديــدة ، وفــي حالــة وجــود تجــاوزات لشــروط التراخيــص يتعيــن علــى المرخــص لهــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة ، وقامــت 

ــغلين . ــف المش ــة لمختل ــارات تدقيقي ــع زي ــام 2015م بأرب ــال ع ــ�ة خ الهيئ

تدقيــق األرقام الخاصة
ــ�ار  ــ�ة باختي ــت الهيئ ــة ، وقام ــام  الخاص ــة األرق ــر ملكي ــوص تغيي ــدو بخص ــ�ل وأوري ــن عمانت ــى كل م  عل

ً
ــا ــام 2015م تدقيق ــي ع ــ�ة ف ــرت الهيئ أج

ــم 2011/143م  ــ�ة رق ــرار الهيئ ــة لق ــت مخالف ــة إن كان ــارة لمعرف ــام المخت ــذه األرق ــة به ــات المتعلق ــن المعام ــت م ــوائي�ة وتحقق ــام عش أرق
ــ�اء  ــدد أثن ــذا الص ــات به ــد أي مخالف ــم رص ــم يت ــا ل ــأنها ،  كم ــة بش ــراءات تصحيحي ــاذ اج ــم إتخ ــرار وت ــذا الق ــغلين له ــة  المش ــ�ن مخالف وتبي

ــع . ــادة البي ــة إع ــركات خدم ــى ش ــة عل ــارات التدقيقي الزي

الرقابة على األســعار ومتطلبات الشــفافية
ــة  ــبي�ل حماي ــي س ــتمرة ف ــة المس ــب الرقاب ــا تتطل ــك فإنه ــ�ة ، ولذل ــة الهيئ ــا رؤي ــز عليه ــي ترك ــاور ال ــدى المح ــات إح ــعار الخدم ــل أس تمث
ــي  ــم ف ــص له ــة للمرخ ــروض المختلف ــ�ن الع ــة بي ــح المقارن ــرة تتي ــدار نش ــام 2015م بإص ــال ع ــ�ة خ ــت الهيئ ــد قام ــن ، وق ــح المنتفعي مصال
الســلطنة بغــرض تمكيــن المســتخدمين مــن اختيــ�ار الخدمــات بنــ�اًء علــى قــرارات مدروســة ، وتتضمــن هــذه النشــرة مقارنــة تعرفــات 

خدمــة التجــوال المتنقــل الدولــي وخدمــات االتصــاالت الدوليــة .
وتســعى الهيئــ�ة لضمــان توفيــر الحمايــة للمنتفعيــن وضمــان وفــاء الخدمــات المعروضــة فــي الســوق بمتطلبــات الشــفافية الــي تطبقهــا 
ــن  ــرض المنتفعي ــدم تع ــى ع  عل

ً
ــا ــوق حرص ــي الس ــة ف ــروض المطروح ــتمرة الع ــة مس ــب بصف ــ�ة تراق ــإن الهيئ ــه ف ــ�ة ، وعلي ــا الهيئ وتفرضه

 لمــا تــم اعتمــاده مــن قبلهــا ، ويتــم التعامــل مــع التجــاوزات بفــرض الغرامــات الماليــة 
ً
للتضليــل وتت�أكــد مــن تقــايض األســعار وفقــا

ــذار .  ــات اإلن ــه خطاب وتوجي

مراقبــة المتعاملين فــي أجهزة االتصاالت
ــارات  ــام بزي ــق القي ــن طري ــك ع ــدة وذل ــزة المعتم ــع األجه ــي بي ــاالت ف ــزة االتص ــي أجه ــن ف ــزام المتعاملي ــدى الت ــص م ــ�ة بفح ــوم الهيئ تق
ــد  ــم رص ــث ت ــ�ة حي ــا الهيئ ــت به ــي قام ــارات ال ــة بالزي ــ�ات المتعلق ــروض اإلحصائي ــم المع ــ�ن الرس ــلطنة ، يبي ــاء الس ــة أنح ــي كاف ــية ف تفتيش

ــا . ــبة لمعالجته ــراءات المناس ــاذ اإلج ــم اتخ ــة وت 76 مخالف
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ــات البث اإلذاعــي خدمـــ
عـــــدد الترددات المســـــتلمة

التداخات اف امالموقعشكاوى 

ــقط مســـــــ

شر 16بو

لمعبيلة 7ا

اإلعام 1مدين�ة 

يب�ة لعذ 13ا

لسيب 18ا

ــنة الباطــــــــ

7السوادي

ر 53صحا

7بركاء

7الحزم

الواسط  7

قين لحو 7ا

7السويق

م 76خصبمسند

ييم لبر 6البرييا

التداخالت شكاوى 
31 عدد شــكاوى التداخــات المبلغ عنها
8 عــدد المســتخدمين المتداخلين

25 عدد المواقــع المتداخلة
27 عدد الشــكاوى الي تم حلها

ــالت الميكرويف تفتيش وص
المخالفات عدد  الوصات عدد  محطات  عدد 

يف الميكرو
فظة لمحا ا لمشغل ا

- 97 27 الداخلية نت�ل عما

31 73 19 الداخلية أوريدو

31 170 46 اإلجمالي

ــتخدمين تفتيش المس
المخالفات عدد  عدد المســتخدمين المــــــــــــــــوقع

1 1 العلم قرن 

2 2 بركاء

3 3 مسقط

3 14 صالة

1 2 مرباط

1 6 صور
0 2 الدقم

1 26 صحار

12 56 اإلجمالي

الخدمــات الراديوية األخرى
عدد الترددات المســتلمة

طنة لبا ا مسقط فظة لمحا ا

ر صحا بوشــر - السيب الموقع

173 361 الترددات عدد 

 خدمــات البــث اإلذاعــي ، وفــي حالــة وجــود أي تداخــل بيــ�ن التــرددات فــإن 
ً
وعــاوة علــى مراقبــة الطيــف التــرددي ، تراقــب الهيئــ�ة أيضــا

الهيئــ�ة تقــوم باتخــاذ مــا يلــزم للحــد مــن هــذه التداخــات ، توضــح الجــداول أدنــاه اإلحصائيــ�ات المتعلقــة بخدمــات البــث اإلذاعــي وشــكاوى 
ــالت : التداخ
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التسجيالت والتراخيص والتصاريح

ــى النوعية الموافقة عل
ــ�ات والخدمــات ، ويقــع  ــى التقني ــح المنتفعيــن وضمــان تمكنهــم مــن النفــاذ إل ــى حمايــة مصال ــ�ة كجــزء مــن اســتراتيجيتها عل تحــرص الهيئ
ضمــن اختصاصهــا فــرض الرقابــة علــى أجهــزة االتصــاالت المســتوردة والتحقــق مــن مطابقتهــا للمواصفــات الفنيــ�ة المطلوبــة ، حيــث أن 
ــدة مــن الممكــن أن تصــدر عنهــا موجــات كهرومغناطيســية قــد تضــر بالمســتخدم  ، وحــى يتســى ألي شــركة مــا مباشــرة  األجهــزة المقل
ــون  ــاالت ، ويك ــزة االتص ــي أجه ــل ف ــ�ة كمتعام ــدى الهيئ ــجيل ل  التس

ً
ــا أوال ــإن عليه ــاالت ، ف ــزة االتص ــي أجه ــار ف ــق باإلتج ــاط يتعل أي نش

ــجيل  ــد تس ــدة وتجدي ــجيات الجدي ــ�ات التس ــاة إحصائي ــي أدن ــم البي�ان ــ�ن الرس  ، يبي
ً
ــنويا ــد س ــة للتجدي ــدة قابل ــنة واح  لس

ً
ــاريا ــجيل س التس

ــي . ــى التوال ــايم 2014م و 2015م عل ــن لع المتعاملي

تقــوم الهيئــ�ة باعتمــاد أجهــزة االتصــاالت بعــد التأكــد مــن اســتيفائها للمعايــر الدوليــة المتمثلــة فــي الســامة والتوافــق الكهرومغناطيــي 
والتــردد الراديــوي، كانــت موافقــات أجهــزة الهاتــف النقــال هــي األعلــى بســبب الطلــب عليهــا و ظهــور تقنيــ�ات جديــدة.

إحصائيــ�ات األجهــزة المعتمــدة في عايم 2014م و 2015م

إحصائيــ�ات المتعاملين فــي اجهزة االتصاالت
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ــي إلدارة المركبات  خدمة النظام اآلل
 بنهايــة 

ً
أصــدرت الهيئــ�ة خــال عــام 2015م ســت تصاريــح جديــدة لخدمــة النظــام اآللــي إلدارة المركبــات ، وبلــغ إجمالــي عددهــا 33 تصريحــا

ــب  ــي ترغ ــات ال ــن المؤسس ــد م ــا العدي ــدم بطلبه ــث تتق ــلطنة حي ــل الس ــة داخ ــذه الخدم ــا ه ــرح له ــات المص ــدم الجه ــام 2015م ، وتق ع
ــة  ــات الحالي ــتخدام الخدم ــة باس ــذه الخدم ــم ه ــم تقدي ــام ، ويت ــه ع ــة بوج ــا المتنقل ــا أو تجهيزاته ــة له ــات التابع ــع المركب ــة وتتب ــي مراقب ف

ــة . ــة المرخص ــاالت المتنقل ــبكات االتص لش

اإلنترنت مقاهي 
وصــل عــدد مقاهــي اإلنترنــت فــي الســلطنة خــال العــام إلــى 187 مقهــى فــي كافــة المحافظــات ، وبلــغ عــدد مقاهــي اإلنترنــت الجديــدة 

الــي تــم التصريــح لهــا 7 بينمــا تــم التجديــد لعــدد 8 مقاهــي ، يلخــص الجــدول أدنــاه هــذه الخدمــة:

التصاريــح المجددة التصاريــح الجديدة لمنطقة ا

4 1 مسقط
1 1 الباطنة
2 0 الداخلية
0 0 الظاهرة
0 1 البريي
0 0 مسندم
1 0 الشرقية
0 0 الوسطى
0 4 ظفار
8 7 اإلجمالي

، ولتيســير  االســتيراد  لمباشــرة عمليــة  الطلــب مؤهلــة  الشــركة صاحبــة  ، تصبــح  الهيئــ�ة  االتصــاالت مــن قبــل  أجهــزة  اعتمــاد  وفــور 
ــان  ــرطة عم ــارك بش ــة للجم ــى اإلدارة العام ــب إل ــة الطل ــركة صاحب ــطة الش ــا بواس ــتلزم تقديمه ــراج« يس ــهادة إف ــ�ة »ش ــدر الهيئ ــك، تص ذل

. الســلطاني�ة 
يبيــ�ن الرســم أدناه اإلحصائيــ�ات المتعلقــة باإلفراج لعايم 2014م و 2015م :

اعتماد المســجل الخامس ألســماء النطاقات

ــ�ة فــي عــام  ــارات( ، اعتمــدت الهيئ ــع لرؤيتهــا )إتاحــة تشــكيلة واســعة مــن الخي ــز  البعــد الراب ــ�ة وفــي إطــار تعزي  الســتراتيجية الهيئ
ً
وفقــا

ــا  ــرح له ــي تص ــة ال ــو الجه ــد ه ــجل المعتم ــث أن المس ــة« حي ــة الفكري ــه للملكي ــو غزال ــات »أب ــماء النطاق ــس ألس ــجل الخام 2015م المس
 )om.( ــلطنة ــ�ن للس ــتويي�ن العلويي ــت المس ــات تح ــماء النطاق ــجيل أس ــات تس ــتام طلب ــجل - باس ــاد المس ــة اعتم ــب اتفاقي ــ�ة - بموج الهيئ
ــماء  ــاء أس ــاف وإلغ ــل وإيق ــجيل وتحوي ــل تس ــك مث ــة بذل ــرى المرتبط ــات األخ ــم الخدم ــى تقدي ــة إل ــأنها ، باإلضاف ــر بش ــان( والتقري و ).عم

ــات . النطاق
والمســجلون الخمســة المعتمدون هم :

• الشــركة العماني�ة لاتصــاالت - عمانت�ل	
• الشــركة العمانيــ�ة القطريــة لاتصاالت - أوريدو	
• الخليــج لحلول الشــبكة االلكتروني�ة	
• مؤسســة عمان للبي�انــات الرقمية	
• أبــو غزاله للملكيــة الفكرية	

عدد شــهادات اإلفراج الصادرة مــن الهيئ�ة
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قيم لتر ا

ــم  ــ�ة للترقي ــة الوطني ــة الخط ــم مراجع ــ�ة ، وتت ــؤوليات الهيئ ــن مس  م
ً
ــزءا ــم ج ــ�ة للترقي ــة الوطني ــدار الخط ــاالت وإص ــام اإلتص ــكل إدارة أرق تش

باســتمرار لضمــان إدارة األرقــام بكفــاءة .

ــام  ــر األرق ــق بتواف ــا يتعل ــم فيم ــاخ المائ ــ�ة المن ــفافية لتهيئ ــة والش ــام بالعدال ــع األرق ــة توزي ــم عملي ــان أن تتس ــى ضم ــ�ة عل ــل الهيئ وتعم
ــة بعــايم 2013م و  ــاه مــوارد الترقيــم الــي خصصــت لموفــري الخدمــة فــي عــام 2015م مقارن لكافــة موفــري الخدمــة ، يوضــح الجــدول أدن
ــب  ــي الطل ــة ف ــادة الهائل ــظ الزي ــا ياح ــ�ة كم ــال المجاني ــام اإلتص ــى أرق ــب عل ــي الطل ــيطة ف ــادة بس ــام 2015م زي ــي ع ــر ف ــث تظه 2014م ، حي
ــاض  ــد انخف ــة ، ويوج ــات المتنقل ــام الخدم ــى أرق ــب عل ــي الطل ــادة ف ــى الزي  عل

ً
ــا ــام 2014م فض ــة بع ــ�ة مقارن ــوط الثابت ــام الخط ــى أرق عل

ــرة . ــة القصي ــائل النصي ــة الرس ــام خدم ــى أرق ــب عل ــي الطل ــف ف طفي

)IDN( وأســماء النطاقات الدولية )( والمســتوى العلــوي ).عمانccTLD( نطاقــات رمز الدولة

تتضمــن مهــام الهيئ�ة إدارة ســجل المســتوى العلوي ألســماء النطاق في الســلطنة )om.(  و ).عمان( .

1 تحت إســم النطــاق الدولي ).عمان(  مبادرة تســجيل 20

ــي  ــي العرب ــاق الدول ــم النط ــت إس ــات تح ــماء النطاق ــجيل أس ــجيع تس ــادرة لتش ــس 2015م مب ــرض كومك ــة مع ــ�اء إقام ــ�ة أثن ــت الهيئ طرح
 تحــت المســتوى العلــوي ).عمــان( ، وتهــدف 

ً
 إلكترونيــ�ا

ً
1 موقعــا ).عمــان(، وتضمنــت المبــادرة التســجيل المجانــي لســنة واحــدة لعــدد 20

ــادرة  ــو المب ــع ، وتدع ــذه المواق ــن له ــ�ة كعناوي ــات العربي ــماء النطاق ــتخدام أس ــى اس ــات عل ــراد والمؤسس ــجيع األف ــادرة لتش ــذه المب ه
ــت . ــبكة اإلنترن ــي ش ــ�ة ف ــة العماني ــراز الهوي ــى إب ــاعد عل ــيبراني وتس ــاء الس ــي الفض ــي ف ــوى العرب ــر المحت لنش

2015م 2014م 2013م نوع مــورد الترقيم

- - - رموز اختي�ار المشغل

- - 1 رموز نقطة اإلشارة الدولية

105.000 44.000 119.000 أرقام الخطوط الثابت�ة

1.000.000 600.000 200.000 أرقام الخطوط المتنقلة

11 2 2 الرموز القصيرة للخدمة الصوتي�ة

56 64 30 الرموز القصيرة لخدمة الرسائل النصية القصيرة

113 109 123 أرقام االتصال المجاني

الترددات تراخيص 

ــى 3.368  ــا إل ــل عدده ــث وص ــة حي ــدة المخصص ــرددات الجدي ــدد الت ــدة وع ــة الجدي ــص الراديوي ــدد التراخي ــي ع ــادة ف ــام 2015م زي ــهد ع ش
ــي  ــغ إجمال ــا بل  بينم

ً
ــا ــى 17.603 ترخيص ــام 2015م إل ــال ع ــددت خ ــي ج ــة ال ــص الراديوي ــدد التراخي ــل ع ــا وص  ، كم

ً
ــرددا  و 6.966 ت

ً
ــا ترخيص

ــن  ــرددات م ــص الت ــات تراخي ــاه بي�ان ــدول أدن ــز الج ــة ، يوج ــص المؤقت ــتثن�اء التراخي  باسـ
ً
ــا ــاة 1.765 ترخيص ــة الملغ ــص الراديوي ــدد التراخي ع

ــى 2015م : ــام 2012م إل ع

اإلجراء 2015م2014م2013م2012منوع 

21.25818.25318.57417.603عدد التراخيص الراديوية المجددة

2.4282.3042.8543.368عدد التراخيص الراديوية الجديدة

4.3964.9555.0556.966عدد الترددات الجديدة المخصصة

3.0663.7311.3311.765عدد التراخيص الملغاة

يلخــص الجــدول التالــي  بي�انــات تخصيص موارد الترقيــم من عام 2013م إلى عام 2015م .
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إلــى جانــب مهــام الرقابة ، فإن أهم أنشــطة الهيئــ�ة المنبثقة عن دورها فــي العنايــة بالمســتهلكين تتركز  في اآلتي :

• ــتهلكين	 رفع وعي المس
• معالجة الشــكاوى	
• االتصال	 مراكز  إدارة 
• ــتهلك	 حماية حقوق المس
• تطوير وتحســين إجراءات معالجة الشــكاوى	
• تعزيز صــورة الهيئ�ة	
• الســعي لكســب رضاء المنتفعين	
• تطويــر تجربة المســتخدم النهائي	

ــتهلكين رفع وعي المس

ــوال  ــر التج ــة فواتي ــاع قيم ــأن إرتف ــة بش ــرض التوعي ــي بغ ــا اإللكترون ــ�ن بموقعه ــن تثقيفيي ــر فلمي ــام 2015م بنش ــي ع ــ�ة ف ــت الهيئ قام
شــكاوى  تحليــل  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  الــي  النت�ائــج  وأظهــرت   ، المســتغلة  غيــر  النقــال  الهاتــف  أرقــام  ســحب  عمليــه  وكذلــك 
ــى  ــ�ة عل ــات المترتب ــوق وااللتزام ــة بالحق ــل المتعلق ــض التفاصي ــي ببع ــاب الوع ــزى لغي ــاالت تع ــذه الح ــن ه ــد م ــتهلكين أن العدي المس
ــر  ــخيص غي ــف الش ــات التعري ــاء بطاق ــخ انته ــي وتاري ــوال الدول ــعار التج ــة بأس ــاالت ذات الصل  الح

ً
ــا ــاالت خصوص ــات االتص ــتخدام خدم اس

. المســتخدمة 

إحصائي�ات الشــكاوى

 فــي وعــي المســتهلكين بالــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــ�ة فــي 
ً
شــهد عــام 2015م زيــادة فــي إجمالــي عــدد الشــكاوى ، ويعكــس ذلــك تن�اميــا

ــ�ات التفصيليــة لشــكاوى المســتهلكين : ــاه اإلحصائي ــ�ن الرســم أدن معالجــة شــكاواهم ، يبي

الشــكاوى المســتلمة من عام 2013م وحى 2015م
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النســبة المئويــة لرىض المســتخدمين عن الوقت المســتغرق في حل الشــكاوى

النســبة المئوية لرىض المســتخدمين عن إجراءات حل الشــكاوى بشــكل عام

قياس مدى رىض المســتهلكين : إجراءات شــكاوى المســتهلكين

ــين  ــك لتحس ــام بذل ــم القي ــم  ، وت ــتطاع آرائه ــام الس ــذا الع ــال ه ــكوى خ ــوا ش ــن قدم ــتخدمين الذي ــع المس ــال بجمي ــ�ة باالتص ــت الهيئ قام
ــم . ــدى رضاه ــتخدمين وم ــة المس ــين تجرب ــل تحس ــن أج ــكاوى م ــة الش ــراءات معالج إج

توضح الرســومات أدناه نت�ائج هذا المســح .

ــب المستخدم الشكاوى حس

الشــكاوى حسب الخدمات                                                  

الشكاوى موضوعات 

الشــكاوى المســتلمة على موفري الخدمة

 بمراجعــة إجراءاتهــا مــع األخــذ فــي االعتبــ�ار أفضــل الممارســات العالميــة المتبعــة فــي هــذا الشــأن ، كمــا تعمــل علــى 
ً
تقــوم الهيئــ�ة حاليــا

إنشــاء نظــام آلــي إلدارة شــكاوى المســتهلكين حيــث ســيكون مــن شــأن ذلــك تحســين إجــراءات الهيئــ�ة فــي معالجــة الشــكاوى .
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النســبة المئويــة لرىض المســتخدمين عن معالجــة المكالمة بواســطة مركز االتصال

النســبة المئوية لرىض المســتخدمين عن 
اســتمرار التواصل معهم بخصوص شــكاواهم

النســبة المئوية لرىض المســتخدمين عن شــرح 
مراكز االتصــال لكيفية تقديم الشــكوى 
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كومكس     معرض 

ــراز صــورة الهيئــ�ة وتعريفهــم بــاألدوار الــي تقــوم بهــا ، وقــد شــاركت الهيئــ�ة خــال عــام  ــ�ة فــي إب  تســاهم الشــراكة مــع األطــراف المعني
2015م فــي مختلــف الفعاليــات المحليــة مثــل المهرجانــات ومعــرض كومكــس الــذي أقيــم فــي الفتــرة مــن 27  إبريــل وحــى 1 مايــو 2015م، 

وقــد شــاركت الهيئــ�ة فــي هــذه المحافــل لتعزيــز ثقافــة الحــوار والســعي لفهــم احتي�اجــات الشــركاء بصــورة أفضــل .

اليــوم العاليم لالتصاالت

 بمناســبة اليــوم العالــي لاتصــاالت ومجتمــع المعلومــات تحــت شــعار »قــوى دافعــة لابتــكار« بت�اريــخ 17 يونيــو 
ً
نظمــت الهيئــ�ة احتفــاال

ــعيد  ــعادة/ س ــة س ــت رعاي ــ�ة تح ــر الهيئ ــال بمق ــرى االحتف ــات ، وج ــ�ة المعلوم ــ�ة تقني ــاالت وهيئ ــل واالتص ــع وزارة النق ــاون م 2015م بالتع
بــن حمــدون الحارثــي وكيــل وزارة النقــل واالتصــاالت للموانــئ والشــؤون البحريــة ، وتزامــن االحتفــال باليــوم العالــي لاتصــاالت ومجتمــع 

المعلومــات مــع الذكــرى الســنوية الخمســين بعــد المائــة لتأســيس االتحــاد الدولــي لاتصــاالت .
 بــأن اختراعاتهــم اعتمــدت علــى 

ً
وقــام خــال االحتفــال عــدد مــن المخترعيــن الشــباب بعــرض اختراعاتهــم الــي فــازت بجوائــز عالميــة ، علمــا

اســتخدام تقنيــ�ات المعلومــات واالتصــاالت الحديثــ�ة ، وقــد تــم تكريــم هــؤالء المخترعيــن المشــاركين فــي هــذا االحتفــال .
 مــن البلــدان األخــرى فــي العالــم باالحتفــال باليــوم العالــي لاتصــاالت ومجتمــع المعلومــات علــى أســاس 

ً
وتشــارك الســلطنة عــددا

ســنوي ، حيــث يوافــق ذلــك ذكــرى توقيــع االتفاقيــة الدوليــة للبــرق فــي عــام 1865م وإنشــاء االتحــاد الدولــي لاتصــاالت ، وقــد اســتجابت 
ــن  ــو م ــخ 17 ماي ــان تاري ــم إع ــام 2005م وت ــي ع ــدة ف ــات المنعق ــع المعلوم ــة لمجتم ــة العالمي ــداء القم ــدة لن ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي
 لاتصــاالت ومجتمــع المعلومــات لاســتفادة مــن تقنيــ�ة المعلومــات واالتصــاالت لخدمــة المجتمعــات ، ويتبــى 

ً
 عالميــا

ً
كل عــام يومــا

ــن . ــوع معي ــو موض ــود نح ــه الجه ــام لتوجي ــي كل ع  ف
ً
ــعارا ــاالت ش ــي لاتص ــاد الدول االتح

الفعاليات

التمثيــ�ل الدولــي للهيئ�ة

تســعى اســتراتيجية الهيئــ�ة لتأميــن حضورهــا التنظيــي علــى المســتوى الدولــي ، ولذلــك فــإن الهيئــ�ة تنشــط فــي المشــاركة فــي 
االتصــاالت  لقطاعــي  التنظيميــة  الطبيعــة  ذات  المعرفــة  علــى  للحصــول   

ً
وســعيا الســلطنة  مصالــح  علــى   

ً
حفاظــا الدوليــة  الفعاليــات 

2015م : والخدمــات البريديــة ونقلهــا ، فيمــا يلــي موجــز بأهــم المشــاركات الدوليــة خــالل عــام 

مذكــرة التفاهــم الموقعة مع الجزائــر  )نوفمبر 2015م(  )1
ــارف  ــرات والمع ــكار والخب ــ�ادل األف ــن تب ــترك م ــام المش ــائل ذات االهتم ــي المس ــاون ف ــر التع ــجيع تطوي ــى تش ــم إل ــرة التفاه ــدف مذك ته
ــى الطرفيــن ، وقــد وصــل عــدد مذكــرات التفاهــم الموقعــة مــن  والمعلومــات فــي مجــال تنظيــم االتصــاالت والبريــد بمــا يعــود بالنفــع عل

هــذه النوعيــة حــى اآلن إلــى ثــاث مذكــرات .

النــدوة العالميــة لمنظيم االتصــاالت المنعقدة فــي الجابون )يونيو 2015م(  )2
شــاركت الهيئــ�ة فــي النــدوة العالميــة الخامســة عشــر لمنظــي االتصــاالت الــي انعقــدت فــي ليبرفيــل ، الجابــون فــي شــهر يونيــو 2015م 
ــم،  ــق العال ــف مناط ــة فــي مختل ــ�ات التنظيمي ــ�ن الهيئ ــاون أفضــل بي ــق تع ــة لتحقي ــائل الازم ــات ومناقشــة الوس ــ�ادل المعلوم ــار تب فــي إط
ــال  ــي مج ــة ف ــاب المصلح ــن أصح ــم م ــة وغيره ــادة الصناع ــات وق ــي السياس ــن وواضع ــ�ن المنظمي ــدوة بي ــذه الن ــي ه ــ�ادل اآلراء ف ــم تب وت
ــاد  ــة باعتم ــوة الرقمي ــد الفج ــو س ــا نح ــي قدم ــات للم ــل الممارس ــددوا أفض ــة وح ــات تفاعلي ــر مناقش ــاالت  عب ــات واالتص ــ�ة المعلوم تقني
ــي  ــبل ال ــاف الس ــاع استكش ــذا االجتم ــات ه ــي جلس ــاركة ف ــر المش ــ�ة عب ــد الهيئ ــح لوف ــم ، وأتي ــي التنظي ــر ف ــاوري مبتك ــي وتش ــج تكّيف نه
ــدوة  ــوري للن ــار المح ــن اإلط ــي ضم ــاد الرق ــا االقتص ــي يتيحه ــة ال ــة واالقتصادي ــرص االجتماعي ــن الف ــوى م ــدة القص ــق الفائ ــن تحقي تضم

ــة« . ــرص الرقمي ــق الف ــة لتحقي ــز التنظيمي ــة - الحواف ــوة الرقمي ــام بالفج »االهتم

النــدوة العالمية لمؤشــرات االتصــاالت/ تكنولوجيــا المعلومات المنعقدة فــي اليابان )نوفمبر/ ديســمبر 2015م(  )3
شــاركت الهيئــ�ة فــي نــدوة االتحــاد الدولــي لاتصــاالت المعنيــ�ة بمؤشــرات االتصــاالت/ تكنولوجيــا المعلومــات الــي انعقــدت فــي 
ــب  ــم ومكات ــ�ات التنظي ــوزارات وهيئ ــاالت وال ــات واالتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــادة صناع ــدوة ق ــذه الن ــت ه ــان ، وضم ــيما بالياب هيروش
تكنولوجيــا  قيــاس  لمناقشــة  العالميــة  المنت�ديــات  أهــم  مــن  النــدوة  وتعتبــر   ، والدوليــة  اإلقليميــة  والمنظمــات  الوطنيــ�ة  اإلحصــاء 
المعلومــات واالتصــاالت الدوليــة وتمثــل فرصــة فريــدة لانضمــام لحــوار القــادة ، واســتفاد أعضــاء وفــد الهيئــ�ة مــن هــذه التجربــة 

لاطــاع علــى أحــدث التوجهــات فــي مؤشــرات االتصــاالت/ تكنولوجيــا المعلومــات .

المؤتمــر العالــيم لالتصات الراديويــة لعام 2015م المنعقد فــي جنيف بسويســرا )نوفمبر 2015م(  )4
شــاركت الهيئــ�ة فــي هــذا المؤتمــر الــذي عقــد فــي جنيــف خــال الفتــرة مــن 2 إلــى 27 نوفمبــر 2015م . وتــم فــي المؤتمــر مراجعــة 
وتعديــل اللوائــح الراديويــة واالتفاقيــة الدوليــة المنظمــة الســتخدام الطيــف التــرددي الراديــوي ومــدارات الســواتل الثابتــ�ة وغيــر الثابتــ�ة 
ــي  ــع ف ــذي يض ــاالت ال ــي لاتص ــاد الدول ــس االتح ــل مجل ــن قب ــدد م ــال المح ــدول األعم ــب ج ــات حس ــراء مراجع ــم إج ــألرض ، وت ــبة ل بالنس

ــابقة. ــة الس ــة العالمي ــاالت الراديوي ــرات االتص ــن مؤتم ــادرة م ــات الص ــ�اره التوصي اعتب
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7-    المســاهمة المقدمــة إلــى المجموعــة الدراســية األولــى باالتحــاد الدولــي لاتصــاالت - قطــاع التطويــر حــول »حوافــز حكومــة ســلطنة 
عمــان لتطويــر شــبكة النطــاق العريــض« فــي إبريــل 2015م .

المواقــع القيادية العالميــة اليت تقلدتهــا الهيئ�ة

 إســتحوذت الهيئــ�ة علــى عــدد مــن المواقــع القياديــة الــي منحــت لموظفــي الهيئــ�ة كممثليــن عــن الســلطنة فــي االتحــاد الدولــي 
: لاتصــاالت، وهــي كالتالــي 

المواقــع القيادية في مجالــس االتصاالت الراديوية

• المهنــدس/ محمــد بــن عبــد هللا البــادي - نائــب رئيــس االجتمــاع التحضيــري للمؤتمــر العالــي لاتصــاالت الراديويــة 2019م 	
للفتــرة مــن 2015م إلــى 2019م .

• المهنــدس/ جمــال بــن عبــد هللا المحروقي - نائب رئيس المجموعة الدراســية األولــى للفترة 2015م - 2019م .	

المواقــع القيادية فــي المؤتمر العالــيم لالتصاالت الراديوية

• المهنــدس/ يوســف بــن عبد هللا البلــويش - نائب رئيس المؤتمــر العالي لاتصــاالت الراديوية لعام 2015م .	
• ــام 	 ــة للع ــاالت الراديوي ــي لاتص ــر العال ــي المؤتم ــة ف ــة السادس ــس اللجن ــب رئي ــادي - نائ ــد هللا الب ــن عب ــد ب ــدس/ محم المهن

. 2015م 

الشــراكة  مع جامعة الســلطان قابوس

ــام  ــذا النظ ــتخدم ه ــث سيس ــة ، حي ــودة الخدم ــة ج ــام مراقب ــر نظ ــث لتطوي ــروع بح ــي مش ــوس ف ــلطان قاب ــة الس ــع جامع ــ�ة م ــل الهيئ تعم
ــاالت  ــات االتص ــري خدم ــة لموف ــل الحق ــي مراح ــة وف ــاالت المتنقل ــات االتص ــري خدم ــة لموف ــودة الخدم ــرات األداء لج ــم مؤش ــاس أه لقي
الثابتــ�ة ، وتحتــاج الهيئــ�ة لنظــام مراقبــة آلــي يمكــن مــن خالــه مراقبــة أهــم مؤشــرات األداء لجــودة الخدمــة لموفــري خدمــات االتصــاالت 
ــات  ــة للخدم ــودة عالي ــتوى وبج ــة المس ــات عالمي ــر خدم ــتراتيجية بتوفي ــا االس ــق رؤيته ــن تحقي ــ�ة م ــن الهيئ ــى تتمك ــل ح ــكل متواص بش

ــواء . ــد س ــى ح ــة عل ــ�ة والمتنقل الثابت

وهــذا النظــام يعمــل علــى قيــاس مؤشــرات األداء لجــودة الخدمــة مــن وجهــة نظــر المنتفــع وسيشــكل أول مســتوى مــن المراقبــة ، وإذا 
تــم رصــد مؤشــر أداء غيــر عــادي يقــوم هــذا النظــام بتنبيــ�ه أجهــزة التحليــل بالهيئــ�ة إلجــراء المزيــد مــن التقــيص .

ــل  ــول يعم ــاز محم ــة لجه ــودة الخدم ــق ج ــرض تطبي ــى ع ــى عل ــة األول ــز المرحل ــث ترك ــل حي ــى مراح ــام عل ــذا النظ ــق ه ــم تطبي ــوف يت وس
بتقنيــ�ة أندرويــد أو بجهــاز طرفــي متنقــل .

 

البرامــج التوعوية

ــاع  ــل وزارة الدف ــة مث ــات الحكومي ــض الجه ــة لبع ــة تنظيمي ــؤولياتها كجه ــا ومس ــة بدوره ــرات التعريفي ــن المحاض ــد م ــ�ة العدي ــرت الهيئ أج
وســاح الجــو الســلطاني وعــدد مــن الكليــات والمــدارس .

المقترحات والدراســات

 
ً
ــا ــي وأيض ــي واإلقلي ــتوى العرب ــى المس ــة عل ــات الفعال ــاهمات والدراس ــة والمس ــل الجوهري ــن أوراق العم  م

ً
ــددا ــ�ة ع ــو الهيئ ــدم ممثل ق

ــي : ــت كاآلت ــاالت ، وكان ــي لاتص ــاد الدول ــتوى االتح ــى مس عل

ــل  ــي إبري ــات ف ــ�ة المعلوم ــاالت وتقني ــم االتص ــ�ات تنظي ــ�ة لهيئ ــبكة العربي ــى الش ــة إل ــة )big data( المقدم ــات الضخم ــة البي�ان 1-    دراس
2015م 

ــات      ــول تطبيق ــبكة ح ــل الش ــق عم ــات لفري ــ�ة المعلوم ــاالت وتقني ــم االتص ــ�ات تنظي ــ�ة لهيئ ــبكة العربي ــى الش ــة إل ــاهمة المقدم 2-    المس
ــر 2015م . ــي فبراي ــت )over the top or OTT( ف ــر اإلنترن ــل عب التراس

ــبتمبر  ــل 2015م وس ــي إبري ــر ف ــاع التطوي ــاالت - قط ــي لاتص ــاد الدول ــى باالتح ــية األول ــة الدراس ــى المجموع ــة إل ــاهمة المقدم 3- المس
2015م 

 
ــات  ــ�ة المعلوم ــاالت وتقني ــم االتص ــ�ات تنظي ــ�ة لهيئ ــبكة العربي ــى الش ــة إل ــة المقدم ــري الخدم ــ�ن موف ــام بي ــل األرق ــة نق ــة خاصي 4-    دراس

فــي إبريــل 2015م .

5-   تقديــم عــرض حــول »الجوانــب التنظيميــة للنطــاق العريــض الثابــت فــي ســلطنة عمــان« فــي مؤتمــر مجلــس توصيــل األليــاف الضوئيــ�ة 
للمنــازل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي نوفمبــر 2015م والــذي اســتضافته الشــركة العمانيــ�ة للنطــاق العريــض .

6-   تقديــم عــرض حــول مشــروع »اإلطــار التنظيــي للتجــوال بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة« ، حيــث اســتكمل هــذا 
ــات  ــي التوصي ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــات ل ــ�ة المعلوم ــاالت وتقني ــد واالتص ــة للبري ــة الوزاري ــدت اللجن ــام 2015م واعتم ــي ع ــروع   ف المش

ــة : التالي

• تعديــل أســقف أســعار التجزئة والجملــة للمكالمــات المحلية داخل الدولــة المزارة والمكالمات داخــل دول المجلس .	
• تطبيــق أســقف على أســعار التجزئــة للمكالمات الــواردة أثن�اء التجوال فــي دول المجلس .	
• تطبيق أســقف على أســعار الجملــة والتجزئة لخدمة الرســائل النصيــة القصيرة .	
• تطبيق أســقف على أســعار خدمــات البي�انــات المتنقلة .	
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