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تقدمــت وســائل االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات تقدمــا متســارعا منــذ 
القــرن الواحــد والعشــرين، األمــر الــذي غيــر مفهوم المــكان والزمــان، فاختصرت 
المســافات وقربــت بيــن الثقافــات المختلفــة، وفتحــت المجــال للعديــد مــن 

المجــاالت للتواصــل والتفاعــل.

ويعــد هــذا اإلصــدار الثانــي فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
الــذي يرصــد بيانــات االتصــاالت وتفاعــل األفــراد فــي ســلطنة ُعمــان فــي 
هــذا المجــال، حيــث يتضمــن العديــد مــن اإلحصائيــات التــي تتعلــق بعــدد 
التراخيــص الممنوحــة للشــركات المرخــص لهــا بتقديــم خدمــات االتصــاالت 
علــى مختلــف فئاتهــا، وعــدد المؤسســات والعامليــن فــي نشــاط االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وعــدد الطلبــة المقبوليــن والمقيديــن والخريجيــن فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والخاصــة داخــل الســلطنة والمبتعثيــن 
خــارج ســلطنة ُعمــان فــي التخصصــات ذات الصلــة، كمــا تضمــن فصــا عــن 
خدمــات االتصــاالت والــذي يرصــد عــدد المشــتركين فــي خدمــات الهاتــف 
الثابــت بأنواعــه، والمشــتركين فــي الهاتــف المتنقــل، واشــتراكات اإلنترنــت ذي 
النطــاق العريــض و كذلــك ضــم بيانــات عــن خدمــات البريــد المقدمــة والتجــارة 

ــة فــي ســلطنة ُعمــان.  اإللكتروني

وامتاكهــا  واألســر  األفــراد  اســتخدام  بيانــات  علــى  اإلصــدار  يحتــوي  كمــا 
لوســائل االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، واســتخدام تطبيقــات التواصــل 
االتصــاالت  لتقنيــة  المــدارس  اســتخدام  عــن  وإحصائيــات  االجتماعــي، 
أحتــوى اإلصــدار علــى  التعليميــة، كمــا  المعلومــات لألغــراض  وتكنولوجيــا 
إحصائيــات التبــادالت التجاريــة لوســائل االتصــال، وغيرهــا مــن اإلحصائيــات 

المعلومــات. وتكنولوجيــا  باالتصــاالت  المتعلقــة 

المقدمـــــة
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تم منحه للشركات المرخص لها 
بتقديم خدمة االتصاالت على مختلف فئاتها الثاث 

بنهاية عام 2021 حسب الجدول أدناه.

الشركات المرخصة بتقديم خدمات االتصاالت لعام 2021

جدول )1(: عدد التراخيص الممنوحة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات االتصاالت
حتى نهاية العام 2021م

عدد التراخيص الفئة

11 األولى

4 الثانية

7 الثالثة

22 المجموع

ترخيصا 

22



5االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

“يمكــن تجميــع األنشــطة )الصناعــات( فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت في 
الصناعــات المتعلقــة بصنــع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والصناعــات المتعلقــة 
ــا  ــا المعلومــات واالتصــاالت والصناعــات المتعلقــة بخدمــات تكنولوجي ــارة تكنولوجي بتج
المعلومــات واالتصــاالت. وتــرد فــي الصناعــات الــواردة في التنقيــح 4 للتصنيف الصناعي 

الدولــي الموحــد”  

المؤسسات والعاملون حسب حجم المؤسسة لعام 2021

عاما في مؤسسات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

بنهاية عام 2021، من بينهم 
5,752 عامال عمانيا

وبنسبة تعمين بلغت 39 %

مؤسسة عاملة في نشاط االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات

بنهاية عام 2021،
وتمثل المؤسسات الصغرى

ما نسبته 85.6 % من هذه المؤسسات.

1,729

14,729
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جدول )2(: عدد المؤسسات والعاملين في نشاط االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
في عام 2021

عدد العاملين حسب حجم 
المؤسسة

حجم 
المؤسسة )1(

عدد 
المؤسسات

وصف النشاط النشاط
جملة وافد عماني 

20 14 6 صغرى 

6

اإللكترونية  الــمــكــونــات  صــنــع 
ــزة  ــهـ ــع أجـ ــ ــن والــــلــــوحــــات وصــ
الطرفية  والمعـدات  الحاسوب 
ــاالت  ــصـ ــدات االتـ ــعـ وصـــنـــع مـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع اإللـ ــ ــ ــن ــ وصــ
الوسائط  وصنع  االستهاكية 

المغناطيسية والبصرية

الحواسيب  صنع 
ــات  ــجــ ــ ــت ــ ــن ــمــ ــ وال
ــة  ــ ــي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ اإلل

والبصرية 

- - - صغيرة 

- - - متوسطة

- - - كبرى 

20 مجموع العاملين

53 43 10 صغرى 

26

ــدات  ــمــع ــب وال ــحــواســي ــيــع ال ب
الطرفية للحواسيب والبرمجيات 
ــعـــدات  بــالــجــمــلــة وبـــيـــع الـــمـ
الــغــيــار  وقطــــع  اإللــكــتــرونــيــة 
وقطـع  االتصــاالت  ومــعــدات 

غيارها بالجملة

تـــجـــارة الــجــمــلــة، 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
المــــــركبات ذات 
ت  كــــــــــــــا لمحر ا
والدراجات النارية 

30 21 9 صغيرة 

- - - متوسطة

- - - كبرى 

83 مجموع العاملين

51 34 17 صغرى 

22 نشــــــر البرمجــــيـــات أنــــــشـــــــــــــطــــــة 
النــشــــــــــــــــــــــــر

39 22 17 صغيرة 

- - - متوسطة

943 695 248 كبرى 

1,033 مجموع العاملين

380 292 88 صغرى 

147

السلكـية  االتصـاالت  أنشــطة 
وأنــشــــــــــــــطــة االتــصـــــــــــــــــــــــاالت 
الاسلكية وأنشطة االتصـــاالت 
االتصاالت  وأنشطة  الســـــاتلية 

األخرى

االتصــــــــــــــاالت
854 564 290 صغيرة 

699 389 310 متوسطة

1,705 614 1,091 كبرى 

3,638 مجموع العاملين

2,189 1,608 581 صغرى 

855

الحاسوبية  الــبــرمــجــة  أنــشــطــة 
الــحــاســوبــيــة  ــارات  ــشـ ــتـ االسـ و 
االستــشارية  الخـبرة  وأنشطة 
وإدارة المـــــــــرافـــق الحاســــوبية 
و أنشـطة خدمــــات تكنـولـــــوجيا 
المعلومـــات والحاسوب األخرى

أنشطة البــــرمجة 
الحاســــــــــــــــوبية 
والـــــخـــــبـــــــــــــــــرة 
االستـــشارية وما 
ــهــا من  يــتــصــل ب

أنشطة

2,875 1,865 1,010 صغيرة 

1,583 845 738 متوسطة

734 250 484 كبرى 

7,381 مجموع العاملين



7االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

تابع جدول )2(: عدد المؤسسات والعاملين في نشاط االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
في عام 2021

عدد العاملين حسب حجم 
المؤسسة

حجم 
المؤسسة )1(

عدد 
المؤسسات

وصف النشاط النشاط
جملة وافد عماني 

22 9 13 صغرى 

18
واســتــضــافــة  الــبــيــانــات  تجهيز 
ومـــا  الشبكة  عــلــى  الــمــواقــع 
أنشــــــطة  مــن  بــذلــك  يتصل 

وبوابات الشبكة

أنشطة خدمـــــات 
المعلومات

34 12 22 صغيرة 

123 26 97 متوسطة

- - - كبرى 

179 مجموع العاملين

1,161 901 260 صغرى 

655
ــاســـوب  ــحـ ــاح أجــــهــــزة الـ ــ ــ إصـ
للحاسوب  الطرفية  والمعــدات 

و إصاح معدات االتصاالت

إصــــــاح أجـــهـــزة 
الــحــاســـــــــــــــــــــــوب 
والــــــــســــــــلــــــــع 
ــة  ــ ــي ــصــ ــ ــخ ــشــ ــ ال

والمنزلية

573 420 153 صغيرة 

305 143 162 متوسطة

356 210 146 كبرى 

2,395 مجموع العاملين

عدد العاملين حسب حجم 
المؤسسة

حجم 
المؤسسة )1(

عدد 
المؤسسات

المجموع الكلي
للمؤسسات

جملة وافد عماني 
3,876 2,901 975 صغرى 

1,729
4,405 2,904 1,501 صغيرة 

2,710 1,403 1,307 متوسطة

3,738 1,769 1,969 كبرى 

14,729 المجموع الكلي للعاملين

)1( حجم المؤسسة:

1.  )1-10( عامل

2.  )11-50( عامل

3.  )51-150( عامل

4.  )+151( عامل



االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  8

الخدمات المتنقلة - الهاتف المتنقل لعام 2021

نسبة اشتراكات الهاتف المتنقل 
مسبقة الدفع

من إجمالي اشتراكات الهواتف 
المتنقلة

نسبة اشتراكات الهاتف المتنقل
آجلة الدفع

من إجمالي اشتراكات الهواتف 
المتنقلة

إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل 
بانخفاض نسبته 2.6 % مقارنة بعام 2020

 6,115,537

% 21.5 % 78.5



9االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

جدول )3(: عدد اشتراكات الهاتف المتنقل
خال عامي 2020 و 2021

2021 2020 الهاتف المتنقل

1,316,252 1,020,355 اآلجل الدفع

4,799,285 5,256,180 مدفوع القيمة مسبقا

3,719,409 4,177,070 - مشغلون

1,079,876 1,079,110 - إعادة البيع

6,115,537 6,276,535 إجمالي عدد االشتراكات
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الخدمات المتنقلة - النطاق العريض المتنقل لعام 2021

نسبة انتشار خدمات االتصاالت 
المتنقلة  لكل 100 فرد من السكان

إجمالي الدقائق المستخدمة

متوسط اإليراد الشهري
لكل اشتراك

متوسط االستخدام الشهري
لكل اشتراك

% 137

  6.89
مليون دقيقة

 94
دقيقة

 1.482
ريال عماني
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تابع الخدمات المتنقلة - النطاق العريض المتنقل لعام 2021

نسبة انتشار
خدمة النطاق العريض بالهاتف 

المتنقل لكل 100 فرد من السكان

إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق العريض 
عبر شبكات االتصاالت المتنقلة،
بنسبة انخفاض بلغت 5.4 % 

عن عام 2020.

5,096,594

% 112.57
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تابع الخدمات المتنقلة - النطاق العريض المتنقل لعام 2021

نسبة انتشار خدمات النطاق العريض 
المتنقل لكل 100 فرد من السكان

إجمالي حجم البيانات المستخدمة

متوسط اإليراد الشهري
لكل اشتراك

متوسط االستخدام الشهري
لكل اشتراك

% 114

282
مليون جيجا بايت

 6.2
جيجا بايت

 3.669
ريال عماني
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الخدمات الثابتة - الهاتف الثابت لعام 2021 في سلطنة ُعمان

عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابتة،
 منخفضًا بنسبة 3.8 %

عن العام 2020

  572,166

نسبة انتشار 
الهاتف الثابت 

لكل 100 فرد من السكان

% 12.6
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تابع الخدمات الثابتة - الهاتف الثابت لعام 2021 في سلطنة ُعمان

نسبة انتشار الهاتف الثابت
لكل 100 أسرة

إجمالي عدد الدقائق
المحلية المستخدمة

متوسط اإليراد الشهري
لكل اشتراك

متوسط االستخدام الشهري
لكل اشتراك

% 81.5

  236.3
مليون دقيقة

 34.41
دقيقة

 2.149
ريال عماني



15االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

جدول )4(: عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت
خال عامي 2020 و 2021

نسبة التغير % 2021 2020 الخط الثابت

-8.1 273,545 297,764 اشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية

0.4 241,991 240,991
اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة

)IP( بتقنية بروتوكول اإلنترنت

2.2 48,657 47,589 قنوات الشبكة للخدمات الرقمية المتكاملة

-16.6 1,172 1,405 اشتراكات الثابتة الاسلكية 

0.0 6,801 6,801 الهواتف العمومية

-3.8 572,166 594,550 الجملة 
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جدول )5(: عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت حسب المحافظات
خال عامي 2020 و 2021

قنوات الشبكة الرقمية  الهاتف الثابت الموصلة 
بتقنية بروتوكول اإلنترنت 

خطوط الهاتف الثابت 
التماثلية البيانات

2021 2020 2021 2020 2021 2020 المحافظات

22,737 25,646 148,635 170,751 154,279 153,556 مسقط

1,062 1,172 13,059 11,062 24,018 28,993 ظفار

162 166 1,468 638 4,371 4,881 مسندم 

154 154 3,156 1,830 7,186 8,921 البريمي

22,334 18,110 13,892 10,625 20,275 24,152 الداخلية 

1,198 1,300 26,343 19,804 34,983 44,096 شمال الباطنة 

90 90 12,254 8,481 0 - جنوب الباطنة 

30 30 6,783 4,778 0 - جنوب الشرقية 

410 416 6,968 5,451 20,074 23,766 شمال الشرقية 

290 300 6,973 5,621 7,835 8,776 الظاهرة 

120 120 2,360 1,838 524 623 الوسطى 

70 85 100 112 0 - غير محدد

48,657 47,589 241,991 240,991 273,545 297,764 الجملة
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اشتراك اإلنترنت الثابت

اشتراك في خدمات اإلنترنت الثابت عبر شبكات 
االتصاالت الثابتة، بارتفاع بلغت نسبته 3 % عن 

عام 2020

  526,557

نسبة انتشار
خط اإلنترنت الثابت

لكل 100 فرد من السكان

إجمالي عدد وصات األلياف البصرية لتغطية 
الوحدات السكنية حتى نوفمبر 2021.

% 11.6

800,000
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خدمة النطاق العريض الثابت لعام 2021

نسبة انتشار اإلنترنت الثابت 
لكل 100 أسرة

حجم البيانات المستخدمة

متوسط اإليراد الشهري
لكل اشتراك

متوسط االستخدام الشهري
لكل اشتراك

% 74.7

2.17
مليون جيجابايت

 345.15
جيجابايت

 28.912
ريال عماني
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524,518 508,949
20202021

االشتراكات النشطة لإلنترنت
ذي النطاق العريض الثابت
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5,701 4,264
الجيل الثالثالجيل الثاني

1,464 4,997
الجيل الخامسالجيل الرابع

عدد المحطات

2021
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خدمة المكالمات الدولية لعام 2021

متوسط اإليراد للدقيقة
من الهاتف المتنقل

متوسط اإليراد للدقيقة
بالهاتف الثابت

مليون دقيقة 

إجمالي الدقائق الدولية الصادرة

 795

 0.134  0.022



االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  22

الخريجون المقيدون المقبولون

التخصص
وافد عماني وافد عماني وافد عماني

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

24 28 2,282 743 130 184 6,529 2,522 27 50 615 469
تكنولوجيا 
المعلومات

جدول )6(: الطلبة )المقبولون والمقيدون والخريجون( في تخصص تكنولوجيا المعلومات
في الجامعات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان

حسب التخصص والجنسية والجنس للعام الدراسي 2021/2020

طلبة التعليم العالي في تخصص االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

55 % مــن المقبوليــن فــي تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات فــي الجامعــات 	 
الحكوميــة والخاصــة هــن مــن اإلنــاث ، يقابلــه 71 % مــن الطالبــات المقيــدات 

فــي نفــس التخصــص. 

انخفضــت نســبة المقيديــن فــي تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات فــي الجامعــات 	 
الحكوميــة والخاصــة مقارنــة بالعــام الســابق بمقــدار %5. 

الجامعــات 	  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  بتخصــص  الخريجيــن  عــدد   )3,077(
.2021/2020 لعــام  والخاصــة  الحكوميــة 
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جدول )7(: الطلبة العمانيون )المقبولون والمقيدون والخريجون(
 في تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات والكليات

خارج سلطنة عمان حسب النوع 2021/2020

الخريجون المقيدون المقبولون

التخصص
اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

75 17 58 431 96 335 88 26 62
تكنولوجيا

المعلومات

70.5 % مــن المقبوليــن بتخصــص تكنولوجيــا المعلومــات فــي الجامعــات والكليــات 	 
خــارج الســلطنة هــم مــن الذكــور. 

ــات 	  ــا المعلومــات فــي الجامعــات والكلي ــن بتخصــص تكنولوجي 22.3 % مــن المقيدي
خــارج الســلطنة هــن مــن اإلنــاث.

75 طالبــا وطالبــة تــم تخرجهــم بتخصــص تكنولوجيــا المعلومــات فــي الجامعــات 	 
.2021/2020 بالعــام  الســلطنة  خــارج  والكليــات 
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جدول )8(: استخدام المدارس الحكومية  لتقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
لألغراض التعليمية للعام الدراسي 2021 /2022

المدارس 
التي يوجد 
فيها جهاز 

العرض

المدارس 
التي 

تستخدم 
التلفاز

المدارس 
التي 

تستخدم 
وسائل 

التواصل 
االجتماعي 

المدارس 
التي يوجد 

فيها 
الروبوت

المدارس 
التي 

تستخدم 
النظام 

الصوتي 

المدارس 
التي يوجد 
بها خدمة 
اإلنترنت

المدارس المحافظات

145 119 179 37 150 179 179 مسقط

118 107 132 22 125 149 162 ظفار 

19 17 19 6 19 19 19 مسندم

25 23 31 2 28 31 31 البريمي

109 100 158 33 122 158 158 الداخلية

170 160 207 39 171 199 213 شمال الباطنة

118 98 136 28 115 135 143 جنوب الباطنة

68 57 94 9 59 92 95 جنوب الشرقية

90 82 94 18 84 94 94 شمال الشرقية

82 73 83 27 78 82 83 الظاهرة 

18 22 26 6 21 25 26 الوسطى

962 858 1,159 227 972 1,163 1,203 اإلجمالي

استخدام المدارس الحكومية لتقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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استخدام المدارس الحكومية في سلطنة ُعمان لتقنية االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات لألغراض التعليمية للعام الدراسي 2021/2020

المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي لإلحصاءات التعليمية 2021 /2022م وزارة التربية والتعليم 

المدارس الحكومية التي يتوفر بها 
خدمة اإلنترنت

تستخدم في المدارس
كوسيلة تعليمية

% 97
مدرسة

 61,113
حاسوبا

مستخدما في
 972 مدرسة حكومية 

 12,570
جهازا صوتيا

عدد المدارس التي تستخدم
النظام العالمي لتحديد المواقع 

)GPS( ألغراض تعليمية

82
مدرسة
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المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي لإلحصاءات التعليمية 2021 /2022م وزارة التربية والتعليم 

استخدام المدارس الحكومية لتقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
لألغراض التعليمية للعام الدراسي 2022/2021

تابع

تستخدم الروبوت ألغراض تعليمية،
بعدد 697 روبوت موزعا 
على المدارس الحكومية

 تستخدم التلفاز
ألغراض تعليمية

تستخدم وسائل
التواصل االجتماعي

تستخدم جهاز العرض
ألغراض تعليمية

227
مدرسة

% 71962
مدرسة

1,159
مدرسة
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جدول )9(: استخدام المدارس الحكومية لتقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
لألغراض التعليمية للعام الدراسي 2021 /2022

المدارس التي يوجد 
فيها السبورة الذكية

المدارس التي يوجد 
فيها النظام العالمي 

لتحديد المواقع 
)GPS(

المدارس المحافظات

116 4 179 مسقط

71 1 162 ظفار 

17 10 19 مسندم

11 0 31 البريمي

74 4 158 الداخلية

82 16 213 شمال الباطنة

50 7 143 جنوب الباطنة

30 0 95 جنوب الشرقية

84 19 94 شمال الشرقية

68 21 83 الظاهرة 

23 0 26 الوسطى

626 82 1,203 اإلجمالي
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من المدارس الحكومية تستخدم
السبورة الذكية ألغراض تعليمية

من المدارس التي تستخدم
أجهزة الكاميرا ألغراض تعليمية

% 52 % 75

استخدام المدارس الحكومية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لألغراض 
التعليمية للعام الدراسي 2021/2020  

تابع

المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي لإلحصاءات التعليمية 2021 /2022م وزارة التربية والتعليم 
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امتالك واستخدام األفراد في سلطنة ُعمان لتقنيات المعلومات 
واالتصاالت )السكان البالغين 18 سنة فأكثر(

في عام 2021

المصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت - أكتوبر 2021  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

من األفراد يستخدمون وسائل من األفراد يستخدمون اإلنترنت
التواصل االجتماعي

% 76.5

من األفراد يستخدمون الحاسب اآللي 
)المحمول(

% 38

% 93.1
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من األفراد يمتلكون هاتف نقال 
)ذكي(

هاتف نقال )ذكي(
التي تمتلكها األسر المعيشية

% 94% 95

امتالك واستخدام األفراد في سلطنة ُعمان لتقنيات المعلومات واالتصاالت 
)السكان البالغين 18 سنة فأكثر( في عام 2021

تابع

جدول )10(: استخدام األفراد )18 سنة فأكثر( لإلنترنت حسب الجنسية والجنس
في عام 2021

إناث ذكور وافد عماني

نسب استخدام األفراد لإلنترنت

%96 %92 %89 %96

المصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت - أكتوبر 2021  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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جدول )11(: نسب امتاك األفراد للهاتف المتنقل والهاتف الذكي في عام 2021

وافد عماني  الجنسية

% 90 % 97 نسبة امتاك األفراد للهاتف المتنقل 

% 91 % 96 نسبة امتاك األفراد للهاتف الذكي 

إناث ذكور  النوع

% 97 % 93 نسبة امتاك األفراد للهاتف المتنقل 

المصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت - أكتوبر 2021  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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المصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت - أكتوبر 2021  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

جدول )12(: التوزيع النسبي لألنشطة المتعلقة باستخدام األفراد )18 سنة فأكثر( لتقنية المعلومات 
واالتصاالت حسب النوع والجنس في عام 2021

الجنس  النوع
وافدالنشاط عماني إناث ذكور

94 98 99 97
إرسال الرسائل )نصية قصيرة، البريد 

اإللكتروني، واتس اب(

80 90 91 86 استخدام أدوات النسخ واللصق

50 58 60 54
البحث عن التطبيقات أو البرمجيات أو تنزيلها 

أو تثبيتها أو ضبط اإلعدادات لها

47 58 57 54 القيام بإجراءات الحماية األمنية 

36 54 54 46
تغيير إعدادات الخصوصية على جهازك 
أو حساباتك في التطبيقات المختلفة 

32 32 33 32 توصيل وضبط أجهزة جديدة

64 66 67 64
استخدام الصيغ الحسابية األساسية
أو المعادالت في صفحة البيانات

30 34 42 29 إنشاء عروض تقديمية إلكترونية 

15 10 11 12
كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة

برمجة متخصصة 

43 50 52 46
نقل الملفات أو البرامج بين حاسوب

وأجهزة أخرى
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نفاذ األسر في سلطنة ُعمان لتقنيات المعلومات واالتصاالت لعام 2021

من األسر المعيشية تمتلك حاسوب:
)مكتبي، محمول، جهاز لوحي(

من األسر المعيشية تمتلك 
جهاز تلفاز ذكي

% 66% 59

من األسر المعيشية لديها نفاذ
إلى اإلنترنت

% 94

المصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت - أكتوبر 2021  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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نفاذ األسر في سلطنة ُعمان لتقنيات المعلومات واالتصاالت لعام 2021

من األسر تمتلك 
كاميرات ذكية

من األسر تمتلك 
ساعة ذكية

% 27 % 16

تابع

من األسر المعيشية تمتلك
طابعات ذكية

% 18



خدمات
البريد
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خدمات البريد لعام 2021

عدد مكاتب / األفرع البريدية عدد الشركات المرخصة 
في أنحاء سلطنة ُعمان

140  24

التعمين في قطاع البريد

% 92
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إجمالي حركة الخدمات البريدية التقليدية
في عام 2021، منخفضًا بنسبة 42 % 

عن العام 2020

 244.2

نسبة ارتفاع
حركة خدمات البريد السريع

في عام 2021،
مقارنة في عام 2020

ألف 

% 12
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جدول )13( : حركة الخدمات البريدية في سلطنة ُعمان
لعامي 2020 و 2021

معدل التغير 2021 2020 نوع الحركة المؤشر البيان

  -46.1 11,039 20,463 محلي

البريد المسجل

خدمات 
البريد 

التقليدية

-29.1 4,951 6,986 البريد الدولي الصادر

-48.7 162,114 316,201 البريد الدولي الوارد

-37.8 26,538 42,670 محلي

48.7الطرود البريدية 17,191 11,558 البريد الدولي الصادر

9.5 22,404 20,459 البريد الدولي الوارد

-42 244,237 418,337 إجمالي الخدمات البريدية التقليدية

47 1,518,320 1,032,874 محلي 

خدمات البريد السريع
-2 346,124 353,014 البريد الدولي الصادر

-16 940,891 1,125,687 البريد الدولي الوارد

12 2,805,335 2,511,575 إجمالي خدمات البريد السريع

4 3,049,572 2,929,912 المجموع 
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خدمات التجارة اإللكترونية في سلطنة ُعمان لعام 2021

من بعائث التجارة اإللكترونية من البريد الدولي،
مقارنة ب 1318.8 مليون 

من بعائث التجارة اإللكترونية من البريد المحلي.

688
ألف 

جدول )14(: بعائث التجارة اإللكترونية عام 2021

الدولي الوارد الدولي الصادر المحلي 

688,279 8,190 1,318,838
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تتصدر دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الوجهة األولى

للبريد الدولي الصادر من سلطنة عمان
في عام 2021

تليها المملكة العربية السعودية
 ومن ثم دولة قطر.

تتصدر دولة اإلمارات العربية المتحدة
 أكثر دولة

في البريد الدولي الوارد إلى سلطنة عمان
في عام 2021،

ومن ثم الواليات المتحدة األمريكية
وتتبعها هونج كونج.



41االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

جدول )15(: الوجهات الخمس األولى للبريد الصادر من سلطنة ُعمان لعامي 2020 / 2021

2021 2020

اإلمارت العربية المتحدة  اإلمارت العربية المتحدة 

المملكة العربية السعودية قطر

قطر المملكة العربية السعودية

الهند الهند 

الجزائر الجزائر
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جدول )16( الوجهات الخمس األولى للبريد الوارد إلى سلطنة ُعمان لعامي 2020 / 2021

2021 2020

اإلمارت العربية المتحدة  اإلمارت العربية المتحدة 

الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية

هونج كونج المملكة المتحدة

الصين هونج كونج

المملكة المتحدة الصين
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التبادالت 
التجارية
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مساهمة قطاع االتصاالت والبريد في الناتج المحلي 

74,47 775,56
العائد 

)مليون ريال عماني(

0,78 16,54

المساهمة في الناتج المحلي

االتصاالت

البريد

اإلتاوات القطاعية
)مليون ريال عماني(

الرسوم السنوية 
)مليون ريال عماني(

العائد 
)مليون ريال عماني(
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واردات سلطنة ُعمان من أجهزة الهواتف النقالة في عام 2021

قيمة الواردات من أجهزة الهاتف النقال 
بأنواعها

مرتفعًا بنسبة 25 % عن العام 2020

199
مليون ريال عماني
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جدول )17(: كمية وقيمة الواردات السلعية من أجهزة الهواتف
خال عامي 2020 و 2021

2021 2020

البيان / السلعة

الوزن )كغم( القيمة )ر.ع( الوزن )كغم( القيمة )ر.ع(

2,926,056 197,299,777 1,690,677  158,899,072
أجهزة هاتف للشبكات 
الخليوية أو غيرها من 
الشبكات الاسـلكية

23,798 912,427 7,772 357,990 غيرها من أجهزة الهاتف

23,156 441,345 4,055 189,037
أجهزة هاتف سلكية ذات 
مجموعات يد وسماعات 

السـلكية

2,973,010 198,653,549 1,702,504 159,446,099 الجملة
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واردات سلطنة ُعمان من أجهزة الحاسب اآللي في عام 2021

قيمة الواردات من أجهزة الحاسب اآللي 
بأنواعه

منخفضًا بنسبة 24.7 % عن العام 2020

3.6
مليون ريال عماني
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جدول )18(: كمية وقيمة الواردات السلعية من أجهزة الحاسب اآللي
خال عامي 2020 و 2021

2021 2020
البيان / السلعة

الوزن )كغم( القيمة )ر.ع( الوزن )كغم( القيمة )ر.ع(

 14,306   3,554,430 67,230 4,719,845 
آالت للمعالجة الذاتية 
للمعلومات ووحداتها
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مان 
ُ

سلطنة ع
في التقارير 

الدولية
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ترتيب السلطنة في تقرير مؤشر الجاهزية الشبكية

)من إجمالي 134 دولة(

2021 2020

مؤشر الجاهزية 
الشبكية

القيمة الترتيب القيمة الترتيب

56.33 48 55.33 44

ترتيب السلطنة في تقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي 

)من إجمالي 172 دولة(

2021 2020

مؤشر جاهزية 
الحكومة للذكاء 

االصطناعي 

القيمة الترتيب القيمة الترتيب

57.26 49 52.10 48

ترتيب السلطنة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية
)GEMS( والنقالة

)من إجمالي 13 دولة(

2021 2020
مؤشر نضوج 

الخدمات الحكومية 
اإللكترونية والنقالة 

)GEMS(

القيمة الترتيب القيمة الترتيب

64.10 5 61.04 3
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تراخيص خدمات االتصاالت :

الفئــة األولــى : يتــم إصــدار ترخيــص الفئــة األولــى بمرســوم ســلطاني، بنــاًء علــى اقتــراح وزيــر النقــل 	 
واالتصــاالت، وبعــد موافقــة هيئــة تنظيــم االتصــاالت. وُيخــول ترخيــص الفئــة األولــى صاحبــه 
بإنشــاء أو تشــغيل شــبكة اتصــاالت عامــة، أو بنيــة اتصــاالت دوليــة، أو تقديــم خدمــات االتصــاالت 
العامــة، أو خدمــات النفــاذ الدولــي. ُويحــدد المرســوم الســلطاني فتــرة الترخيــص، علمــا أن الترخيــص 

ال يشــمل أي أحــكام أو شــروط حصريــة للمرخــص لــه.

الفئــة الثانيــة : يصــدر ترخيــص الفئــة الثانيــة للشــركات المشــغلة ألنظمــة خدمات االتصــاالت العامة، 	 
والتــي تعتمــد عملياتهــا التشــغيلية علــى شــبكات االتصــاالت المملوكــة مــن قبــل الشــركات الحاملــة 
لترخيــص الفئــة األولــى. كمــا ُيمكــن للشــركات الحاصلــة علــى ترخيــص الفئــة الثانيــة توفيــر بعــض 
الخدمــات اإلضافيــة لاتصــاالت العامــة، أو خدمــات ذات قيمــة مضافــة، والتــي تقتضــي االســتفادة 
مــن مــوارد )الترقيــم( دون اســتغال أي مصــدر مــن المصــادر الطبيعيــة التــي تمتلكهــا الســلطنة.
ويصــدر ترخيــص الفئــة الثانيــة بقــرار وزاري يصــدره وزيــر النقــل واالتصــاالت، بنــاًء علــى اقتــراح الهيئــة 

وبعــد موافقتهــا. وُيحــدد القــرار مــدة الترخيــص، بمــا ال يتعــدى عشــر ســنوات.

الفئــة الثالثــة : ُيمنــح ترخيــص الفئــة الثالثــة لمقدمــي خدمــات االتصــاالت الخاصــة، غيــر المتصلــة 	 
بشــبكة االتصــاالت العامــة. ويصــدر قــرار إصــدار الترخيــص بقــرار هيئــة تنظيــم االتصــاالت، وذلــك 
ــر محــدد مــن مالكــي شــبكات االتصــال الخاصــة، أو موفــري خدمــة االتصــاالت الخاصــة،  لعــدد غي
ممــن يســتوفون الشــروط المحــددة مــن قبــل الهيئــة، علــى أال تتجــاوز فتــرة الترخيــص خمــس ســنوات.

اشــتراكات اإلنترنــت الثابتــة: عــدد اشــتراكات اإلنترنــت الثابتــة النشــطة بمعــدالت ســرعة أقــل مــن 256             
kbit/s مثــل اشــتراكات المراقمــة وغيرهــا مــن اشــتراكات غيــر النطــاق العريــض الثابتــة.

اشــتراكات النطــاق العريــض الثابــت: االشــتراكات الثابتــة للنفــاذ بســرعة عاليــة إلــى شــبكة اإلنترنــت 
 kbit/s  256 بمعــدالت ســرعة فــي اتجــاه المقصــد تســاوي أو تزيــد عــن )IP/TCP( العموميــة توصيــل
ــازل/ ويشــمل ذلــك االشــتراكات فــي المــودم الكبلــي وخدمــة DSL وخدمــة توصيــل األليــاف إلــى المن

المبانــي، وغيرهــا مــن اشــتراكات النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت والنطــاق العريــض. 

ــة أو األســر  ــدد األســر المشــمولة بشــبكة ســلكية ثابت ــة: ع ــدد األســر المشــمولة بشــبكة ســلكية ثابت ع
ذات التوصيــل الكبلــي أو المنــازل المشــمولة بالخدمــة إلــى توفــر خدمــات الشــبكة الثابتــة، ولكــن ليــس 

ــا أو اســتعمالها. بالضــرورة االشــتراك فيه
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اشــتراكات الهاتــف الثابــت: مجمــوع 1( خطــوط الهاتــف الثابــت التماثليــة النشــطة و 2( اشــتراكات نقــل 
ــة )WLL( و  ــة الاســلكية الثابت ــت )VoIP( و 3( اشــتراكات العــروة المحلي ــر بروتوكــول اإلنترن الصــوت عب
4( مكاِفئــات قنــاة الصــوت ISDN و 5( الهواتــف العموميــة المأجــورة الثابتــة و 6( االشــتراكات الســاتلية 
المتوفــرة لمواقــع ثابتــة تســمح بالتواصــل الصوتــي. وكان هذاالمؤشــر يســمى ســابقا خطــوط الهاتــف 

الرئيســية قيــد التشــغيل.

خطــوط الهاتــف الثابــت التماثليــة: عــدد خطــوط الهاتــف الثابــت التماثليــة إلــى عــدد الخطــوط النشــطة 
التــي تصــل مــا بيــن معــدات أطــراف المشــتركين والشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبديليــة )PSTN( وهــي 
ــا فــي  ــي ســجلت نشــاطا م ــع الت ــك الخطــوط المســبقة الدف ــع وتل ــة الدف تشــمل كل الخطــوط المؤجل

األشــهر الثــاث األخيــرة.

االشــتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة: عــدد االشــتراكات فــي الخدمــة الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة 
العموميــة التــي توفــر النفــاذ إلــى الشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبديليــة )PSTN( باســتخدام تكنولوجيــا 

ــة.  خلوي

االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة المســبقة الدفــع: مجمــوع عــدد االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة التــي 
تســتخدم بطاقــات الدفــع المســبق. وهــي اشــتراكات يشــتري فيهــا المســتعمل وحــدات معينــة مــن وقــت 

االســتعمال، بــدال مــن دفــع رســوم شــهرية جاريــة.

االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة اآلجلــة الدفــع:  مجمــوع عــدد االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة حيــث يتلقــى 
المشــتركون فاتــورة الحســاب، بعــد اســتعمالهم الخدمــات المتنقلــة، فــي َّ نهايــة كل شــهر. وتقــدم الخدمة 

المؤجلــة الدفــع علــى أســاس ترتيــب مســبق مــع مشــغل خدمــة خلويــة متنقلــة.

اإليرادات: الدخل الذي يحققه مشغلو االتصاالت من بيع أنشطة التجزئة لخدمات االتصاالت.
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