
  
  
  
  
  

  )اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات 
  في سلطنة ُعمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األمم المتحدة



 

 

-ب -

Distr. 
GENERAL 
 
July 2007 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :إخالء مسؤولية
  .هذه الوثيقة دون تحرير رسميصدرت 

 .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن
  .اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين وليست، بالضرورة، آراء األمانة العامة لألمم المتحدة

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها
 العربية األصلية لبعض الهيئات والمؤسسات، فترجمت حسب لم يتسّن الحصول على بعض التسميات

  .االقتضاء



 

 

-ج -

  المحتويات
  الصفحة

  
  ١  ............................................................................................مقدمة

  
  ١  .....................دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات -أوالً

  
  ١  ............... الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع  -ألف  
  ٢  ...........م والخاص أو الشراكة متعددة القطاعاتالشراكة بين القطاعين العا  -باء  
  ٣  ................................................الحكومية غير دور المنظمات  -جيم  
٣  ..................التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية -دال  
    

٥  ..................................البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً
   
  ٥  ...............................................................البنية األساسية -ألف  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتساسية لالبنية األ فياالستثمارات   -باء  
  ٦  .......................................................وتطوير خدمات جديدة    
  ٦  ...................................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتترابطية   -جيم  
  ٧  .........................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتجهيزات وخدمات   -دال  
  ٧  .............................................................حوكمة اإلنترنت  -هاء  
  ٨  ..............................................................اإلعالم التقليدي  -واو  

  
  ٨  ............................................لعامةالنفاذ إلى المعلومات والمعلومات ا  -ثالثا

  
  ٨  .......................................................معلومات متاحة للعموم -ألف  
  ٩  ......................................النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء  
  ٩  ....................................مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم  
  ٩  ..............................................استخدام نماذج برمجيات مختلفة  -دال  
  ٩  .....................................النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية  -هاء  

  
  ١٠  ........................... تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في مجال  -رابعاً

  
  ١٠ ..............................................................األمية األساسية -ألف  
  ١٠  .......................التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء  
١١  .................................................لبناء القدرات برامج التدريب  -جيم  
  ١١  .............................................................البحث والتطوير  -دال 

  
  ١٢  ....................بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -خامساً

  
  ١٢  ......................................إستخدام المعامالت والملفات اإللكترونية -ألف  
  ١٢  ...................................................أمن المعامالت اإللكترونية  -باء  
  ١٢  ......................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة   -جيم  
  ١٢  ...........................................حماية الخصوصية وحماية البيانات  -دال  
  ١٣  ....................................................أمن الشبكات والمعلومات  -هاء  



 

 

-د -

  )تابع (المحتويات
  الصفحة

  
  ١٣  .....................................................................البيئة التمكينية  -سادساً

  
  ١٣  ..................................................... القانونية والتنظيميةبيئةال -ألف  
  ١٣  .........................................أطر حماية وسائط الخزن واألرشيف  -باء  
  ١٣  ........................................................إدارة أسماء النطاقات  -جيم  
  ١٤  ................................التقييس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال  
  ١٤  .................................................التدابر واإلجراءات المساندة  -هاء  

  
  ١٤  ..........................................ات واالتصاالتتطبيقات تكنولوجيا المعلوم  -اًسابع

  
  ١٤  .........................................................الحكومة اإللكترونية -ألف  
  ١٥ ..........................................................التجارة اإللكترونية  -باء  
  ١٦  ............................................................التعلم اإللكتروني  -جيم  
  ١٦  ...........................................................الصحة اإللكترونية  -دال  
  ١٧  .........................................................التوظيف اإللكتروني  -هاء  

  
  ١٨  .........................................التنّوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  -ثامناً

  
  ١٨  .......تصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغويواال المعلومات استخدام تكنولوجيا -ألف  
  ١٨  ....................................تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء  
  ١٨  .................................................نظام أسماء النطاقات العربية  -جيم  
  ١٩  ............والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -دال  

  
  ١٩ ......................................................................وسائل اإلعالم  -تاسعاً

  
  ١٩  ......................................................تنوع واستقاللية اإلعالم -ألف  
  ١٩  .........................................اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -اءب  
  ٢٠  .........................................تصوير النوع االجتماعي في اإلعالم  -جيم  

  
  ٢٠ ...........................................................التعاون الدولي واإلقليمي  -عاشراً

  
  ٢٠  .................... وخدماتهاواالتصاالت المعلومات تمويل شبكات تكنولوجيا -ألف  
  ٢١  ...............................................مشاريع تطوير البنية األساسية -باء  
    
٢١  ...........................................................لفية األهداف اإلنمائية لأل-حادي عشر

   
٢١  .............................أللفيةاإلنمائية لأهداف التقدم المحرز نحو تحقيق  -ألف  
  ٢١  ...لفيةاإلنمائية لألهداف واالتصاالت لتحقيق األ المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء  
  هدافواالتصاالت لتحقيق األ المعلومات المشاريع الميدانية في تكنولوجيا  -جيم  
  ٢١  ..............................................................أللفيةاإلنمائية ل    

  



 

 

-ه -

  )تابع (اتالمحتوي
  الصفحة

  
  

٢٢  .........................................WSIS -القمة العالمية لمجتمع المعلومات   - عشرثاني
   
٢٢  ..............................................................متقييالمتابعة وال -ألف  
  ٢٢  ........................................................المبادرات والمشاريع  -باء  
  ٢٣  ...............................................................قصص النجاح  -جيم  

 
 قائمة الجداول

 
  ١  ............................................٢٠٠٥لمؤشرات االجتماعية واالقتصادية لعام ا  -١
  ٥  ..................لمعلومات واالتصاالت في ُعمان الحالي لخدمات تكنولوجيا االنفاذمستوى   -٢
  ٨  ..........................٢٠٠٥ نهاية عام حتىذاعي إلاو ي، البث التلفزيوناإلعالموسائل   -٣
  ١٩  .........................................................مان في ُعتصدرصحف ومجالت   -٤
  
  

 
 ٢٤  ....................................................................................  المراجع
٢٥  ....................................................................................  المرافق

    



  مقدمة
  

وهي مان والخليج الفارسي وسط بحر العرب وخليج ُعفي مان في جنوب غرب آسيا ُعسلطنة تقع 
 العربية اإلمارات الغرب دولة ومن العربية السعودية المملكةالجنوب يحّدها من  ،لجمهورية اليمن متاخمة
مع ارض مساحتها حوالي .  "ةاإلنسانيمهد " من خمس عشرة دولة تشكل ةواحد ُعمان عتبروت.  المتحدة
 .عربية وهى ثالث اكبر بلد في شبه الجزيرة الكيلومترا، ١٧٠٠  طوله وساحل٢م كآالف ٣٠٩,٥

 
 مال بد من تطوير إمكانياته هنإولذا ف.   هو شعبهاالدولة ههذ لثمن موردأعظم وأن أم به لّومن المس

 حجر األساس يه البشرية تنمية الموارد تكانوبالتالي .  عداد للمستقبلإل من بناء الحاضر واملتمكينه
 .مانستراتيجية التنمية في ُعإل

 
  ٢٠٠٥ واالقتصادية لعام  المؤشرات االجتماعية -١الجدول 

  
    

  .٢٠٠٦ األول، تشرين كتاب اإلحصاءات السنوي ، وزارة االقتصاد الوطني:المصدر
  

لتنمية خطة ا في وهي اآلن.  "٢٠٢٠مان ُع" :الُعماني المستقبلية لالقتصاد ةيؤلرامان ُعنت بتوقد 
  قطاععلى رفع مستوى) ٢٠١٠-٢٠٠٦(تركز هذه الخطة الرؤية، تلك وتمشيا مع .  الخمسية السابعة

 إرساءمان الرقمي مع التركيز على  الوطنية لمجتمع ُعاالستراتيجيةتكنولوجيا المعلومات من خالل تنفيذ 
  .قتصاد الوطنيإلظم قطاعات ا البحث والتطوير لتشمل معةنشطأ توسيع وأيضا اإللكترونية،ساس الحكومة أ

 
 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء وةدورالحكوم  -أوالً

  
   الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع   -ألف

  
اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات تم تأسيس  ،١٩٩٨  عامفيالصادر قرار مجلس الوزراء ل الحقاً

.  اإللكترونية الحكومة ةتنفيذ مبادرعلى  في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل السلطنةلى تطوير شراف علإل
 فرقة تكنولوجيا سميت ٢٠٠١ثم تأسست لجنة أخرى عام .  رأس هذه اللجنة وزير االقتصاد الوطنيتو

ايا ذات الصلة القضوتُعنى ب الحكوميةتضم ممثلين من الدوائر المختصة والهيئات ) ITTF( المعلومات
  .على نطاق أوسعبتكنولوجيا المعلومات 

  
 ا جهودهوتوّجه جميع.  هدفاً رئيسياً لهاالرقمي  مانُعمجتمع  رؤية فرقة تكنولوجيا المعلوماتتضع 

 طريق لتنفيذ هذه خارطة جنب مع إلى جنبا  لتكنولوجيا المعلومات الوطنية وضع استراتيجيةنحو

  القيمة  المؤشر
 ٢٥٠٩  )باأللف (عدد السكان

 ٣٠٨٣٤  )بماليين الدوالر (بسعر السوقاإلجمالي الناتج المحلي 
 ٢٤,٦   اإلجماليالناتج المحلينمو لمعدل السنوي متوسط ال

 ١١٦٩٢  )بالدوالر(نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
 ٨٩٧٠  )بماليين الدوالر(الواردات 

 ١٨٦٩٢  )بماليين الدوالر(الصادرات 
 ٧٨,٨  نسبة إيرادات النفط والغاز من اإليرادات الكلية 
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   األعوام في) ITEC ( لتكنولوجيا المعلوماتاللجنة التنفيذيةتم تشكيل  وفي وقت الحق.  االستراتيجية
  .مان الرقميُعمجتمع شراف على تنفيذ استراتيجية إل من اجل ا٢٠٠٦-٢٠٠٣

  
 اللجنة إشرافتحت وذلك  ةتشغيليكجهة ) ITTS(لتكنولوجيا المعلومات مانة الفنية ألاتم تأسيس 

  خلق  واإللكترونيةالحكومة ذات العالقة ب السلطنة خططعنى بتنفيذ لتُ ،المعلومات لتكنولوجيا التنفيذية
  .مجتمع رقمي

  
تم إصدار مرسوم ر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتطوبالتزام الحكومة على مزيد من التأكيد ول

 ت المعلوماتقنية بتأسيس هيئة  والقاضي٢٠٠٦ مايو/أيار من الصادر في الحادي والثالثين ٥٢/٢٠٠٦رقم 
)ITA( قتصاد الوطنيإلهيئة مستقلة تابعة لوزير ا وهي.  
  

 وفي اإللكترونيةدارة إلفضل الممارسات في مجال األبمثابة مركز   المعلوماتتقنية  هيئةرتعتب
، ودمج العمليات وتحسين وفاعلية ةكفاء الخدمات بريوفوبالتالي ت ،تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  األساسية عن تنفيذ مشاريع البنية مسئولةوهي .   الخدماتتقديم في الكفاءة
  .مان الرقميُعمجتمع ستراتيجية بإجميع المشاريع ذات الصلة تنفيذ شراف على إلوا

  
 القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة  -باء

  
ة وتنفيذ وتنسيق مبادرات الحكومة اإللكترونية على المستوى قامت هيئة تقنية المعلومات بقياد

كل مبادرات تكنولوجيا المعلومات فإن بلدية كل إقليم هي المسئولة عن  ،األقاليمعلى مستوى أما و.  الوطني
  .االستشاريدور وتلعب هيئة تقنية المعلومات فيها واالتصاالت 

  
العام القطاع  مبادرة يديرهاوهي .  مان ُع فيمعلوماتلا لتكنولوجيا متنزه  هيطمسق – ة المعرفةواح"

صحاب المشاريع الصغيرة يمكن أل هذه البيئة، ظلفي .  ذات شراكات متعددةخلق بيئة وتعمل على والخاص 
 المعلومات تكنولوجيا تبتكر وتغذي قطاع أن المتعددة الجنسيات  الكبيرةوالمتوسطة الحجم وكذلك الشركات

معلومات ال اتكنولوجيمن شركات شركة  ٢٥ نحو حالياً، ة المعرفةواح وتستضيف.  منطقة الفيواالتصاالت 
مراكز اتصاالت باإلضافة إلى مراكز  أيضاًكما تستضيف .  شركات متعددة الجنسياتفيها تصاالت بما الوا

  .خدمة العمالء
  

 األعمال جالفي متطوير متطلبات البرمجيات  لمانفي ُع جبارة تم تحديد وتكريس إمكانيات
 لتكنولوجيا المواتيةومراكز االتصال   والخدماتاإللكترونية،  وبرنامج الحكومة،المصرفية واالتصاالت

  .دول الخليجلكافة   مختصين في مجال تكنولوجيا المعلوماتمؤهلينلر مصدر ي توفوبالتالي ،المعلومات
  

وتشجيع  تنمية في نجم المعرفةم ةتتمثل مهمو.   الناشئة حاضن للشركاتهو مرفق منجم المعرفة
 والدعم السكرتارية وأعمال ،األساسيةالبنى  المعلومات كما ستكون تكنولوجيا المبنية على عمال التجاريةألا

ت في واحة آتسهيالت وحوافز منافسة ومشجعة للمنشالحكومة وستقدم .  لعمليات متاحة بسهولةل اإلداري
 على استيراد الجمركية من الرسوم واإلعفاء المائة، في ١٠٠ أجنبيالمعرفة كالسماح باإلستثمار برأس مال 

  .للمتخصصيندخول المعدات ومرافق خاصة للهجرة مع تأشيرات متعددة ال واألجهزة
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 الحكومية غير دور المنظمات   -جيم
  

وير تطل مركز وسائط متعددة نفط ُعمان بإنشاءتنمية بالتعاون مع شركة  والتعليم التربية وزارة قامت
 المركزيحتوي .  ماني المجتمع الُعأفرادعلى جميع  تعود بالفائدة  الحديثةالتقنيات باستخدام مناهج تعليمية

  .الرابع والخامسلصف لتفاعلية حالياً على مواد 
  

للمكفوفين، تم إنشاء مرفق متطور مصمم لتعليم  عمر بن خطاب في مركز الوفاء التقني التابع لمعهد
  تقنية تحويلبما في ذلك المعلومات الحديثة تكنولوجيان ومجهز بأحدث ما توصلت إليه وتأهيل المكفوفي

صوت وعرض النصوص العربية بلغة يريل باإلضافة إلى طابعات يريل وأجهزة مخصصة تتيح  إلىنص ال
مع معهد  بالتعاون نفط ُعمانتنمية شركة المشروع قام بتمويل .  للمكفوفين فرصة تبادل المعلومات المحوسبة

  .  المكفوفينلطالب ا
  

 اهته من خالل بناء معرفأ بهدف تمكين المر١٩٧٠عام  في مسقط في جمعية المرأة العمانيةنشئت أ
اآلن مجهزه لتدريب النساء في جميع وبالتالي فإن الجمعية .  والمهنية الشخصية قدراتها وتعزيز ومهاراتها،

تبرعت .  مانبالتعاون مع مايكروسوفت ُعالمعلومات  تكنولوجيامهارات وقدرات على   البالدأنحاء
لجمعية المرأة الُعمانية في المرحلة األولى من المشروع بمنهج البرنامج باإلضافة إلى المدربين مايكروسوفت 

  ما تبقى منإلىحاليا لتوسيع البرنامج بعد هذه المرحلة وهناك خطة .   دوالر٥٢٠٠٠مبلغ بما تقّدر قيمته ب
  .  ٤٢النسائية وعددها  اتجمعيال
  

ممثلين من القطاعين ب ٢٠٠٧عام في الُعمانية المعلومات واالتصاالت  تكنولوجياسيتم تشكيل جمعية 
االتصاالت و،  المعلوماتتكنولوجيااألعضاء المؤسسين هم من القطاعات الرئيسية مثل .  الخاصوالعام 

.  القطاع الخاصومنظمات  الخدمات العامة النفط والغاز وغيرها منو المصرفية،الخدمات و السلكية،
ق الجهود المبذولة من قبل مجتمع تكنولوجيا المعلومات يسالتعاون وتن هو ذه الجمعيةوالهدف الرئيسي له
المستوى كما وتحرص الجمعية على العمل جنباً إلى جنب مع المشاريع على .  مانواالتصاالت داخل ُع

  .متاحةال السبلالوطني ودعم تنفيذها بكل 
  

 التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية   -دال
  

التي  واالتصاالت،علومات  المبتكنولوجياتها المتعلقة  في تطوير استراتيجيال متكامامان نهجُعتبنت 
 نتقالاهيئة تقنية المعلومات لتأمين  وبالتالي جاءت.  األهداف توصيات مفصلة وخطة عمل لتحقيق هذه أعدت

علومات  المتكنولوجيا مستوى عن طريق رفعالمستدامة وذلك  المعرفةقائم على  مجتمعإلى سلطنة ال
  .األفراد وتأهيل األعمال وإثراء الحكومية الخدمات تحسينلت واالتصاال

  
، )الشبكة الحكومية الموحدة(في سعيها لربط مختلف الهيئات الحكومية في شبكة معلوماتية آمنة 

كما وقعت .  ٢٠٠٦  عام منتصف شركة ُعمانتل في مع في هذا المجالاتفاقاة تقنية المعلومات وقعت هيئ
  .لشراء نخبة من البرمجيات مايكروسوفت واوراكل ات مع شركتياتفاق

  
 اإللكترونية لتقديم الخدمات "بوابة أوبار"مركزية إلكترونية تقوم هيئة تقنية المعلومات بإنشاء بوابة 

ومن المقرر أن .  إلكترونية قنوات عدة من خالل العامةفي متناول لتكون  الحكوميةسسات من مختلف المؤ
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 نهاية مع مجموعة رائدة من مشاريع الخدمات اإللكترونية إلى هذه البوابة إطالقتبدأ المرحلة األولى من 
  .٢٠٠٧الربع الثاني من عام 

  
 الذي يرقى بُعمان إلى مستويات اإللكترونيدفع شرعت هيئة تقنية المعلومات بتأسيس مشروع بوابة ال

من  تمكين المواطنين ويهدف المشروع إلى.  اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةالخدمات عالية في مجاالت 
وستبدأ .  عبر اإلنترنت من خالل عدة وسائل دفعفي المعامالت التجارية إلكترونية الدفع القيام بعمليات 

بوابة ال وتعمل بوابة الدفع اإللكتروني جنبا إلى جنب مع ٢٠٠٧وع بمنتصف عام المرحلة األولى من المشر
  .  اإللكترونية

  
اإللكترونية وضمان الحقوق لجميع المتعاملين من خالل هذه م المعامالت يتنظومن اجل إدارة و

 بحمايةالمتعلقة  بسن القوانين والتشريعات ٢٠٠٧  العامالسلطات المختصة خاللالبوابات اإللكترونية، ستقوم 
  .وأنظمة الرسائل اإللكترونية الرقمية على التوقيعات والمصادقة الخصوصية

  
 ها الرامية إلى إتاحة تنفيذ مبادراتفيالعديد من المؤسسات الحكومية ساعدت هيئة تقنية المعلومات 

ية على شبكة  الوطنذلك، مشروع اإلحصاءاتعلى  ومن األمثلة.  عبر البوابات اإللكترونية هاخدمات
احدة المدني، ومشروع المحطة الونظام السجل  وية،بوابة التعليممشروع الو، التجارة اإللكترونيةواإلنترنت، 

الحكومية   الموافقاتالمتعلقة باستخراجيقوم المستثمر من خاللها بالتعامل مع جميع الوحدات الحكومية حيث 
ن هذه الخدمة المستثمرين من إنشاء  حيث ستمكَّ،)وميةممثلة بست وزارات وهيئات حك(المطلوبة لالستثمار

  . وقت ممكناقصرفي السلطنة بأقل قدر ممكن من االستمارات والمستندات وبأقل تكلفة وفي  شركاتهم
  

كما ساعدت هيئة تقنية المعلومات اإلدارة العامة لألحوال المدنية في إنشاء وتفعيل مشروع السجل 
 الوالدة، مثل الحيوية ومعلومات دقيقة عن األحداث االجتماعية أرشيفامل مع هو نظام حاسوبي متكالمدني و

 هذا المشروع ويعتبر.  مان ُعالمقيمين في لجميع المواطنين ووالجنسية واإلقامة والوفاة،والزواج والطالق 
بطاقات شخصية ذات سمة تخزين البيانات وإمكانية من حيث إصدار  من نوعه في المنطقة األولهو 

  .)الذكية ةالبطاق (اإللكترونية األخرى  مختلف الخدماتفياستخدامها 
  

تكنولوجيا التعامل مع وضع خطة شاملة لتعزيز مهارات تم  المجتمع،ومن اجل بناء القدرات داخل 
 على المستوى الوطني لتشمل مشاريع تدريبية لألفراد في المجتمع وللقطاع الحكومي على حد المعلومات

 األساسيةدعم توسيع البنية يعزز االستثمارات المحلية وي أن شأنه ة ثالث سنوات، وهذا منسواء خالل مد
  .لالتصاالت لجميع قطاعات المجتمع

  
موظفي الخدمة من  ٤٠٠ لحوالي  التجريبيمحو أالمية الرقمية  برنامجالتدريب علىتم االنتهاء من 

 ١٠٤٠٠٠ حواليتدريب إلى هدف تفن هذا المشروع  المرحلة الثانية مأما.   بنجاح٢٠٠٧  العام فيالمدنية
  .٢٠١٠  عام بحلولموظف

  
تم اإلعداد لمشروع تزويد السوق بحواسب شخصية منخفضة التكلفة محملة بالبرمجيات المرخصة 
ومجهزة لالتصال باإلنترنت، وذلك في خطوة لسد الفجوة الرقمية ونشر وتعزيز وجود الحواسب الشخصية 

  .  لجميعلتصبح في متناول ا
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تقديم لنموذج ومن خالل تركيزها على إدارة تكنولوجيا المعلومات، قامت هيئة تقنية المعلومات بإيجاد 
 واالتصاالتمعلومات ال لتكنولوجيا ةاألساسي للبنية وإرشاداتمعايير و عمل إداري من إطار  يتكونالخدمات،

  .هذا باإلضافة إلى اإلطار األمنيوطنية، ال
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبنية األساسية لال   -ثانياً
  

 البنية األساسية  -ألف
  

 عن االتصاالت في المسئولة الحكومية الجهةهي ، والالسلكية السلكيةالهيئة العامة لالتصاالت 
 في آذار تمت خصخصتها لالتصاالت، والتي تلشركة عمان، حلت محلها  منذ مطلع السبعيناتالسلطنة
  . في السلطنةوخدمات اإلنترنتبتوفير خدمات الخط الثابت  حاليا ُعمانتلتقوم .  ٢٠٠٢

    
بوجود  يسمح وهذا من شأنه أنبشكل كامل تتبع سلطنة ُعمان استراتيجية تحرير قطاع االتصاالت 

أما بالنسبة لقطاع خدمات الهاتف .  لخطوط الثابتة وخدمات اإلنترنت في المستقبل القريبلجديد مشغّل خدمة 
  .نورسوموبايل مان هما ُعتقدمان هذه الخدمات  لنقال فهناك حاليا شركتان مرخصتانا
  

   الحالي لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ُعمانالنفاذمستوى   -٢الجدول 
  

  األعداد
   عدد المشتركين في الخط الثابت- ١ ٢٧١٤٤٤
  مشتركي الدفع المفوتر- ٢٢٥٩١٨
 فع المسبق مشتركي الد- ٣٨٦٤٩
  بطاقات الدفع- ٦٨٤٤

 النقال  عدد مشتركي الهاتف - ٢ ٢٠٢٦٣٠١
  مشتركي الدفع المفوتر- ٢٦٠٥١٥
  مشتركي الدفع المسبق- ١٧٦٥٧٨٦
   عدد مشتركي اإلنترنت- ٣ ٦٥٦٧٨
  Dial- upون عبر الهاتف مشتركال - ٤٨٨٢٧
  DSLون عبر خط مشتركال - ١٥٤٩٨
  Leased Lineتأجرة ون بخطوط مسمشتركال - ٢٧٢
  )أخرى( إنترنت - ١٠٨١

 .٢٠٠٧ نهاية الربع األول من عام - الُعمانية االتصاالت هيئة تنظيم :المصدر
 

ستمكن .  المفوترسلكي الال اإلنترنت خدمة بتدشين األخيرةقامت شركة عمانتل لالتصاالت في اآلونة 
الحصول  من (Dial Up) بالهاتفدمة اإلنترنت  ومشتركي خ(ADSL)بخطوط المشتركين الخدمة الجديدة هذه 

 من المواقع ٢٠خدمة اإلنترنت الالسلكي من خالل مجموعة من النقاط الساخنة المنتشرة في نحو على 
 .  المزدحمة في العاصمة مسقط
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  وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل االستثمارات في   -باء
  

لشركات والمؤسسات واألفراد تأتي ضمن الخطوات التي اتخذتها لجديدة خدمة اتصاالت تتاح افإن 
 تل ترخيص لشركة عمانإصدار أيضالمنافسة، وهذه الخطوات شملت أمام ا لفتح قطاع االتصاالت السلطنة

للشركة خر  ترخيص آإصدار عن  فضالً،خدمات اإلنترنتو النقالالهاتف الثابت وخدمات لالتصاالت لتوفير 
 النقالة لخدمة للهواتف المشغل الثاني  بذلك لتكون)نورس( والالسلكية السلكية لالتصاالت القطرية - العمانية
 من شأنه القضاء واألفراد الخدمات من قبل الشركات الصغيرة والمؤسسات هإن توفير هذ.  )GSM(الدولية 

 .قامة مشاريعهم الخاصةإلفراد أمام األوبالتالي إتاحة الفرصة  العمالقة، الشركات هيمنةعلى 
 

  :يلي ما  على)٢٠١٠-٢٠٠٦( الخمسية السابعة خطة التنمية ل الرئيسيةتشتمل التوجهات
  
 الوطنية لمجتمع عمان الرقمي مع االستراتيجيةتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات من خالل تنفيذ   • 

  رونية؛اإللكتالتركيز بشكل خاص على وضع أساس سليم للحكومة 

 . البحث والتطوير في القطاعين العام والخاصةنشط أل خاصةولويةأعطاء إ   •
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتترابطية   -جيم
 

يشكل ينتشر فيها السكان على شكل مجموعات متفرقة، مما  نسبيا على مساحة شاسعةمان ُعتمتد 
جارية في هذا  هناك مشاريع طموحة ذلك،ومع .  تكلفةالعامل  بين ترابط االتصاالت وفي إيجاد توازنتحديا 
 :على النحو التاليوهي  المجال

 
من السلطنة عن طريق استخدام الداخلية للربط بين المناطق  عدة مشاريع تلمانشركة ُعأكملت   ) أ(

 والتجارية الحكومية واإلداراتسيلبي هذا المشروع احتياجات ومتطلبات العمالء .  ضوئيةلياف وصالت أ
 كما سيوفر الشبكة، وهذا من شأنه التقليل من االزدحام في تجيجا ب ٢,٥ إلىيث زادت سعة اإلرسال ح

 حلقةال بواسطة نظام الضوئيةخدمة الهاتف الثابت واإلنترنت في المناطق التي تمر عليها وصلة األلياف 
 .  ات االتصاالت قرية نائية بخدم٢٠٠والذي سيعمل على تغطية حوالي ) WLL (الالسلكيةالمحلية 

 
 األوسطفي الشرق  جائزة أفضل استراتيجية تكاملية للشبكة الالسلكيةب موبايلمان ُعشركة فازت   )ب(

طبيعة  على الرغم من اختالف الريفية تربط المناطق السلكية شبكة إنشاء إلى الراميةجهودها ب اعترافاًوذلك 
 مشترك خدمات مليون ١,٢ من ل عددهم إلى أكثرلعمالئها الذين يصوتوفر الشركة .  السلطنةتضاريس و

خبار وخدمات األرصاد األو، )GPRS(ونظام ، )MMS(رسائل الوسائط المتعددة و، القصيرةمثل الرسائل 
خدمة و، خدمة الفاتورة الصغيرةو، تسديد أجرة مواقف السيارات عن طريق الهاتف النقالو ،الجوية

نتائج حصلوا على  الثانويةطالب المرحلة ويذكر أن .  إلى ذلكما خدمات الترجمة، وو، االتصاالت الدولية
 . موبايلمان ُعلشركة القصيرة الرسائل ةامتحاناتهم عبر خدم

 
 أجهزةلمستخدمي "  wifi" الالسلكي لإلنترنت" إبحار "خدمةبتدشين مؤخرا قامت شركة ُعمانتل   )ج(

 كونها تعتبر من الخدمات الجديدة جيدا نجاحا مة هذه الخدالنقالة، وحققتالمفكرات الحاسوب المحمولة و
 .والتي توفر سرعات عالية، عالوة على اإلقبال الكبير والمستمر على خدمات اإلنترنت فائق السرعة
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الجديدة الوافدة " نورس"والالسلكية، بدأت شركة  السلكيةوفي خطوة نحو تحرير قطاع االتصاالت 
 جغرافية ةرقعمع تغطية  تنافسية أكثرالسوق " نورس"جعلت .  ٢٠٠٥ من آذارفي السادس عشر أعمالها 
 في البالد، المناطق المأهولة المائة من في ٨٢ ما يقرب من" نورس"وتغطي .  نة السلطأنحاءفي أوسع 

 .بدء أعمالها الخامسة من السنة المائة بحلول نهاية في ٩٦-٩٥لزيادة التغطية إلى وتخطط 
 

وفر خدمات الصوت ت وهي.  ٢٠٠٦ آب حتى ٤٤٠،٠٠٠نحو " سنور"بلغ عدد عمالء شركة 
وسرعة أكبر للوصول إلى  أفضلمع نوعية صوت أحدث شبكة لالتصاالت المتنقلة  من خاللوالبيانات 

السلكي عالي خدمة اإلنترنت الزبائنها لقدم ت يوه.  (EDGE)البيانات عن طريق الهاتف النقال باستخدام تقنية 
 . في غضون دقائقتشغيلهاويمكن لة سعار معقوأ بالسرعة

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتجهيزات وخدمات   -دال

  
تعاون مع غيرها من  وت،تل هي الشركة الرئيسية التي تقدم البنية األساسية لالتصاالت في ُعمانمانُع

إلنترنت ا والنفاذ إلى، ومرافق اإلنترنت والبريد اإللكتروني، يةخدمات الهاتفالر يوفلتشركات االتصاالت 
 .   من الخدماتأخرى ومجموعة ياًالسلكسلكياً و

  
ن مكّعن منتجاتهم أو خدماتهم، كما تُ" فيديو عند الطلب"مكنت المؤسسات من تقديم ) ADSL(خدمة 

  .  للمواد الترفيهية أو الخدمات الطبية" التوصيل عند الطلب"الجامعات من عرض المحاضرات و
  

مع إمكانية استخدام األقمار .  )DSL(  وخدمة)ATM (خدمة لبدء تشغيل اخططعمانتل وقد وضعت 
.  النائيةالمناطق  في السعةعن االتصاالت السلكية عريضة بدائل ك )MMDS(الصناعية واالتصاالت الالسلكية 

 الرعايةمراكز و لمدارس، العريضة في المناطق النائية على ا السعاتسيتم تركيز خطوطفي البداية و
  .  اإلنترنتالصحية، والمؤسسات التجارية ومقاهي 

  
مان بوابة عبور جعل سلطنة ُع تهدف ل لالتصاالت"فالج" تفاهم مع شركة اتذكرم) ُعمانتل(وقعت 

 الكابالتتوسيع شبكة ل" الصقر"وأفريقيا عن طريق مشروع بين الشرق األوسط ونقطة وصل لشبكة اإلنترنت 
  .  ترابطية عالية الجودةعالية و ذات سعة في المنطقة  الصيانةذاتية حرية بكابالتشبكة  أول يهة والبحري

 
وتعزيز قطاع الوطنية تهدف إلى تدعيم بناء قدرات األفراد " الحواسب الشخصية"إن مبادرة 

  .   وذلك بتوفير أجهزة حواسب شخصية بأسعار مقبولةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  حوكمة اإلنترنت  -هاء
  

 هحيث توفر هذ.  شركتي اتصاالت الهواتف النقالة بتقديم خدمة اإلنترنت الالسلكيكل من   حاليامتقو
 . WiFiمجهزة بخدمة المحمولة الحاسوب ال وأجهزة المفكرات اإللكترونية اإلنترنت باستخدام إلى النفاذالخدمة 

 
من المشتركين ن  تمكّ والتيشركة ُعمانتل التي توفرها الالسلكيةهي خدمة النطاق العريض " إبحار"
 التسوق،المقاهي والمطاعم والفنادق ومراكز ك مختلف األماكن العامة من السلكياً شبكة اإلنترنت إلىالوصول 
 .اإلنترنتعن طريق  البطاقةتفعيل المدفوعة مسبقاً يمكنهم " إبحار"ملي بطاقة اإن ح.  الخ، والمطارات
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ة النطاق من خالل شبكتها المتميزة للهواتف المتنقلة والمبنية أيضا ترابطية واسع" نورس"توفر شركة 
  .(EDGE)على تقنية 

  
 إلعالم التقليدي  ا-واو

  
 خالل السنوات القليلة سريعة والبث التلفزيوني تطورات واإلذاعةشهدت الصحف والمجالت 

 .٢٠٠٥ نهاية حتى هذا التطور يقيس أدناهالجدول .  الماضية
 

  ٢٠٠٥ نهاية عام حتىذاعي إلاو ي، البث التلفزيونإلعالما وسائل  -٣جدول ال
  

  ساعات خالل السنة  العدد  الوصف  
    ٦  )إنجليزية/ عربية (الصحف اليومية   ١
    ٤٣  المجالت الدورية  ٢
  ١٧،٥٢٠  ٤٨  )يوم/ساعة(البث التلفزيوني   ٣
  ١٩،٧١٠  ٥٤  )يوم/ساعة(البث اإلذاعي   ٤

  ٢٠٠٦ تشرين األول السنوي، اإلحصاءاتتاب  ك- وزارة االقتصاد الوطني :المصدر
  

 اإللكترونيةفي توجيه المجتمع من خالل القنوات ة وفاعلة طيمان نش في ُعاإلعالموسائل لقد كانت 
مان  ُعكما تعتبر مؤسسة.  السلطنة في الرسمية األنباء وكالة العمانية األنباءوكالة حالياً، تعتبر .  الحديثة
بما فيها الجريدة  المطبوعاتدير العديد من تمان وُعمؤسسة صحفية في كبر أ نواإلعال والنشر للصحافة
 تقوم كما.  "مان اليومُع" اليوميةالعربية الجريدة و والتي تصدر باللغة اإلنجليزية (Oman Observer)اليومية 

تكنولوجيا  باإلضافة لمجلة فصلية خاصة ب(Money Works) اسمهاسبوعيه أ اقتصادية مجله أيضاً بإصدار
  . مسقط- المعرفة ةواحهيئة تقنية المعلومات و بالتعاون مع "ديجيتال ُعمان"المعلومات 

  
لمواد لتكرار هو  معظمها اإلنترنت، على الرغم من أننسخ على شبكة لها  اليوميةجميع الصحف 

وى مما بعض مواقع هذه الصحف على اإلنترنت مبنية على طرق متطورة في ترتيب المحت.  المطبوعة
لديها مواقع ومن الجدير بالذكر أن تلفزيون وراديو ُعمان .  يؤدي إلى تسهيل عملية البحث حتى من األرشيف

  . كذلكإلكترونية
  

  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى    -ثالثاً
  

  معلومات متاحة للعموم  -ألف
  

مؤشرات ال عرض ىإليهدف اإلنترنت هو مشروع متميز آخر  الوطنية على شبكة ضم اإلحصاءات
.  ديناميكيةسوم برويعرضها  مختلفة ةول زمنيا معايير وجدإلىستند بأسلوب ي االقتصادية-االجتماعية

والتخطيط  لتعزيز نوعية البحوث اإللكترونية عن طريق القنوات محققة معلومات  توفيرويضمن المشروع
  .٢٠٠٧  عامالربع الثالث منالنظام على اإلنترنت في سيتوفر .   الجوانب االقتصاديةلمختلف
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 ألرشيفأما بالنسبة .  إلكترونية والتي تتضمن موارد "عامةال التقنية المكتبة"شركة تنمية نفط ُعمان ل
على اإلنترنت  ة رقميةتحتوي على العديد من البيانات متعددة الوسائط ولكن ال يوجد مكتبف اإلعالموزارة 
  .الوقت الحاضرفي للعامة 

  
  اذ إلى المعلومات والمعلومات العامةالنف   -باء

  
 التي يتم نشرها شهريا األساسيةجمع العديد من المؤشرات والبيانات بوزارة االقتصاد الوطني تقوم 

اإلنترنت لجعلها في متناول على  و،الرقمية اإلعالم وسائل فيو مطبوعة،: بعدة أشكالوهي متاحة .  وسنوياً
خالل مواقعها على شبكة محتوياتها من  وغيرها من المجالت اليومية نشر العديد من الصحفي.  الباحثين
مجلة إن .   للنساءعدد قليل من المطبوعات العربية هي حصراًوهناك .  لتكون متوفرة للجميع اإلنترنت

 تكنولوجيا المعلوماتة حالياً التي تركًّز على الموضوعات الخاصة بالوحيدالمجلة  يهالفصلية " مانُعديجيتل "
  .واالتصاالت

  
  متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم

  
لتصنيف المخطوطات تشمل الالزمة األساسية لتنفيذ البنية ة وزارة التراث والثقافة خطوضعت 

هناك كم .   شكل إلكترونيإلىتحويل المخطوطات والوثائق والفهرسة حتى يصبح باإلمكان الضوئي المسح 
.  تحويلها إلى مخطوطات رقميةمن المخطوطات متاحة في شكل مطبوع وسيتم  "٣٦٠٠يقرب من "هائل 

  .رقميةصيغ أيضاً تحويلها إلى  سيتم الوزارة عن  من وقت آلخرتصدرالمجالت والمنشورات التي 
  

 الوسائط مثل الجوالت ةمتعدديات قيمة محتوتحتوي على إلكترونية بوابه يتم تدريجياً إنشاء سوف 
  .ةهميأل ذات ااألثريةمواقع للحصون والقالع وأيضا لاإلفتراضية ل

 
    استخدام نماذج برمجيات مختلفة-دال

  
 لشراء البرمجيات المرخصة مايكروسوفت واوراكلكل من مع إبرام اتفاقيات شرعت الحكومة في 

ن قبل  مةمدعوموبأسعار معقولة المملوكة لهذه الشركات  القطاع العام من البرمجيات ة حاجةتغطيل وذلك
البحثية ما زال تحت المراكز و ةاألكاديمي المصدر داخل الدوائر ةاستخدام البرمجيات مفتوحإن .  الموردين
  .التقييم

  
    النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية-هاء

  
اث المتعلقة بالتر المهام لها اهتمام بالتراث والثقافة يناط بهامجتمعات  إيجاد بعض من أهداف يليفيما 

 والحصول على واألحداث، الثقافية، الوطنية والقضايالمعلومات االوطني، والمحافظة على موجودات 
  :إلى ذلكالمخطوطات والمجالت وما 

   
 تحويل محتويات مكتبة الوزارة إلى صيغ رقمية؛ •
الحفاظ على الموجودات الوطنية الثمينة في الوزارات من خالل تحويلها إلى صيغ رقمية  •

 ؛وتخزينها
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 :ليكون لها تواجد بارز على اإلنترنت لألسباب التاليةثقافة التراث وإيجاد بوابة عامة لل •
 

 الشبكة من هذه المخطوطات والمنشورات لمستخدمي اإللكترونيةنسخ  إتاحة المجال للنفاذ إلى ال-
  إلنترنت؛شبكة ا  مستخدميأوساط ثم إلىالداخلية 

حصول لللتعليم موّجهة للجماعات المهتمة با على اإلنترنت مبتكرة توفير واجهة مواقع إلكترونية -
   المعرفة المستدامة؛ لمجتمعات المخصصةعلى المخطوطات والمنشورات 

 بالنفاذ فيما يتعلق ومجتمعات المعرفةمعيار للمواطنين والزوار مرجع واحد يكون هو التوفير  -
  .  ع الثقافي والتراث الغني للبالدالتنوب ذات الصلة اإلنترنتالى المعلومات والخدمات عبر 

  .اإللكترونية الحكومة  لبوابةخدماتالتقديم  -

 البوابات؛مثل هذه عدد من  إنشاءتجنب تكاليف  -
  استخدام نظام إلدارة سير الوثائق بين الوزارة والوزارات األخرى؛-
 . التنسيق بين الوزارات المختلفة للحد من بعثرة المعلومات والخدمات-

  
مراجعتها من ِقبل فريق  ويجري حالياًاستشاريين، خبراء لمشروع باالستعانة با تحضير وثيقة تم

  . رسمية الوثيقة من خالل مناقصهطرح سيتم ،فور االنتهاءو.  محلي
  

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات   -رابعاً
  

 األمية األساسية  -ألف
  

الصف األول حتى من كمادة منفصلة جيا المعلومات في جميع المدارس تكنولويتم حالياً تدريس 
يستفيد .  مادة مطلوبة (ICDL)" الحاسوب لتشغيل الدولية الرخصة"  تصبح،الحادي عشرفي الصف ، والعاشر

 هم في مهاراتةممارسلمن مراكز مصادر التعلم في مدارسهم المرحلة األساسية من التعليم الطالب في 
يتوفر  الحاسوب التي من مختبرات الخامس حتى التاسعطالب الصفوف من ويستفيد .  المعلوماتتكنولوجيا 
 .ب محمولةيوحواس شخصية بيفيها حواس

  
  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

  
وبناء تطوير الوعي  :(eOman)ُعمان اإللكتروني هداف أالتعليم دورا حيويا في اثنين من يلعب 

 تقدم.  الحاسوب علم  في السلطنة تقدم برامج في تقنية المعلومات أوغالبية مؤسسات التعليم العالي.  القدرات
العديد من باإلضافة إلى )  سابقاالتربيةكليات (الحكومية  التطبيقيةجامعة السلطان قابوس وكليات العلوم 

ا التعليم مجامعتان ينحصر فيهوهناك .  جامعيةشهادة تخصص  تقدم درجة أو ،الكليات الخاصةوالجامعات 
 ةاأللماني-الجامعة الُعمانية" و" لتكنولوجيا المعلوماتاألوسطكلية الشرق "على تكنولوجيا المعلومات هما 

  ."للتكنولوجيا
  

 بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي متطور وعلى أحدث تقنية على مانُعقام مجلس االعتماد في 
وم وزارة التعليم العالي بعملية تطوير موقعها اإللكتروني الحالي لالرتقاء به إلى مستوى بينما تق؛ اإلنترنت
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في سن مبكر، من  أالبشرية يكون فعاالً إذا بدفي مجال الموارد بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات ن إ.  مماثل
 في الحاسوبجهزة نفاذ إلى أال إمكانيةتوسيع مجال  والتعليم خطوات كبيرة في التربيةوزارة خطت  اجل ذلك

  .  المدارس وفي دمج التعلم اإللكتروني في المنهاج الدراسي
  

 والتعليم اإللكترونيةالحكومة العمل بزيادة  من أجل  اإلنترنتالستخداممان خطط ُعلدى حكومة 
ات الدورات حيث تقدم مئ" التعلم السهل"أطلقت شركة ُعمانتل خدمة ، ٢٠٠٧وفي كانون الثاني .  اإللكتروني

 ٢٠٠٧شباط شهر في و.   الزبائنةالتسويق، وخدموالمبيعات، و، المحاسبةفي مجال التدريبية اإللكترونية 
زء من خطة على أنها جهذه المبادرة ين ، واصفساعة إنترنت مجاناً للمشتركين الجدد ٦٠ بتقديم ت ُعمانتلبدأ
  .الرقميةوسع لنشر الثقافة أ
  

وفقا .  للسلطنة اإلنمائية لها في الخطط الممنوحةولوية أل في اينعكس عمانيةالالمركز الرفيع للمرأة 
 عن نأعماره تقل ن، وكثير منهممن النساء هم السلطنة٪ من سكان ٤٩ ، فإن٢٠٠٣للتعداد السكاني للعام 

 عمانيةال أةلمرل المساواة ةيضمن قانون األحوال الشخصيو.   للبنينالتعليمية ويتمتعن بنفس الفرص سنة ١٨
  .  في كل من التعليم وفرص العمل

  
 لبناء القدرات برامج التدريب  -جيم

  
إن المبادرة الوطنية لهيئة تقنية المعلومات والخاصة بالتوعية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات 

ات تكنولوجيا المعلومبقدرات وزيادة الوعي المهارات وال تطوير إلى تهدف األمة مستوى على مبادرةي ه
 مستويات الرقمية ورفع األميةمحو في  أهدافهاتحقيق ومن خالل .  واالتصاالت داخل الحكومة والمجتمع

 تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في المساهمة إلىيضا تهدف المبادرة أالوعي داخل المجتمع 
  .مانُعفي واالتصاالت المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب 

  
مشروع تدريب القطاع الحكومي على تكنولوجيا ) ١( :مشروعين رئيسيين إلىبادرة مت المّسقُ
 من موظفي الخدمة المدنية ٢٠٠،٠٠٠ و١٢٠،٠٠٠ ما بين اعتمادإلى تدريب و، والذي يهدف المعلومات

  تكنولوجيا المعلوماتعلىالتدريب بمشروع ) ٢(.  ٢٠١٠-٢٠٠٧خالل األعوام  سنوات ٣على مدى 
.  المعلومات في كل أنحاء السلطنةتكنولوجيا مراكز للتعليم والتدريب على  إنشاءإلى  يهدف الذيللمجتمع 
  .  الرقمية الفجوة وسد األساسيةلحد من األمية ا من هذه المراكز سيكون األساسيوالغرض 

  
 والتطوير البحث  -دال

  
 في الصادر و٥٤/٢٠٠٥رقم المرسوم بموجب د صالحياته يحدت العلمي والبحثمجلس تم إنشاء 

يعتبر   حيث بالبحث العلميالمتعلقةيشجع المجلس وينظم المسائل .  ٢٠٠٥ حزيران  منوالعشرينالثاني 
  .بالتنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا القطاعيقوم في هذا المجال والسلطة الرئيسية 

  
 طريق مفصلة ةاتيجيات واضحة وخارطالتي تتألف من استرو العلم والتكنولوجيا ةسياسإن تشكيل 

البحث والتطوير وابتكار على سياسة ال هذه تشتمل.  مجلسال أولويات من هي لضمان تنفيذها بنجاح،
، الخدمات االجتماعيةوالصحة ، والبشريةالموارد والتعليم  :مثلقتصاد الرئيسية  اإلقطاعاتلستراتيجيات اإل
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تكنولوجيا ، ووالبيئيةالموارد البيولوجية ، وساسيةأل والعلوم ااإلنسانيةالعلوم والثقافة، ، والطاقة والصناعةو
  .المعلومات واالتصاالت

  
   أوائل فيوسيبدأ التنفيذ   شهرا١٥ خالل زة تكون سياسة العلم والتكنولوجيا جاهأن المتوقعومن 

  .٢٠٠٨عام 
  

 صاالتتكنولوجيا المعلومات واالتواألمن في استخدام  الثقة بناء   -خامساً
  

  استخدام المعامالت والوثاق اإللكترونية  -ألف
  

منافية مواد  أي  بحجب-الوحيد لخدمة اإلنترنتالمزود –ُعمانتل بالنسبة لمحتوى اإلنترنت، تقوم 
تقوم ُعمانتل  في العالم إلنترنت اة خدممزودي العديد من مثل.  قانونيةال واآلداب العامة والمواد غير خالقلأل

.  القرصنةلتي تشجع على والمواقع ا اإلباحية المواقع ة محتويات الموقع، وبخاصإلى استناداًع بحجب المواق
 ٧٢تصحيح الخطأ خالل للبريد اإللكتروني بيمكن إرسال رسالة فإنه اً مفيديكون قد حجب موقع في حالة و

  .مان ُعإلى ةاإلباحي تحظر دخول المواد وجدير بالذكر أن السلطنة.  ساعة
  

   أمن المعامالت اإللكترونية -باء
  

وفقاً لقانون االتصاالت  والالسلكية السلكيةاالتصاالت تقوم هيئة تنظيم االتصاالت بتنظيم قطاع 
في ذلك  بما لالتصال إلكترونية وسيلة أيحكام المتعلقة باستخدام يحدد األالذي ) ٣٠/٢٠٠٢: المرسوم رقم(

إساءة المتعلقة ب عقوبات على االنتهاكاتعاله أ إليهالمشار  القانون يفرض.  )الالسلكية(  الراديوموجات
من المتوقع أن .  السجنبوهيئة تنظيم االتصاالت بغرامات مرتفعة  ة تحت سيطروسيلة اتصال أياستخدام 

بوابة الدفع "لتجارة إلكترونية حقيقية بعد أن يبدأ العمل بالمشروع الوطني  ةاإللكترونيالتعامالت تبدأ 
  .  "ياإللكترون

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء   مجابهة -جيم

  
تدرك هيئة تنظيم االتصاالت الضرر الناتج عن سوء استخدام نظام الرسائل اإللكترونية الذي يؤدي 

أصبحت النتائج و.  االقتحامية مشاورات عامة بشأن رسائل البريد اءجرإلى تدهور كفاءته، وبالتالي قامت بإ
  .مطبوعللجمهور في شكل  متاحة

  
  بياناتة وحماية الخصوصي  حماية ال-دال

  
 أمن المعلومات من خالل مجموعة من التجاربسياسة  إطارالمعلومات أعدت هيئة تقنية 

حصول والتأكد من عدم   وسريتها ودقتها ضمان حماية المعلوماتإلى التي تهدف واإلجراءاتوالممارسات 
المعايير ويقوم هذا اإلطار على مجموعة من .  معالجتها ونقلهاوحفظها  وطرق ،بها تالعب وأاختراق 
كل تستطيع .  منظمات عالية األداءسلوكيات مجتمع مبتدئ بعكس المتعارف عليها ويالممارسات  ووالمبادئ

هذا اإلطار وتختار الممارسات التي تراها مناسبة أو المطلوب ن تنفذ أة يالحكوم التجارية والمؤسساتمن 
  .استخدامها لقطاع السوق والبلد
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  والمعلومات الشبكات   أمن-هاء
  

 ة العالمية للملكيالمنظمة إلى فقد انضمت.  الملكية الفكرية حقوق ةحمايبمان ملتزمة سلطنة ُعإن 
 في بدأت ُعمان.  ة الفكرية قوانين الملكيفي صياغةمان ُعل مساعدة قيمة شكلت والتي ١٩٩٧ في شباط ةالفكري

استبدل الذي و ٤٧/٩٦ بموجب المرسوم السلطاني رقم المؤلف حقوق ةقوانين لحمايبتنفيذ  ،١٩٩٦ حزيران
  .٢٠٠٠ في ٣٧/٠٠ رقم السلطانيبموجب المرسوم بقانون جديد 

  
يحظر حيث .  تشمل تحديدا برامج الحاسوب وقواعد البيانات  بحقوق الطبع والنشرالمحميةالمواد 

  .ذن رسميإاستنساخ البرمجيات دون  ُعمان  فيقانون حقوق التأليف والنشر
  

من ألتعزيز ايهدف إلى  أمن المعلوماتعمليات ل مركز إنشاء هي في طور هيئة تقنية المعلومات
كما تعمل هيئة تقنية .   القطاع العامفي بسياسات أمن المعلوماتتسهيل نشر الوعي لحكومة وللشبكة ا
  .  رشاد في مواضيع أمن المعلوماتمركز يختص باإل إنشاء حاليا على المعلومات

  
 التمكينية البيئة   -سادساً

  
   القانونية والتنظيميةبيئة  ال-ألف

  
تكنولوجيا لجميع المتعاملين ب القانونية ةتطلب قدرا كبيرا من الحمايإن مبادرات مجتمع ُعمان الرقمي ت

زيادة ومن أجل طمأنة و.  لمعامالت والشخصية وإنجاز الرسميةإلجراء االتصاالت االمعلومات واالتصاالت 
 ةصياغب هيئة تقنية المعلومات، بدأت على اإلنترنتعامالت تثقة المواطنين والمؤسسات التجارية التي لها 

  .مان في ُعاإللكترونيةة يالتجارللمعامالت تشريعات 
  

 ،ةلكترونياإل المعامالت صحة:  مثلجوهرية قضايا  اإللكترونية المنتظرقانون المعامالتوسينظم 
قبول وإثبات و اإللكتروني، بالتوقيع القانوني االعترافو البيانات، ةالضرائب وحمايو ة،الفكرية  الملكيةحمايو

المتعلقة بأمن الرسائل قضايا وال، القضائية المتعلقة بهالدفع اإللكتروني والمسائل صالحية ورسائل البيانات، 
مسودة القانون الذي قام بصياغته  ت هيئة تقنية المعلوماتضوقد استعر.  الخصوصية اإللكترونية وحماية

 ةصدور الصيغومن المتوقع .   القانونيةالهيئات من جانب مراجعتهويجري حاليا مكتب استشارات قانونية 
  .  ٢٠٠٧النهائية للقانون في 

  
  ألرشيفاو   أطر حماية وسائط الخزن-باء

  
 ة وحماياإللكترونيةمان قضايا الرسائل  ُعفي نيةاإللكترويتناول قانون المعامالت التجارية 

تم .  اإللكترونيةلتخزين المعلومات على إجراء التدابير الالزمة  مع الحرص أمن المعلومات والخصوصية
  .٢٠٠٧  العام خالليصدر أن ومن المتوقع عرض القانون على مجموعة من المستشارين

  
    إدارة أسماء النطاقات-جيم

  
التي تسجيل أسماء النطاقات  هو الجهة التي تتولى إدارة )OMNIC (لمعلومات الشبكة ينُعماالمركز ال

توفير   فيالمركزوتكمن مهمة .  ٤٤/٢٠٠١رقم مرسوم البموجب  وذلك )om.(تندرج تحت النطاق العلوي 
  .مانمجتمع اإلنترنت في سلطنة ُععادلة وقادرة على تنظيم تسجيل أسماء النطاقات في وإدارة منصفة 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التقييس في -دال
  

التوافق لتحقيق   الالزمةوالمواصفاتلتحديد البنية األساسية التقنية  التشغيل المتبادلتم تطوير إطار 
المتطلبات هذا اإلطار عّرف وقد .   في ُعمانفي جميع نظم االتصاالت والمعلومات للمؤسسات الحكومية

كما عالج مجاالت أساسية كالترابط وتوافق األنظمة .  د حكومة إلكترونية على اإلنترنتاألساسية إليجا
  .وتعريف البيانات وقنوات التوصيل واألمن

  
 وبالتالي، تم تشكيل لجنة.  تنفيذ المعاييرل  أوسعمجاالتلمعالجة اكبر  إلطار هناك حاجة أنتبين قد و   

 التي يتم  لمناقشة واستعراض ونشر المعايير وذلكلصلة ذات ااألقساممن مختلف تضم أعضاء معايير 
  .إعدادها

  
أمن المعلومات، والشبكات، و، التبادلتشمل ي معاييرإطار إعدادبهيئة تقنية المعلومات وعليه، قامت 

  . لتكنولوجيا المعلوماتاألساسية البنيةدفع اإللكتروني والو المشاريع، إدارةو
  

 ساندة  التدابير واإلجراءات الم-هاء
  

السادس في  أعلنت هيئة تقنية المعلومات، المعرفةفي خطوة لتحسين فرص العمل وتعزيز نقل 
في السلطنة لالبتكار والدعم وذلك بالتعاون مع ول مركز أ عن إنشاء، ٢٠٠٧ عام مارس/والعشرين من آذار
 ةالمركز في واح يقاموف سو.   ويقوم مواطنون عمانيون ذوو قدرات عالية بإدارتهشركة مايكروسوفت

 وحدة دعم فني تضم مهندسين مقيمين من شركة مايكروسوفت وستقدم هذه الوحدة وينشئ ،مسقط – المعرفة
إعداد برامج ب سيقوم المركز ذلك، إلى وباإلضافة.   لمختلف الجهات الحكوميةةواستباقيخدمات تفاعلية 

بشكل متواصل دفعات متالحقة بحيث يقدم وتها،  األساسية، ودعم تقنية المعلومات وتطبيقايةالبن تدريب حول
مايكروسوفت مع فريق محلي لتحديد وتصميم وتنفيذ  وكما سيعمل استشاري.  من الخريجين الُعمانيين الجدد

  .  تعود بالنفع على الحكومة الُعمانيةحلول جديدة مبتكرة 
  

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

  اإللكترونية  الحكومة -ألف
   

 السجل المدنينظام  -١
  

رشيف أ وهو نظام حاسوبي متكامل مع ،مان السلطانيةأعدته اإلدارة العامة لألحوال المدنية بشرطة ُع
 واإلقامة والوفاة، والزواج والطالق المتعلقة بالوالدة، الحيويةومعلومات دقيقة عن األحداث االجتماعية 

 الشخص رقماً وطنياً مطبوعاً على منحعند التسجيل، يتم .  مان ُعن فيالمقيمي لجميع المواطنين ووالجنسية
إن البطاقات الشخصية اإللكترونية هي .  البطاقة الشخصية والتي تستخدم لالستدالل على هوية حامل البطاقة
 ققللتح مزودة بنظام بصمة اإلصبع وهيالمفتاح األساسي لمختلف المعامالت والخدمات الحكومية والتجارية 

  .   إلكترونياًوتدقيقهاسعة تخزين عالية للبيانات التي يتم قراءتها ذات  و،من صاحب البطاقة
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  احدةة المحطة الومبادر -٢
  

 القطاع التجاري لتسهيل إجراءات تسجيل واستهدفت التجارة والصناعة وزارة قامت بهاة مبادر هي
 وزارات ٦ هذه المحطة بعملها، تم إشراك وحتى تقوم.   اإلنترنتمن خالل موقع إلكتروني علىالشركات 

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع استشاريين .  ومؤسسات أخرى لها عالقة بتسجيل الشركات
سوف تتواجد .  تسجيل الشركات كافة اجرءاتخارجيين وتحت إشراف هيئة تقنية المعلومات بإعادة هندسة 

، كما اإلقليمية فروعهافي و الوزارةفي مقر االستعالمات مكاتب و، تية الخدمة الذاأكشاكهذه المحطات في 
  .  يمكن الحصول على هذه الخدمة باستخدام الهاتف

  
، وتضم استخدامها إال من قبل األشخاص المصرح لهم بذلكيمكن آمنة ال  تدير الوزارة حاليا شبكة

بعمليات دفع جميع هذا النظام يقوم  .  وزارة وجهة حكومية، وتعتمد نظام مالي آني شامل ومركزي٤٥
المدنية ويوفر خدمات مركزية لتدقيق وكذلك العاملين في كافة الوزارات المستحقات المالية لكل الموردين 

 اآلن وأصبح من الممكن.   وذلك من خالل واجهته باللغتين العربية واإلنجليزيةالموازنةالحسابات ومراقبة 
  .بكفاءة ة العامالديون وإدارة العام اإلنفاق حسابات ، وتوحيدالدولة موازنة إعداد

  
 ١٠٠،٠٠٠أكثر من التي يقوم بها المعامالت ، بإنجاز سلطنةفي الالمدنيين يقوم نظام العاملين 

ي الشرق واحد من أفضل تطبيقات الرواتب ف يمكن القول أنه وة،موظف في مختلف الوزارات المدني
ساب وح، إدارة األجازاتو، لترقيات والعالواتاوتقييم األداء، ون الموظف، ل هذا النظام تعييسّهُي.  األوسط
  .وتعويضات نهاية الخدمة الرواتب

  
 شر استخدام نظام المعلومات الجغرافيةنتعزيز وحليا بتقييم مناقصة ل وزارة االقتصاد الوطني تقوم

)GIS( ها التجاريةصبح جزءا ال يتجزأ من عملياتي والمديريات لاألقساممختلف  عبر. 
  

وتنفيذ حكومة من وحي استراتيجية الحكومة الُعمانية نحو مجتمع رقمي " بوابة أوبار"نشأت 
في مرحلة المشروع .  خدمات الحكومية اإللكترونية للوصول لمعلومات و، لتصبح البوابة الرئيسةإلكترونية
 .٢٠٠٨ يكتمل بحلول نهاية الربع األول من أن ويتوقع التعاقد

 
الحكومي مع مجلس المناقصات المعلومات  مبادرة مجتمع ُعمان الرقمي تعمل هيئة تقنية ء منوكجز

 والتي الحكومية لجميع العمليات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات اإللكترونية بوابة المناقصاتمشروع لتنفيذ 
 .سريعة التنفيذمشاريع لمثاال على ا بوابة أوبار باعتباره إلىسيتم ضمها 

 
  ةلكترونيالتجارة اإل  -اءب

  
 بوابة الدفع إلطالق مع كل من ماستركارد العالمية وبنك مسقط اتوقعت هيئة تقنية المعلومات اتفاقي

للتجارة كاملة تقديم تسهيالت  لتوفير بنية أساسية للحكومة اإللكترونية باإلضافة إلى اإللكتروني الوطنية
جميع عمل  بوابة الدفع اإللكترونيوتدعم .   الدفع اإللكتروني اآلمنن من تقديم خدماتمكّلتي تُوااإللكترونية 

من المتوقع .  "أوبار"بوابة الحكومية اإللكترونية المرتقبة خدمات البنوك المحصلة وستعمل جنبا إلى جنب مع 
قي في  المواطن قادرا على االنخراط الحقيوسيكون.  ٢٠٠٧عام في اإللكتروني بوابة الدفع ب يبدأ العمل أن

 وغيرها من األوساط التجارية من خالل الحكومية اإلدارات مع كل من اإللكترونيةمعامالت التجارة 
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الدفع ستتمكن بوابة في مرحلة متقدمة أكثر و.  اإلنترنت، وفي مقدمتها اإللكترونيةمجموعة من القنوات 
، النقالةالهواتف  باستخدام الدفع مثل األخرىمجموعة متنوعة من وسائل الدفع من قبول  اإللكترونية

.  ذلك إلىالبريد اإللكتروني وما و، ، ونظام االستجابة الصوتي التفاعليالذكية للمحفظة اإللكترونيةالبطاقات و
  .في سلطنة عماناإللكترونية التجارة بيئة  ةتطوير كفاءفي   هذهالمراحل المقبلةوستثمر 

  
ن الشركة العمانية للتجارة اإللكترونية المعروفة بإسم حلول شراء إلكترونية م" عمانتل"شركة تستخدم 

تجاري "من خالل نظام تتم كافة العمليات المتعلقة بمشتريات بنك مسقط حالياً، أصبحت و.  "عمانتجاري "
 .اإللكترونيةلتجارة النظام لعضو في هذا أيضا هو ُعمان طيران و، "كتآترانز

  
   التعليم اإللكتروني-جيم

  
فقد أصبحت .  تعزيز قدرات الشبابيجب التركيز على  عاصمة ثقافية في السلطنة من اجل بناء
في نظام  األول وحتى الصف العاشر من الصفاآلن كمادة منفصلة س في المدارس دّرتكنولوجيا المعلومات تُ
 مادة (ICDL) الحاسوب  لتشغيل الحادي عشر تكون الرخصة الدوليةفي الصفبينما .  التعليم األساسي الجديد

ساسية قبل ألفرصة لتعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات اأساسية حيث يحصل الطالب من خاللها على 
 .االلتحاق بالجامعة

 
 في المدارس للتدريب على تقنية ا معتمدامركز ٣٧٠ما يقرب من حتى هذا التاريخ تم إنشاء و
 الحكومة توجهكجزء من   ويأتي ذلك،(ICDL)معلم حاصل على شهادة  ١٣٠٠٠ من  فيها أكثر،المعلومات

وقد تم تدريب .   والتعليمالتربيةمن قبل وزارة في جميع المراحل الدراسية لطالب لالحاسوب نحو تعليم 
 . طالب١٠٠،٠٠٠ من أكثرواختبار 

 
 تتجه نحو هاتكنولوجيا المعلومات، كما أنفي تقديم تخصصات لى ركّز ع تُبعض الجامعات الخاصة

 المتحدة، بالتعاون مع جامعات في كل من المملكة اإللكترونية األعمال إدارةاجستير في مال منح درجة
 .   آخذ في االزديادااستراليوالواليات المتحدة 

 
دوراً هاماً في مجال التعليم اإللكتروني وذلك من خالل مبادرة البوابة  والتعليم التربية تلعب وزارة

 الولوج إلى أهاليهمفضال عن يمكن للطالب .  ضها البعض إلكترونياًالتي تربط المدارس مع بع التعليمية
ومن المقرر أن يبدأ العمل .   الموقعيقدمهاالتي االستفادة من عدد من الخدمات  اإللكتروني للوزارة وموقعال

 .  ٢٠٠٧  عام بحلول نهايةةالبوابهذه بالمرحلة األولى من 
 

  اإللكترونية  الصحة -دال
  

 إدخال من خالل اإلجراءاتلصحة منذ أوائل التسعينيات إعادة هندسة وتبسيط قررت وزارة ا
تكنولوجيا المعلومات ن ا.  على جميع المستوياتوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع عملياتها 

أصبحت جميع مرافق فقد .   جزء من كل المشاريع الصحية الجديدةيواالتصاالت في الوقت الراهن ه
 الصحية في المناطق الداخلية والوسطي من محافظة مسقط مبنية على استخدام الحواسب هذا الرعاية

 .في جميع أنحاء السلطنة باإلضافة إلى المنشآت الصحية الكبرى
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 يتم استخدامه في حواليسوف  إلدارة معلومات المستشفى وشاملنظام  طورت الوزارة: نظام الشفاء
تدفق بيانات على تكامل النظام  يعمل.  مانُعلصحة في جميع أنحاء  لوزارة اة تابعة صحيمؤسسة ١٤٠

لمرضى بدال ل المزيد من الوقت إعطاءلممرضين واطباء  مما يسمح لألورقيةبيئة عمل ال المريض ويخلق 
 .العمل ألورقيمن 

 
التحذيرات  الطبية واإلحصاءات المعلومات حول أحدثوزارة الصحة اإللكتروني ليوفر الموقع 

 .المتاحة فرص العمل عننظام توظيف إلكتروني مع تفاصيل ويحتوي الموقع على .  صحيةال
 

 تخللها بث حي عن ُبعد لعمليات جراحية يجريها الطب عن بعدتم عقد ورشة عمل حول نظام 
ن  العديد ممكّنتقد و.  مان في ُعالبالستيكيةلجراحة ل المؤتمر الدولي  وذلك خاللنوبارزن و تجميليوناحجّر

العاملين في المجال الطبي في ُعمان من القدرة على االنخراط في برامج تقدمها عد عن ُبالتعليم مشاريع 
 .  االنقطاع عن وظائفهم أو السفر إلى دون االضطرار والممارسةلتحسين معارفهم مؤسسات أكاديمية أجنبية 

 
من خالل مركزية صبح  ست الصحيةالرعايةعملية تسجيل المرضى في مختلف المستشفيات ومراكز 

 .اإللكترونينظام السجل الطبي الوطني واستخدام  واحدة نقطة اتصال
  

ن م هم سجالت المرضى ومتابعة انتقالاسترجاعاإللكتروني سيجعل من السهل السجل الطبي الوطني 
السجالت إن  . األشعة والصيدليةخدمات المختبرات، وخدمات و، المختلفةالعيادات  ذلك بما فيآخر إلى قسم 

صرف األدوية وات المعالجو الفحوصاتتكرار  التكاليف من خالل منع تقلل ا أن من شأنهاإللكترونية
 .  المريض والعناية به تسهيل متابعة وبالتالي ة،واالشعوالفحوصات المخبرية 

  
 التوظيف اإللكتروني  -هاء

  
االستفسار عن خدمة  ةالنقاللهواتف ة بالتعاون مع مشغّل محلي لخدمة اوزارة الخدمة المدنيعرضت 

وفر معلومات عن تاريخ نشر ت أنه الخدمة من شأن هذو.  ٢٠٠٦ منذ الربع الثالث من عام التوظيف طلبات
حيث  ،عن عملالباحثين  للمواطنين سريعة ة توفير خدموتهدف الوزارة إلى.   الوظائف في الصحفإعالنات

 .ة الوزارإبالغالوظائف دون بطنين فيما يتعلق لرد على استفسارات الموابايقوم النظام 
 

شمل جميع البيانات والمعلومات يلسلطنة بإنشاء سجل للقوى العاملة في اوزارة القوى العاملة تقوم 
كما .  تطرأ عليها قد تغيرات ةوأيدقة متناهية البيانات والمعلومات التفصيلية بويرصد عن القوى العاملة 

  .القوى العاملة يأتي على رأس اهتمامات الحكومة ممثلة في وزارة وكبيراً،ضخماً ُيعتبر هذا السجل عمال 
  

يستطيع المواطن الُعماني الباحث عن عمل والمسجَّل لدى الوزارة من اإلطالع على فرص العمل المتوفرة 
الته من خالل موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت كما يستطيع تقديم طلب وظيفة مع إرسال نسخة عن مؤه

  .والسيرة الذاتية
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 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
  

  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات   استخدام تكنولوجيا-ألف
  

.  مخطوطة ٤٣٠٠من جمع حيث تمكنت  ةمانيالُع  المخطوطاتوالثقافة بجمعوزارة التراث بدأت 
 مجموعة شاملة من المعلومات حول التراث الغني  الذي أطلقته الوزارة علىويحتوي الموقع اإللكتروني

كلها برزت بشكل غني المسجلة لدى اليونسكو  المياه إدارةالحصون، ونظم و، ةاألثريالمواقع .  مانُعل
  .بالمعلومات المفيدة في هذا الموقع

  
ادتها وحفظها وهي متوفرة اآلن عاستتم  قد ما قبل الميالد فترة إلىمخطوطات قديمة يعود تاريخها 

كما .  الفنون الشعبيةالمسرح ووى لموسيقالمعلومات القيمة عن ا هذا باإلضافة إلى.  على موقع اإلنترنت
مشاريع التجديد  و،يةعمانال التقليديةترميم الحصون و تفاصيل حول المتاحف، اإللكترونييتوفر على الموقع 

رض امعباإلضافة إلى .  لتعزيز الثقافة المحليةالتي تنظمها الوزارة لمعارض لالزمني جدول ال والقائمة حالياً،
  . البالدفيالبحرية األحياء  غنى مخزونللصور والفيديو تسلط الضوء على 

  
 إلى جوانب الحياة باإلضافة نادرة أثريةوثائق ومخطوطات قديمة ب المخطوطات والوثائق  دارتحتفظ

من عدة معاهد والدارسين  المخطوطات والوثائق العديد من الباحثين جذب داروت.  القديمة النادرة في عمان
ويتم حفظ المخطوطات والوثائق المكتوبة باليد .   العليادراساتهم في الدار موارد يستفيدون من الذين يةتعليم

  .ة مدمجأقراص يتم حفظ البعض اآلخر علىو )ميكروفيلم(على مصغرات فيلمية 
  

  توى الرقمي المحلي والوطني  تطوير المح-باء
  

محلي وعربي ليستفيد منه المحتوى الرقمي لجعل  الحاجةمان الرقمي تؤكد على استراتيجية ُعإن 
 اللغة ة ثنائيهي إما عربية بالكامل أومعظم المواقع التابعة للقطاع العام  لذلك فإن وتبعا.  عاديالمواطن ال
  .  ربية صفحة أخرى مقابلة لها باللغة اإلنجليزيةكأن يكون لكل صفحة ع) ةاإلنكليزي/العربية(
  

.  يةتطبيقال هاب في الوزارات تعتمد اللغة العربية في واجهة برامجيإلى ذلك فإن الحواس وباإلضافة
في أي تطبيقات جديدة وذلك ليتسنى استخدام الحروف " مجموعة حروف يونيكود" استخدام نظام تشجيعو

 وتقوم وزارة ،معظم إصدارات الوزارة تكون باللغة العربية.   البياناتالعربية في الواجهات وفي حفظ
  .ةواإلنكليزيومؤشرات اقتصادية واجتماعية دورية باللغتين العربية اإلقتصاد الوطني بإصدار إحصائيات 

  
داعمة وبشكل كامل  يةتطبيقالمكونات الجميع تكون  أنرط تشالمتعلقة بتقنية المعلومات تعقود المعظم 

  .المحتوى والبحث في الفهرسةوكذلك في اإلنترنت قع امحلية في بناء صفحات مواللغات ل
  

  العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم
  

 لوضع اإلقليمي على المستوى ا االسكوا جهودتبذل للغات، ية تعددأكثرعل اإلنترنت في خطوة لج
وُينظر .  على المستوى الوطني بعين االعتبار جهدنتائج هذا الوستؤخذ  ، العربيةباللغة ألسماء النطاقات إطار

مجلس الوزراء وسوف ينظر .  لتمكين المجتمعات المحلية وإدارة اإلنترنتلهذا الجهد على أنه توّجه مهم 
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مجموعة العمل التوصيات المقدمة في هذا الشأن من جانب إلى العرب لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .  اقات العربية أسماء النطالمسئولة عن

  
  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات   أدوات تكنولوجيا-دال

  
 التربية وزارة تستخدم.  اعملهفي  تكنولوجيا مختلفة تستخدم أدوات الحكومية الهيئاتالعديد من 

.  لمصطلحات وقواميس المعاني وااإللكترونية والقواميس برامج الترجمةوالتعليم وجامعة السلطان قابوس 
.   في أعمال أرشفة المخطوطات(OCR)والثقافة أداة التعرف الضوئي على الحروف  وزارة التراث تستخدمو
  .ةعامات تطبيقامج باستخدام برتقوم  أخرىزارات وو
   

 اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

    تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف
  

 نشر هي أساسالتلفزيون وشبكة اإلنترنت  وواإلذاعة مثل المطبوعات التقليديةعالم إل الوسائ
معظم الوزارات مثل االقتصاد الوطني .  اإلعالم التي وضعتها وزارة التوجيهية المبادئ ضمنالمعلومات 

تقوم بإصدار نشرات سنوية باإلضافة إلى العديد من الصحة، الخ و، اإلعالموالدفاع، والتعليم، و، والمالية
  .ةشهريالمجالت والنشرات ال

  
   اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات-باء

  
 وتسهيل تدفق المحتوى الثقافي وخاصة في ة المعرفية سد الفجوفي التقليدية اإلعالم تساعد وسائل

  .  الريفيةالمناطق 
  

بين الصحف الست من و.   والعربيةةاإلنكليزي المنشورات باللغتين المطبوعة اإلعالموسائل تغطي 
 هما جريدة لحكومةل المملوكةمان للصحافة والنشر واإلعالن مؤسسة ُع تصدر عن اثنتان منهاعمان في 

لجهات  هي ملك األخرى اليوميةجميع الصحف .  )باإلنجليزية(وجريدة ُعمان أوبزيرفر) بالعربية(ُعمان 
  .خاصة

  
  

  )٢٠٠٥ كم هي في كانون األول(مان  في ُعتصدرصحف ومجالت   -٤جدول ال
  

  تكرار النشر  تعدد اإلصدارا  النوع
  يومي  ٦  ةسياسي

  فصلية  ١  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  شهري/أسبوعي  ٢  رياضة
  شهري  ١٠  ةاجتماعي
  شهري  ١  ةقانوني

  كل شهرين  ٧  ةتجاري/ةاقتصادي
  شهري  ١  سيارات

  فصلي  ١  شؤون إدارية
  فصلي  ١  ةثقافي

  كل شهرين/شهري  ٦  ةعسكري
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  فصلي  ١  ةيسياح
  صليف  ١  شؤون النفط

  فصلي  ١  شؤون أعمال البلديات
  فصلي  ١  شؤون البيئة والبلديات اإلقليمية

  فصلي  ٣  ةعلمي
  فصلي  ٢  ةتقني

  كل شهرين  ١  ركوب الخيل
  فصلي  ٢  ةالتعليم

  فصلي  ١  الخدمة المدنية

  .٢٠٠٦ األول، تشرين وي السناإلحصاءات كتاب -قتصاد الوطني إلوزارة ا: المصدر

  
 االجتماعي في اإلعالم  تصوير النوع -جيم

  
وأيضاً ي العديد من المنشورات ، حيث تتم مناقشة القضايا المتعلقة بها فاًمتوازن اًأة تركيزالمرأعطيت 

أن العديد من النساء ب علماَكبير،  هو محل ثناء أةمرإ من أي إنجازأي إن .  التلفزيونبرامج ذاعة وإلافي 
  . المحليةةخالقيات الثقافأللنساء وفقا اصور ويتم نشر .  اإلعالموسائل عملن في ) ات وصحفياتمؤلف(
  

 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً
  

  واالتصاالت وخدماتها المعلومات   تمويل شبكات تكنولوجيا-ألف
  

جهد تعاوني مشترك من من خالل وخدماتها تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتم 
 أما بالنسبة لمنجم المعرفة.  "واحة المعرفة مسقط"مشروع  واضحا فيذا وكان ه  .القطاعين العام والخاص

 وخالل الستة.   الناشئةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمدعومة لشركات تكاليف بيوفر بعض الخدمات فإنه 
  .حاضناتمجاناً في منطقة ال يكون اإليجار األولى أشهر

  
لتطوير متطلبات البرمجيات مثل األعمال المصرفية في ُعمان  كبيرة  إمكانياتتخصيصتم 

تجمع شركات تكنولوجيا المعلومات إن .  اإللكترونية، وبرامج الحكومة والالسلكية السلكيةواالتصاالت 
 تشجيعآخذ في التوسع من خالل  منجم المعرفة داخل حرملتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات التعليم العالي 
  . منجم المعرفة فيمعملياتهل قواعدإنشاء على مات واالتصاالت شركات تكنولوجيا المعلو

  
وقعت هيئة تقنية المعلومات في ، المعرفةن فرص العمل وتعزيز نقل يوفي خطوة من شأنها تحس

سيمتلك و.   مسقط-ة المعرفحةدعم في واالالبتكار ول  أول مركزإلقامةشركة مايكروسوفت ُعمان اتفاقية مع 
كما .  ويديره ويشغّله مواهب ُعمانية على مستوى عالي من التدريب مستوى عالميعلى قدرات المركز 

 وستقوم هذه الوحدة بتقديمسيقدم المركز وحدة دعم فني تضم مهندسين مقيمين من شركة مايكروسوفت 
 سيقوم المركز بإعداد وتجهيز ذلك، إلى باإلضافة.   لمختلف الجهات الحكوميةةواستباقيخدمات تفاعلية 

 األساسية، ودعم تقنية المعلومات وتطبيقاتها، ليتم تقديمها بشكل متواصل إلى دفعات يةبرامج تدريب حول البن
  .  متالحقة من الخريجين الُعمانيين الجدد
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    مشاريع تطوير البنية األساسية-باء
  

مية بطريقة القيام باألعمال التجارية على الشبكة الحكوتطلب  تمواطنالموجهة للخدمات النشر 
 الهيئات البيانات بين نقلمجهزة بالكامل لتستطيع  شاملة شبكةة يالحكوموتعتبر الشبكة .   جيدامدروسة
  .اإللكترونيةالحكومة ولتوصيل خدمات فضال عن المواطنين المختلفة  الحكومية

  
 "عمانتل"تصاالت ية لالمانُعالشركة الاتفاقا مع هيئة تقنية المعلومات ، وقعت المهمةوتمشيا مع هذه 

 وتستخدم الشبكة.  تم تحديدها مسبقاخدمة  مستويات بناءاً على المتكاملةة ي الحكومالشبكة هذه وإدارةلتنفيذ 
لتقديم الخدمات العامة بسهولة  وذلك ATM  تقنية فيعتمد(Backbone) أما العمود الفقري للشبكة ،IP/MPLSتقنية 
ة لتحقيق مستويات لشبكاوقد تم تصميم .  والتقنية من حيث الوظيفة شبكة شاملةوأكثر  أولتكون بذلك تامة و

وسوف يرتبط بهذه الشبكة .  هيئة تقنية المعلوماتالذي أعدته  األمني إلطارلوفقا عالية من أمن المعلومات 
  .  السلطنة أنحاء في جميع الحكوميةمواقع ال
  

  .لحكومةل بالكامل من قبل امّو تُأعالهالمشاريع المذكورة جميع 
  

 لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل  -حادي عشر
  

  األهداف اإلنمائية لأللفية  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف
  

 المستدامة والتصديق على مواثيق بالتنمية الدولية ذات الصلة ةنشطأل في مختلف االسلطنةمشاركة إن 
هداف ألتحقيق العلى المضي قدما وعزمها بمبادئها  التزامها  مظاهرصدرت في هذا الصدد هو مظهر من

 من ٣  الملحق في متوفرةذلك التقدم تم جمعها من اجل تحقيق التيبيانات  عن التفاصيل.  لفية لألاإلنمائية
  .هذا التقرير

  
 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات   استخدام تكنولوجيا-باء

  
في  التي يقدمها القطاع العام ةاإللكتروني الخدمات إلىرئيسي كون المدخل التلبوابة أوبار اختيرت 

 إلىومن خاللها بوابة أوبار حكومة عبر ون الوصول إلى المواقع اإللكترونية للمواطنيستطيع ال.  لسلطنةا
 وبالتالي تسمح بتقديم الخدمات اإللكترونية بسرعة وسهولة ،لجهات الحكوميةا مواقعأخرى والى بوابات 

إلى بوابة تجارية رئيسية التي كانت  ،وتحمل البوابة هذا االسم تيمنا بالمدينة التاريخية الُعمانية أوبار.  تامة
من خالل قنوات متعددة مثل مكان من أي البوابة في أي وقت وهذه  إلى النفاذيمكن و.  شبه الجزيرة العربية

  .  النقالالهاتف اإلنترنت وأجهزة 
  

 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات  في تكنولوجيا  المشاريع الميدانية-جيم
  

 على الوصول اًعلى المستخدم تسجيل الدخول لمرة واحدة ليكون قادر ،ةبوابة التعليمالمشروع في 
الطالب والمدارس إلى تطبيقات وخدمات الوزارة التي تستخدم نظام إدارة المدارس المركزي إلدارة 

 والتعليم الجماعي التعلم الذاتينظام على  اإللكترونيم يالتعلنظام مل تويش.  والوزارةالمناطق والمعلمين و
مبادرات وتساهم .   إمكانية إقامة المؤتمرات واالجتماعات عنفضالً) والتجربة الحية االفتراضيةالفصول (
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مات بتطوير تكنولوجيا الحاسبات في تحقيق هدف هيئة تكنولوجيا المعلوكبيرا ة إسهاما التعليمالبوابة مثل 
 . في البلدوالمعلومات

 
الطالب يستطيع  وزارة التعليم العالي جديد تابع لنظام إلكترونيالموحد هو عبارة عن مركز القبول 

 .اإلنترنتتقديم طلبات االلتحاق عبر شبكة من خالله 
 

.  " التحويل اإللكترونيمحرك"، تقوم وزارة الصحة بتطوير نظام جديد "الشفاء"بعد نجاح نظام 
 إلى صحية  مؤسسة رعايةومنرعاية إلى آخر  المرضى من مستوى  عملية تحويل تسهيلإلىدف ويه

 تبادل المالحظات بين لمرضى من خالل ضمانا ة رعايةاستمراري هذا النظام  يعززأنومن المتوقع .  أخرى
لمرضى والتي ا الالزم لحجز مراجعاتن الوقت سيقلل مالمؤسسات المحوِّلة والمؤسسات المحول إليها، كما 

ات عن ئيحصايوفر هذا النظام إ أن أيضاومن المتوقع .  لمرضىا وارتياح الرعايةسيكون لها تأثير على 
تسليط الضوء على من أجل المعالم التي يمكن تحليلها أعداد التحويالت وأنواعها وأسبابها وغيرها من 

 .  للمرضى أفضل رةإدا من اجل  الالزمةاالحتياجات
 

 WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية القّمة  -ثاني عشر
  

  متقيي المتابعة وال-ألف
  

بعمل مسح شامل عن الجاهزية  ٢٠٠٧في الربع الثاني من عام ستقوم هيئة تقنية المعلومات 
من قبل وزارة الفعل المسح بانتهى .  عمالاألوالتعليم والحكومة : هيفي ثالثة قطاعات رئيسية اإللكترونية 

القوة  تحديد مستوى التقدم في ُعمان اإللكتروني ونواحي على وستساعد نتائج المسح قتصاد الوطنيإلا
وتحسين فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات لتوسيع  المعيقاتالتغلب على ووالضعف وذلك لمعالجة 

 .واالتصاالت
 

   المبادرات والمشاريع-باء
  

 ة والديموغرافياالقتصاديةتنمية في المجاالت هي من ضروريات ال الرسمية ةحصائياإلالمعلومات إن 
 ،والتطوررصد التقدم من أجل  العالم أنحاء في جميع اإلستراتيجيات االقتصادية لجميع والبيئيةواالجتماعية 

أحد أهم  اإلنترنتحصاءات الوطنية على شبكة إلاإن مشروع .  دقيقةعلى بيانات إحصائية ستند وهي ت
ويعرضها  مختلفة ةول زمنيا معايير وجدإلى اقتصادية تستند - تقديم مؤشرات اجتماعية إلىدف المشاريع، يه

  .ةرسومي متحركة وطريقةب
  

حيث توجد بيانات نوعية على اإلنترنت اإلحصاءات الوطنية قاعدة بيانات يمكن للجميع الولوج إلى 
هذه البيانات لتحديد ويمكن استخدام .  صاد الوطني بصورة دوريةوزارة االقتمن قبل نشرها وتم تجميعها ي
ويسير هذا النظام .  اإلنمائية ةنشطهداف لمختلف األألضع او ووإجراء الدراسات التقييميةية، خطوط األساسال
 التابع لأللفية ةالتنمية اإلنمائيهداف ألمان  ودعم ُعة،، خطط التنمية الخمسي٢٠٢٠كامل مع رؤية  توافقب
على شبكة اإلنترنت وثوق بها ر المعلومات الميومن المفترض أن يضمن المشروع توف.  مم المتحدةلأل

  مختلف الجوانب االقتصاديةفيلتعزيز نوعية البحوث والتخطيط ليتسنى الحصول عليها بالوسائل اإللكترونية 
 .واالجتماعية
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    قصص النجاح-جيم
  

 على القائماألول  لمجتمع المعلومات لعالميباليوم ا الاالحتف  أخرى في دولإلى ة السلطنانضمت
اإلعالن العالمي والتمسك بتام ال واالحترام والتعدديةالقانون الدولي و مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة

 مشاركتها واستخدامها وإليها والوصول والمعرفةالمعلومات  نشرلناس في كل مكان ليتسنى ل ،لحقوق اإلنسان
لفية  لألاإلنمائية بما فيها األهداف  المتفق عليها دولياًاإلنمائيةهداف ألة وبلوغ انمكاناتهم الكامإلتحقيق 

 .  ٢٠٠٥عام تونس المنعقدة في مجتمع المعلومات لخطة عمل والتزامات القمة العالمية   منباعتبارها جزءاً
 

، وتحسين الرقمية تعلقة بالفجوةالم لمناقشة القضايا يمنتدى تكنولوجنظمت هيئة تقنية المعلومات 
  .بناء القدرات للموظفين والمواطنين على حد سواءو الوصول ةمكانيإ
  

التزام  تبرهن علىالتي و" توعية وتطويرمان الرقمي ُع" حملة طالقإمان مع ُعتتزامن احتفاالت 
 مانُعفي دن الهامة  مختلف الم أخرى بدأت بنفس اليوم وستجوبحملة.   مواطنيها وتطويرمان نحو تمكينُع

 .المعلومات واالتصاالت بين المواطنينوتهدف لنشر الوعي بتكنولوجيا 
 

المندرجة في إطار خطة يصف المبادرات "  الرقميُعمانمجتمع "تقرير هيئة تقنية المعلومات عن 
ع تكنولوجيا  التقرير العديد من مشاريهذاغطي يو.  التنفيذاكتملت وتلك التي ما زالت في طور التي العمل 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل الفترة  المستقبلية منها وتلك التي ما زالت تحت التنفيذ المعلومات واالتصاالت
  

 تحت ٢٠٠٧ مايو/أيارفي التاسع عشر من الثاني   لمجتمع المعلوماتلعالميباليوم امان احتفلت ُع
عدة تم تقديم وفي هذا اليوم، .  "مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن تمكين كل مواطن " شعار

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المجتمع  وتعزيزبناء لالقطاعين العام والخاص من مبادرات
 .  ٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل العام 

 
وال سّيما رؤساء  القطاعين العام والخاص كٍل منمن عدد كبير من المشاركين ذا الحدث وقد جذب ه

حمالت التوعية بمجتمع ُعمان  من التاليةجمع المرحلة ستو.  معلومات واالتصاالتتكنولوجيا الشركات 
خدمات الحكومة ب ة جانب برامج توعيإلىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورشات عمل لتعليم بين الرقمي 

 .التي تستهدف المجتمع بأسرهو اإللكترونية
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 المرافق
 

REPORT ON FACT FINDING STUDY   - ١مرفق  
OMANI WOMAN INFORMATION TECHNOLOGY AWARENESS  

AND HER TRAINING REQUIREMENTS 
 

Field Study covering the Governorate of Muscat 
 

Prepared by the students of Sociology Department 
and Sociology Work 

 
Sultan Qaboos University, 2006 

 
Introduction 
 
In line with the Sultanate efforts to provide social care for its citizen, the Omani woman has been recognized 
to receive special attention and care to activate her role and participation in development efforts on both the 
family level as well as the community level. That included preparing plans and drawing policies and 
programs that look after the Omani woman from a rehabilitation point of view , training her, and setting 
special centers and associations that fulfill the Omani woman’s needs and requirement and allow her, 
accordingly to participate in the development efforts in general and the local development in particular. 
 
To augment this fact finding study a survey was done covering a random sample of female and housewives 
and educated women in different grades totaling (538) and another sample of totaling to (260) to identify 
how families support the Omani woman in developing her knowledge and expertise in the field of 
Information Technology and her training in this field in general. The samples used for the survey were only 
from Muscat Governorate and its Willayats. 
 
Objectives of the Study: 
 
The study tried to address the following main objectives: 
 
• Identify Omani woman awareness features of Information Technology (IT) and its applications; 
• Identify Omani family awareness features of Information Technology (IT) and its applications; 
• Define the training requirement in the filed of IT for Omani woman; 
• Revealing major difficulties and impediments factors facing the Omani woman in the filed of IT; 
• Present number of suggestions that could help in the utilization of the Omani woman to IT and 
gain the necessary skills for computers. 
 
Outcome of the study: 
 
First: Related to the study first objective “Identify Omani woman awareness of Information Technology (IT) 
and its applications” the study has concluded that: 
 
1- The Omani woman has a degree of awareness for Information Technology and in particular with the 
usage of PC as one of the most popular technological tools. The degree of awareness varies from one area of 
the research to another based on the women’s education and place of residence; 
2- Despite that the study revealed the presence of IT awareness and the usage of PCs and its importance 
in day to day life but also revealed that majority don’t have or own PCs 
Second: Related to the study second objective “Identify Omani family awareness features of Information 
Technology (IT) and its applications” the study has concluded that: 
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1- The Majority of families have agreed on the importance of having the necessary PCs’ skills and on 
the usage training and how to benefit from the PCs in real world; 
2- All researches agreed that if the Omani woman starts using the PC, this will increase her 
effectiveness within her family 
 
Third: Related to the study third objective “Define the training requirement in the field of IT for Omani 
Women” the study concluded that: 
 
1- The assurance on the utmost importance of training the Omani woman on how to use the PC; 
2- There is a urge desire among the Omani women to attend training courses to gain necessary PCs’ 
skills; 
3- There is a great need within the Omani women to learn number of real life applications skills that 
will allow them to socially interact in a more positive way in general and will help them to be rehabilitated in 
the right way to enter the job market; 
4- Majority of the women confirmed that if they use the PC after being properly trained that will have a 
positive impact on herself as well as on her family. 
 
 
Fourth: Related to the study fourth objective “Revealing major difficulties and impedimental factors facing 
the Omani woman in the filed of IT” the study has concluded that: 
 
1- Business of the Omani woman with her chore; 
2- The low level of education of the majority of housewives and specially in remote areas; 
3- High cost of training courses and non availability of these courses in remote areas; 
4- Family traditions and customs related to not allowing the Omani woman to join training 
courses, especially evening ones, or far from her residence. 
 
Fifth: Related to the study objective No. 5 “Present number of suggestions that could help in the utilization 
of the Omani woman to IT and gain the necessary skills for computers” the study has concluded that:  
 
1- The media must have a more active role in the awareness of information technology; 
2- Conduct awareness campaigns to introduce all the community members in general and women 
inparticular to information technology and the usage of computers either at work or at home; 
3- Organizing training courses related to the usage of computers in location where the women can avail 
of without lot of traveling and suitable timings; 
4-  The production and publishing of introduction booklets explaining the importance of usage of 
information technology and computers and, most importantly the publishing of these booklets so that the 
targeted audiences can benefit from; 
5- The ease of purchasing of Personal Computers (PCs) and provide support to those who can not 
afford to buy in addition to reducing the charges of accessing the internet; 
6- Increasing the support to local training institutes that conduct training courses related to IT and PC 
usage, through variety of schemes that will cover housewives and working ladies that can not afford to pay 
the tuition fees of these courses and offer these courses free or subsidized; 
7- Setting either free training centers or subsidized ones to teach PC skills either in schools or clubs or 
at the Omani Women Association premises during summer holidays; 
8- Organizing specialized training courses to increase the Omani Women awareness and skills showing 
them how can they improve their quality of life and perform their social duties through the usage of PCs, in 

addition to open new ventures and alleys for their to join the labor market so that they can be ready and 
qualified to run small self entrepreneur projects to support their family and children which will have a great 

positive impact on their active participation in the social development.
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مانُعسلطنة  في  حكومية وخاصةؤسساتلمختارة م إنترنت مواقع – ٢مرفق   

 
ةؤسسالم  موقع الوب 

1 Ministry of National Economy www.moneoman.gov.om 
2 Muscat Municipality www.mm.gov.om 
3 Royal Oman Police www.rop.gov.om 
4 The Tender Board www.tenderboard.gov.om 
5 Ministry of Information www.omanet.om 
6 Ministry of National Heritage & culture www.mnhc.gov.om 
7 Ministry of Social Development www.mosd.gov.om 
8 Telecommunication Regulatory Authority  www.tra.gov.om 
9 Information Technology Authority www.ita.gov.om 
10 Ministry of Manpower  www.manpower.gov.om 
11 Ministry of Health  www.moh.gov.om 
12 Ministry of Education www.moe.gov.om 
13 Ministry of Higher Education www.mohe.gov.om 
14 Ministry of Commerce & Industry www.mocioman.gov.om 
15 Ministry of Regional Municipalities & Environment & Water Resources www.mrmewr.gov.om 
16 Oman Chamber of Commerce and Industry www.chamberoman.com 
17 Ministry of Tourism www.omantourism.gov.om 
18 Ministry of Agriculture and Fisheries www.maf.gov.om 
19 Muscat Securities Market www.msm.gov.om 
20 Public Establishment for Industrial Estates www.peie.om 
21 Public Authority for Craft Industries www.paci.gov.om 
22 Knowledge Oasis Muscat – ICT Park www.kom.om 
23 Omani Center for Investment Promotion and Export Development www.ociped.com 
24 Digital Oman ICT Magazine www.digitaloman.com 
25 Petroleum Development Oman www.pdo.co.om 
26 Ministry of Interior www.moi.gov.om 
27 Muscat Security Market www.msm.gov.om 
28 Capital Market Authority www.cma-oman.com 
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  Telecommunication   
29 Oman Telecommunications Company www.omantel.net.om 
30 Omanmobile www.omanmobile.om 
31 Nawras www.nawras.com.om 
32 Oman Network Information Center www.omnic.om 
 Banking   
33 Central Bank of Oman www.cbo-oman.org 
34 Bank Muscat www.bankmuscat.com 
35 National Bank of Oman www.nbo.co.om 
36 Oman International Bank www.oiboman.com 
 Educational   
37 Sultan Qaboos University www.squ.edu.om 
38 Modern College of business studies www.mcbs.edu.om 
39 College of banking and financial studies www.cbfs.edu.om  
40 Middle east College of IT www.mecit.edu.om 
 Tourism  
41 Oman Destination  www.destinationoman.com 
42 Birds Oman www.birdsoman.com 
43 Arabian Oryx Project www.oryxoman.com 
 Oil and Gas  
44 Petroleum Development Oman www.pdo.co.om 
45 Shell Oman www.shell.com  
46 Oman LNG www.omanlng.com 
47 Oman Society for Petroleum Services www.opaloman.org 
 Port Services  
48 Port Services Company www.pscoman.com 
49 Salalah Port Services www.salalahport.com 

 
 

  
  


