
 عمانسلطنة 
 

وقد أدركت سلطنة     .  عاماً   ١٦يعتمد اقتصاد عمان بالدرجة األولى على النفط الذي سينضب بعد         
 إلى مؤتمر     ١٩٩٥عمان خطورة االعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي، لذا دعت الحكومة في عام                   

ـ  وللحكومة رؤية واس   . لتحديد السياسات الضرورية لضمان دخل متزايد واقتصاد مستقر          عمان    " تراتيجية ل
 . ٢٠٠٥تهدف إلى الوصول إلى الحكومة اإللكترونية والمجتمع الرقمي بحلول                 " الرقمي

 
  ،نفطالمنها هي عائدات    %  ٤٠ مليون دوالر،    ٢٤بحوالي    ٢٠٠٤قدر الناتج اإلجمالي المحلي في عام        

 .  المؤشرات الوطنية األساسية         ١ يعطي الجدول    . من عائدات الصادرات     %  ٧٥التي تمثل   
 

   المؤشرات الوطنية العمانية األساسية-١الجدول 
 

 المؤشر   ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 ) مليون ( عدد السكان     ٢,٤٧٨ ٢,٥٣٨ ٢,٣٤١ *٢,٤
 ) ٢لكل كم   (الكثافة السكانية       ٩ ٩ ١١ ١١,٣
 )  دوالر أمريكي   مليار  (  المحلي اإلجمالي        الناتج  ٢٠,٢ ٢٠,٦ ٢١,١ ٢٤,٥

 ) دوالر (لمحلي اإلجمالي  للفرد        الناتج ا  ٨١٤٤ ٨٠٧٩   ٨٠٨٥ ١٠٥١١
 . بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت   : المصدر

 

 السياسات واالستراتيجيات  -١
 

حيث   أهداف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،           ١) ٢٠٠٥-٢٠٠١( نت الخطة الخمسية السادسة           تضّم
كون له تأثير إيجابي في      عبرت الحكومة عن اعتقادها بأن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سي                      

استراتيجية     وبهذا المنظور طورت     . تسريع النمو االقتصادي وتنوع برنامجها االقتصادي بعيداً عن النفط        
 المتضمنة استراتيجيات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين واألعمال والتمكين                      ٢المجتمع العماني الرقمي       

 بما يجعل عمان مركز جذب          ٢٠٢٠ العمانية لالقتصاد لعام       لصناعة قائمة على المعرفة للتكامل مع الرؤية            
 . لالستثمار الخارجي     

 
وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة عن مشاريع للحكومة والتجارة اإللكترونيتين، وفتح االتصاالت                    

ولدى عمان مخططات لرفع مستوى بنيتها األساسية من التطبيقات وقاعد البيانات واألطر                    . صة خللخص
 . القانونية بما يتوافق والمعايير العالمية         التشريعية و  

 
في إطار الرؤية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حددت أهداف القطاعات األساسية لخطة                         و

 : التنمية الخمسية السادسة كما يلي            
 
ربط عمان بشبكة معلومات إلكترونية عن طريق خلق قنوات اتصاالت بين الحكومة والبحث                               •

 ؛ ركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة            األكاديمي وش    
 ؛تحقيق االقتصاد القائم على المعرفة عن طريق ربط مصادر ومراكز المعلومات المحلية بالعالم                       •

                                                 
1 Bin Said, 2001. Sixth Omani Development Plan (2001-2005). http://www.moneoman.gov.om/developmentplan.htm 
2 Oman IT Executive Committee. Government of Oman, Digital Oman Strategy. http://www.itec.gov.om/ 
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 ؛ خلق بيئة تجارة وأعمال إلكترونية آمنة         •
 ؛ تقديم خدمات الحكومة اإللكترونية        •
 ؛  الخدمات العامة للمواطنين بسرعة          لتسهيل تقديم " Digital Omanعمان الرقمية     " التخطيط لمشروع       •
وضع معايير وإرشادات للشبكات الوطنية والنظم واألمان والتدقيق ومخططات استمرارية                      •

 ؛ األعمال   
 . إتاحة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغلبية المواطنين وتطوير الموارد البشرية                     •

 
  اإلطار القانوني والتشريعي  -٢

 
 باريس ونيروبي   تيو في منظمة التجارة العالمية، ومن الموقعين على معاهد                  عضهي  عمان   إن  

لحقوق الملكية       االتفاقية الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتجارة             وPCT  معاهدة التعاون الخاصة ببراءات االختراع           و
نون   قوانين حق النشر والتأليف وقا    ٢٠٠٠وعلى المستوى الوطني فقد صدرت في عام     . TRIPSالفكرية  

 .براءة االختراع وقانون العالمة التجارية          
 

 السلطة التنظيمية لالتصاالت، وهي هيئة عامة مستقلة إدارياً ومالياً وظيفتها                   ٢٠٠٢وأحدثت في عام   
 وتماشياً مع سياسة عمان في تحرير سوق االتصاالت فقد               . تنظيم إقامة خدمات االتصال والتشغيل والتطوير         

 لتشغيل شبكة     Nawras Telecomالتصاالت رخصة لشركة النورس لالتصاالت          منحت السلطة التنظيمية ل         
 . ٢٠٠٥مارس   /  ألف مشترك في آذار   ١٦الخلوي الثانية في البالد والتي زاد عدد المشتركين فيها عن            

 
االستيقان     وتقوم عمان بالتوجه نحو إرساء إطار قانوني ليشمل نقل واستخدام البيانات اإللكترونية مثل            

authentication                 والسجالت المفتوحة والمشتريات والخصوصية والدفع اإللكتروني اآلمن ومنظومة قوانين 
 . فصل النزاعات 

 
 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٣

 
 :  مؤشرات االتصاالت      ٢يبين الجدول   

 
   المؤشرات العمانية في االتصاالت-٢الجدول 

 االتصاالت مؤشرات  ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 ) آالف (الخطوط الثابتة     عدد ٢٣٠,٥ ٢٢٧,٦ ٢٢٩,٧ ٢٤٢,٧٤
  لكل مائة مواطن        الثابتة   عدد الهواتف  ٩,٣ ٨,٩٧ ٨,٨٤ ١٠,١١

 عدد الخطوط الخلوية      ٣٢٤,٥ ٤٦٤,٩ ٥٩٣,٥ ٨٠٦,٢٨٠
 عدد الخطوط الخلوية لكل مائة مواطن            ١٣,١٠ ١٨,٣٢ ٢٢,٨٣ ٣٣,٥٨
 عدد هواتف العموم    - - - ٦,٥٣٠
 ) آالف (  اإلنترنت  يمستخدم   عدد  ١٢٠ ١٨٠ ١٧٥ ٢٠١

  مواطن    ١٠٠٠٠ت لكل   ننتر مستخدمو اإل    ٤٨٤,٢٦ ٧٠٩,٢٢ ٧٤٧,٥٤ ٨٣٧,١٨
 ) آالف (عدد مشتركي اإلنترنت      ٤٠,٦٧٦ ٤٨,٢٣٢ ٥١,٧٦٩ ٤٨,٤
 ) آالف (عدد الحواسيب الشخصية       ٨٥ ٩٥ ١١١ ١٣٠
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 مواطن   ١٠٠ لكل    الحواسيب الشخصية    عدد ٣,٤٣ ٣,٧٤ ٤,٧٤ ٥,٤١
 حواسيب استضافة اإلنترنت     - ٦٧٦ ٧٢٦ ٢,٤٩٥
  مواطن   ١٠٠٠٠مستضيفات اإلنترنت لكل       - ٢,٦٦ ٢,٧٩ ١٠,٣٩

 ISDNمشتركو     ٠ ٦٠٠  
 .، والسلطة التشريعية لالتصاالت العمانية وأبحاث مدار   ٢٠٠٥ت االتحاد الدولي لالتصاالت    ابيان: المصدر

 
 . ٣ت لدى األسر فيبينها الجدول     أما نسب توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاال          

 
 ٢٠٠٣  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى األسر العمانية طبقاً لإلحصاء الوطني لعام -٣الجدول 

 
 نسب مستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              ٢٠٠٣
 نسبة األسر التي تملك خطاً هاتفياً ثابتاً          % ٤٣,٩
 خلوياً نسبة األسر التي تملك هاتفاً        % ٧١,٧
 نسبة األسر التي تملك حاسوباً         % ٢٤,٤
 نسبة األسر الموصولة إلى اإلنترنت         % ٦,١
 نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسوب          % ٦,٢
 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت        % ٣

 في ورشة ٢٠٠٥و يوني/، عرض قدم في اإلسكوا في حزيران ٢٠٠٣مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام      : المصدر
 . عمل بناء القدرات في قياس مجتمع المعلومات 

 
 هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت              OmanTelإن مؤسسة عمان لالتصاالت            

 Nawras أطلقت شركة     ٢٠٠٥مارس   /ففي آذار. وخدمات اإلنترنت، ولكن الخصخصة ال تزال مستمرة         
Telecom        من التغطية في عمان        %  ٦٠تؤمن    خدمات الهاتف الخلوي التي س . 

 
، وهناك خدمات عدة متاحة مثل شبكة البيانات الرقمية             ١٩٩٧لت عمان إلى اإلنترنت عام       ِصُو

 ,ISDN  أخرى تستخدم تكنولوجيات مثل      وخدمات البيانات والفاكس الجوالة، والرسائل القصيرة، وخدمات                
ATM, WLL, VSAT, SDH . يضة عد إلدخال خدمات الحزمة العر         وُي. 

 
يمكن النفاذ إلى اإلنترنت مجاناً من أي مكان في عمان، كما يمكن النفاذ إلى اإلنترنت من مقاهي                           و
 .ولكن كلفة النفاذ للمستخدم الخاص ال تزال عالية           . العديدة  اإلنترنت  

 
ال تسمح الحكومة بإنشاء              و. ملكية حكومية ويوجد الكثير من الصحون الالقطة             هي   شبكة التلفزيون    إن  

 . كات إذاعة أو تلفزيون خاصة   شر 
 

 بناء القدرات -٤
 

 حددومن جهة ثانية     .  نولوجيا المعلومات واالتصاالت        كارتكز بناء القدرات على حمالت التوعية بت      
 ساعة لتعلمها في         ٢٤٦اإلصالح التعليمي التعلم على هذه التكنولوجيا منذ الصفوف األولى وخصصت              

 .  مدرسة بالحواسيب واإلنترنت      ١١٠٠ل الحكومة على تزويد       السنوات الدراسية العشر األولى، وتعم          
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 شركات عمانية بالتشارك مع معاهد معلوميات أمريكية إلقامة معاهد معلوميات في                               اهتمت إضافة إلى ذلك فقد   
جيا   و  درجة اإلجازة في المعلوميات وكذلك المعهد الوطني للعلوم والتكنول                   قابوسوتمنح جامعة السلطان          .  عمان  

 . عاهد الخاصة   وبعض الم  
 

 مليون دوالر     ٤,٥خصصت الخطة الخمسية السادسة مكانة خاصة للبحث العلمي وخصصت ميزانية                     
واحة مسقط      "وإحدى مهمات    . لذلك، من بينها بحوث خاصة بنظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد                  

 . هي خلق الحاضنات التكنولوجية الموجهة نحو األعمال              " KOM المعرفية  
 

 قطاعالبناء   -٥
 

هي حديقة تكنولوجية رائدة تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص تمارس                    "  واحة مسقط المعرفية      "إن  
دوراً هاماً في دفع تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتساهم في إنتاج الحواسيب المجمعة وهي                          

 . تخطط إلنتاج حواسيب متطورة وبرمجيات         
 

وللحكومة       .  ن بملكية كاملة لالستثمارات األجنبية في قطاع المعلومات                   من المتوقع أن تسمح عما         
ن صادرات في هذا  اوليس لعم   .  خطط لتنمية هذا القطاع عن طريق دعم الروابط بين قطاعي األعمال والتعليم                  

 . القطاع 
 

 االستخدامات في المؤسسات الحكومية  -٦
 

لعروض اإللكترونية ومواقع      طلب ا مواقع ل الدفع باستخدام اإلنترنت و    تتيح  يوجد بوابات حكومية    
، وتستخدم    للمزودين واألخبار األسبوعية واإلحصاءات عبر اإلنترنت، وتتاح أيضاً االستمارات الحكومية                

  ٢٠٠٣ في عام  ٩٨جعت عمان من المركز         ا وبالرغم من كل هذا فقد تر       .النافذة الواحدة لتسجيل الشركات     
 . م الجاهزية الحكومية اإللكترونية الخاص باألمم المتحدة                على سل  ٢٠٠٤ في عام   ١٢٧إلى المركز    

 
وهناك .  لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية         " عمان الرقمية   "وهناك خطة طويلة األمد اسمها        

 . أنشطة في مجال اإلحصاءات االقتصادية والوطنية         
 

دة الفاعلية ما بين    ولزياG2B ولألعمال   G2Cتوجد خطة حكومية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن             
 أما المشتريات اإللكترونية فال تزال بحاجة إلى جملة من القوانين والتشريعات الالزمة                          .أجهزة الحكومة     

 . لذلك
 

 االستخدامات في التعليم  -٧
 

وقد استخدمت     .  من خططها لتطوير التعليم في السلطنة             ٢٠٠٥انتهت وزارة التربية العمانية في مطلع          
من موظفي الوزارة على استخدام هذه       كبير  ب عدد رِّ مدرسة ودُ   ٥٠٠لمدرسية الحاسوبية في      أنظمة اإلدارة ا   

 إضافة إلى أنظمة      ،ويطمح البرنامج      .  مدرسة  ١٢٠٠أما مشروع البوابة التعليمية فيشمل ربط            . األنظمة   
المدرسين     وط الطالب     إلى تقديم خدمات التعليم اإللكتروني ونظام بوابة اإلنترنت الذي سيرب                 ،اإلدارة المدرسية    

 .اآلباء واإلدارة   و
 

واستخدمت الوزارة     .   قسم المعلوميات في الوزارة مع طيف كبير من مهمات إدارة الشبكة                   ويتعامل  
 لتمكين مائة ألف طالب من النفاذ إلى اإلنترنت بسرعات عالية                   WLANحديثاً شبكة سيسكو المحلية الالسلكية              
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ما زاد من قدرة المدارس على تعليم العلوم والمواد التدريسية التي تحتاج               الستخدامات التعليم اإللكتروني وهو          
 المعلومات المركزية من            قاعدة وتقوم الوزارة أيضاً بمشاريع تسهل على إداراتها النفاذ إلى               .  إلى المخابر    

 . غرف االجتماعات والمؤتمرات        
 

 وتتسع أنظمتها       .ها في برامجها   واعتمدت جامعة سلطنة قابوس تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وأدخلت            
 مادة درسية على      ٥٠ويتوفر حالياً أكثر من       . مادة دراسية  ١٠٠٠ستعملون    ي مستخدم   ٥٠٠٠لـ  الحاسوبية   

  .موقع الجامعة    
 

 االستخدامات في التجارة واألعمال  -٨
 

انية على     ، وتؤكد الحكومة العم       B2Bبينها   تستعمل العديد من الشركات المداوالت اإللكترونية فيما                 
 .  له تطوير الدفع اإللكتروني وعلى استخدام المواطنين         

 
، وتخطط شركة عمان           ٢٠٠٢ عام   منذيقدم مصرف عمان الوطني خدمات باستخدام اإلنترنت             

 وتخطط أيضاً لتأمين البنية األساسية             ،لالتصاالت لزيادة عرض حزمة اإلنترنت لضمان سرعة المداوالت               
 يقدم مصرف مسقط الصرافة     .بوابة الدفع اإللكتروني   إلنشاء    وكذلك   . كترونية الالزمة إلصدار الوثائق اإلل      

مداوالتهم    ل  الوضع المالي   باستخدام اإلنترنت، ويقدم لزبائنه من أصحاب الشركات معلومات دقيقة وآنية عن                
 .  التجارية  

 
 : ٤ الدفع اإللكتروني في المحالت فيبينها الجدول        تأما آالت الصرافة اآللية وآال       

 
   آالت الصرافة اإللكترونية والدفع اإللكتروني في سلطنة عمان-٤الجدول 

 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 عدد آالت الصرافة اآللية      ٤٢٠ ٤٧٠
 عدد آالت الصرافة اآللية لكل مائة مواطن            ١,٦٥ ٢,٠٠
  البيع عدد آالت الدفع اإللكتروني في محالت       ١٩٠٠ ٢٢٠٠
 لكل مائة مواطن       البيع  حالت  عدد آالت الدفع اإللكتروني في م      ٠,٧٥ ٠,٩٤

 عدد بطاقات الدفع   ٩٥٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠٠
 عدد بطاقات الدفع لكل مائة مواطن         ٣٧,٤٣ ٤٦,٩٨

 .أبحاث مدار، والبنوك المركزية لدول اتحاد الخليج، واتحاد البنوك العربية ومصادر أخرى   : المصدر
 

 االستخدامات في الصحة  -٩
 

الذي   " الشفاء  "وأطلقت وزارة الصحة مشروع        .ارة المركزية    مع اإلد   مستشفياتها  لعمان خطط لربط       
 إلى ربط     هذا المشروع     ويهدف ، مؤسسة حكومية صحية في نظام معلومات صحية متكاملة                   ٧٨يربط حالياً    

وتقوم الوزارة بوضع استراتيجية لتعزيز التعليم الطبي المستمر باستخدام تكنولوجيا                .   العمانية   المستشفيات    كل 
 . ٢٠٠٥ في عام  المستشفيات   وتهدف الوزارة إلى أتمتة كل        . االتصاالت   المعلومات و    

 
 المحتوى العربي الرقمي  -١٠

 
والمواقع  . تشدد استراتيجية عمان للمعلومات على الحاجة إلى تعريب المعلومات للمواطن العادي                         

 . العمانية والوثائق المتوفرة على اإلنترنت توضع بالعربية واإلنكليزية            


