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إعــداد  مت  الســلطنة،  داخــل  اإلحصائــي  العمــل  جــودة  لضمــان  واملعلومــات  لإلحصــاء  الوطــي  املركــز  ســعي  إطــار  يف 

وتيســر  واملؤشــرات  البيانــات  هــذه  مــن  االســتفادة  كفــاءة  رفــع  هبــدف  الوطنيــة  اإلحصائيــة  واملؤشــرات  للبيانــات  دليــل 

عمليــة تداوهلــا بــني خمتلــف اجلهــات، كمــا يهــدف الدليــل إىل إزالــة أي غمــوض أو تضــارب عنــد اســتخدام البيانــات 

واملؤشــرات ناجــم عــن عــدم وضوحهــا، ممــا يــؤدى إىل مزيــد مــن الثقــة يف البيانــات واملؤشــرات الصــادرة عــن املركــز.

ــي  ــات ال ــل البيان ــح ومعاجلــة وحتلي ــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات يف مجــع وتنقي ــه املرك ــذي يؤدي ــدور ال ــا مــن ال وانطاق

تنتجهــا املؤسســات املختلفــة داخــل الســلطنة، كان مــن الضــروري إعــداد هــذا الدليــل  ليحتــوى علــى تعريــف كل مؤشــر 

وطريقــة احتســابه بعــرض املعــادالت الرياضيــة اخلاصــة بــه ووحــدة القيــاس، واجلهــة األوليــة املنــوط هبــا إصــدار البيــان 

ودوريــة إصــداره وكذلــك مســتوى التغطيــة اجلغرافيــة باإلضافــة إىل اســتعراض أي مســتوى تفصيــل آخــر متوفــر للبيــان.

ويــأيت هــذا العــدد الرابــع مــن سلســلة » دليــل البيانــات الوطنيــة «  ليقــدم شــرحا مفصــًا حــول عــدد مــن املؤشــرات اإلحصائيــة 

املتعلقــة بقطــاع االتصــاالت والــي يصدرهــا املركــز بصفــة دوريــة، حيــث يســتعرض الدليــل أمهيــة كل مؤشــر ومنهجيــة إحتســابه 

ودوريتــه وغرهــا مــن املعلومــات الوصفيــة األخــرى الــي هتــم مســتخدمي البيانــات الراغبــني يف فهــم إحصــاءات قطــاع 

االتصــاالت ومؤشــراته. جديــر بالذكــر أن اجلهــة املرجعيــة يف مؤشــرات هــذا القطــاع دوليــا هــي االحتــاد الــدويل لإلتصــاالت.

تمهيد
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المقدمة

دور  مــن  لــه  ملــا  الســــلطنة،  يف  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  لعجلــة  أساســيا  حمــركًا  االتصــاالت  قطــاع  يعتــرب 

االنتــاج.  عمليــات  كفــاءة  ورفــع  البشــرية  املــوارد  وتأهيــل  عــام،  بشــكل  االقتصاديــة  القطاعــات  كفــاءة  رفــع  يف  فعــال 

واشــتراكات  الثابــت  اخلــط  واشــتراكات  الربيديــة  اخلدمــات  مــن  املعلومــات  وتكنلوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  ويتكــون 

وهيئــة  االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  وتعــد  املعلومــات.  تكنلوجيــا  إىل  والنفــاذ  االنترنــت  واشــتراكات  املتنقــل  اهلاتــف 

للقطــاع. الدوريــة  األوليــة  للبيانــات   املنتجــة  الرمسيــة  املؤسســات  هــي  االتصــاالت  خدمــات  ومشــغلي  املعلومــات  تقنيــة 

االتصــاالت  خبدمــات  متعلقــة  عامــة  مفاهيــم  منــه  األول  القســم  يتنــاول  قســمني،  علــى  الدليــل  هــذا  وحيتــوي 

التاليــة: العناصــر  فيهــا   مبــا  للمؤشــرات  الوصفيــة  البيانــات  الثــاين  القســم  يتنــاول  حــني  يف  املعلومــات،  وتكنلوجيــا 

هي وصف ملنهجية احتساب املؤشر واملعادالت الرياضية املستخدمة يف حسابه.

هو االسم الرمسي املعتمد يف السلطنة للمؤشر.

هو توصيف وشرح ملفهوم املؤشر بغية جعله أكثر وضوحا للمستخدمني.

اسم
 المؤشر

التعريف

طريقة
 االحتساب

مستوى
 التفصيل

التغطية
 الجغرافية
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تابع المقدمة

هي الوحدة املستخدمة يف قياس املؤشر.

هي املدة الزمنية لتحديث قيم املؤشر.

هو عبارة عن جمموعة من املتغرات أو العناصر الي تستخدم لتقسيم )تصنيف، تبويب(
 املؤشر عند احلاجة لتفاصيل أكثر عند نشر بياناته. 

املقصود هبا الراقعة اجلغرافية الي ميكن تعميم قيم املؤشر عليها؛ فاملؤشر قد يكون عاما 
شاما للسلطنة وهو واقع احلال يف أغلب املؤشرات االحصائية الوطنية، وقد يكون متوفرا

 على مدى جغرايف أصغر كاملحافظات أو الواليات أو غرها.

حيــدد هــذا العنصــر نــوع املصــدر الــذي يتــم اســتخدامه بانتــاج املؤشــر أو انتــاج البيانــات 
املســتخدمة  يف احتســابه، مثــل املســوح امليدانيــة والتعــدادات والســجات اإلداريــة . وقــد تتعــدد 

ــة املســتخدمه يف احتســابه. ــه األولي ــدد بيانات ــوع وتع ــا بتن املصــادر الحتســاب مؤشــر م

وحدة 
القياس

ية الدور

مستوى
 التفصيل

التغطية
 الجغرافية

مصدر
 البيانات
 األولية 
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يدية الحكومية: الخدمات البر
يقــدم  كمــا  والشــركات،  احلكوميــة  املؤسســات  ملقــرات  الربيديــة  الصناديــق  وإســتام حمتــوى  توصيــل  خدمــة 
الربيــد تســهيل بعــض اإلجــراءات يف هــذه املؤسســات عــن طريــق اخلدمــات الربيديــة وبذلــك حيصــل العميــل 

علــى معاماتــه بأســهل وأســرع الطــرق.

خدمة خالص األجرة:
متنح هذه اخلدمة للشــركات فرصة ارســال الرســائل بتكلفة أقل، حيث متكنها من إرســال أعداد كبرة من الرســائل عن 
طريق طابع خالص األجرة وتعطى كل مؤسسة رقم ترخيص خاص. الرسوم معتمدة على حسب الوزن واجلهة املرسل إليها.

يد العاجل: البر
خدمة سريعة وفعالة إلرسال الوثائق التجارية واملواد العامة الي تعترب ذات »أولوية قصوى«. ختتلف رسوم هذه اخلدمة 
حسب الوزن واجلهة املرسل إليها مع توفر إمكانية تقدمي اخلدمة بالدين للمؤسسات والشركات مبوجب عقد سنوي. وتصل 
األوزان املسموح بإرساهلا عرب الربيد العاجل 30 كيلوغرامًا.  وتتوفر هذه اخلدمة يف مجيع املكاتب الربيدية بالسلطنة.

يد الرسائل: بر
بريد الرسائل نوعان، مها:

-  الرسائل الداخلية: وهي الي يتم إرساهلا داخل احلدود اجلغرافية للسلطنة.
-  الرسائل اخلارجية: وهي  الي يتم إرساهلا إىل خارج السلطنة. 

 وكا هذين النوعني ينقسمان إىل:
1. الربيد العادي : 

وهــي الرســائل والبطاقــات واملســتندات امللموســة، ويتــراوح وزهنــا غــرام  واحــد كحــد أدىن و2 كيلــو غــرام كحــد أقصــى. 
ويتــم حتديــد الرســوم  الربيديــة للربيــد العــادي حســب الــوزن والدولــة املرســل هلــا. وتتوفــر هــذه اخلدمــة يف مجيــع مكاتــب 

الربيــد بالســلطنة.
2. الربيد املسجل: 

هــي الرســائل والبطاقــات واملســتندات امللموســة املســجلة والــي متتــع خباصيــة التتبــع، وحيــق ملرســلها املطالبــة بالتعويض 
النقــدي عنــد فقداهنــا أو تلــف جــزء مــن حمتواهــا.

ويتم حتديد رسوم الربيد املسجل حسب الوزن والدولة املرسل هلا مضاًفا إليها رسوم التسجيل.

يدية: الطرود البر
ــا.  ــوزن يصــل إىل 30 كيلوغرام ــع حبــد أقصــى لل ــرة مــن البضائ ــات كب متكــن هــذه اخلدمــة العمــاء مــن إرســال كمي

ــة. ــة الربيدي ــم احتســاب رســومها حســب التعرف ــه يت ــا فأن ــر مــن 30 كيلوغرام ــزن أكث ــي ت وبالنســبة للطــرود ال
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خطوط الهاتف الثابت التماثلية: 
ــة مكرســة  ــي هلــا بواب ــدات أطــراف املشــتركني بالشــبكة PSTN وال ــي توصــل مع ــة ال تشــر إىل عــدد اخلطــوط الفعال
يف معــدات التبديــل اهلاتفــي. وتشــمل كل اخلطــوط املؤجلــة الدفــع واخلطــوط املســبقة الدفــع الــي ســجلت نشــاطًا مــا 
يف األشــهر الثاثــة األخــرة. وهــذا التعبــر مــرادف لتعبــر ’حمطــة رئيســية‘ و’خــط تبديــل مباشــر’ ) DEL ( الرائــج 

االســتعمال يف وثائــق االتصــاالت.

االشتراكات الهاتفية الخلوية المتنقلة، بحسب الدفع المؤجل/المسبق:
اخللويــة  اهلاتفيــة  اخلدمــة  يف  االشــتراكات  عــدد  إىل  املتنقلــة  اخللويــة  اهلاتفيــة  االشــتراكات  مؤشــر  يشــر 
تكنولوجيــا  باســتخدام   )PSTN( تبديليــة  عموميــة  هاتفيــة  شــبكة  إىل  النفــاذ  توفــر  الــي  العموميــة  املتنقلــة 
ــي  ــة )أي ال ــع الفعال ــع، وعــدد احلســابات املســبقة الدف ــة الدف ــة. ويتضمــن املؤشــر عــدد االشــتراكات املؤجل خلوي
توفــر  الــي  املتنقلــة  اخللويــة  االشــتراكات  كل  علــى  املؤشــر  وينطبــق  األخــرة(.  الثاثــة  األشــهر  يف  اســتخدمت 
واالشــتراكات يف   ،USB مودمــات  أو  البيانــات  بطاقــات  عــرب  االشــتراكات  يســتثي  وهــو  الصوتيــة.  االتصــاالت 
ــة لاتصــاالت اخلاصــة، واملهاتفــة واالســتدعاء  ــة املتنقل ــة العموميــة، واخلدمــات الراديوي خدمــات البيانــات املتنقل

الراديــوي والقيــاس عــن ُبعــد.
وميكــن تفصيــل االشــتراكات اخللويــة املتنقلــة حبســب نــوع العقــد، كمــا يلــي:

-  االشتراكات اخللوية املتنقلة املسبقة الدفع.
-  االشتراكات اخللوية املتنقلة املؤجلة الدفع.

االنترنت:
ــروين  ــد االلكت ــل الربي ــاذ إىل عــدد مــن خدمــات االتصــاالت، وتنق ــر النف ــة توف ــة عاملي هــي شــبكة حاســوبية عمومي
واألخبــار ومــواد الترفيــه وملفــات البيانــات، بصــرف النظــر عــن اجلهــاز املســتخدم )وال يفتــرض اقتصــار وســيلة 
ــون  ــاب والتلفزي ــة األلع ــف املتنقــل أيضــا واحلاســوب اللوحــي وآل ــداه إىل اهلات ــل قــد تتع ــى احلاســوب، ب ــاذ عل النف

ــة.   ــة أو متنقل ــاذ عــرب شــبكة اتصــاالت ثابت ــم النف الرقمــي(. وميكــن أن يت

الحاسوب:
يشــر احلاســوب إىل حاســوب مكتــي أو حممــول أو لوحــي )أو حاســوب مماثــل حممــول باليــد(. 

•  احلاســوب املكتــي: حاســوب يبقــى ثابتــا عــادة يف مــكان واحــد، وجيلــس املســتخدم أمامــه عــادة وراء لوحــة 
تيــح. املفا

املكتــي  بنفــس مهــام احلاســوب  القيــام  ليحمــل وميكــن  يكفــي  الصغــر مبــا  مــن  •  احلاســوب املحمــول: حاســوب 
شــاكلها  مــا  أو  اللوحيــة  احلواســيب  يتضمــن  ال  ولكنــه   )netbook( املصغــرة املفكــرة  ويشــمل حواســيب  عــادة. 

باليــد. املحمولــة  احلواســيب  مــن 
ــد(: هــو حاســوب مدمــج يف شاشــة مســطحة تعمــل  ــة بالي ــه مــن احلواســيب املحمول •  احلاســوب اللوحــي )أو مــا مياثل

باللمــس، ويشــغل بلمــس الشاشــة بــدال مــن )أو باإلضافــة إىل( اســتخدام لوحــة املفاتيــح الفعليــة.
املعــدة  واألجهــزة  الذكيــة،  التلفزيــون  أجهــزة  مثــل  بقــدرات حاســوبية مدجمــة  املــزودة  املعــدات  يشــمل  ال  وهــو 

الذكيــة. اهلواتــف  مثــل  أوليــة  كوظيفــة  للمهاتفــة 
6
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الخدمات البريدية
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8

الربيديــة  اخلدمــات  مقــدم  قبــل  مــن  املعــد  املــكان  هــو 
مرتبطــة  خدمــات  أو  بريديــة  خدمــات  تقــدمي  لغــرض 
منقــوال  املــكان  هــذا  أكان  ســواء  بتقدميهــا  لــه  مرخــص 
اخلدمــات  تنظيــم  قانــون  يف  جــاء  مــا  وفــق  عقــارا.  ام 
الربيديــة الصــادر باملرســوم الســلطاين رقــم 2012/71.

التعريف

طريقة االحتساب
جمموع عدد مكاتب الربيد يف السلطنة.

يد  عدد صناديق البر عدد مكاتب البريد

التعريف
صنــدوق الربيــد هــو الوعــاء املعــد مــن قبــل  الشــركة والــذي 
يتــم تركيبــه يف مــكان عــام أو خــاص لغــرض مجــع أو توزيــع 
او تســليم البعائــث الربيديــة وفــق. مــا جــاء يف قانــون تنظيــم 

اخلدمــات الربيديــة.

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد الصناديــق الربيديــة املخصوصــة للعمــاء يف 

الســلطنة.

وحدة القياس
عدد )مكتب(  

الدورية
 سنوي

ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية
 املحافظاتاملحافظات

مصدر البيانات األولية
هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس
عدد )صندوق(

 سنوي

الدورية

مستوى التفصيل

ـــــــــــ 

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
هيئة تنظيم االتصاالت

مستوى التفصيل
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وكالــة التوزيــع هــي كل اتفــاق بــني مقــدم اخلدمــات الربيدية 
وطــرف آخــر يتعهــد مبقتضــاه هــذا الطــرف بتوزيــع البعائــث 
الربيديــة.  اخلدمــات  ملقــدم  وكيــا  بصفتــه  الربيديــة 

التعريف

طريقة االحتساب
بتقــدمي  واملتعهــدة  الربيديــة  الــوكات  عــدد  جممــوع 

الســلطنة. يف  الربيديــة  اخلدمــات 

عدد صناديق إيداع المراسالت عدد وكاالت التوزيع

التعريف
صنــدق إيــداع املراســات هــو الوعــاء املعــد من قبل الشــركة 
والــذي يتــم تركيبــه يف مــكان عــام أو خــاص لغــرض مجــع 

الرســائل دون احلاجــة إىل زيــارة مكاتــب الربيــد.

طريقة االحتساب
هبــا  تــودع  الــي  الســلطنة  يف  الصناديــق  عــدد  جممــوع 

دوليــة. أم  كانــت  حمليــة  الرســائل 

وحدة القياس
عدد )وكاالت(

 سنوي

ـــــــــــ 

 املحافظاتاملحافظات

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )صندوق(

 سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية ية الدور

مستوى التفصيل مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية مصدر البيانات األولية
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اخلدمــات  مقــدم  قبــل  مــن  تقــدم  هــي خدمــة  الرســائل 
إيصــال   ضمــان  تأكيــد  إمكانيــة  تتيــح  الربيديــة 
خــال  مــن  املرســلة  اجلهــة  إىل  الربيديــة  الرســائل 
الغــرض. معــدة هلــذا  ســجات  املرســل يف  بيانــات  قيــد 

التعريف

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد الرســائل العاديــة وجممــوع عــدد الرســائل 

الســلطنة. مــن  والصــادرة  املســجلة 

يدية  عدد الطرود البر عدد الرسائل 

التعريف
الطــرود الربيديــة هــي رزم او علــب أو أكيــاس حتتــوي علــى 
ســلع أو أشــياء ليــس هلــا صفــة التراســل بغــرض نقلهــا 
أو توزيعهــا، وفــق مــا جــاء يف قانــون تنظيــم اخلدمــات 
وأخــرى  حمليــة  بريديــة  طــرود  إىل  وتنقســم  الربيديــة 
خارجيــة. فأمــا املحليــة فهــي الــي تصــدر وتــوزع داخــل 
احلــدود اجلغرافيــة للســلطنة، بينمــا اخلارجيــة هــي الــي 
تصــدر مــن الســلطنة ويتــم نقلهــا وتوزيعهــا خــارج الســلطنة.

طريقة االحتساب
جمموع عدد الطرود الربيدية الصادرة من السلطنة.

وحدة القياس
عدد )رسالة(

 سنوي

املسجلة – العادية – املطبوعات

 إمجايل السلطنة إمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )طرد(

 سنوي

حملية - خارجية 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية ية الدور

مستوى التفصيل مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

 25 تــزن  الــي  الربيديــة  البعائــث  لنقــل  خدمــة  هــي 
اخلدمــات  مــن  أي  اســتخدام  عــرب  أقــل  أو  كيلوغرامــا 
والتعقــب/  التتبــع  التاليــة:  اإلضافيــة  القيمــة  ذات 
التســليم  املســتعجل،  التخليــص  اإلنترنــت،  عــرب  التتبــع 
حمــدد،  وقــت  يف  التســليم  ضمــان  اليــوم،  نفــس  يف 
التســليم يف عنــوان موقــع حمــدد. أو  التســليم،  إشــعار  

التعريف

طريقة االحتساب
الصــادر  الــدويل  العاجــل  الربيــد  رســائل  عــدد  جممــوع 

والــوارد.

يد الرسائل الدولي الصادر عدد بر يد العاجل  عدد رسائل البر

التعريف
جممــوع كل مكتــوب لــه صفــة التراســل الشــخصي واحلــايل 
كاخلطابــات اجلويــة والظــروف املقواة الــي يصدرها مقدم 
اخلدمــات الربيديــة لغــرض االســتعمال يف املســجل، واملــواد 
الصوتيــة كاألقــراص البصريــة الضوئيــة )األســطوانات( 

وأشــرطة التســجيل ويتــم تداوهلــا دوليــا.

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد رســائل الربيــد الــدويل الصــادرة مــن الســلطنة 

واملرســلة خــارج حدودهــا اجلغرافية

وحدة القياس
عدد )رسالة(

 سنوي

صادر ووارد

 إمجايل السلطنة إمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )رسالة(

 سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية ية الدور

مستوى التفصيل مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

جممــوع كل مكتــوب لــه صفــة التراســل الشــخصي واحلــايل 
يصدرهــا  الــي  املقــواة  والظــروف  اجلويــة  كاخلطابــات 
يف  االســتعمال  لغــرض  الربيديــة  اخلدمــات  مقــدم 
املســجل، واملــواد الصوتيــة كاألقــراص البصريــة الضوئيــة 
ــا. ــم تداوهلــا حملي )األســطوانات( وأشــرطة التســجيل ويت

التعريف

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد رســائل الربيــد املحليــة الصــادرة واملرســلة 

ضمــن احلــدود اجلغرافيــة للســلطنة.

عدد رسائل خالصة اإلجرة الداخلية يد الرسائل المحلية عدد بر

التعريف
رســائل بريــد حمليــة يتــم الدفــع عنهــا مؤخــرا حســب العقــود 

املربمة.

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد رســائل الربيــد املحليــة الــي يتــم الدفــع عنهــا 

مؤخــرا حســب العقــود املربمــة.

وحدة القياس
عدد )رسالة(

 سنوي

ـــــــــــ 

 إمجايل السلطنة إمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )رسالة(

 سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية ية الدور

مستوى التفصيل مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية مصدر البيانات األولية
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معامــات يقــوم مكتــب الربيــد بإجنازهــا عــن الغــر مــن 
اجلهــات احلكوميــة.

التعريف

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد معامــات خدمــات الربيــد احلكومية املســتلمة 

يف السلطنة.

يدية الخاصة الداخلية عدد الحقائب البر عدد المعامالت الحكومية  

التعريف
حقائــب حتتــوي علــى مســتندات  يتــم تبادهلــا بــني اجلهــات 

املتعاقــد معهــا .

طريقة االحتساب
جممــوع عــدد احلقائــب الربيديــة املتبادلــة بــني املكاتــب 

الســلطنة . الربيديــة يف 

وحدة القياس
عدد )املعامات(

 سنوي

ـــــــــــ 

 إمجايل السلطنة إمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )احلقائب(

 سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

وحدة القياس
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بــني  متبادلــة  العاملــي(  الربيــد  مظاريــف  upu )احتــاد 
البلــد. وتعرفــة  بعملــة  عليهــا  التحاســب  ويتــم  الــدول 

التعريف

طريقة االحتساب
جمموع عدد مظاريف upu املتبادلة بني الدول.

عدد رسائل خالصة اإلجرة الدولية ية الجوابية عدد المرسالت التجار

التعريف
رســائل بريــد دوليــة صــادرة مــن الســلطنة ومنقولــة إىل 
مؤخــرا  عنهــا  الدفــع  يتــم  اجلغرافيــة،  حدودهــا  خــارج 

املربمــة. العقــود  حســب 

طريقة االحتساب
  جممــوع عــدد رســائل الربيــد الدوليــة الــي يتــم الدفــع 

عنهــا مؤخــرا حســب العقــود املربمــة.

وحدة القياس
عدد )رسالة(

 سنوي

ـــــــــــ 

 إمجايل السلطنة إمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )رسالة(

 سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

مستوى التفصيل

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

وحدة القياس

14



مؤشرات االتصاالت



دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

هــو عــدد اشــتراكات اهلاتــف الثابــت والــذي يقوم املســتخدم 
للخدمــة خــال  اســتهاكه  مقابــل  فاتــورة شــهرية  بدفــع 

الشــهر بشــكل آجــل.

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مجيــع مقدمــي خدمــة  اهلاتــف 
الثابــت املرخــص هلــم عــن عــدد اشــتراكات اهلاتــف لديهــم 

بشــكل دوري .

عدد اشتراكات الهاتف الثابت
 )مدفوع القيمة مسبقا(

عدد اشتراكات الهاتف الثابت 
)اآلجل الدفع(

التعريف
هــو عــدد اشــتراكات اهلاتــف الثابــت والــذي يقوم املســتخدم 

بدفــع مقابــل اســتهاكه للخدمة بشــكل مســبق.

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مجيــع مقدمــي خدمــة اهلاتــف 
الثابــت املرخــص هلــم عــن عــدد اشــتراكات اهلاتــف لديهــم 

بشــكل دوري .

وحدة القياس
عدد )اشتراك(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

وفق املحافظات - السلطنةوفق املحافظات - السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )اشتراك(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

وحدة القياس

16



دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

هــي عــدد القنــوات اخلاصــة بشــبكة اتصــال ثابتــة خاصــة 
اهلاتفيــة  اخلطــوط  مــن  جمموعــة  فيهــا  يوجــد  حبيــث 
هــذه  وتســتخدم  للمشــترك.  القنــاة  نفــس  حتــت  الثابتــة 
الســتقبال  املؤسســات  أو  األفــراد  قبــل  مــن  القنــوات 
والبيانــات  املعلومــات  أنــواع  مجيــع  وإرســال  ونقــل 
بســرعة عاليــة وســعة كبــرة ســواء عــن طريــق الصــوت 
)الفاكــس  مثــل  الوقــت  نفــس  يف  فيديــو  أو  الصــورة  أو 
اشــتراكات  القنــوات  هــذه  معظــم  وميثــل  ،اهلاتــف(. 
للمؤسســات احلكوميــة أو اخلاصــة، وقليــل منهــا لألفــراد.

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مجيــع مقدمــي خدمــة  اهلاتــف 
اشــتراكات  عــدد  إمجــايل  عــن  هلــم  املرخــص  الثابــت 

دوري. بشــكل  لديهــم  اهلاتــف 

عدد الخطوط الالسلكية  عدد قنوات الشبكة الرقمية 
للخدمات المتكاملة

التعريف
اخلطــوط الاســلكية هــي خطــوط ثابتــة يتــم اســتخدامها 
مــع جهــاز الســلكي مهمتــه توزيــع خدمــة االتصــال الثابتــة يف 
املناطــق اجلغرافيــة الــي يتــم يتعــذر فيهــا االتصــال الســلكي 

للخدمــة.

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مجيــع مقدمــي خدمــة اهلاتــف 
الثابــت املرخــص هلــم عــن عــدد اشــتراكات اهلاتــف لديهــم 

بشــكل دوري.

وحدة القياس
 عدد )قناة(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

املحافظاتإمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )خط(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

جممــوع عــدد االشــتراكات اخللويــة املتنقلــة غــر املرتبطــة 
بنقطــة اتصــال ثابتــة . والــي يقــوم املســتخدم فيهــا بدفــع 

قيمــة اخلدمــة بشــكل آجــل )نظــام الفاتــورة(.

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مجيــع مقدمــي اخلدمــات املتنقلــة 

املرخــص هلــم يف الســلطنة بشــكل دوري.

عدد اشتراكات الهاتف 
المتنقل مدفوع القيمة

عدد اشتراكات الهاتف 
المتنقل)اآلجل الدفع(

التعريف
جممــوع عــدد االشــتراكات اخللويــة املتنقلــة غــر املرتبطــة 
بنقطــة اتصــال ثابتــة، والــي يقــوم املســتخدم فيهــا بدفــع 
قيمــة اخلدمــة بشــكل مســبق، حيــث يقوم املســتخدم بشــراء 
وحــدات معينــة مــن زمــن االســتعمال بــدال مــن دفــع رســوم 

شــهرية جاريــة.

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مقدمــي خدمــات اهلاتــف املتنقــل 

يف الســلطنة بشــكل دوري.

وحدة القياس
عدد )اشتراك(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

إمجايل السلطنة إمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )اشتراك(

شهري - سنوي

مشغلني  -  إعادة البيع

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

هــو إمجــايل اشــتراكات اإلنترنــت النشــطة الــي تســتخدم 
مودما وخطا هاتفيا ثابتا للتوصيل باإلنترنت، والي تتطلب 
مــن املــودم املراقمــة عنــد احلاجــة إىل النفــاذ اىل االنترنــت 
ويشــمل خدمــة اإلنترنــت مدفوعــة القيمــة وآجلــة الدفــع.

التعريف

طريقة االحتساب
اإلنترنــت يف  مــن مقدمــي خدمــات  البيانــات  يتــم مجــع 

دوري. بشــكل  الســلطنة 

عدد اشتراكات خدمة النطاق 
العريض للهاتف الثابت

عدد اشتراكات االنترنت بواسطة 
االتصال الهاتفي 

التعريف
يف  الثابــت  العريــض  النطــاق  اشــتراكات  إمجــايل  هــو 
 256 مــن  أعلــى  ســرعة  مبعــدالت  العموميــة  اإلنترنــت 
االيت:  النحــو  علــى  تفصيلهــا  .وميكــن  كيلوبتة/ثانيــة 

) )DSL 1- اشتراكات اإلنترنت باملودم الكبلي
2- اشتراكات اإلنترنت باخلطوط املؤجرة

3- اشــتراكات اإلنترنــت بتوصيــل األليــاف البصريــة إىل 
املــزل / املبــى

 4- اشتراكات النطاق العريض الثابت األخرى.

طريقة االحتساب
اإلنترنــت يف  مقدمــي خدمــات  مــن  البيانــات  يتــم مجــع 

دوري. بشــكل  الســلطنة 

وحدة القياس
عدد )اشتراك(

شهري - سنوي

اآلجل الدفع - املدفوعة مسبقا

إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )اشتراك(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

ــارة عــن خطــوط تشــمل نقــل واســتقبال املعلومــات  هــي عب
واالنترنــت جلهــة مركزيــة هلــا أفــرع مثــال بنــك مســقط 

وأفرعهــا. 

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن مقدمــي خدمــات اإلنترنــت الثابتــه 

يف الســلطنة بشــكل دوري.

عدد مكالمات الهاتف الثابت عدد دوائر اإلنترنت
 المحلية المؤجرة

التعريف
هــو إمجــايل عــدد املكاملــات املحليــة والدوليــة الــي يتــم 

الثابــت.  اهلاتــف  خطــوط  باســتخدام  إجراؤهــا 

طريقة االحتساب
يتــم جتميــع املكاملــات مــن مقدمــي خدمــات اهلاتــف الثابــت 

يف الســلطنة بشــكل ســنوي. 

وحدة القياس
عدد )دائرة(

شهري - سنوي

ـــــــــــ 

املحافظاتإمجايل السلطنة

هيئة تنظيم االتصاالت

عدد )مكاملة(

سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

يتــم تعريــف نســبة األفــراد الذيــن ميلكــون اهلاتــف املحمــول 
لألفــراد  املئويــة  النســبة  أهنــا  علــى  اجلنــس  حبســب 
رقــم املؤشــر  وهــو  حممولــة،  هواتــف  ميلكــون  الذيــن 
 5-ب-1 مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

التعريف

طريقة االحتساب
عــدد  جممــوع  قســمة  عــرب  املؤشــر  هــذا  احتســاب  يتــم 
األفــراد املوجوديــن ضمــن النطــاق والذيــن ميلكــون هاتفــا 
خلويــا حممــوال علــى جممــوع عــدد األفــراد ضمــن النطــاق.

نسبة السكان المشمولين
 بشبكة الهاتف المحمول

نسبة األفراد الذين يملكون 
الهاتف المحمول

التعريف
ــن يعيشــون ضمــن مــدى  ــة للســكان الذي هــي النســبة املئوي
كانــوا  إذا  عمــا  النظــر  بغــض  متنقلــة،  خليويــة  إشــارة 
مشــتركني يف شــبكة اهلاتــف املحمــول أو مــن مســتخدمي 
أهــداف  مؤشــرات  مــن  مؤشــر  وهــو  املحمــول،  اهلاتــف 

.2030 املســتدامة  التنميــة 

طريقة االحتساب
يتــم احتســاب ذلــك عــن طريــق قســمة عــدد الســكان ضمــن 
نطــاق إشــارة خليويــة نقالــة علــى إمجــايل عــدد الســكان 

وضــرب العــدد ب 100.

وحدة القياس
نسبة مئوية

حسب دورية تنفيذ املسوحات األسرية

اجلنسية - اجلنس

إمجايل السلطنةإمجايل السلطنة، نوع التجمع )حضر، قرى(

املسوحات األسرية

نسبة مئوية

 سنوي

حسب التقنية 

اهليئة العامة لإلتصاالت

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

يشــر مؤشــر االشــتراكات يف االنترنــت الثابــت ذي النطــاق العريــض حبســب الســرعة إىل عــدد االشــتراكات يف االنترنــت 
الثابــت العــام ذي النطــاق العريــض، املقســوم حبســب ســرعة التحميــل املعلــن عنهــا، وهــو مؤشــر مــن مؤشــرات أهــداف 

التنميــة املســتدامة 2030.

يتم تقسيم املؤشر حسب سرعات االشتراك التالية:

-  االشــتراك يف ســرعة 256 كيلوبتــة /ثانيــة إىل أقــل مــن 2 ميجابــت /ثانيــة: يشــر إىل مجيــع اشــتراكات اإلنترنــت الثابــت 
ذي النطــاق العريــض بســرعات معلنــة تســاوي 256 كيلوبتــة /ثانيــة أو أكثــر وأقــل مــن 2 ميجابــت /ثانيــة.

-  االشــتراك يف ســرعة 2 ميجابــت /ثانيــة إىل أقــل مــن 10 ميجابــت /ثانيــة: يشــر إىل مجيــع اشــتراكات اإلنترنــت الثابــت 
ذي النطــاق العريــض بســرعات معلنــة تســاوي 2 ميجابــت /ثانيــة أو أكثــر وأقــل مــن 10 ميجابــت /ثانيــة.

ــت ذي النطــاق  ــت الثاب ــع اشــتراكات اإلنترن ــر: يشــر إىل مجي ــة أو أكث -  االشــتراك يف ســرعة تســاوي 10 ميجابت/ثاني
ــر. ــة أو أكث ــة تســاوي 10 ميجابت/ثاني العريــض بســرعات معلن

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم احتســاب ذلــك عــن طريــق قســمة عــدد االشــتراكات يف االنترنــت الســلكي ذي النطــاق العريــض علــى إمجــايل عــدد 

الســكان وضــرب العــدد ب 100.

االشتراكات في االنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 شخص

وحدة القياس
نسبة مئوية

 سنوي

حسب مستوى السرعة 

إمجايل السلطنة

اهليئة العامة لإلتصاالت

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

يســتخدمون  الذيــن  األفــراد  نســبة  مؤشــر  تعريــف  يتــم 
اإلنترنــت بأهنــا نســبة األفــراد الذيــن اســتخدموا اإلنترنــت 
مــن أي موقــع يف األشــهر الثاثــة األخــرة، وهو املؤشــر رقم 
17-8-1 مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

التعريف

طريقة االحتساب
يتــم حســاب هــذا املؤشــر بقســمة جممــوع عــدد األفــراد 
أي  )مــن  االنترنــت  يســتخدمون  الذيــن  النطــاق  ضمــن 
عــدد  الثاثــة األخــرة علــى جممــوع  موقــع( يف األشــهر 

النطــاق. ضمــن  األفــراد 

نسبة األفراد الذين 
يستخدمون الحاسب اآللي

نسبة األفراد الذين 
يستخدمون االنترنت

التعريف
هــي نســبة األفــراد الذيــن اســتخدموا حاســب آيل )مكتــي 
ــة أشــهر  ــع خــال الثاث أو حممــول أو لوحــي( مــن أي موق

األخــرة.

طريقة االحتساب
يتــم حســاب هــذا املؤشــر بقســمة جممــوع عــدد األفــراد 
الذيــن اســتخدموا حاســوبا  )مــن أي موقــع( يف األشــهر 
الثاثــة األخــرة علــى مجلــة عــدد الســكان وضــرب الناتــج 

.100 يف 

وحدة القياس
نسبة مئوية

حسب دورية تنفيذ املسوحات األسرية

ــة،  ــة العملي ــة، احلال ــات العمري اجلنســية، اجلنــس، الفئ
بقــوة  العاقــة  الزواجيــة،  احلالــة  التعليميــة،  احلالــة 

العمــل.

املحافظات، التجمع السكاين )حضر – قرى(

املسوحات األسرية

نسبة مئوية

حسب دورية تنفيذ املسوحات األسرية

اجلنســية، اجلنــس، الفئــات العمريــة، احلالــة العمليــة، 
بقــوة  العاقــة  الزواجيــة،  احلالــة  التعليميــة،  احلالــة 

العمــل.

املسوحات األسرية

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

املحافظات، التجمع السكاين )حضر – قرى(
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دليل المؤشرات الوطنية
مؤشرات االتصاالت

التعريف

طريقة االحتساب

عدد الهواتف العمومية

التعريف
هــو عــدد اهلواتــف العموميــة الثابتــة يف األماكــن العامــة 
خاهلــا  مــن  اهلاتفيــة  املكاملــات  إجــراء  يتــم  والــي 
باســتخدام بطاقــات خمصصــه مدفوعــة القيمــة مســبقا. 

طريقة االحتساب
  يتــم مجــع البيانــات مــن مجيــع مقدمــي خدمــة اهلواتــف 

ــد بشــكل دوري. ــة املرخــص هلــم يف البل العمومي

وحدة القياس
نسبة مئوية

حسب دورية تنفيذ املسوحات األسرية

املحافظات، التجمع السكاين )حضر – قرى(

املسوحات األسرية

عدد )هاتف(

شهري- سنوي

ـــــــــــ 

هيئة تنظيم االتصاالت

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

الدورية

مستوى التفصيل

 التغطية الجغرافية

مصدر البيانات األولية

املحافظات

نسبة األفراد الذين 
يستخدمون الهاتف النقال

هــي نســبة األفــراد الذيــن اســتخدموا هاتفــا متنقــا خــال 
الثاثــة أشــهر األخــرة.

يتــم حســاب هــذا املؤشــر بقســمة جممــوع عــدد األفــراد 
الثاثــة  األشــهر  يف  متنقــا  هاتفــا  اســتخدموا  الذيــن 
األخــرة علــى إمجــايل عــدد الســكان وضــرب الناتــج يف 

.100

اجلنسية - اجلنس - احلالة التعليمية - احلالة العملية 
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