مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/34
با�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت
( �ش.م.ع.م ) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى � :إ�صـ ــدار ترخي ــ�ص مــن الفئ ــة الأولـ ــى لل�شركـ ـ ــة العمانيـ ــة القطريـ ــة
لالت�صــاالت (�ش.م.ع.م) لإن�ش ــاء وت�شغي ــل نظ ــام خدم ــات ات�ص ــاالت
عامـة ثابتة ملدة خمــ�س وع�شرين �سنة  ،على �أن متنح حقوق الطيف
التـرددىل�شبك ــات النفــاذ عري�ض النط ــاق مل ــدة خم ــ�س ع�شــرة �سنــة ،
وذلك بال�صيغة املرافقة للرتخي�ص .
املــادة الثـانيـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فى  14 :من جمادى الثانية �سنة 1430هـ
املـوافـــق  8 :من يــــــونيـــــــــــــــو �سنة 2009م
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ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت
لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة
املحتويات
اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
مـــادة (  : ) 1تعريفات .
مـــادة (  : ) 2املجال .
مـــادة (  : ) 3الربط .
مـــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
مـــادة (  : ) 5املدة .
مـــادة (  : ) 6التعديل .
مـــادة (  : ) 7الإلغاء .
مـــادة (  : ) 8االنتهاء .
مـــادة (  : ) 9االلتزام .
مـــادة ( : )10الإخطارات .
اجلزء الثانى
ال�شروط واملالحق
�أوال  :ال�شروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2التغطية .
 - 3اخلدمة ال�شاملة .
 - 4خدمة مكاملات الطوارئ .
 - 5خدمات دليل املعلومات .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
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 - 7متطلبات الأمن الوطنى والطوارئ العامة .
 - 8اخلدمات الدولية .
 - 9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 -10متطلبات جودة اخلدمة .
 -11خدمات ال�صيانة .
 -12قطع اخلدمات املرخ�صة .
 -13تعرفة و�شروط اخلدمة .
 -14تقدمي خدمات النفاذ �إىل ال�شبكة /اخلطوط امل�ؤجرة .
 -15خدمات �إعادة البيع .
 -16خدمة الطرف الثالث .
 -17الربط البينى .
 -18التوافق الت�شغيلى للأنظمة واملعايري الفنية .
 -19ربط الأجهزة الطرفية .
� -20إ�صدار الفواتري .
 -21الرتقيم .
 -22تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
 -23التزامات املرخ�ص له فى جمال التوظيف .
 -24التزامات املرخ�ص له فى جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 -25حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد .
 -26حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .
 -27متطلبات املحا�سبة .
 -28االلتزام بتوفري املعلومات .
 -29الإبالغ امل�سبق عن التغيري فى ملكية الأ�سهم .
 -30ر�سوم الرتخي�ص .
 -31حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فى املمتلكات العامة واخلا�صة .
 -32حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
 -33النزاعات .
 -34الغرامات .
� -35إختيار امل�شغل .
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ثانيا  :املالحق :
امللحق ( �أ )  -منطقة الرتخي�ص .
امللحق (ب)  -متطلبــات التغطيـ ــة وتو�سعة النظام  ،واخلدمة والغرامــات املرتتبة
على الإخالل بها .
امللحق (ج)  -متطلبات جودة اخلدمة .
امللحق (د)  -التعمني .
امللحق(هـ) � -شروط الكابالت البحرية الربية الدولية .
امللحق(و)  -التزام ال�شركة .
اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
مـــادة (  : ) 1تعريفات .
فى تطبي ــق �أحك ـ ــام ه ــذا الرتخي ــ�ص ومالحق ــه يك ــون للكلمـات والعبارات
التاليـ ــة املعن ــى املبيـ ــن قريـ ــن كل منه ــا  ،ما ل ــم يقت ــ�ض �سي ــاق الن ـ ــ�ص
خالف ذلك :
 -1الوزير :
وزير النقل واالت�صاالت .
 -2الهيئة:
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فى قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 3سعر التحا�سب والت�سويات :
املبالغ والت�سويات ب�أية عملة �أو طريقة قابلة للدفع �أو الت�سوية �سواء
للمرخ�ص له �أو منه  ،مبوجب اتفاقات املرا�سل الدولية  ،مقابل �إنهاء
خدمات االت�صاالت الدولية �أو عبورها .
 -4اتفاقات املرا�سل الدولية :
�أى اتفاق مك ــتوب فى �أى �شك ــل ك ــان  ،بني املرخ ــ�ص له وبي ــن م�شغ ــل
ات�صاالت دولية �آخر لنظام ات�صاالت لإنهاء �أو عبور املكاملات الدولية .
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 - 5م�شغل ات�صاالت دولية:
�أى م�شغل لنظام ات�صاالت فى بلد �آخر �أو منطقة حدودية �أخرى خمول
بت�شغيل نظام ات�صاالت دولية بغر�ض توفري خدمات االت�صاالت .
 - 6التابع :
�أى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى واقع حتت حتكم �أو �سيطرة �شخ�ص �آخر
طبيعى �أو معنوى  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
 -7حتكم �أو �سيطرة :
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعى �أو معـنوى
و�إدارته � ،سواء من خالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويت
�أو ملكية �سندات �أو �شراكة �أو ملكية �أية م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر
هذه احلقوق .
 - 8التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطانى ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 9منطقة الرتخي�ص :
املنطق ـ ـ ــة اجلغرافيـ ــة مـ ــن �أرا�ضـ ــى ال�سلطنــة كم ــا هـ ــى مبين ـ ــة ف ـ ـ ــى
امللحق ( �أ ) .
 -10امل�شغل املرخ�ص:
�أى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى مرخ�ص له بت�شغيل بنية حتتية لنظام
ات�صاالت عامة �أو تقدم خدمات االت�صاالت العامة التى تعتمد على
ا�ستغالل �سعة ل�شبكات ات�صاالت عامة من الفئة الأوىل وفقا لأحكام
قانون تنظيم االت�صاالت .
 -11موفر خدمة:
�أى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت
العامة الإ�ضافية وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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�-12إجماىل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
جميع الإيرادات التى يحققها املرخ ــ�ص ل ــه خ ــالل �سنة نتيجة بيع
�أو ت�أجري اخلدمات املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك جميع الإيرادات مقابل
تزويده لأى خدمة مرخ�صة �أو الدفعات التى يحققها من املرخ�صني
الآخرين بعد خ�صم تكلفة انهاء املكاملات املرتتبة على الربط البينى
واملدفوعة للمرخ�صني الآخرين  ،فيما عدا بيع وت�أجري الأجهزة
الطرفية .
 -13خدمة ال�صوت الأ�سا�سية :
خدمـ ـ ـ ــة ات�صـ ــاالت تت�ضمـ ــن �إر�سـ ــال املخاطبـ ــة امل�سموعـ ــة باجتاهي ـ ــن
فى نف�س الوقت �أو �إر�سال �صور ثابتة بربجميات متدرجة �أو دون
(فاك�سميلى)  ،وي�شمل ذلك خدمات الهاتف ال�صوتى من خالل
�شبكة املعلومات العاملية  ،وخدمات �إعادة االت�صال الدولية  ،فيما عدا
خدمات االت�صال عرب و�سائل االت�صال املتنقل اخللوى و�أية و�سائل
ات�صال �أخرى خلدمة املنتفعني الذين ب�إ�ستطاعتهم التحرك .
 -14خدمة البيانات العامة :
خدمـ ــة ات�ص ــاالت ت�سم ــح ب�إر�سـ ــال �أو ا�ستقب ــال املعلوم ــات عل ــى �شكـ ــل
�إلكرتونى �إىل �أفراد اجلمهور �أو فيما بينهم بوا�سطة نظام ات�صاالت
املرخ�ص له  ،وال ي�شمل ذلك خدمة ال�صوت الأ�سا�سية .
 -15خدمات االت�صاالت املتنقلة اخللوية :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث و �إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية
الراديوي ــة ف ــى ع ــر�ض نط ــاق تــرددى حمــدد �سلف ــا وذلــك بوا�سط ــة
االت�ص ــاالت الراديويـ ــة من خ ــالل نظ ــام ات�ص ــاالت خلويـ ــة خلدم ــة
املنتفعني الذين ب�إ�ستطاعتهم التحرك .
 -16خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث و �إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية
الراديويـ ــة فــى ع ــر�ض نط ــاق تــرددى حم ــدد �سلف ــا وذلك بوا�سطـ ــة
ات�صاالت راديوية عرب �أنظمة االت�صاالت الف�ضائية خلدمة املنتفعني
الذين ب�إ�ستطاعتهم التحرك .

اجلريدة الر�سمية العدد ()889

-6-

 -17خدمات االت�صاالت اخلا�صة الدولية :
خدمات االت�صاالت اخلا�صة التى تربط نظام ات�صاالت فى ال�سلطنة
بنظــام ات�صــاالت خارجهــا دون �أو مع توفيــر خدم ــات االت�صــاالت من
خالل هذا النظام �إىل �أقطار خارج ال�سلطنة .
 -18خدمة املعلومات :
خدم ــة توفــر القــدرة علــى �إن�ش ــاء �أي ــة معلوم ــات واكت�سابه ــا وتخزينه ــا
وحتويله ـ ــا ومعــاجلتهــا وا�سرتجاعه ــا وا�ستغاللـها �أو جعله ــا متاح ــة
من خالل نظام ات�صاالت  ،وي�شمل ذلك النفاذ �إىل �شبكة املعلومات
العاملية (الإنرتنت)  ،وخدمات املحتوى الأخرى ذات العالقة  ،وخدمة
الربقيات وخدمة التلك�س  ،ولكن ال ت�شمل خدمات ال�صوت الأ�سا�سية .
 -19خدمة الربقيات :
�إر�سال الإ�شارات التلغرافية ملادة مكتوبة بوا�سطة الأنظمة املرخ�صة .
 -20خدمة التلك�س :
خدمـة االت�صــال الن�صـى بالإر�ســال املبا�شــر لر�سائ ــل ن�صي ــة بني جهــاز
املنتفع الطرفى املربوط مع نظام ات�صاالت .
 -21خدمة الإر�سال الإذاعى :
�إر�س ــال الإ�شـ ــارات والربام ــج الإذاعيـ ــة امل�سموع ــة واملرئي ــة وتوزيعها ،
با�ستثناء البث الإذاعى .
 -22خدمة بطاقة االت�صال :
خدم ــة يوف ــر مبوجبهــا م�شغـ ــل مرخ ــ�ص للمنتفعني بطاقــة خ�ص ـ ــم
�أو مدفوعة القيمة م�سبقا �أو بطاقة ائتمان من �أجل ت�سوية �أو دفع
تعرفة خدمات االت�صاالت املرخ�صة .
 -23خدمة االت�صاالت الف�ضائية :
خدمة ات�صاالت يتم توفريها من خالل الربط بني املحطات الربية
لل�سواتل الف�ضائية مثل � ARABSAT، INMARSAT، INTELSATأو �أى
نظام ات�صاالت ف�ضائى عام �أو خا�ص �آخر  ،وي�ستثنى من ذلك خدمات
االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية .
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� -24ساتل :
جهاز ات�صاالت فى مدار حول الأر�ض .
 -25القوة القاهرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل
دفعه .
 -26خدمات االت�صاالت الرحالة (: )Nomadic
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث وار�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات االلكرتونية
الراديويـ ــة فـ ــى ع ــر�ض نطــاق تـ ــرددى حمـ ــدد �سلف ـ ــا وذلــك بوا�سط ـ ــة
االت�صاالت الراديويـة من خالل نظام ات�صاالت خلوية خلدمة املنتفعني
القادرين على الرتحال ودون امكانية التحـرك �أى دون خا�صية التجول
( )without Handoverمن خلية �إىل �أخرى.
 -27خدمة النفاذ عري�ض النطاق :
توفري خدمة البيانات العامة للمنتفع مبعدل نقل للبيانات ال يقل عن
 215كيلو بت /ثانية �أو توفري خدمات االت�صاالت الرحالة على �شبكة
نفاذ حملية ثابتة �أو راديوية .
 -28منطقة اخلدمة:
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص وفقا للملحق (�أ) والتى ين�شىء
فيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت  ،والتى يكون قادرا فيها ب�شكل عام
على توفري خدمات االت�صاالت لأى �شخ�ص يطلبها .
 -29حمطة �إر�ساء الكوابل الدولية:
النقطة التى يتم فيها ربط �أى كابل حملى �أو دوىل را�س فى �سلطنة
عمان ب�شبكة ات�صاالت عامة �أ�سا�سية �أخرى داخل الأرا�ضى العمانية ،
وي�شمل ذلك الت�سهيالت والأجهزة واملعدات الالزمة لإن�شاء و�صيانة
هذا الربط مبا فى ذلك الأرا�ضى واملبانى التى ي�شغلها  ،وغريها .
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 -30االمتيازات اخلا�صة:
ترتيبات ح�صرية تت�ضمن اخلدمات والت�سهيالت �أو املهام على نهاية
الطرف الأجنبى من م�سار ال�سلطنة الدوىل  ،وهى �ضرورية لإر�ساء �أو
تو�صيل �أو ت�شغيل الكوابل البحرية وذلك �إذا مل تكن هذه الرتتيبات
متوفرة ملالكى الكوابل البحرية فى ال�سلطنة ذوى الأو�ضاع املتماثلة .
مـــادة (  : ) 2املجال .
يرخ�ص لـل�شركة العمانية القطرية للإت�صاالت (النور�س) �ش.م.ع.م
بان�شاء وت�شغيل �أنظمة االت�صاالت العامة الثابتة  ،وي�شمل ذلك الطيف
الرتددى ل�شبكات النفاد عري�ض النطاق الرحال ( )Nomadicوتقدمي
خدمات االت�صاالت طبقا للأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فى هذا
الرتخي�ص ومالحقه .
مـــادة (  : ) 3الربط .
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتى :
� -1أى نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب املادة ( )21من قانون تنظيم
االت�صاالت .
� - 2أى نظام ات�صاالت خارج ال�سلطنة .
� - 3أى �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .
� - 4أى جهاز ات�صاالت ووفق عليه للربط البينى وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�صاالت والئحته التنفيذية �أو الق ــرارات ال�ساريـ ــة �أو املوا�صفات
الفنية التى حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
مـــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
 -1يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية مقدارها �سبعة باملائة
( )%7من �إجماىل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص ،
وحت�سب الإتاوة بناء على �إجماىل الإيرادات املحققة حتى  31من
دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على
�أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل لهذا الرتخي�ص .
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 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التى تقررها وفقا لل�شرط
( )30من اجلزء الثانى من هذا الرتخي�ص .
مــــادة (  : ) 5املدة .
 -1مدة هذا الرتخي�ص  ،ب�إ�ستثناء حقوق الطيف الرتددى ل�شبكات النفاذ
عري�ض النطاق  ،خم�س وع�شرون �سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام
قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2مدة الرتخيــ�ص حلق ــوق الطيف الرتددى ل�شبــكات النـ ـ ــفاذ عريـ ــ�ض
النطاق الرحال ( )Nomadicخم�س ع�شرة �سنة قابلة للتجديد ملدة
ع�شر �سنوات �شريطة ا�ستخدامها امل�ستمر لنف�س اخلدمة .
مـــادة (  : ) 6التعديل .
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص وفقا لأحكام قانون تنظيم الإت�صاالت .
مــــادة (  : ) 7الإلغاء .
للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أى من احلقوق املمنوحة مبوجبه
فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
مــــادة (  : ) 8االنتهاء .
 - 1ينتهى الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون
تنظيم االت�صاالت .
 - 2كما ينتهى �إذا انحلت ال�شخ�صية القانونية للمرخ�ص له �أو دخل
مرحلة الت�صفية �أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أى �إجراءات ق�ضائية
ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية مل�صلحة دائنيه �أو �أى �سبب �آخر
مماثل .
مــــادة (  : ) 9االلتزام .
 - 1يلتزم املرخ�ص له � ،إ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فى
هذا الرتخي�ص  ،ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والالئحة التنفيذية
وبكل القوانني واللوائح املعمول بها والقرارات ذات ال�صلة  ،ولوائح
وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة .
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 - 2يلتزم املرخــ�ص له بطرح �أربع ـ ــني باملـ ـ ــائة  %40من �أ�سهمه فى �أ�صول
ال�شبكة الثابتة وخدمات النفاذ عري�ض النطاق الرحال ()Nomadic
للإكتتاب العام فى �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل خم�س �سنوات
من تاريخ �سريان الرتخي�ص  ،وال يعدل هذا الن�ص من االلتزامات
القائمة مبوجب املر�سوم ال�سلطانى رقم  2005/17ب�إ�صدار ترخي�ص
من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية .
 - 3مع ع ــدم الإخ ــالل بالت ــزام الرئيــ�س التنفيـ ــذى للمرخ ــ�ص له بتنفــيذ
�أحكام و�شروط هذا الرتخي�ص  ،يحدد املرخ�ص له  -فى احلاالت التى
ت�ستدعى ذلك � -أحد كبار مدرائه ال تقل درجته عن درجة كبار املدراء
بالهيئة  ،تكون مهمته االت�صال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على
الوجه الأكمل .
مـــادة ( : )10الإخطارات .
جميع الإخطارات واملالحظات التى ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل
بالربيد على عنوانه امل�سجل ر�سميا �أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل
توقيع باال�ستالم .
اجلزء الثانى
�أوال  :ال�شروط
 -1اخلدمات املرخ�صة .
 1 - 1يخــول املرخـ ـ ــ�ص ل ــه تقديـ ـ ــم خدمات االت�صاالت املحليـ ـ ــة وامل�سافـ ــات الطويلـ ـ ـ ـ ــة
والدولية فى منطقة الرتخي�ص على �أ�سا�س غري ح�صرى بوا�سطة �أنظمة
االت�صاالت املرخ�صة وتو�صيالت ال�شبكة التى ركبها �أو يركبها  ،على �أن ي�شمل
ذلك :
 - 1خدمة ال�صوت الأ�سا�سية .
 - 2خدمة البيانات العامة .
 - 3خدمات الهاتف العمومى .
 - 4خدمة بطاقات االت�صال مدفوعة القيمة .
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 - 5خدمة االت�صاالت الف�ضائية .
 - 6خدمة املعلومات .
 - 7خدمات االت�صاالت اخلا�صة .
 - 8خدمات اخلطوط امل�ؤجرة .
 - 9خدمات القيمة امل�ضافة .
 -10خدمة الإر�سال الإذاعى .
 -11بيع وت�أجري و�صيانة الأجهزة الطرفية .
 -12خدمات النفاذ عري�ض النطاق .
 -13حمطات �إر�ساء الكوابل الدولية .
 -14خدمة الكوابل البحرية .
 -15خدمة الكوابل الربية (عرب احلدود) .
 2 - 1للمرخ�ص له  ،بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ،
كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن  ،وفى �أى من
هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
 - 2التغطية وتو�سعة النظام .
 1 -2يلتزم املرخ�ص له مبتطلبات التغطية وتو�سعة النظام واخلدمة املن�صو�ص عليها
فى امللحق (ب) من هذا الرتخي�ص .
 2 - 2مع ع ـ ــدم الإخـ ـ ـ ــالل بال�ش ـ ــرط ( )29يلت ـ ــزم املرخـ ـ ــ�ص له بالإحتف ــاظ ب�سج ـ ـ ـ ــالت
للمعلومات فى �إطار يتفق عليه مع الهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلى
ل�سريان الرتخي�ص وذلك بغر�ض �إقناعها ب�أنه ملتزم مبتطلبات التغطية وتو�سعة
النظام  .كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء ب�أية متطلبات تتعلق ب�أى �إف�صاح خا�ص عن
املعلومـ ــات �أو متطلبات الإخطار وفقا للقانون �أو الرتخي�ص �أو اللوائح ال�سارية
�أو توجيهات الهيئة .
� 3 - 2إذا مل يحقق املرخ�ص له فى �أية �سنة الإلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق بالتغطية
وتو�سعة النظام �أعترب ذلك �إخالال ب�شروط الرتخي�ص وللهيئة �أن تفر�ض عليه
�أيا من الغرامات املن�صو�ص عليها فى البند ( )4من امللحق (ب) .
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 - 3اخلدمة ال�شاملة .
 1 - 3يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص له بتزويــد �أى منتفع بناء على طلبه  ،مقابل �سعر معقول تقره
الهيئة  ،بخدمة ال�صوت الأ�سا�سية وخدمات النفاذ عري�ض النطاق مبعدل نقل
بيانات ال يقل عن  512كيلوبايت/الثانية فى منطقة تغطيته اجلغرافية .
 2 - 3ال ي�ستحـ ــق املرخ�ص له �أى دعم فيما يتعلق باخلدمة ال�شاملة �أو تو�سعة النظام
�إذا كان ذلك واقعا فى منطقة تغطيته اجلغرافية (وفقا للملحق (ب) املرفق) ،
مبا فيها التو�سعات التى يجريها تنفيذا ملتطلبات التغطية وتو�سعة النظام �أو
التى يجريها طواعية كمناطق خدمة .
 3 - 3تطرح م�شاري ــع تو�سع ــة النظام خارج منطق ــة الرتخي ــ�ص ف ـ ــى عطـ ــاءات دوريــة
�أو طلبات لعرو�ض تنفذها الهيئة  ،وللمرخ�ص له امل�شاركة فى هذه العطاءات
وامل�شاري ــع بالتنافـ ــ�س م ــع غيـ ــره مـ ــن امل�شغلي ـ ــن املرخ�صـ ــني وذلــك وفق ــا لأحك ـ ــام
املادة ( )39من قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 4خدمة مكاملات الطوارئ .
 1 - 4يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمة مكاملات الطوارئ فى منطقة الرتخي�ص جمانا
للعموم .
 2- 4يتعي ــن على املرخ ــ�ص له الت�أكـ ــد من �أن خدم ــة مكاملـ ــات الط ــوارئ من خــالل
الرقـ ــم � 9999أو �أى رقم �آخر حتدده الهيئة لهذا الغر�ض متوفرة ب�شكل دائم
وم�ستمر دون عوائق .
 3- 4للمرخ�ص له �أن يحــد من خدم ــة مكاملـ ــات الطــوارئ التى يقدمه ــا مبوج ــب
هذا ال�شرط لأية هيئة طوارئ مكلفة بتقدمي خدمات الأمن العام �أو الإطفاء
�أو الإ�سعاف �أو خدمات خفر ال�سواحل  ،فى احلدود التى �أقرتها �أو وافقت عليها
ال�سلطة احلكومية امل�س�ؤولة عن تلك الهيئة  ،وفى غياب مثل هذا الإقرار �أو
املوافقة تكون اخلدمة فى احلدود التى �أقرتها �أو وافقت عليها الهيئة .
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 - 5خدمات دليل املعلومات .
مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة به يتعني على
املرخ�ص له الآتى :
 1 - 5تقدمي دلي ــل معلومـ ــات مطبــوع جمانــا لكـل منتفع م�شرتك بناء على طلبه وفقا
لل�شكل وامل�ضمون الذى تقرره الهيئة من حني لآخر .
 2 - 5تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم  ،مقابل تعرفة معقولة
تقرها الهيئة .
 3- 5ال�سم ــاح لأى م�شغ ـ ـ ــل مرخ�ص �آخــر بالنفــاذ �إىل دليل معلوماته بال�شكل الذى
يقـرره  ،وب�شروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة  ،مبا فى ذلك تعوي�ض املرخ�ص
له عن النفقات املبا�شرة التى يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ �إىل الدليل ،
�شريطة �أن يلتزم امل�شغل املرخ�ص الآخر بالآتى :
 - 1ا�ستعمال املعلومات فقط لتقدمي خدمات دليل املعلومات �أو لتوجيه املكاملات
�شريطة �أن ال يزود عمالءه ب�أية معلومات متعلقة مبنتفع طلب من املرخ�ص
له �إبقاء معلوماته �سرية .
 - 2منـح املرخــ�ص له حريـ ـ ــة النفاذ �إىل دليـ ــل معلوماتـ ـ ــه من قبـ ــل املرخ�صيـ ـ ــن
الآخرين مقابل تعرفة معقولة .
� - 3أن تقدميه للمعلومات ال يتعار�ض مع القانون .
 4 - 5ب ــذل كـ ــل اجله ــود املمكنة لتزويد املنتفعيـ ـ ــن بناء عل ــى طلبهـ ــم مبعلومات تتعلق
بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فى �أى بلد �آخر والتى توفر للمرخ�ص له خدمات
االت�صال معها  ،وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
يلتزم املرخ�ص له مبقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات الهاتفية
مبعاونة عامل اخلدمة لأى منتفع بناء على طلبه .
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 - 7متطلبات الأمن الوطنى والطوارئ العامة .
 1- 7يلتــزم املرخ ـ ــ�ص له ب�أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكاني ـ ــات الفني ــة من
�أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها
والتى تتيح للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطنى ،
على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة
التقدم الفنى  ،ويتحمل املرخ�ص له فى حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث
الأجهزة التى ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التى ت�أثرت بالتغيري ،وذلك وفقا ملا
تن�ص عليه القرارات التى ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
 2 - 7فـى حالة حدوث كارثة طبيعية �أو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة  ،للوزير
�أن ي�ستدعى لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات
ات�صــاالت املرخـ ــ�ص لـ ــه والعامليـ ــن لدي ــه القائميـ ــن على ت�شغي ــل و�صيان ــة ه ــذه
اخلدمات وال�شبكات  .وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة ( خطة الطوارئ ) التى
ينوى �إتباعها خالل �إثنى ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص و�أن
يقوم بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
� 3 - 7إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطنى  ،على املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التى حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 8اخلدمات الدولية .
 1 - 8للمرخ�ص له التعاقد مع م�شغلى االت�صاالت الدولية لتوفري خدمات االت�صاالت
الدولية � ،شريطة �أن يخطر الهيئة مقدما قبل التعاقد  ،و�أن يخطرها ب�أ�س�س
�أ�سعار التحا�سب والت�سويات التى يتفق عليها مع ه�ؤالء امل�شغلني مبوجب هذا
ال�شرط و�أن يزودها لدى الطلب ب�أية معلومات تتعلق مب�صدر وعبور ونهاية
خدمات االت�صاالت الدولية من خالل �أو فى �أرا�ضى ال�سلطنة وباملعلومات التى
ت�ساعدها على الوفاء بالتزاماتها جتاه �أية منظمة ات�صاالت دولية .
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 2 - 8على املرخ�ص له عند الدخول فى اتفاقات الربط البينى مع م�شغلى االت�صاالت
الدولية �أن يلتـ ــزم باملعاه ــدات الدولي ــة القائمـ ــة  ،واالتفاقيـ ــات الثنائيـ ــة امللزمـ ــة
حلكومة ال�سلطنة �سواء ال�سارية �أو تلك التى تدخل طرفا فيها  ،كما يلتزم
بالقواعد التى تتبناها الهيئة من وقت لآخر فيما يخ�ص اتفاقات الربط البينى
مع ه�ؤالء امل�شغلني .
 3 - 8ال يحق للمرخ�ص له �أن يعقد �أية اتفاقات مع م�شغلى االت�صاالت الدولية تكون
معدالت الأ�سعار والت�سويات �أو �أى �شرط فيها متعار�ضا مع اللوائح ال�صادرة عن
الهيئة �أو م�ضرا ب�أى م�شغل �آخر �أو موفر خدمة عام مرخ�ص له بتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية من و�إىل ال�سلطنة  ،ويقع باطال كل ما يخالف ذلك .
 - 9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 1 - 9على املرخ ــ�ص لـ ـ ــه �أن يــقوم ب�إن�شـ ـ ــاء نظام فعال خلدم ـ ـ ــة املنتفعي ـ ــن فيما يتعلـ ـ ـ ــق
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�صة  ،مبا فى ذلك خدمات الرتكيب وخدمات
دليل املعلومات  ،كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�صيانته .
 2 - 9يلتزم املرخ�ص له ب�أن مينح فر�صا مت�ساوية فى احل�صول على نف�س النوع واجلودة
من اخلدمات املرخ�صة لكل املنتفعني فى منطقة الرتخي�ص بنف�س التعرفة بقدر
الإمكان  ،و�أن يحد من التباين فى التقنيات املتاحة �أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة
فئة معينة من املنتفعني .
 3 - 9يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابة قبل اثنى ع�شر �شهرا فى احلاالت الآتية :
� - 1إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
� - 2أى تغيـ ـ ــري فى خدمـ ــة مرخ�صـ ــة قد يجـ ــعل �أجه ـ ــزة �أى منتفع غري قابل ـ ــة
للإ�ستخدام فى تلك اخلدمة  .وكجزء من �إخطاره املكتوب  ،يجب �أن يبني
املرخ�ص له التحول املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع �إىل اخلدمة
اجلديدة  ،كما يلتزم ب�أية متطلبات قد تفر�ضها الهيئة ل�ضمان توفر خدمة
ال�صوت الأ�سا�سية وخدمة النفاذ عري�ض النطاق مبوجب ال�شرط (. )1- 3
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 4 - 9يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج �إتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص .
� 5 -9إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سليمه
لها ي�صبح �سارى املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من التاريخ الالحق املحدد
لتنفيذه � .أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ
املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ا�ستالمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة  ،وي�سرى
فى �ش�أن النموذج املعدل حكم هذا ال�شرط .
 6 -9للمرخ�ص له �أن يعدل منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني من وقت لآخر ،
وي�سرى فى �ش�أن هذا التعديل حكم ال�شرط (. )5-9
 7 - 9على املرخ ـ ــ�ص له �أن يبلـ ــغ جميـ ــع املنتفعيـ ــن بنم ــوذج اتفاقيـ ـ ــة اخلدم ـ ــة املوحدة
للمنتفعني و�أى تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفري اخلدمات املرخ�صة وفقا ملا ورد
فى النموذج .
 8 - 9يلتزم املرخ�ص له  ،فى وقت ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص  ،ب�إعداد الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر �شكاوى املنتفعني فيما
يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وحتدد الهيئة الطريقة التى تتبع لن�شر هذه
الالئحة �أو االطالع عليها  ،ويلتزم املرخ�ص له بت�سوية النزاعات املقدم ب�ش�أنها
ال�شكاوى ب�شكل فورى وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات
الهيئة .
 9 - 9يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل الذى
حتدده الهيئة  ،وذلك فى حالة �إلغاء �أو عدم جتديد الرتخي�ص �أو التوقف عن
توفري �أية خدمة مرخ�صة .
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 -10متطلبات جودة اخلدمة .
م ــع عـ ــدم االخــالل ب�أحك ــام امل ـ ــادة ( )51مك ــررا من قانــون تنظيم الإت�صاالت يلتزم
املرخ�ص له مبا ي�أتى :
 1 - 10حتقيق متطلبات جودة اخلدمة املن�صو�ص عليها فى امللحق (ج)  ،وفقا لل�ضوابط
والقواعد التى ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر فى هذا ال�ش�أن  ،وفى حالة ف�شله
توقع عليه الغرامات املقررة .
 2 -10الإحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فى �شكل يتفق عليه مع الهيئة خالل �ستة
�أ�شهر من التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص  ،بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه
يلتزم مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن
�أية معلومات �إ�ضافية تطلبها الهيئة وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة فى
و�سائل الإعالم  ،وذلك كله مبراعاة ال�شرط (. )29
 -11خدمات ال�صيانة .
 1-11يلتـزم املرخ ــ�ص ل ــه بتوفي ــر خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أى
منتفع يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص
و�أجهزة االت�صاالت املعتمدة التى يوفرها املرخ�ص له  ،والتى هى فى حيازة
ذلك املنتفع .
 2-11ال ينطبق ال�شرط ( )1 -11فى �أى من احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان �إ�صالح �أى نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا �أو �أن قطع الغيار
الالزمة مل تعد متوفرة .
� - 2إذا ر�أت الهيئ ــة �أنه م ــن غ ــري املعقول �أن يطلب من املرخ�ص له تقدمي
اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمة املرخ�صة لظروف معينة  ،ومنها على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر :
�أ  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب � -إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أى �شخ�ص
مكلف بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج � -إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
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 -12قطع اخلدمات املرخ�صة .
 1 -12ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أى جزء منها ب�شكل
متعمد فى الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أى نوع من اخلدمات
املرخ�صة دون �إ�شعار كتابى م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمنى معقول للمنتفعني
املت�أثرين بذلك القطع �أو التعليق .
 2-12ال ينطبق ال�شرط ( )1-12فى �أى من احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان القطع �أو التعليق راجعا حلالة طارئة � ،أو لقوة قاهرة .
� - 2إذاكــان القطع �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما
ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 -13تعرفة و�شروط اخلدمة .
 1 -13على املرخ�ص له �أن يتقــدم بطلــب يتف ــق مع الهيئ ــة على �إطـاره خالل ثالثة
�أ�شهر من التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص  ،يبني فيه التعرفة وال�شروط
التى يقرتحها لتقدمي خدمات االت�صاالت املرخ�صة  ،وذلك قبل ثالثني يوما
على الأقل من التاريخ الذى يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�شروط .
 2-13يجب على الهيئة �أن تبدى موافقتها �أو عدم موافقتها على تعرفة و�شروط
اخلدمات املن�صو�ص عليها فى ال�شرط ( )1-13خالل خم�سة ع�شر يوم عمل
من التاريخ الذى قدم فيه الطلب للهيئة  ،ولها رف�ض املوافقة على التعرفة
وال�شروط املقرتحة �إذا ا�شتملت احل�سابات على �أخطاء مادية � ،أو تعار�ضت مع
الئحة الأ�سعار �أو �إذا كانت غري عادلة �أو غري معقولة � ،أو تخالف القوانني
واللوائح املطبقة �أو �شروط الرتخي�ص .
� 3-13إذا مل توافق الهيئة على تعرفة و�شروط اخلدمات املرخ�صة  ،تعني عليها �أن
تبلغ املرخ�ص له بعدم موافقتها و�أن تبني اعرتا�ضاتها خالل خم�سة ع�شر يوم
عمل  ،وخالل خم�سة ع�شر يوم عمل من ا�ستالم �إ�شعار الهيئة بعدم املوافقة ،
على املرخ�ص له �أن يعدل التعرفة وال�شروط و�أن يقدمها مرة �أخرى للهيئة
للح�صول على موافقتها .
 4-13فى حالة عدم اعرتا�ض الهيئة على التعرفة وال�شروط املقرتحة خالل خم�سة
ع�شر يوم عمل ت�صبح �سارية املفعول اعتبارا من اليوم اخلام�س ع�شر � ،أو من
التاريخ الذى اقرتحه املرخ�ص له � ،أيهما �أ�سبق .
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 -14تقدمي خدمات النفاذ /اخلطوط امل�ؤجرة 			.
 1-14مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم الإت�صاالت والئحته التنفيذية  ،يتعني
على املرخ�ص له �أن يوفر بناء على طلب معقول من �أى موفر خدمة �أو م�شغل
مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إىل الأنظمة املرخ�صة .
 2-14يخ�ضع توفيــر خدمـ ــات النفـ ــاذ للتو�صي ـ ــات املن�شورة من قبل االحت ـ ــاد الدولـ ـ ــى
لالت�صاالت ال�سارية فى حينه  ،وتو�صيات و�إر�شادات الهيئات الدولية الأخرى ،
وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�سارية املفعول ال�صادرة عن
الهيئة .
 3-14يتعني على املرخ�ص له �أن يوفر خدمات النفاذ خالل فرتة ثالثة �أ�شهر من
تاريخ تقدمي الطلب كحد �أق�صى  ،وفى حالة عدم تو�صل الطرفني �إىل اتفاق
خالل هذه الفرتة حتال نقاط اخلالف �إىل الهيئة .
 4-14يعفى املرخ�ص له من توفري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،خ�صو�صا على �سبيل املثال ولي�س احل�صر فى احلاالت الآتية :
 -1عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
 -2عندما تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ � ،أو يحتمل �أن تت�سبب فى خطر �أو تلف
�أو �أذى لأى �شخ�ص �أو ممتلكات .
� - 3إذا كان هنــاك احتمــال فى �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فى �إحداث تلف
�أو تداخل فى عمل الأنظمة املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التى
تقدمها .
 - 4عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
 -15خدمات �إعادة البيع .
 1 -15مع مراعاة �أية لوائح خا�صة بالربط البينى �أو �إعادة البيع يلتزم املرخ�ص له
خــالل م ــدة �أق�ص ــاها ثالث ــون يوم عمل  ،من تاريخ تقدمي موفر اخلدمة
لطلب ــه  ،ب ـ�أن يعقـ ــد مع ــه اتفاق ـ ــا لتوفيــر خدمــات ات�ص ــاالت يت�ضمــن �شروطــا
معقولة  ،ب�شكل ميكنه من توفري خدمات �إعادة البيع وذلك وفقا لل�شروط
وال�ضوابط والأ�سعار التى حتددها الهيئة .
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 2- 15ال يلتزم املرخ�ص له ب�أن يعقد االتفاق املن�صو�ص عليه فى ال�شرط ()1-15
�إذا كان من وجهــة نظــره املعقول ــة وباالتفاق مع الهيئة يرتتــب علي ــه �أىمن
احلاالت الآتية :
 - 1يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فى خطر �أو تلف �أو �أذى لأى �شخ�ص �أو
ممتلكات .
 - 2يت�سبــب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فى تلف �أو تداخـل فى عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التى يقدمها .
 - 3ال يبـ ــدو معق ــوال م ــن الناحيـ ــة العمليــة فى �ض ــوء �أى من �ش ـ ــروط هذا
الرتخي�ص ومتطلبات تو�سعة النظام املن�صو�ص عليها فى ال�شرط ()1-2
�أو غري مالئم من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
 - 16خدمة الطرف الثالث .
 1- 16يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمــح لأىم�شغــل مرخ ــ�ص �أو موفــر خدمــة �أن يربـط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكى يتمكن من �أن يوفر خدمات
االت�صاالت من خاللها .
 2 - 16ال ينطبق ال�شرط (� )1-16إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأى من
الأ�سباب التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
 - 1خارج عن �سيطرة املرخ�ص له .
 - 2يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فى خطر �أو تلف �أو �أذى لأى �شخ�ص �أو
ممتلكات .
 - 3يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فى تلــف �أو تداخــل فى عمــل الأنظمــة
املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التى يقدمها .
 - 4ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
 - 17الربط البينى .
مع عدم االخالل ب�أحكام الربط البينى املن�صو�ص عليها فى قانون تنظيم االت�صاالت
				
والئحته التنفيذية يجب مراعاة الآتى :
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 1-17اتفاقات الربط البينى .
 1-1-17يلتزم املرخــ�ص له خ ـ ــالل ثالثــة �أ�شهر من طلب مقدم من م�شغل
مرخــ�ص �آخ ـ ـ ــر �أو مــوف ــر خدمـ ــة �أن يعقـ ــد معـ ــه اتفاقـ ـ ــا فـ ــى احلـ ــدود
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فى ال�شرط ( )3-1-17وذلك لربط �أنظمة
امل�شغــل املرخــ�ص الآخــر بالأنظم ــة املرخ�ص ــة فى نق ــاط ربــط مالئم ــة
فنيا وتوفري خدمات االت�صاالت الأخرى التى تعد �ضرورية للم�شغل
املرخ ــ�ص الآخ ــر لك ــى يوفـ ــر خدمـ ــات االت�صاالت ملنتفعيه  ،وفى حالة
عدم تو�صل الطرفني �إىل اتفاق خالل املهلة املحددة  ،يحال النزاع �إىل
الهيئة للف�صل فيه طبقا لل�شرط (. )3-17
 2-1-17ال ينطبق ال�شرط (� )1-1-17إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة
وباالتفاق مع الهيئة يتحقق فيه �أى مما ي�أتى :
�أ  -يتع ـ ــار�ض مع قانـ ــون تنظي ـ ــم االت�صـ ــاالت �أو �أي ــة قوانيـ ــن �أخــرى
�سارية � ،أو اللوائح �أو القرارات �أو الأوامر �أو الإر�شادات ال�صادرة
عن الهيئة .
ب  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فى خطر �أو تلف �أو �أذى لأى
�شخ�ص �أو ممتلكات .
ج  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فى تلف �أو تداخل فى عمل
الأنظمة املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التى تقدمها .
د  -ال يبدو معقوال من الناحية العملية فى �ضوء متطلبات تو�سعة
النظام املن�صو�ص عليها فى ال�شرط (� )1- 2أو غري مالئم من
الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
 3-1-17يلتزم املرخ�ص له ب�أن �أى اتفاق يعقده مبقت�ضى ال�شرط ()1-1-17
تتوفر فيه ال�شفافية وعدم التمييز واملو�ضوعية ومنا�سبة ومعقولية
ال�شروط ويت�ضمن الآتى :
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 - 1الطريق ــة املطلوب ــة لإن�شـ ــاء و�صيان ـ ــة التو�صي ــالت وع ــدد نقــاط
التو�صيل التى يجب �أن تن�ش�أ .
 - 2عدد نقاط التو�صيل التى يجب �أن تن�ش�أ .
 - 3دخ ـ ــول املرافـ ــق �أو الأرا�ضـ ــى الالزمـ ــة وا�ستخدامهـ ــا بغ ــر�ض دعم
الربط البينى .
 - 4التواريخ �أو املدد املطلوبة للربط البينى .
� - 5سعة الإر�سال ال�ضرورية التى ت�سمح بربط بينى فعال .
 - 6ال�شكل الذى يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال (وي�شمل ذلك
طرق الرتقيم ونظام الإ�شارات ) و�أية �شروط خا�صة مطلوبة
للحفاظ على جودة مقبولة للإ�شارة .
� - 7أحكام االلتزامــات الطارئـ ــة لأى من الطرفي ــن كنتيج ــة للربــط
البينى .
� - 8أحكام دفع الأجور .
 - 9املحافظة على م�ستويات جودة اخلدمة بني نقاط انتهائية مبا
فى ذلك توفري املعاجلة حلاالت الإخفاق فى الوفاء مب�ستويات
اخلدمة و�صيانة الأنظمة .
� -10إجراءات ت�سوية الفواتري .
� -11إجراءات الطلـ ــب والتنب ـ�ؤ والتوفي ـ ــر والفح�ص واالختبار و�إدارة
احلركة .
� -12إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
� -13إجراءات نقل الرقم .
 -14توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
 -15الإجراءات الر�سمية حلل املنازعات .
 4-1-17ال ي�صبح االتفاق املعقود مبقت�ضى ال�شرط ( )1-1-17نافذ املفعول �إال
بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها ،
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ويجب �أن تتخذ الهيئة قرارها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إحالة
االتفاق �إليها  ،وفى حالة موافقتها تخطر املرخ�ص له كتابة  ،وفى
حالــة عــدم موافقته ــا تخطــره بق ــرار الرفـ ــ�ض م�سبـبــا وعليــه تعدي ــل
االتفاق وفقا لهذا القرار للح�صول على موافقة الهيئة عليه .
 5-1-17فى حال �إجراء �أى تعدي ــل عل ــى االتف ــاق ال ي�صبح نافذ املفعـ ــول �إال
بعد �أن يقدم للهيئة للح�صول على موافقتها وعليها �أن تتخذ قرارها
خالل ثالثني يوم عمل وتبلغ املرخ�ص له بقرارها كتابة  ،وعليه �إجراء
التعديالت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .
 6-1-17يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�شغيلية واملحا�سبية
التى قد تطلبها لتت�أكد �أن متطلبات هذا ال�شرط قد مت الوفاء بها  ،على
�أن حتافظ الهيئة على �سرية �أية معلومات زودت بها وفقا لهذا ال�شرط
و�صنفت على �أنها �سرية .
 7-1-17تقوم الهيئة من وقت لآخر بن�شر معلومات كافية ومالئمة وحديثة عن
اتفاقات الربط البينى بني امل�شغلني املرخ�صني �أو/وموفـرى اخلدمة ،
وفى حال عقد املرخ�ص له اتفاقا مع م�شغل مرخ�ص �آخر فعليه �أن
ي�ضمن توفره علنيا لباقى امل�شغلني املرخ�صني .
 8-1-17يلتزم املرخ�ص له ب�أية قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة
ب�شـ ـ�أن م�شاركــة امل�شغليـ ــن املرخ�صي ــن �أو موفرى اخلدمة الآخرين �أية
ت�سهيالت �أو بنى حتتية فيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت العامة .
 2-17مبادئ �أ�سعار الربط البينى .
 1-2-17يلتزم املرخ�ص له ب�أن تكون الأ�سعار التى يفر�ضها مقابل توفريه
خلدمات االت�صاالت مبوجب ال�شرط ( )1-1-17مبنية على �سعر
التكلفة ومربرة  .وحت�سب هذه الأ�سعار بناء على تقييم معقول
للتكاليف املرتبطة ب�إن�شاء الربط البينى وتوفري خدمات االت�صاالت
التى يطلبها م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة .
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 2-2-17فى حتديد �أ�سعار الربط البينى يلتزم املرخ�ص له بالآتى :
�أ  -يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة الربط البينى والت�سهيالت فى جميع
الأحوال معقولة وبدون متييز بني املنتفعني ذوى الأو�ضاع املتماثلة .
ب  -يج ــب �أن ت�ضم ــن �أ�سعار كل خدمة تتطلب الربط البينى عائدا
معقوال للمرخ�ص له بعد ح�ساب تكاليف ت�شغيل النظام املرخ�ص ،
وتوفري اخلدمات املرخ�صة .
ج  -ت�ص ــاغ �ش ــروط الربط البينى للحيلولـ ــة دون نقل غ ـ ــري اقت�صادى
وغ ــري مبنـ ـ ــى عل ــى تكلف ــة الأنظم ـ ــة املرخ�ص ــة  ،وي�شمــل ذل ــك رزم
اخلدمات  ،حتى ال يتم حتميل امل�شغل املرخ�ص الذى يطلب الربط
البينى دفع مقابل خدمات �أو مرافق ال يحتاجها .
د  -عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب الأنظمة املرخ�صة ،
و�أنظمة امل�شغل املرخ�ص �أو موفر اخلدمة طالب الربط البينى
يتعني �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار اال�ستخدام الن�سبى لأجهزة ومعدات
كل طرف من الأطراف امل�شرتكة فى هذا الربط .
هـ  -ت�ستعم ــل تقديـ ــرات التكلف ــة التدريج ــية الطويــلة الأمـد ()LRIC
ك�أ�سا�س مبدئى حل�ساب تكاليف كل من الربط البينى واخلدمة
ال�شاملة املن�صو�ص عليها فى ال�شرط ( )3من هذا الرتخي�ص ،
وذلك بعد �سنتني من التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص .
و � -إذا بنيــت �أ�سعــار الربـ ــط البينى على التعرفة املوحدة للخدمات
املماثلة املقدمة ملنتفعى املرخ�ص له يجب عندئذ مراجعة تلك
الأ�سعار لت�أخذ بعني االعتبار �أى توفري فـى التكلفة يرتبط بتقدمي
اخلدمة �إىل امل�شغل املرخ�ص طالب الربط البينى .
ز  -ال يحق للمرخ�ص له فر�ض �أى غرامات ت�أخري �إال طبقا ل�شروط
االتفاق املن�صو�ص عليه فى ال�شرط ( ، )1-1-17وبعد احل�صول
على موافقة الهيئة .
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 3-17حل نزاعات الربط البينى .
 1-3-17مع عدم الإخالل مبا تن�ص عليه اللوائح ال�صادرة طبقا للمادة ( )46من
قانون تنظيم االت�صاالت � ،إذا مل يتم التو�صل �إىل االتفاق املن�صو�ص
علي ــه فـى ال�ش ــرط ( )1-1-17خـ ــالل الثالث ــة �أ�شهـ ــر للمرخ ــ�ص لـ ــه
�أو امل�شغل املرخ�ص �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة  ،وعليها �أن حت�سم النزاع
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإحالة  ،على �أن ي�شتمل قرار احل�سم على
فر�ض �أية �شروط معقولة تراها �ضرورية بح�سب الظروف .
 2-3-17فى حال ن�شوب نزاع بني الطرفني حول االتفاق �أو �أى �أمر يتعلق به ،
يجوز لأى منهما �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة للف�صل فيه وفقا لل�شرط
(. )1-3-17
 3-3-17يقـدم الطرف الذى �أحال النزاع �إىل الهيئـة كــل املعلومات ال�ضرورية
التــى متكنه ــا م ــن حتديـ ــد طبيع ــة النــزاع  ،وللطـرف الآخــر �أن يقدم
املعلومــات التــى يراهــا �ضروري ــة لتدعيـ ــم وجه ــة نظ ــره  ،وللهيئ ــة �أن
تطلب من �أىمن الطرفني تزويدها باملزيد من املعلومات  ،و�أن حتدد
الفرتة الزمنية التى يجب �أن تقدم املعلومات خاللها  ،وتخطر الهيئة
الطرفني بقرارها كتابة  ،وعلى املرخ�ص له تنفيذ قرار الهيئة .
 - 18التوافق الت�شغيلى للأنظمة واملعايري الفنية .
 1 -18يلتزم املرخ�ص له ب�أية لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلى للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-18على املرخــ�ص له الت�أكد من �أن كل مكونـ ــات الأنظم ــة املرخ�ص ــة والأجهزة
املربوطة بها والتى ت�ستعمل فى توفري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها
ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو تتوافق
مع موا�صفات فنية حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
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 - 19ربط الأجهزة الطرفية .
 1-19على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أى
جهـ ــاز طرفـ ــى متـ ــت املوافقــة عليه وفقا لأحكـ ـ ــام قانـ ــون تنظي ــم االت�ص ــاالت
�أو اللوائح ال�ساري ـ ــة �أو تتوفر فيـ ــه موا�صفـ ــات فنية معق ـ ــولة فى نظ ـ ــر الهيئ ــة
ويتبناه ـ ــا املرخ�ص له .
 2-19ين�شىء املرخ�ص له نقطة ربط فى �صندوق التوزيع النهائى فى موقع املنتفع ،
وعليه �أن ي�سمح له  ،وفقا الختياره  ،بتوفري كابل الربط فى موقعه � ،شريطة
�أن يكون هذا الكابل مطابق لإر�شادات الهيئة ال�سارية � ،أو ووفق عليه وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية .
� - 20إ�صدار الفواتري .
 1 -20ال يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار �أى فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان
كل مبلغ مدرج فيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
 2-20يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلى
ل�سريان الرتخي�ص الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فى �إ�صدار الفواتري
وفقا لل�شـ ــرط ( ، )1-20ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه
الالئحة قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق .
 3- 20على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التى تراها الهيئة �ضرورية الطمئنانها
ب�أن �إج ــراءات �إ�صــدار الفواتي ــر تت�ص ــف باخل�صائ ــ�ص الـ ــواردة فى الالئح ــة
املن�صو�ص عليها فى ال�شرط ( ، )2-20ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة
ال تقل عن �سنتني من تاريخ �إعدادها .
 4-20على املرخ�ص له �أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر ب�أية معلومات
تطلبها ب�شكل معقول للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري ،
و�أن ي�سمح لأى �شخ�ص ميثلها بحرية الدخول �إىل �أى موقع لفح�ص �أو اختبار
نظام �إ�صدار الفواتري �أو �أى جزء منه .
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 5 - 20على املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ ت�شغيل النظام
�أن يقدم معلومات مبوبة فى الفواتري لأى منتفع بناء على طلبه  ،فيما يتعلق
ب�أ�سع ــار �أى خدمـات ات�صـاالت قدمت له  ،وذلك نظيـر تعرفــة معقــولة تقـرها
الهيئة .
 -21الرتقيم .
 1- 21على املرخ ــ�ص لـ ـ ــه االلتـ ــزام بخط ـ ـ ــة الرتقيـ ــم وبك ـ ــل الق ــرارات �أو الأوامـ ـ ـ ــر
�أو الإر�شــادات التى ت�صدرها الهيئة .
 2-21ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الأرقام مل�شغلني مرخ�صني �آخرين �أو موفرى
خدمة �إال وفقا خلطة الرتقيم املعمول بها وبعد �أخذ موافقة الهيئة .
 3-21تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار م�سبقا عن �أى عملية �إعادة تخ�صي�ص
للأرقام �أو تغيري هام فى خطة الرتقيم و�إدارتها على نحو يقلل من الإرباك
الذى قد يحدثه �إعادة التخ�صي�ص �أو التغيري للمرخ�ص له �أو املنتفعني مع
�أحقية الهيئة فى تقا�ضى ر�سوم �أو مبالغ مقابل �إدارتها خط ـ ــة الرتقيـ ــم وفقا
للمادة (-6-11د ) من �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 4-21تبقى ملكية عامة الأرقام التى تخ�ص�صها الهيئة للمرخ�ص له والأرقام
ال�شخ�صية التى يخ�ص�صها املرخ�ص له للمنتفعني وال تنتقل ملكيتها لأى
جهة �أو فرد عند تخ�صي�صها له .
 5-21يلتزم املرخ�ص له بالتعاون مع امل�شغلني املرخ�صني �أو موفرى اخلدمة الآخرين
ب�ش�أن تو�صيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل وذلك لتمكني
املنتفعني من االنتقال مـن م�شغل مرخ�ص �إىل �آخر �أو �إىل موفر خدمة �آخر
دون اال�ضطرار لتغيري �أرقامهم .
 -22تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
 1-22تخ�صـ ــ�ص الهيئـ ــة للمرخـ ــ�ص له  ،وفقـ ــا لتقديرهـ ــا من وق ــت لآخـ ـ ــر  ،الت ــرددات
الراديويــة �أو ح ــزم الــرتددات ال�ضروري ــة  ،فى �إط ــار ترخيـ�ص راديوى  ،وفقا ملا
تن�ص عليه خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذى ميكن املرخ�ص له من
ممار�سة حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتى :
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 -1التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صانة بحيث
ال تت�سبب فى �أى ت�شوي�ش ال داعى له عند ا�ستعمالها .
 - 2عدم ال�سماح لأى �شخ�ص ب�أن ي�ستعمل �أيا من الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف املرخ�ص له
�أو خمول بذلك .
 - 3الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعى ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
 - 4ال�ســماح لأى �شخ ــ�ص خمول م ــن الهيئة بحري ــة الو�صول فى �أى وقت �إىل
حمطاته الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ ،
وذلك من �أج ــل التحقـ ــق من التـ ــزام املرخـ ــ�ص ل ــه ب�شــروط الرتخيــ�ص ،
�أو فح�ص م�صادر الت�شوي�ش على م�شغل �آخر �أو جهة �أخرى .
 - 5تقي ــيد ا�ستعمــال حمطات ــه الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل
فورا  ،بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانون
تنظيم االت�صاالت وللمدة التى يحددها فى طلبه  ،وذلك فى حالة �إخالل
املرخ ــ�ص لـ ـ ــه بـ ـ�أى �شـ ــرط م ــن �ش ــروط الرتخي�ص الراديوى �أو خمالفـ ــة
املــادة ( 4 -9و � )5أو املادة ( )30من �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 -23ترددات ات�صاالت النفاذ عري�ض النطاق الراديوية .
مينح املرخ�ص له حق ا�ستخ ــدام �سعة  20ميجاهرتز �ضمن النطاق � 2،3إىل 2،4
جيجاهرتز  ،على �أن يتقدم بطلب احل�صول على الرتخي�ص الراديوى وفقا لأحكام
قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذا له وعليه �أن
يجدد ذلك الرتخي�ص وفقا للقرارات املنظمة لت�سجيل وا�ستخدام الرتددات الراديوية .
 -24التزامات املرخ�ص له فى جمال التوظيف .
 1-24يلت ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه ب ـ ـ�أن يتخ ــذ ك ــل اخلطــوات الالزمة لتدريب املوظفني
العمانيني ل�شغل الوظائف املتاحة فى هيكله التنظيمى الفنى والإدارى وعلى
كل امل�ستويات  ،وبتحقيق ن�سب التعمني املو�ضحة بامللحق ( د ) لكل مرحلة ،
وللهيئة توقيع الغرامة التى تقدرها فى حالة عدم التزامه بتلك الن�سب على
�أن ال تقل هذه الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .
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 2-24للمرخ�ص له توظيف خرباء �أجانب لرتكيب وت�شغيل و�صيانة وا�ستغالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفـه  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمنى يتفق عليه مع الهيئة .
 -25التزامات املرخ�ص له فى جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
مع عـ ــدم الإخـ ــالل ب�أحكـ ــام قانــون تنظيم الإت�صاالت والئحته التنفيذية والقوانني
ذات ال�صلة :
 1 -25يلت ــزم املرخـ ــ�ص له بـ ـ�أن يبـ ــذل كل جهـ ــد ممك ــن ل�ضمــان خ�صو�صيــة و�سرية
املعلومات و�أ�سرار العمل التى يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله من �أى
�شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�صة وذلك عن طريق و�ضع الإجراءات املنا�سبة
وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
 2 -25على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
على ال�سرية بالقدر الذى ير�ضى الهيئة بناء على طلبها املعقول  ،وفاء
مبتطلبات ال�شرط (. )1-25
 3 -25يلتزم املرخ�ص له ب�أن ال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أى جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت على
مكاملات هاتفية جارية �أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك فى
احلاالت التى يبينها القانون وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فيه وبعد احل�صول
على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-25للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذى �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع  ،وعلى
املرخ�ص له فى احلالني �إعالم املنتفع الذى �ست�سجل مكاملاته  ،و�أن يحتفظ
ب�سجل للو�سائل التى مت بها �إعالم املنتفعني الذين رمبا ت�سجل مكاملاتهم و�أن
يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
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 -26حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد .
 1-26يحظـ ـ ــر على املرخــ�ص ل ــه �أن يدع ـ ــم ب�شكــل غي ــر ع ــادل  ،متبـ ــادل �أو م ــن
جان ـ ــب واحد � ،أعماله �أو �أعمال فروعه الآتية :
 -1خدمة ال�صوت الأ�سا�سية .
 -2خدمة البيانات العامة .
 -3خدمات االت�صاالت املتنقلة اخللوية .
 -4خدمات الهاتف العمومى .
 -5خدمة بطاقات االت�صال مدفوعة القيمة .
 -6خدمة االت�صاالت الف�ضائية .
 -7خدمة االت�صاالت الدولية .
 -8خدمات النفاذ مبا فى ذلك خدمات النفاذ الدولية .
 -9خدمة املعلومات .
 -10خدمات االت�صاالت اخلا�صة .
 -11خدمات اخلطوط امل�ؤجرة .
 -12خدمات القيمة امل�ضافة .
 -13خدمة الإر�سال الإذاعى .
 -14بيع وت�أجري و�صيانة الأجهزة الطرفية .
 2 -26علــى املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التى تبني التحويالت املادية بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فى ال�شرط (. )1-26
� 3 -26إذا ات�ضــح للهيئـ ــة �أن املرخـ ــ�ص ل ــه يخال ــف ال�شـ ــرط ( )1-26ف�س ــوف تتخذ
الإجراءات التى تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع  ،مع الأخذ بعني االعتبار ما �إذا
كان املرخ�ص له قام بالدعم بغر�ض الوفاء ب�أى التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى
هذا الرتخي�ص من عدمه .
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 -27حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .
 1-27ال يجوز للمرخ�ص ل ــه فيما يتعل ـ ــق بالأ�سع ـ ــار �أو ال�ش ــروط املطبقـ ــة �أو �سواه ـ ــا
�أن يظهر �أى تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أى متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أية فئة �أو �صفة  ،فيما يتعلق بتزويدهم
باخلدمات املرخ�صة  .ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز �إذا
ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل وملمو�س عمال يقوم به فيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على
هذا العمل فى ظرف تناف�سى غري منا�سب .
 2-27ال يجوز للمرخ�ص له �أن ينخرط فى �أية ممار�سات غري تناف�سية �أخرى ،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتى :
� - 1إ�ساءة ا�ستخدام �أى مركز مهيمن فى �أى �سوق خدمة ات�صاالت .
 - 2الدخــول فى اتفاقات مع �أى م�شغ ــل مرخـ ــ�ص �آخر �أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار �أو توزيع املنتفعني �أو �أ�سواق خدمة معينة �أو فر�ض �أية
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
 - 3ا�ستغالل املعلومات التى ح�صل عليها من مرخ�صني �أو موفرى خدمة
�آخرين لأغرا�ض منافية للمناف�سة .
 - 4للهيئ ــة وحدهــا ح�ســم ما �إذا كان �أى عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا
لهذا ال�شرط واتخاذ الإجراءات التى تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
 -28متطلبات املحا�سبة .
 1- 28على املرخ�ص له خالل خم�سة �أ�شهر من نهاية كل �سنة مالية � ،أن ي�سلم
الهيئة ميزانيته املدققة كما هى فى نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات
املتعلقة بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة
بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل
ب�شكل �صحيح املركز املاىل للمرخ�ص له فى التواريخ املبينة فيها  ،و�أن هذه
البيانات قد �أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة فى ال�سلطنة .
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 2-28يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم للهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلى
ل�سري ــان الرتخي ــ�ص اقرتاحـ ــا بالنظ ــام املحا�سبــى ال ــذى ي�سمــح بت�سجــيل
اال�ستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول
بها واملقبولة فى ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا
على بيان عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافى حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط
البينى بناء على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل
ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سليمه لها .
 3-28للهيئة فى حال رف�ضها النظام املحا�سبى املن�صو�ص عليه فى ال�شرط ()2-28
�أو �إذا ارت�أت خالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديال لهذا النظام �أ�صبح مطلوبا
بدرجة معقولة � ،أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى خالل فرتة معقولة نظاما
حما�سبيا حمددا .
 4-28للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص
له تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة معقولة حتددها له .
� 5-28إذا ف�شـ ـ ـ ــل املرخ ــ�ص لـ ــه فــى الـوف ـ ــاء ب ــااللتــزامــات املن�صـ ــو�ص عليه ــا فــى
ال�شرط (� ، )2-28أو �إذا كان النظام املحا�سبى الذى و�ضعه املرخ�ص له قد
ف�شل فى حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فى هذا ال�شرط ور�أت الهيئة �أنه من
ال�ضرورى مراقبة التقيد ب�أحكام ال�شرط ( ، )26فلها �أن تطلب من املرخ�ص
له �أن يوفر بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم �أو �أق�سام منف�صلة � ،أو
فرع �أو فروع منف�صلة � ،أو تابع �أو تابعني منف�صلني .
 -29االلتزام بتوفري املعلومات .
 1-29على املرخ�ص له �أن يحتف ــظ باملعلومات التى تطلـ ــب منه الهيئة االحتفاظ
بها وفقا للطريقة التى حتددها  ،و�أن ي�ضعها فى متناولها فى الوقت الذى
حتدده  ،وللهيئ ــة �أن تطلب هذه املعلومـ ــات فى �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية
و�أية بيانات �أخرى .
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 2-29عند طلب �أية معلومات من املرخ�ص له تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليه عبئا باهظا فى �سبيل احل�صول على املعلومات وتوفريها للهيئة � ،إال �إذا
ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فى قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-29يتيــح املرخــ�ص ل ــه للهيئ ــة �أو من تفو�ضهم حرية الو�صول فى �أى وقت �إىل
كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفيذ �شروط
الرتخي�ص .
 -30الإبالغ امل�سبق عن التغيري فى ملكية الأ�سهم .
 1 - 30يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة عن �أى تغيري فى ملكية �أى �شخ�ص لأ�سهم
ال�شركة ب�أى طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري �سيجعل
عدد الأ�سهم التى ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إىل الأ�سهم التى يعرف
املرخ�ص له �أن ممثلني له يحملونها � ،سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري �أيا
من الن�سب الآتية :
%5 -1
%10 -2
%20 -3
%33 3 -4
%50 -5
%66 6 -6
 2 - 30فى �أية حالة من احلاالت املن�صو�ص عليها فى ال�شرط ( )1-30يجب �أن يتم
الإبالغ قبل ثالثني يوما من التاريخ الذى ي�صبح فيه التغيري فى امللكية
�سارى املفعول .
 3 - 30يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلى ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فى �أى �شركة
،

،
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ذات عالقة وجمموع الأ�سهم التى ميلكها كل منهم فى تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أى �شخ�ص طبيعى �أو معنوى ميلك �أكرث
من  % 50من �أ�سهم املرخ�ص له .
 -31ر�سوم الرتخي�ص .
يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم التالية :
�أ  -ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص لأول مرة ومقداره ع�شرون مليون وخم�سمائة �ألف ريال
عمانى  ،يدفع للهيئة بعد �صدور املر�سوم ال�سلطانى ب�إ�صدار الرتخي�ص  ،مبجرد
الطلب وفقا لإتفاقية ال�ضمان (  )Escrow Agreementاملوقعة فى  6دي�سمرب 2008م
بني الهيئة وال�شركة وبنك قطر الوطنى  ،وفى حالة عدم الدفع فورا فى التاريخ
الفعلى املحدد باالتفاقية يعترب الرتخي�ص ملغيا بقوة القانون ودون حاجة
لإتخاذ �أى �إجراء �آخر .
ب  -مبل ــغ الر�س ــم ال�سنــوى بن�سبة ال تزيد على  %1من �إجماىل الإيرادات ال�سنوية
لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة ويدفع �سنويا مقدما فى ميعاد ال يتجاوز
�أول يناير من كل عام  ،وفى حالة الت�أخر عن دفع �أى مبلغ من الر�سم فى موعده
يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية
التى يتم ن�شرها من وقت لآخر من قبل البنك املركزى العمانى عن كل يوم ت�أخري .
 -32حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فى املمتلكات العامة واخلا�صة .
للمرخـ�ص له ح ـ ــق متديد الكوابـ ــل وتركيب النظ ــام املرخ ــ�ص فى مناط ــق ح ــق املرور
العام  ،وفى البنايات واملمتلكات اخلا�صة فيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة
للخدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الإت�صاالت والئحته التنفيذية
والقوانني والقرارات املعمول بها فى هذا ال�ش�أن .
 -33حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
 1 - 33يحظر على املرخ�ص له حوالة �أى من اخلدمات املرخ�صة �إىل �أى �شخ�ص �آخر
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
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 2 - 33كل �شخ�ص طبيعى �أو معنوى يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من
خالل التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو الت�صفية �أو �إعادة التنظيم
�أو غري ذلك  ،يتعني عليه ك�شرط الكت�ساب احلقوق التى يرتبها هذا الرتخي�ص
�أن يقدم الوثائق التى تراها الهيئة منا�سبة .
 -34النزاعات .
للهيئة حق النظر فى النزاعات التى تن�ش�أ بني املرخ�ص له واملرخ�صني �أو موفرى
اخلدمة الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فيها وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
ال�ساريـ ــة والقواعـ ــد التـ ــى ت�صدره ـ ــا الهيئـ ــة فى هذا ال�ش ـ�أن  ،وتك ــون قراراتهــا ملزمة
جلميع الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إىل هيئة حتكيم .
 -35الغرامات .
مع عدم الإخالل ب�أية جزاءات �أو غرامات من�صو�ص عليها فى هذا الرتخي�ص � ،أو �أية
عقوبات من�صو�ص عليها فى قانون تنظيم الإت�صاالت والقوانني الأخرى � ،أو اللوائح
					
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها يطبق الآتى :
� 1 - 35إذا ف�شل املرخـ ــ�ص ل ــه فى �إ�صـالح �أى �ضرر نا�شىء عن عدم االلتزام ب�أى من
�شروط الرتخي�ص تفر�ض عليه الهيئة غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف
الالزمة لإ�صالح ال�ضرر .
 2 - 35تخطــر الهيئة املرخ�ص له كتاب ــة بجوان ــب الإخ ــالل  ،ويعط ــى مهل ــة معقول ــة
تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن خم�سة ع�شر يوما ليقدم خطة عمل لإ�صالح
ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل تت�ضمن املدة الالزمة لتنفيذها  ،وللهيئة �إقرار
اخلطة و�إخطار املرخ�ص له لتنفيذها .
� 3 - 35إذا مل تقر الهيئة اخلطة �أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فى تنفيذها خالل املدة املحددة
تفر�ض عليه الغرامة املن�صو�ص عليها فى ال�شرط (. )1-35
� - 36إختيار امل�شغل :
على املرخ�ص له دعم تقنية اختيار امل�شغل ح�سب املكاملة وتقنية االختيار امل�سبق
للم�شغل .
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امللحق ( �أ )
منطقة الرتخي�ص .
هى كامل املنطقة اجلغرافية لل�سلطنة .
امللحق ( ب )
متطلبات التغطية وتو�سعة النظام واخلدمة والغرامات املرتتبة على االخالل بها
احلد الأدنى للتو�سعات احلد الأدنى اللتزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة
الوطنية وتغطية النطاق العري�ض مو�ضحة �أدناه :
 -1تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة الوطنية :
احلـد الأدن ــى اللتزامــات تو�سعــة البنيــة التحتي ــة الرئي�سيــة لل�شبكــة الوطنيــة مو�ضح
باجلدول رقم (� )1أدناه :
التاريخ الفعلى التاريخ الفعلى التاريخ الفعلى التاريخ الفعلى التاريخ الفعلى
ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص
� 60 +شهرا
� 48 +شهرا
� 36 +شهرا
� 24 +شهرا
� 12 +شهرا

اجمالـ ــى ط ـ ــول امل�س ــارات
للبنية التحتية بالكيلومرت *

عدد املحافظات /املناطق
التى لديها على الأقل
نقطة وجود واحدة
Point of
)Presence (POP

�إجماىل عدد الواليات
التى لديها على الأقل
نقطة وجود واحدة ()POP

2027
9

61

5035
9

61

5128
9

61

5280
9

61

5305
9

61

اجلدول ( : )1التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة الوطنية
* مالحظات
 - 1طول امل�سافــة للم�ســارات تقدر بالكيلومرت للبنية التحتية للم�سافات البعيدة من خالل
بنية حتتية يقوم ب�إن�شائها املرخ�ص له .
 - 2على املرخ�ص له �أن يقدم خطة التنفيذ كل �ستة �أ�شهر مقدما .
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 - 2تو�سعة خدمات النفاذ عري�ض النطاق :
يلتزم املرخ�ص له باحلد الأدنى لتو�سعة خدمات النفاذ عري�ض النطاق كما هو مو�ضح
باجلدول رقم (� )2أدناه .
التاريـخ الفعــلى التاريــخ الفعــلى التاريــخ الفعــلى التاريــخ الفعــلى التاريــخ الفعــلى
املنطقة ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص
� 60 +شهرا
� 48 +شهرا
� 36 +شهرا
� 24 +شهرا
� 12 +شهرا
حمافظة
م�سقط

1

%59

%82

%82

%83

%83

منطقة
الباطنة

%56

%85

%86

%86

%86

املنطقة
ال�شرقية

%51

%79

%81

%81

%81

املنطقة
الداخلية

%52

%82

%82

%82

%82

منطقة
الظاهرة

%47

%83

%83

%84

%84

املنطقة
الو�سطى

%37

%42

%42

%42

%42

حمافظة
ظفار

%52

%71

%75

%75

%75

حمافظة
م�سندم

%60

%83

%83

%83

%83

%54.31

%81.06

%81.75

%82.38

%82.38

حمافظة
الربميى

الإجماىل
 1الن�سب املذكورة فى اجلدول �أعاله متثل ن�سبة معدل اخرتاق التغطية بالن�سبة لعدد الأ�سر

اجلدول (� : )2إلتزامات التو�سعة للنطاق العري�ض
 - 3تعرف تغطية خدمة النفاذ عري�ض النطاق بن�سبة معدل اخرتاق اخلدمة لعدد الأ�سر
فى املنطقة وفقا مل�ستويات جودة اخلدمة املن�صو�ص عليها فى امللحق (ب) .
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العامرات
ال�سيب
بو�شر
م�سقط
مطرح
قريات
اخلابورة
امل�صنعة
الر�ستاق
ال�سويق
بركاء
لوى
نخل
�صحم
�شنا�ص
�صحار

1
6
4
1
4
1
2
1
3
3
1
1
1
2
0
4

6
22
16
2
16
3
9
6
7
11
7
2
3
8
1
18

2
6
5
2
6
4
3
1
5
4
1
1
1
2
1
5

11
47
32
5
33
8
17
13
18
24
17
7
5
18
9
30

2
6
5
2
6
5
3
1
5
4
1
1
1
2
1
5
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14
57
38
7
39
9
19
14
19
26
18
8
5
19
10
32

2
6
5
2
7
5
3
1
5
4
1
1
1
2
2
5

14
59
39
7
44
10
19
15
20
26
19
8
6
19
10
32

2
6
5
2
7
5
3
1
5
4
1
1
1
2
2
5

15
61
61
7
45
10
20
16
20
27
19
8
6
20
10
32

عدد امل�ست�شفيات  /عـــــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــــدد
املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكزال�صحية املدار�س

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 12 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 24 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 36 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 48 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 60 +شهر

 - 3االلتزامات الإ�ضافية للمرخ�ص له نحو مبادرات احلكومة الإلكرتونية :
احلد الأدنى للإلتزامات الإ�ضافية للمرخ�ص له فى تو�سعة خدمة النفاذ عري�ض النطاق ب�إ�ستخدام �أى تقنية ممكنة مو�ضح
باجلدول رقم (� )3أدناه .

0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
2
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وادى املعاول
بخا
دبا
خ�صب
مدحاء
الربميى
�ضنك
عربى
حم�ضة
ينقل
�أدم
احلمراء
بهال
بدبد
�إزكى
منح
نزوى

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 24 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 36 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 48 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 60 +شهر

1
1
1
1
1
12
2
5
1
2
2
2
6
2
4
1
7

1
0
0
1
0
4
1
4
1
2
1
1
3
1
2
1
4

3
1
2
3
1
23
4
19
1
4
4
4
13
4
8
3
17

1
0
0
1
0
4
1
5
1
2
1
1
3
1
2
1
4

- 40 -

3
1
2
3
1
23
4
20
1
4
4
4
14
4
9
4
18

1
0
1
1
0
4
1
5
1
2
1
1
3
1
2
1
4

3
1
2
4
1
24
4
21
1
4
5
4
14
4
9
4
19

1
0
1
1
0
4
1
5
1
2
1
1
3
1
2
1
4

3
1
2
4
1
25
4
22
1
4
5
5
15
4
9
4
19

عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد
املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكزال�صحية املدار�س

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 12 +شهر

تابع  :الجدول رقم ( ) 3

1
0
4
0
1
0
0
1
1

2
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�سمائل
الكامل والوافى
امل�ضيبى
القابل
بديه
دماء والطائني
�إبراء
جعالن بنى
بو علي
جعالن بنى
بو ح�سن
م�صريه
�صور
وادى بنى خالد
الدقم
اجلازر
هيما
حموت
املزيونة

1
1
2
1
1
0
1
3
1
9
1
1
1
1
2
1

5

4
3
4
1
1
1
3

2
1
5
0
1
0
0
1
1

3

2
1
3
1
1
0
1

7
3
18
1
1
1
1
2
1

13

10
6
13
2
1
2
5
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2
1
5
0
1
0
0
1
1

3

2
2
3
1
1
0
1

8
3
21
1
1
1
1
2
1

14

10
6
14
2
1
2
6

2
1
5
0
1
0
0
1
1

4

2
2
4
1
1
0
1

8
4
21
1
1
1
1
2
1

14

11
6
15
2
1
2
6

2
1
5
0
1
0
0
1
1

4

2
2
4
1
1
0
1

8
4
22
1
1
1
1
2
1

6

11
7
16
2
1
2
6

التاريخ الفعلى ل�سريان
التاريخ الفعلى ل�سريان
التاريخ الفعلى ل�سريان
التاريخ الفعلى ل�سريان
التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 60 +شهر
الرتخي�ص � 48 +شهر
الرتخي�ص � 36 +شهر
الرتخي�ص � 24 +شهر
الرتخي�ص � 12 +شهر
عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد
املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكزال�صحية املدار�س

تابع  :الجدول رقم ( ) 3

17
18
1
3
6
13
2
7
133
%40

0
0
0
0
0
4
1
0
1
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�ضلكوت
مرباط
مق�شن
رخيوت
�سدح
�صاللة
�شليم
طاقة
ثمريت
املحافظات
م�سقط
الباطنة
م�سندم
الظاهرة
الداخلية
ال�شرقية
الو�سطى
ظفار
الإجماىل
%

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 24 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 36 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 48 +شهر

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 60 +شهر

65
73
4
21
29
33
4
20
497
%24

1
1
1
1
1
10
1
1
1
25
25
1
12
14
18
2
10
215
%64

0
1
0
0
0
5
1
1
1

136
161
7
51
64
71
4
41
1069
%51

1
2
1
1
1
29
1
2
1

26
25
1
13
14
19
2
12
225
%67

0
1
0
0
0
6
1
2
1

- 42 -

142
172
7
52
67
77
4
51
1171
%55

1
3
1
1
1
39
1
3
2

27
26
2
13
15
21
2
13
239
%71

0
1
0
0
0
6
1
2
2

142
177
8
54
70
80
4
54
1211
%56

1
3
1
1
1
41
1
3
2

27
26
2
13
15
21
2
13
238
%71

0
1
0
0
0
6
1
2
2

142
181
8
56
72
83
4
55
1242
%58

1
3
1
1
1
42
1
3
2

عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد عدد امل�ست�شفيات  /عـــــدد
املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكز ال�صحية املدار�س املراكزال�صحية املدار�س

التاريخ الفعلى ل�سريان
الرتخي�ص � 12 +شهر

تابع  :الجدول رقم ( ) 3

االلتزامات الإ�ضافية للمرخ�ص له:
يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات النفاذ عري�ض النطاق للم�ست�شفيات واملدار�س والأجهزة
احلكومية فى املناطق البعيدة وفقا ملتطلبات احلكومة التى حتددها هيئة تقنية املعلومات
من خالل ا�ستغالل نظام ات�صاالت ف�ضائية للمحطات الأر�ضية ذات الفتحات املتناهية
ال�صغر على �أ�سا�س التكلفة �إىل حني �إيجاد بدائل �أو خيارات �أخرى للأنظمة املرخ�صة .
 -4الغرامات :
مع عدم االخالل بحكم املادة (  51مكررا ) من قانون تنظيم االت�صاالت  ،يكون احلد
الأدنى من الغرامات فى حالة الف�شل فى الوفاء بالتزامات التغطية وتو�سعات البنية
التحتيــة الرئي�سي ــة لل�شبك ــة الوطنيـ ــة وخدم ــة النف ــاذ عري ــ�ض النط ــاق وااللتزامـ ــات
اال�ضافية املذكورة �أعاله وفقا ملا يلى :
 - 1مبلغ ( 50.000خم�سون �ألف ) ريال عمانى عن كل �شهر ت�أخري �أو جزء منه فى
تنفيذ التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة الوطنية .
 - 2مبلغ ( 50.000خم�سون �ألف ) ريال عمانى عن كل �شهر ت�أخري �أو جزء منه لكل
حمافظة يتم فيها ت�أخري �إن�شاء نقطة وجود واحدة على الأقل (. )POP
 - 3مبلغ ( 20.000ع�شرون �ألف ) ريال عمانى لكل �شهر ت�أخري�أو جزء منه تكون فيه
نقاط الوجود فى الواليات �أقل من االلتزام .
 - 4مبلغ  ( 20.000ع�شرون �ألف ) ريال عمانى كل �شهر ت�أخري �أو جزء منه لكل حمافظة
�أو والية تقل فيها ن�سبة اخرتاق خدمة النفاذ عري�ض النطاق عن االلتزام .
 - 5مبل ــغ  ( 20.000ع�شـرون �ألف ) ري ــال عمان ــى ع ـ ــن ك ـ ــل �شه ــر ت�أخي ـ ــر �أو جـ ـ ــزء من ـ ــه
فى حالة ف�شل املرخ�ص له فى حتقيق التزامات مبادرات احلكومة الإلكرتونية .
وتكون الغرامة م�ستحقة ال�سداد خالل ال�شهر التاىل لر�صد املخالفة .
وفى حالة الت�أخر عن دفع هذه الغرامات فى مواعيدها يتحمل املرخ�ص له غرامة
�إ�ضافية بن�سبة  % 10من الغرامات امل�ستحقة عن كل �شهر ت�أخري .
يكون احلد الأق�صى للغرامات التى ميكن فر�ضها نتيجة للف�شل فى حتقيق �أهداف
التغطية والتو�سعات املبينة �أعاله خم�سة ماليني ريال عمانى فى ال�سنة وي�ستثنى من
ذلك الغرامات اال�ضافية املفرو�ضة فى حاالت الت�أخري .
اجلريدة الر�سمية العدد ()889
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خدمة ال�صوت الأ�سا�سية

امللحق ( ج )
متطلبات جودة اخلدمة
متطلبات
اجلودة
�أقل من %12

اخلدمة
الأعطال فى كل مائة خط فى ال�سنة () Faults per 100 lines per year

ن�سبة الأعطال التى يجب ا�صالحها خالل �أربع وع�شـرين �ساعة

) ( Percentage of faults to be cleared within 24 hours

�أكرث من %90
�أكرث من
%99.5

ن�سبة الأعطال التى يجب ا�صالحها خالل اثنني و�سبعني �ساعة

Percentage of faults to be cleared within 72 hours

ن�سبة املكاملات الفا�شلة من املكاملات املحلية وامل�سافات الطويلة الثابتة

�أقل من %1

Unsuccessful call ratio for local and national fixed calls

ن�سبة املكاملات الفا�شلة من املكاملات الدولية الثابتة

�أقل من %2

Unsuccessful call ratio for international fixed calls

ن�سبة طلبات اخلطوط املحلية فى مناطق اخلدمة التى نفذت خالل ع�شرة �أيام من تاريخ
تقدمي طلبها

Percentage of orders for access lines in the Served Areas completed
within 10 working days

�أكرث من %90

ن�سبة طلبات اخلطوط املحلية فى مناطق اخلدمة التى نفذت خالل خم�سة �أيام من تاريخ
تقدمي طلبها
�أكرث من %75
Percentage of orders for access lines in the Served Areas completed
within 5 working days

ن�سبة �شكاوى الفواتري لكل �ألف فاتورة

percentage of beneficiaries billing complaints per 1000 bills

�أقل من %1.5

ن�سبة �شكاوى املنتفعني الجماىل عدد املنتفعني 1

�أقل من %1

percentage of beneficiaries complaints to the total number of beneficiaries

ن�سبة �شكاوى الفواتري التى يتم حلها خالل ع�شرة �أيام عمل

Percentage of billing complaints resolved within 10 working days

�أكرث من %90

� 1شكاوى املنتفعني الأخرى با�ستثناء �شكاوى الفوترة  ،والتى ينتج عنها �إتخاذ �إجراء من قبل املرخ�ص له مثل  :االعتذار ،
اعادة املبالغ  ...الخ .
1

Relates to any customer copmlaint not related to billing that results in action by the operator
) (e.g. apology refund etc
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)  الملحق ( ج: تابع
متطلبات
اجلودة
%96 �أكرث من

اخلدمة
ن�سبة �شكاوى الفواتري التى يتم حلها خالل ع�شرين يوم عمل

Percentage of billing complaints resolved within 5 working days

Directory Service : خدمة دليل املعلومات

 ثانية30

 على الأقل من خدمات معاونة عامل%90 املدة الزمنية التى تتم خاللها اال�ستجابة لن�سبة
اخلدمة
Response time to answer 90% for operator assisted services

�أكرث من
%99.5
من الوقت

Availability of interconnection ا�ستمرارية توفر الربط البينى

: الن�سبة املئوية مل�ستوى الر�ضاء عن تقدمي اخلدمة
(Percentage of satisfied beneficiaries with provision of service)

%90 �أكرث من
%90 �أكرث من

ن�سبة الر�ضاء عن جودة الفوترة

Percentage of satisfied beneficiaries with billing quality

ن�سبة الر�ضاء عن خدمات امل�ساعدة

Percentage of satisfied beneficiaries with the help services

ن�سبة الر�ضاء عن �أداء ال�شبكة واعتماديتها وتوفرها

%90  �أكرث منPercentage of satisfaction with network performance , reliability
& availability.

%85 �أكرث من
%85 �أكرث من
%85 �أكرث من

ن�سبة الر�ضاء عن ال�صيانة

Percentage of satisfaction with maintainability

ن�سبة الر�ضاء العام للمنتفعني

Percentage of overall beneficiaries satisfaction

ن�سبة ر�ضاء املنتفعني عن اخلدمات الإ�ضافية املقدمة
Percentage of beneficiaries’ satisfaction with supplementary services .
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تقدير ر�ضاء املنتفع للخدمات الأ�سا�سية وخدمات البيانات واخلدمات الدولية وغريها
 يجب �أن يتم من خالل م�سوحات يجريها طرف، التى يتم تقدميها مبوجب الرتخي�ص
ثالث حمايد على �أ�سا�س ربع �سنوى بعد اثنى ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلى ل�سريان
: الرتخي�ص

Beneficiaries perception of basic, data, international and all other services
provided under the license should be completed through third party surveys
every quarter from 12 months after the Effective Date

:  متطلبات الإبالغ عن جودة اخلدمة- 1
على املرخ�ص له رفع تقارير مراقبة الأداء ب�ش�أن معايري جودة اخلدمة لكل امل�ؤ�شرات
. على النموذج الذى تقرره الهيئة وذلك على �أ�سا�س ربع �سنوى

The service provider shall submit the performance monitoring reports on
the QoS benchmarks for all the parameters in the format as decided by the
Authority on Quarterly year after 12 months from the effective date

:  الإبالغ عن الأعطال الرئي�سية- 2
على املرخ�ص له اخطار الهيئة فورا عن �أى �أعطال رئي�سية حتدث للعنا�صر الهامة
)SDH( لل�شبكة مثل املنافذ واملقا�سم و�أنظمة �إر�سال الرتاتب الرقمى املتزامن
، والكوابل البحرية وغريها والتى ميكن �أن يكون لها ت�أثري هام على جودة اخلدمة
والتى تزيد فرتة العطل فيها عن �ساعة واحدة ف�ضال عن �إفادة الهيئة ب�ش�أن �إعادة
. اخلدمة

The licensee shall report to TRA any major breakdown that exceeds duration
of one hour on critical network elements such as Gateways, Switches, SDH
transmission systems and Submarine cables etc . that could have a serious
effect on the Quality of Service. The licensee shall notify the Authority on
restoration of such breakdown.

:  اتفاقية م�ستويات اخلدمة- 3
على املرخ�ص له �إعتماد اتفاقيات م�ستويات اخلدمة من الهيئة فيما يتعلق بجودة
اخلدمة املربمة بني املرخ�ص له واملرخ�صني الآخرين �أو منتفعى خدمات االت�صاالت
. فيما يتعلق بالدوائر امل�ؤجرة

The licensee shall gain the approval from TRA on the Service level agreements
on Quality of Service issues between the licensee and other service providers
/ Telecom beneficiaries with respect to the leased circuits
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خدمة البيانات العامة
Public Data Service

اخلدمة
الأعطال فى كل مائة خط فى ال�سنة

متطلبات اجلودة

Faults per 100 lines per year

ن�سبة الأعطال التى يجب ا�صالحها خالل �أربع وع�شـرين �ساعة
Percentage of faults to be cleared within 24 hours

ن�سبة طلبات اخلطوط املحلية فى مناطق اخلدمة التى نفذت خالل ع�شرة �أيام عمل من
تاريخ تقدمي طلبها
Percentage of orders for access lines in the Served Areas
completed within 10 working days

ن�سبة طلبات اخلطوط املحلية فى مناطق اخلدمة التى نفذت خالل خم�سة �أيام عمل
من تاريخ تقدمي طلبها

Percentage of orders for access lines in the Served Areas
completed within 5 working days

ن�سبة �إعادة �إعداد التو�صيالت القائمة التى يتم �إكمالها خالل �أربع �ساعات من طلبها
Percentage of reconfigurations of established connections
completed within 4 hours

ن�سبة تغري التدفق عن ما هو متفق عليه فى اتفاقية اخلدمة

�أقل من %12
�أكرث من %90

�أكرث من %90

�أكرث من %75

�أكرث من %90
 %10من التدفق

()Throughput( )Throughput
�أف�ضل من
مقيا�س ر�ضاء املنتفعني على مقيا�س مكون من خم�س درجات
 3.5درجة
beneficiaries Satisfaction on a 5 grad scales
ن�سبة �شكاوى املنتفعني الجماىل عدد املنتفعني
�أقل من %1
percentage of beneficiaries complaints to the total number of
beneficiaries 2
ن�سبة �شكاوى املنتفعني التى يتم حلها خالل ع�شرة �أيام عمل الجماىل عدد ال�شكاوى
percentage of beneficiaries complaints resolved within 10 working
days to the total number of complaints

�أكرث من %90

2 Relates to any beneficiaries copmlaint not related to billing that results in action by the operator
) ( e.g. apology refund etc
,

,

� 2شكاوى املنتفعني الأخرى با�ستثناء �شكاوى الفوترة  ،والتى ينتج عنها �إتخاذ �إجراء من قبل املرخ�ص له مثل  :االعتذار ،
اعادة املبالغ  ...الخ .
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اخلدمات ال�صوتية الدولية
International voice services
متطلبات
اجلودة

اخلدمة
املدة الزمنية امل�ستغرقة فى بدء �إجراء املكاملة (بعد تدوير الرقم وحتى �سماع الرنني)
لالت�صال الدوىل

�أقل من  4ثوانى

)Call Set Up Time (Post dialing delay to ring tone

ن�سبة ا�ستخدام مانعات ال�صدى باملقا�سم الدولية للمكاملات ال�صوتية
Percentage of Echo Cancellers Usage at the Central Office

ن�سبة االزدحام لكل م�سار للحركة خالل �ساعات الذروة للحركة
Congestion level per Traffic ROUTE During busy hours

ن�سبة املكاملات الدولية الفا�شلة خالل �ساعات الذروة للحركة
Unsuccessful Call Ratio during busy hour

%99.9

�أقل من %2
�أقل من %3

املدة الزمنية امل�ستغرقة فى معاجلة عطل م�ؤثر على احلركة فى و�صلة بنية حتتية رئي�سية

�أقل من
�أربع �ساعات

املدة الزمنية امل�ستغرقة فى معاجلة عطل م�ؤثر على احلركة فى املنفذ الدوىل

�أقل من
�ساعة واحدة

Resolution time of a Backbone Link fault impacting traffic

Resolution time of International Gateway fault impacting traffic

ن�سبة حمولة معاجلات املقا�سم خالل �ساعات الذروة للحركة
Switch Processor Load during busy hours

جودة ال�صوت من مقيا�س مكون من  5درجات
Speech Quality

اجلريدة الر�سمية العدد ()889
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اقل من %85
�أف�ضل من
 3درجات

الهواتف العمومية
Public Payphones

متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة الهواتف العمومية العاملة الجماىل عدد الهواتف العمومية التى مت تركيبها
Percentage of payphones in working order to the total

�أكرث من %96

number of public payphones

خدمة الكوابل البحرية

Submarine Cables Service

متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة توفر اخلدمة فى جميع الأوقات

Availability

م�ؤ�شرات اتفاقية م�ستوى اخلدمة

Parameters according to SLA

%99.95
ح�سب اتفاقية م�ستوى اخلدمة

خدمة الكوابل الربية
Terrestrial Cables Service

متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة توفر اخلدمة فى جميع الأوقات
Availability

م�ؤ�شرات اتفاقية م�ستوى اخلدمة
Parameters according to SLA

اجلريدة الر�سمية العدد ()889
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%99.95
ح�سب اتفاقية م�ستوى اخلدمة

خدمة بطاقات االت�صال
Calling Card Service
متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة �شكاوى املنتفعني الجماىل عدد املنتفعني
Percentage of beneficiaries complaints to the

�أقل من %1

total number of beneficiaries
عدد �شكاوى املنتفعني اخلا�صة ببطاقات االت�صال الدولية لكل  1000بطاقة

�أقل من 1

number of beneficiaries complaints on
international calling cards per 1000 cards

خدمات االت�صاالت الف�ضائية
Satellite Telecommunications Service
متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة توفر اخلدمة فى جميع الأوقات
Availability

م�ؤ�شرات اتفاقية م�ستوى اخلدمة
Parameters according to SLA
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%99.95

ح�سب اتفاقية م�ستوى اخلدمة

خدمات املعلومات
�أ  -اخلدمة العادية واخلطوط امل�ؤجرة خلدمة الإنرتنت

Information Services

dial-up and leased line internet
متطلبات اجلودة

اخلدمة
املدة الزمنية امل�ستغرقة لتفعيل اخلدمة من تاريخ تقدمي الطلب

Service activation Time

املدة الزمنية امل�ستغرقة للنفاذ لأكرث من  %95من حماوالت الولوج

Time to access for more than 95 % of the login attempts

ن�سبة النفاذ �إىل نقطة موفر خدمة الإنرتنت :

خالل يوم عمل
واحد
 30ثانية

Percentage of accessing the ISP node at

من املحاولة الأوىل from first attempt

� -أكرث من %80

من املحاولة الثانية from second attempt

� -أكرث من %90

من املحاولة الثالثة from third attempt

%100 -

املدة الزمنية لعدم توفر نقطة موفر خدمة الإنرتنت خالل �شهر واحد

ISP node unavailability in one month

 30دقيقة

Packet loss

�أقل من %1

Availability

�أكرث من %99

ن�سبة فقدان احلزم
ن�سبة توفر اخلدمة فى جميع الأوقات
عدد �شكاوى الفواتري لكل مائة فاتورة

number of Billing complaints per 100 bills issued

ن�سبة �شكاوى الفواتري التى يتم حلها خالل ع�شرين يوم عمل

Percentage of billing complaints resolved within 20 working days

املدة الزمنية امل�ستغرقة لإعادة مبالغ ال�ضمان املاىل املدفوعة مقدما بعد �إنهاء اخلدمة ،
�إن وجدت

Time for refund of deposits after closure if applicable

�أقل من %1
�أكرث من %96
�أقل من  30يوم

املدة الزمنية امل�ستغرقة للت�أخري فى �إر�سال حزم املعلومات ):Latency (Delay

  200 - 150مللىثانية
  250 - 200مللىثانية

املحلية Local
الدولية international
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ب  -خدمة الإنرت نت العري�ضة النطاق

Broadband internet
متطلبات اجلودة

اخلدمة
املدة الزمنية امل�ستغرقة لتفعيل اخلدمة

Service activation Time

ن�سبة ا�ستغالل نطاق الو�صالت خالل �ساعات الذروة

Bandwidth Utilization during the busy hours

�أقل من � 7أيام عمل
�أكرث من %70

ن�سبة ال�سرعة لتو�صيل النطاق العري�ض (تنزيل املعلومات)  ،من نقطة
موفر خدمة النفاذ �إىل املنتفع لل�سرعة املن�صو�ص عليها فى اتفاقية
اخلدمة :

Broadband connection Speed (download) from ISP
node to the percentage of beneficiaries

 % 100من ال�سرعة املحددة فى
اتفاقية اخلدمة

ال�سلكى wired broadband services

100% of specification

 % 80من ال�سرعة املحددة
بالن�سبة خلدمات النطاق العري�ض
الراديوى

الراديوى wireless broadband services

80% of specification

املدة الزمنية التى ال يتوفر فيها توفر نقطة موفر خدمة الإنرتنت
خالل �شهر واحد
ن�سبة فقدان احلزم

ISP node unavailability in a month

ن�سبة توفر اخلدمة فى جميع االوقات

Packet loss
Availability

عدد �شكاوى الفواتري لكل مائة فاتورة

number of Billing complaints per 100 bills issued

ن�سبة �شكاوى الفواتري التى يتم حلها خالل ع�شرين يوم عمل

Percentage of billing complaints resolved within
20 working days

املدة الزمنية امل�ستغرقة لإعادة مبالغ ال�ضمان املاىل املدفوعة مقدما
بعد �إنهاء اخلدمة � ،إن وجد

 30دقيقة
�أقل من %1
�أكرث من %99
�أقل من %1
�أكرث من %96

Time for refund of deposits after closure if
applicable

�أقل من  30يوم

Network Latency

 100مللى ثانية

الت�أخري فى ال�شبكة
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,

خدمة االت�صاالت اخلا�صة

Private Telecommunication s services
متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة �شكاوى املنتفعني الجماىل عدد املنتفعني

Percentage of beneficiaries to the total number of
complaints2

�أقل من %1

خدمة اخلطوط امل�ؤجرة (املحلية والدولية)

)Leased line services (national and international
متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة توفر اخلدمة فى جميع الأوقات

Availability

%99.95

املحلية National :

ن�سبة الوفاء لتوفري الربط للطلبات فى املواعيد املحددة فى اتفاقية اخلدمة

)Percentage of fulfillment of Supply Time for Connection as
)per SLA

عدد الأعطال فى كل خط م�ؤجر خالل �شهر واحد

))beneficiaries Fault Numbers of per leased line per one month

ن�سبة الأعطال التى يتم ا�صالحها وفقا للمدة الزمنية املحددة فى اتفاقية اخلدمة

percentage of resolved faults within the time duration
)specified in (SLA
الدولية International :

ن�سبة الوفاء لتوفري الربط للطلبات فى املواعيد املحددة فى اتفاقية اخلدمة .

(Percentage of fulfillment of Supply Time for Connection as
)per SLA

عدد الأعطال فى كل خط م�ؤجر خالل �شهر واحد .

)Numbers of beneficiaries Fault per leased line per one
)month

املدة الزمنية امل�ستغرقة فى معاجلة عطل م�ؤثر على احلركة فى و�صلة بنية حتتية
رئي�سية

)(Resolution time of a Backbone Link fault impacting traffic

ن�سبة الأعطال التى يتم ا�صالحها وفقا للمدد املحددة فى اتفاقية اخلدمة

(percentage of resolved faults within the time duration
)specified in SLA
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 �أكرث من %90 �أقل من� 10أعطال
� -أكرث من %90

 �أكرث من %90 �أقل من� 10أعطال .
 �أقل من� 4ساعات
� -أكرث من %90

خدمات القيمة امل�ضافة

Value Added Services
متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة �شكاوى املنتفعني الجماىل عدد املنتفعني

percentage of beneficiaries complaints to the total of
beneficiaries

� -أقل من %1

الن�صو�ص ال�سمعية Audio text :

ن�سبة اجناز اخلدمة خالل يوم واحد

� -أكرث من %95

)(Service Fulfillment within one day

عدد ال�شكاوى لكل  100منتفع لكل ثالثة �أ�شهر

)(Number of Complaints per 100 beneficiaries per quarter

ن�سبة ال�شكاوى التى يتم حلها خالل ع�شرة �أيام عمل

)(Percentage of Complaint resolved within 10 working days

عدد �شكاوى الفواتري لكل الف فاتورة

))Number of Billing Complaints per 1000 bills

جودة ال�صوت من مقيا�س مكون من  5درجات

))Speech Quality

 �أقل من � 5شكاوى �أكرث من %95 �شكوى واحدة� -أعلى من  4درجات

اخلدمات ذات القيمة العالية premium charged services :

ن�سبة �إجناز اخلدمة

)(Percentage of Service Fulfillment

عدد ال�شكاوى لكل  100منتفع لكل ثالثة �أ�شهر

))Number of Complaints per 100 beneficiaries per quarter

 بناء على الطلب� -أقل من � 5شكاوى

ن�سبة ال�شكاوى التى يتم حلها خالل يومى عمل الجماىل عدد ال�شكاوى
(Percentage of complaints solved within 2 working days to
)the total number of complaints

عدد �شكاوى الفواتري لكل  1000فاتورة

))number of Billing complaints per 1000 bills
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� -أكرث من %99

�شكوى واحدة

خدمة النفاذ عري�ض النطاق الراديوى

Wireless broadband access service
متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة املدة الزمنية لتوفر ال�شبكة الراديوية فى جميع الأوقات
Radio Network Availability

تقدير ر�ضاء املنتفع للخدمات الأ�سا�سية وخدمات البيانات واخلدمات الدولية وغريها
التى يتم تقدميها مبوجب الرتخي�ص  ،يجب �أن يتم من خالل م�سوحات يجريها
طرف ثالث حمايد على �أ�سا�س ربع �سنوى بعد اثنى ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلى
ل�سريان الرتخي�ص
Customer perception of basic , data , international and all
other services provided under the license should be completed
through third party surveys every quarter from 12 months
after the Effective Date

ن�سبة �شكاوى املنتفعني الجماىل عدد املنتفعني
percentage of beneficiaries complaints to the total number of
beneficiaries2

ن�سبة توفر اخلدمة وفقا ملوا�صفات اخلدمة املتفق عليها فى عقد اخلدمة

Service Availability

ن�سبة فقدان احلزم
متو�سط ت�أخر احلزم

Packet loss
Mean packet delay

ن�سبة �شكاوى املنتفعني التى يتم حلها خالل ع�شرة �أيام عمل
percentage of beneficiaries complaints resolved within 10
working days

اجلريدة الر�سمية العدد ()889

- 55 -

�أكرث من %95

�أف�ضل من  3.5درجة

�أقل من %1
�ضمن %10
من املوا�صفات
�أقل من %1
�أقل من  100مللى
ثانية
�أكرث من % 90

متطلبات اجلودة

اخلدمة
ن�سبة املكاملات الفا�شلة الجماىل عدد املكاملات
percentage of Calls Dropped

ن�سبة املكاملات التى مل تنفذ نتيجة االزدحام فى ال�شبكة الجماىل عدد املكاملات
percentage of Calls Blocked due to network congestion

ن�سبة جناح املكاملات

Call Success Rate

�أقل من % 0.8

�أقل من % 1.1
�أكرث من % 95

ن�سبة ت�سليم الر�سائل الق�صرية SMS Delivery   :
خالل  5دقائق within 5 minutes

�أكرث من %90

خالل  30دقيقة within 30 minutes

�أكرث من %99

ن�سبة توفر خدمة البيانات فى جميع الأوقات

Data service availability

�أكرث من %99

 - 1ال يعترب املرخ�ص له خمال بالتزامات جودة اخلدمة املن�صو�ص عليها فى هذا امللحق
�إذا كان الإخالل ناجتا عن تخفي�ض فى جودة اخلدمة نتيجة الربط البينى لأنظمة
املرخ�ص له بنظام ات�صاالت �أى م�شغل مرخ�ص �آخر .
 - 2تقوم الهيئة بن�شر معدالت جودة اخلدمة التى يحققها املرخ�ص له على �أ�سا�س ربع
�سنوى مقارنة مبتطلبات جودة اخلدمة املبينة �أعاله .
� - 3إذا ف�شل املرخ�ص له فى الوفاء مبتطلبات جودة اخلدمة  ،تطبق عليه الغرامات وفقا
ل�ضوابط وقواعد متطلبات جودة اخلدمة التى ت�صدرها الهيئة .
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امللحق (د)
التعميــــــــــــــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجماىل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فى اجلدول �أدناه :
امل�ستوى

� 12شهرا من

� 24شهرا من

� 36شهرا من

� 48شهرا من

� 60شهرا من

التاريخ الفعلى

التاريخ الفعلى

التاريخ الفعلى

التاريخ الفعلى

التاريخ الفعلى

ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص
موظف
تنفيذى

%17

%33

%33

%50

%50

مدير

%13

%37

%50

%50

%50

رئي�س دائرة

%40

%60

%70

%70

%70

رئي�س ق�سم

%57

%69

%75

%77

%87

اخت�صا�صى

%48

%78

%87

%90

%91

موظف
م�ساندة

%76

%84

%92

%94

%94

الإجماىل

%57

%77

%86

%88

%90

فى حالة عدم حتقيق �أى من ن�سب التعمني فى كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التى تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ()1-24
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امللحق ( هـ)
ال�شروط املحددة لأنظمة الكوابل البحرية �أو الربية العابرة للحدود الدولية
على املرخ�ص له مراعاة �أنه قد يتعني عليه احل�صول على ت�صاريح منف�صلة من اجلهات
احلكومية املخت�صة ليتمكن من تركيب �أنظمة الكوابل البحرية والربية فى الأمالك
العامة واخلا�صة .
�أوال  :ال�شروط
 - 1ي�صرح للمرخــ�ص له برتكيب وت�شغيل و�إدارة بنى �أنظمة ات�صاالتــه الدوليــة
(التى ت�شمل حمطات �إر�ساء الكوابل والكوابل الربية ( عرب احلدود ) فى
منطقة الرتخي�ص للربط بني ال�سلطنة والأقطار الأخرى  ،وذلك على �أ�سا�س
غري ح�صرى .
 - 2على املرخ�ص له االمتناع عن قبول �أية امتيازات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من
�أية جهة �أجنبية  ،ما مل مينح �صراحة احلق للقيام بذلك من قبل الهيئة ،
وي�شمل ذلك �أية جهة متتلك �أو ت�سيطر على �أى كيبل �أجنبى وتكون حائزة
على قوة �سوقية كافية فى الطرف الأجنبى من امل�سار مبا ميكنها من الت�أثري
�سلبا على التناف�س فى الأ�سواق العمانية  ،كما يجب عليه االمتناع عن قبول
�أية امتيازات خا�صة م�ستقبال  ،وتكون الهيئة هى اجلهة املحددة والفي�صل
النهائى فى الظروف التى يعترب فيها �أن املناف�سة فى ال�سلطنة قد ت�أثرت �سلبا
ب�سبب االمتيازات املذكورة �أعاله .
 - 3على املرخ�ص له املحافظة على ال�سيطرة املبدئية والفعلية على اجلزء العمانى
من نظام الكيبل البحرى  ،مبا يكفل الوفاء مبتطلبات الهيئة وقراراتها و�أية
�شروط حمددة فى الرتخي�ص .
ثانيا  :موقع بنى االت�صاالت الدولية املرخ�صة
 - 1على املرخ�ص له تزويد الهيئة بالو�صف املحدد ملوقع كل حمطة �إر�ساء كوابل
مت تركيبها �أو ت�شغيلها �أو �إدارتها بوا�سطة املرخ�ص له فى منطقة اخلدمة
طبقا لهذا الرتخي�ص  ،على �أن يت�ضمن الو�صف خارطة تو�ضح الإحداثيات
اجلغرافية املحددة لأى حمطة لإر�ساء الكوابل .
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 - 2على املرخ�ص له فى جميع الأوقات االلتزام مبتطلبات ال�سلطنة ب�ش�أن موقع
الكيبل البحرى التابع له �أو �إخفائه لأغرا�ض حماية و�صون الكيبل التابع له
من �أى تلف �أو �ضرر .
 - 3يجب �أن يكون موقع البنية التحتية لالت�صاالت الدولية داخل املياه الإقليمية
لل�سلطنة ومناطقها وممتلكاتها وعلى �شواطئها متوافقا مع اخلطط املعتمدة
من قبل ال�سلطات املخت�صة بال�سلطنة .
 - 4يجب حتويل موقع �أية بنية االت�صاالت الدولية فى منطقة اخلدمة �أو نقله
بوا�سطة املرخ�ص له على نفقته اخلا�صة بناء على طلب الهيئة �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك �أو لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطنى �أو ل�صيانة وحت�سني
املوانئ لأغرا�ض املالحة �أو لأى مربرات �أخرى مقنعة من وجهة نظر الهيئة .
 - 5يلتزم املرخ�ص له بتقدمي �إخطار كتابى �إىل الهيئة خالل ثالثني يوما من
تاريخ دخول بنية االت�صاالت الدولية �إىل اخلدمة .
ثالثا  :متطلبات جودة اخلدمة
على املرخ�ص له االلتزام مبتطلبات جودة اخلدمة التى حتدد من وقت لآخر
بوا�سطة الهيئة بناء على املعايري الدولية املطبقة فى هذا ال�ش�أن .
رابعا  :تقييم الآثار البيئية
 -1حتتفظ الهيئة باحلق فى مطالبة املرخ�ص له بتقدمي تقييم بيئى بوا�سطة
خمترب م�ستقل معتمد من قبل الهيئة �إذا ر�أت �أن �إر�ساء الكوابل فى مواقع
حمددة و�إن�شاء املحطات الالزمة لإر�ساء الكوابل قد ي�ؤثر على البيئة وذلك
فى �إطار القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
 - 2على املرخ�ص له االلتزام بتعديل خططه �إن تطلب الأمر ذلك طبقا لبيان
التقييم البيئى وتعليمات الهيئة .
خام�سا :االنت�ساب ل�شركة �أجنبية
على املرخ�ص له االلتزام ب�إخطار الهيئة فى حالة انت�سابه �أو �سعيه لالنت�ساب
ل�شركة �أجنبية م�صرح لها بالعمل فى �سوق معني  ،وي�شمل ذلك �أى جهة متتلك �أو
ت�سيطر على حمطة لإر�ساء الكوابل فى ذلك ال�سوق .
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امللحق ( و )
�إلتزام �شركة (تى دى �سى )
يبني هذا امللحق التزام (  )TDC A/ Sللهيئة بامل�ساهمة فى ال�شركة العمانية القطرية
للإت�صاالت �ش  .م  .ع  .م :
� ) TDC A/ S ( - 1شركة م�سجلة فى الدمنارك (حتت رقم الت�سجيــل )CVR 14773908 :
ت�ؤكد انهــا �سوف ت�ستم ــر فــى �إمتـ ــالك  %14من �أ�سهـ ــم ال�شركـ ــة العمانيــة القطري ــة
ل ـلإت�صــاالت �ش  .م  .ع  .م  ، .وذلــك حت ــى م�ضى �سنـ ــة مــن طرحه ــا للإكتت ــاب الع ــام
�أو م�ضى �أربع �سنوات من �إ�صدار الرتخي�ص � ،أيهما �أبعد .
 - 2بالرغم من البند ( )1ل�شركة ( )TDC A/ Sبعد موافقة الهيئة حتويل �أ�سهمها فى
ال�شركة العمانية القطرية للإت�صاالت �ش  .م  .ع  .م  ،فى �أى وقت  ،كليا �أو جزئيا � ،إىل
م�شغل �إت�صاالت �آخر �شريطة �أال تكون القدرات الت�شغيلية لهذا امل�شغل �أقل من قدرات
�شركة ( )TDC A/ Sفى �إن�شاء وت�شغيل �شبكات خدمات االت�صاالت الثابتة العامة .
 - 3لن تكون �شركة ( )TDC A/ Sملزمة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�إمتالك �أ�سهمها فى
ال�شركة العمانية القطرية للإت�صاالت �ش.م.ع.م فى �أى من احلاالت التالية :
�أ  -فى حال ــة وج ــود ق ــوة قاه ــرة ت�ؤث ــر على ال�شركة العمانية القطرية للإت�صاالت
�ش  .م  .ع  .م .
ب  -فى حالة �إلغاء ترخي�ص ال�شركة العمانية القطرية للإت�صاالت �ش.م.ع.م .
ج � -إذا �أ�صبحت �شركة ( )TDC A/ Sعاجزة عن الوفاء بديونها .
 - 4ي�ضمن املرخ�ص له  ،مت�ضامنا مع �شركة ( ، )TDC A/ Sالوفاء بهذا الإلتزام  ،ويعترب
الإخالل به �إخالال ج�سيما ب�أحكام و�شروط الرتخي�ص  ،ويتحمل املرخ�ص له  ،مت�ضامنا
مع ( ، )TDC A/Sامل�س�ؤولية النا�شئة عن هذا الإلتزام .
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