
اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/3

بتجديد ترخي�ص من الفئة الأولى

لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ص.م.ع.ع(

لتقديم خدمات الت�سالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 101/ 96 , 

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 30/ 2002 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يجدد الرتخيـــ�ش مـــن الفئــة الأولى لل�سركة العمانية القطريـــة لالت�ســـالت )�ش.م.ع.ع( 

لتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية , وفقا لأحكام الرتخي�ش املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من تاريخ 19 فرباير 2020م .

�سـدر فـي : 29 من جمادى الثانية �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 23 من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ص.م.ع.ع(
لتقديم خدمات الت�سالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية

المحتويـــات
الجــزء الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة
املــــــادة )1( : تعريفات . 

املـــــادة )2( : املجـــال .

املـــــادة )3( : الربــط .
املـــــادة )4( : الإتاوة ور�سوم الرتخي�ش .

املـــــادة )5( : املـــدة .
املــــادة )6( : التعديل .
املــــادة )7( : الإلغـــــاء .
املــــادة )8( : النتهاء .
املــادة )9( : التجديد .
املـادة )10( : اللتزام .

املادة )11( : الإخطارات .
الجــزء الثانــي

ال�شــروط والمالحــق 
اأول : ال�شــروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة .
2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة .

3 - التزامات التو�سعة .
4 - خدمات الطوارئ .

5 - خدمات دليل املعلومات .
6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة . 

7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة . 
8 - اخلدمات الدولية . 
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9 - التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني . 
10 - متطلبات جودة اخلدمة .

11 - خدمات ال�سيانة . 
12 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة . 

13 - اأ�سعار التجزئة .
14 - خدمات النفاذ والربط البيني . 

15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية . 
16 - اإ�سدار الفواتري . 

17 - الرتقيم . 
18 - الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ش الرتددات . 

19 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال الت�سغيل والتدريب . 
20 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة . 

21 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية . 
22 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة . 
23 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية . 

24 - اللتزام بتوفـري املعلومات . 
25 - اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية .

26 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
27 - ر�سوم الرتخي�ش والر�سوم ال�سنوية .

28 - حقوق الرتفاق .
29 - حتويل الرتخي�ش وانتقاله . 

30 - النزاعات . 
31 - الغرامات . 

ثانيا : املالحـــق : 
امللحــــق )اأ( تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات الت�سالت العامة .

امللحـــق )ب( التعمني .
امللحـــق )ج( الطيف الرتددي املخ�س�ش . 
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الجــزء الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

تعريفــــات

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , مـــا مل يقتــ�ش �سيـــاق الن�ش 
معنى اآخر : 

1 - القانــون : 
قانون تنظيم الت�سالت .

2 - الهيئــة : 
هيئة تنظيم الت�سالت . 

3 - املرخ�ص له : 
ال�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ش.م.ع.ع( .

4 - التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص : 
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ش . 

5 - منطقة الرتخي�ص : 
�سلطنــة عمـــان . 

6 - التابــع : 
اأي �سخـــ�ش طبيعـــي اأو معنـــوي واقـــع حتـــت حتكـــم اأو �سيطـــرة �سخـــ�ش اآخــر طبيعــي 
اأو معنوي , ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر , �سواء من خالل حق امللكية حل�س�ش اأو اأ�سهم , 
اأو حـــق الت�سويـــت , اأو ملكيـــة �سنــدات اأو �سراكـــة اأو ملكية اأي م�سلحة اأخرى اأيا كان 

م�سدر هذه احلقوق .

7 - امل�سغل املرخ�ص : 
كل من يتم منحه ترخي�سا من الفئة الأولى لإن�ساء اأو ت�سغيل البنية الأ�سا�سية لنظام 
اأو لتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة عن طريق ا�ستغالل  عام لالت�سالت 

�سعة �سبكات الت�سالت العامة وفقا لأحكام القانون .
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8 - موفر اخلدمة : 

وفقـــا  الإ�سافـيـــة  العامــة  الت�سالت  خدمات  بتقدمي  ترخي�سا  منحه  يتم  من  كل 

لأحكام القانون .

9 - م�سغل ات�سالت دولية : 

اأي م�سغـــل لنـــظام ات�ســالت فـي بلد اآخر خمول ت�سغيل نظام ات�سالت دولية بغر�ش 

توفـري خدمات الت�سالت . 

10 - خدمات الت�سالت العامة املتنقلة : 

خدمة ات�سالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي اأثناء حتركهم , ويتم تقدميها 

عن طريق بث , واإر�سال اأو ا�ستقبال النب�سات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ش نطاق 

نظام  الراديوية من خالل  الت�سالت  بوا�سطة  وذلك   , الغاية  لهذه  ترددي حمدد 

ات�سالت معد لهذه الغاية . 

11 - اتفاقات املرا�سل الدولية : 

اأي اتفاق مكتوب , بني املرخ�ش له , وبني م�سغل ات�سالت دولية اآخر لتقدمي خدمات 

الت�سالت الدولية .

12 - اإجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له : 

يحققها  التي  الإيرادات  , جميع  الطرفـية  الأجهزة  وتاأجري  بيع  عدا  فـيما   , ت�سمل 

املرخ�ش له خالل �سنة نتيجة بيع اأو تاأجري اخلدمات املرخ�سة , وي�سمل ذلك جميع 

الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�سة اأو الدفعات التي يت�سلمها من امل�سغلني 

املرخ�سني الآخرين , اأو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني اأو خدمات النفاذ , 

وجمــــيع الإيــــرادات اأو الدفعـــات التـــي يت�سلمهـــا مــن موفري خدمة اإعادة البيع , بعد 

خ�سم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�سغلني املرخ�سني الآخرين . 
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املــادة ) 2 (

املجــــال

يرخ�ش لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ش.م.ع.ع( باإن�ساء وت�سغيل �سبكة ات�سالت 
عامة وتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�سادرة 

تنفـيذا له , واأحكام هذا الرتخي�ش . 
املــادة ) 3 (

الربـــط

يجوز للمرخ�ش له ربط اأنظمته املرخ�سة بـاأي نظام ات�سالت مرخ�ش وفقا لأحكام القانون .

املــادة ) 4 (

الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص

1 - يلتزم املرخ�ش له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون 
على اإجمايل اإيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ش , وحت�سب الإتاوة بناء 
على اإجمايل الإيرادات املحققة حتى )31( من دي�سمرب من ال�سنة , وتدفع قبل )30( 
من يناير من ال�سنة التالية , على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى , 

وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ش . 

التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط )27( من اجلزء  2 - يلتزم املرخ�ش له ب�سداد الر�سوم 
الثاين من هذا الرتخي�ش .

املــادة ) 5 (

املــــدة

مدة الرتخي�ش )15( خم�ش ع�سرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه . 

املــادة ) 6 (

التعديــــل

1 - للهيئة واملرخ�ش له التفاق كتابة على تعديل الرتخي�ش . 

2 - يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ش باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك . 
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املــادة ) 7 (

الإلغــــاء

يجــوز للهيئــة بقــرار م�ســبب اإلغـــاء الرتخيــــ�ش , اأو اأي مـــن احلقـــوق املمنوحـــة مبوجبـــه 
وفقا لأحكام القانون . 

املــادة ) 8 (

النتهــــاء

ينتهي الرتخي�ش فـي احلالت الآتية : 
1 - انتهاء مدته .

2 - اإذا انحلــــت ال�سخ�سيــــة القانونيــــة للمرخـــــ�ش لـــه , اأو دخــل مرحلـــة الت�سفـيــة , 
اأو الإفـــال�ش , اأو اتخذت �سده اأي اإجــراءات ق�سائيـــة ذات اأثـــر مماثـــل , اأو تنـــازل 

عن امللكية مل�سلحة دائنيه .

املــادة ) 9 (

التجديـــد

1 - يجوز جتديد الرتخي�ش عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات 
والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

الهيئة فـي موعد  تقررها  التي  2 - يكون جتديد الرتخي�ص خا�شعا للأحكام وال�شروط 
التجديد .

املــادة ) 10 (

اللتـــزام

, واأحكام  له بالأحكام وال�شروط املن�شو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص  1 - يلتزم املرخ�ش 
 , الهيئة  ال�سادرة عن  والإر�سادات  والتوجيهات  والأوامر  والقرارات  واللوائح  القانون 

كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�سلة .

2 - يلتزم املرخ�ش له بال�سماح لأي �سخ�ش خمول من الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع 
لتدقيق اأو فح�ش اأو اختبار اأي نظام .
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املــادة ) 11 (

الإخطـــارات

1 - جميع الإخطارات واملخاطبات التي ت�سدرهــا الهيئــة للمرخـــ�ش لـــه تر�ســل بالربيــد 
على عنوانه امل�سجل ر�سميا اأو ت�سلم باليد ملن يحدده مع التوقيع بال�ستالم , وميكن 
تعديل اآلية ت�سليمها طبقا لأي اآلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية . 

2 - للهيئــة اإر�ســـال الإخطــارات العاجلــة اإلـــى املرخــ�ش له عــن طريق الربيد الإلكرتوين 
على اأن يلي ذلك اإر�سالها مكتوبة , وباملحتوى ذاته . 

3 - يحدد املرخ�ش له اأحد مديريه ل تقل درجته عن درجة كبار املديرين فـي الهيئة , تكون 
مهمـــته الت�ســـال بالهيئـــة , ومتابعــة تنفـيــذ جميـع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ش 

واأي قرارات اأخرى .

اجلـزء الثانـي 

ال�شـروط واملالحـق 

اأول : ال�شــروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة 

1 - 1 - يخول املرخ�ش له تقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة عن طريق 
الأنظمة املرخ�سة , وخدمات الت�سالت العامة الإ�سافـية التي تعتمد 
على خدمات الت�سالت املتنقلة على اأ�سا�ش غري ح�سري فـي منطقة 

الرتخي�ش . 

1 - 2 - يجوز للمرخ�ش له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�سة , 
كلهـــا اأو بع�ســـها , بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن , 
وفـي اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ش له تقدمي تلك اخلدمات 

بنف�سه . 

1 - 3 - يخول املرخ�ش له بيع اأو تاأجري اأجهزة الت�سالت الطرفـية و�سيانتها .
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2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة

2 - 1 - يتعـــني علــــى املرخـــ�ش له اأن ي�ســـعى اإلـــى ا�ستقطــاب التقنيات اجلديدة 
لتطوير اخلدمات املقدمــة و�سمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة .

2 - 2 - يتعـــني علـــى املرخـــ�ش له اأن ي�ســـعى اإلـــى ا�ستقطــاب اأحـــدث البتكارات 
واملنتجات واخلدمات مبا ي�سمن ا�ستفادة املنتفعني منها , ومبا يحقق 
التوافق الت�سغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه البتكارات واملنتجات 

واخلدمات .

2 - 3 - يجب اأن تت�سمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ش له برامج ا�ستثمارية ت�سمل 
التو�سعة , وحتديث ال�سبكات , واأي اإجراءات لزمة لذلك .

3 - التزامات التو�سعة

3 - 1 - يلتـــزم املرخــــ�ش له باأل تقـــل تغطيتـــه اجلغرافـية خلدمـــات الت�سالت 
العامة املتنقلة فـي منطقة الرتخي�ش عن التغطية املوجودة فـي التاريخ 

الفعلي ل�سريان الرتخي�ش .

3 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بتحقيق التزامات تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات 
الت�سالت العامة املن�سو�ش عليها فـي امللحق )اأ( . 

4 - خدمات الطوارئ 

منطقة  فـي  الطوارئ  خدمات  اإلى  النفاذ  بتقدمي  له  املرخ�ش  يلتزم   -  1  -  4
الرتخي�ش جمانا للعموم . 

4 - 2 - يتعني على املرخ�ش له التاأكد من اأن خـدمات الطوارئ - من خالل 
الرقم الذي حتـدده الهيئة لهذا الغـر�ش - متوفـرة جمانا ب�سكل دائم 

وم�ستمـر دون عوائـق .

4 - 3 - للمرخ�ش له ح�سر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا ال�شرط 
لأي جهة طوارئ مكلفة بتقدمي خدمـــات الأمـــن العـــام , اأو الإطفــاء , 
اأو الإ�سعـــاف , اأو خدمـــات خفـــر ال�سواحــل , فــــي احلـــدود التـــي اأقرتهـــا 
اأو وافقت عليها اجلهة املعنية , وفـي غياب مثل هذا الإقرار اأو املوافقة , 

تكون اخلدمة فـي احلدود التي اأقرتها اأو وافقت عليها الهيئة .
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5 - خدمات دليل املعلومات 

مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�ساح عن املعلومات اخلا�سة به , يلتزم 

املرخ�ش له بالآتي : 

5 - 1 - تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم , مقابل تعرفة 

معقولة تقرها الهيئة . 

5 - 2 - ال�سمـــاح لأي م�سغــل مرخ�ش اآخر بالنفاذ اإلى دليل معلوماته بال�سكل 

الهيئة , مبا فـي ذلك  الذي يقـرره , وب�شروط معقولة وعادلة تقرها 

تعوي�ش املرخ�ش له عن النفقات املبا�سرة التي يتحملها نتيجة النفاذ 

اإلى دليل معلوماته , �سريطة اأن يلتزم امل�سغل املرخ�ش الآخر بالآتي : 

لتوجــــيه  اأو  املعلومـــات  دليــل  لتقدمي خدمـــات  املعلومات  ا�ستعمال   - اأ 

متعلقة  معلومات  باأي  عمالءه  يزود  األ  �سريطة   , فقط  املكاملات 

مبنتفع طلب من املرخ�ش له اإبقاء معلوماته �سرية .

ب - منح املرخ�ش له النفاذ اإلى دليل معلوماته بناء على الأ�ســـ�ش ذاتهـــا 

املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )5 - 2( .

 ج - األ يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .

5 - 3 - بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات 

تتعلق بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي اأي بلد اآخر , والتي توفر 

للمرخ�ش له خدمات الت�سال معهـــا , وذلك مقابــــل تعرفـــة معقولـــة 

تقرها الهيئة .

6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة 

يلتزم املرخ�ش له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات 

الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه . 
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7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة 

7 - 1 - يلتزم املرخ�ش له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية 
 , ات�سالته  �سبكة  داخل  ات�سالت  وبرامج  ونظم  ومعدات  اأجهزة  من 
ملتطلبات  حتقيقا  �سبكته  على  الدخول  الأمنية  لالأجهزة  تتيح  والتي 
الأمن الوطني , على اأن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات 
عليه  تن�ش  ملا  وفقا  وذلك   , الفني  التقدم  مبراعاة  املطلوبة  الفنية 
القرارات التي ت�سدر من الهيئة فـي حدود اأحكام القوانني املعمول بها , 
وفــــي حالة تاأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء اأي 
تغيري فـي اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة ات�سالت 
املرخ�ش له , فعليه اأن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية 

فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�سرورية . 

7 - 2 - يجوز لوزير التقنية والت�سالت عند حدوث كارثة طبيعية اأو حوادث 
الـــكوارث  هـــذه  مواجهـــة  لغر�ش  ي�ستدعي  اأن  طارئة  عامة  ا�ستثنائية 
والعاملني  له  املرخ�ش  ات�سالت  و�سبكات  خدمات  جميع  احلوادث  اأو 
لديـــه القائمـــني علــى ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات وال�سبكات , وعلى 
املقدمـــة  الطـــوارئ  خطـــة  وحتديـــث  بتطويـــر  يقـــــوم  اأن  له  املرخــــ�ش 

اإلى الهيئة من فرتة اإلى اأخرى , وبناء على طلب الهيئة .

7 - 3 - يلتـــزم املرخــــ�ش له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة 
اإذا كانت احلوادث الطارئة اأو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني , واأن ينفذ 

خطة الطوارئ , ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .

8 - اخلدمات الدولية

8  - 1 - يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات الت�سالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت 
واخلدمات التي يزوده بها م�سغل مرخ�ش اآخر يكون خمول بالدخول 
فـي اتفاقات مع م�سغلي ات�سالت دولية , ول يجوز للمرخ�ش له الدخول 
فـي اتفاقات املرا�سل الدولية اإل وفقا ل�شروط واأحكام هذا الرتخي�ش . 
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8 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بتزويد الهيئة باملعلومات الــتي تطلبهـــا مل�ساعدتـــها 
فـي الوفاء بالتزاماتها جتاه اأي هيئة اأو منظمة ات�سالت دولية . 

8 - 3 - يلتـزم املرخ�ش له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع املرخ�ش لهم بتقدمي 
خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ش نقل حركة الت�سالت الدولية .

9 - التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني
9 - 1 - يلتــزم املرخــ�ش له باإن�ساء نظام فعــال خلدمــة املنتفعــني فـيمـــا يتعلـــق 
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�سة , مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات .
9 - 2 - يلتزم املرخ�ش له باأن مينح فر�سا مت�ساوية لكل املنتفعني فـي منطقة 
ذاتهــــا  املرخـــ�سة  نوع وجودة اخلدمات  على  فـي احل�سول  الرتخي�ش 
وبنف�ش التعرفة , واأن يحد , وبقدر الإمكان , من التباين فـي التقنيات 

املتاحة اأو املنا�سبة اأو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
9 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ش له باإخطـــار الهيئــة كتابة قبل )12( اثني ع�سر �سهرا 

فـي احلالت الآتية : 
 اأ - اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة . 

ب - اأي تغيري فـي خدمة مرخ�سة قد يجعل اأجهزة اأي م�سرتك تالفة , 
اأو يجعـــل تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال , ويجب اأن يت�سمن 
واإجراءات   , اجلديــــدة  للخدمــــة  املالئـــم  التحول  بيان  الإخطار 
انتقال امل�سرتك اإليها , كما يلتزم باأي متطلبات قد تفر�سها الهيئة 

ل�سمان توفر اخلدمات املرخ�سة .
اأن يكــــون لدى املرخــــ�ش له منــــوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة  يــــجب   - 4 - 9
 , املرخ�شة  باخلدمات  تزويدهم  واأحوال  �شروط  تت�شمن  للمنتفعني 
ويكون للمرخ�ش له تعديلها من وقت لآخر اأو بناء على اأوامر الهيئة , 
ويعترب هذا التعديل �ساري املفعول اإذا مل تعرت�ش الهيئة على منوذج 
التفاقية املعدل خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها 
اأو من التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه , اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على 
النموذج خالل تلك الفرتة , فعليها اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب 
اعرتا�سها , وعليه خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه 

لعرتا�ش الهيئة اأن يعدل التفاقية وفقا لذلك .
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9 - 5 - يلــــتزم املرخــــ�ش له باإبالغ جميع املنتفعني باتفاقية اخلدمة املوحدة 
للمنتفعني وتعديالتها , ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�سة 

وفقا ملا ورد فـي التفاقية . 

9 - 6 - يجــب اأن تكون لدى املرخ�ش له لئحة تت�سمن اإجراءات فعالة لنظر 
العامة  الت�سالت  خدمــات  بتقديــم  يتعلـــق  فـيمـــا  املنتفعـــني  �سكـــاوى 
املتنقلة , وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�سر هذه الالئحة اأو الطالع 
عليها , ويلتزم املرخ�ش له بالبت فـي ال�سكاوى املقدمة من املنتفعني 
, وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات واأوامر واإر�سادات  حال ت�سلمها 

الهيئة . 

9 - 7 - يــجب احل�سول على موافقة الهيئة عند تعديل الالئحة امل�ســـار اإليها 
فـي البند )9-6( , وي�سبح التعديل �ساريا اإذا مل تعرت�ش الهيئة عليه 
التاريخ  من  اأو  لها  ت�سليمه  تاريخ  من  عمل  يوم  ثالثني   )30( خالل 
الالحق املحدد لتنفـيذه , اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على الالئحة خالل 
تلك الفرتة فعليها اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب اعرتا�سها , وعليه 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه لعرتا�ش الهيئة 

اأن يعدل الالئحة ويقدمها للهيئة .

9 - 8 - يلـــتزم املرخـــ�ش له بـــرد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني اأو غريهم خالل 
الأجل الذي حتدده الهيئة , وذلك فـي حالة اإلغاء اأو انتهاء الرتخي�ش 

اأو التوقف عن توفـري اأي خدمة مرخ�سة . 

10 - متطلبات جودة اخلدمة 

10 - 1 - يلتزم املرخ�ش له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا للوائح التي 
ت�سدرها الهيئة من وقت لآخر . 

10 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ ب�سجالت للمعلومات تثبت التزامه مبتطلبات 
, كمــــا يلتـــزم  جودة اخلدمة , وذلك على النحو الذي حتدده الهيئــــة 
بالوفاء مبتطلبات الإف�ساح عن اأي معلومات اإ�سافـية تطلبها الهيئة , 

وبن�سر موؤ�سرات اأداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم . 
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11 - خدمات ال�سيانة 

 يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 
يوفر له اخلدمة املرخ�سة , وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ش , واأجهزة 

الت�سالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ش له .
12 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة

12 - 1 - ل يجوز للمرخ�ش له اإنهاء عمل الأنظمة املرخ�سة , اأو اأي جزء منها 
ب�سكل متعمد , كما ل يجوز له اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات املرخ�سة 
دون اإخطار كتابي م�سبق للهيئة , واإخطار م�سبق للمنتفعني املتاأثرين 

باإنهاء اخلدمة اأو تعليقها وفق اإطار زمني حتدده الهيئة .

12 - 2 - ل ينطبق ال�شرط )12 - 1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

 اأ - اإذا كان الإنهاء اأو التعليق راجعا حلالة طارئة , كحالة القوة القاهرة . 

 ب - اإذا كـــان الإنهـــاء اأو التعليق خلدمة مرخ�سة يوفرها املرخ�ش له 
ملنتفع ما ي�سكل نظام ات�سالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�سة .

13 - اأ�سعار التجزئة 

يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�سة 
باأ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات التي 

ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن . 
14 - خدمات النفاذ والربط البيني 

14 - 1 - يجوز للمرخ�ش له احل�سول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا 
للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ش 
البيني  النفاذ والربط  له م�ستحق يرغب فـي احل�سول على خدمات 

وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 - 3 - يجــــوز للمرخـــ�ش له طلــب النفاذ على اأ�س�ش جتارية للبنية الأ�سا�سية 
التابعة للمرخ�ش لهم الآخرين , التي ل تخ�سع لأحكام لئحة النفاذ 

والربط البيني .
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15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية 
15 - 1 - يلــتزم املرخــــ�ش له باأي لوائـــح اأو معايري فنية اأو قواعد اأو اإر�سادات 
ت�سدرها الهيئة بغر�ش �سمان التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واخلدمات 
م�سغلني  قبل  من  املقدمة  الت�سالت  وخدمات  اأنظمة  مع  املرخ�سة 

مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا , واقت�ساديا .
15 - 2 - يلتـــزم املرخــــ�ش له بالتاأكـــد من اأن جميع مكونات الأنظمة املرخ�سة , 
والأجهزة املربوطة بها , والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة , 
موافـــق عليـــها , ومعتمــدة وفقا لأحكام القانون واللوائح اأو اأي معايري 

فنية حتددها , اأو توافق عليها الهيئة . 
16 - اإ�سدار الفواتري 

مـــع عدم الإخــالل مبا تقرره الهيئة ب�ساأن الفواتري ال�سادرة عن املرخ�ش له , 
يلتزم املرخ�ش له بالآتي : 

 16 - 1 - عدم اإ�سدار اأي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�سة اإل اإذا كان كل مبلغ مدرج 
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .

16 - 2 - اأن تكون لديه لئحة اإجراءات منا�سبة ت�سمن الدقة فـي اإ�سدار الفواتري 
الهيئة على  , ويتعني احل�سول على موافقة   )1 - لل�شرط )16  وفقا 

هذه الالئحة قبل و�سعها مو�سع التطبيق .
16 - 3 - الحتفاظ بال�سجالت الالزمة للتاأكد من اأن اإجراءات اإ�سدار الفواتري 
متوافقة مع اخل�شائ�ص الواردة فـي اللئحة امل�شار اإليها فـي ال�شرط 
 )2( عن  تقل  ل  ملدة  ال�سجالت  بهذه  الحتفاظ  ويتعني   ,  )2  -  16(

�سنتني من تاريخ اإعدادها .
16 - 4 - تزويد الهيئة من وقت لآخر باأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة 
املعايري املطبقة ب�ساأن اإ�سدار الفواتري , واأن ي�سمح لأي �سخ�ش تخوله 
الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع لتدقيق اأو فح�ش اأو اختبار نظام 

اإ�سدار الفواتري اأو اأي جزء منه , وذلك على نفقته .
16 - 5 - تقدمي معلومات مف�سلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على 
طلبه , فـيما يتعلق باأ�سعار اأي خدمات ات�سالت قدمت له , وذلك نظري 

تعرفة معقولة تقرها الهيئة . 
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17 - الرتقيـــم 

17 - 1 - يلتزم املرخ�ش له فـي �ساأن خطة الرتقيم وتخ�سي�ش اأرقام الت�سالت 
عن  �سادرة  توجيهات  اأو  اإر�سادات  اأو  اأوامر  اأو  قرارات  اأو  لوائح  باأي 

الهيئة فـي هذا ال�ساأن . 

17 - 2 - تبذل الهيئة جهودا معقولة لالإخطار م�سبقا عن اأي عملية اإعادة تخ�سي�ش 
اأحقية الهيئة  اأو تغيري مهم فـي خطة الرتقيم واإدارتها مع  لالأرقام 
فـي تقا�سي ر�سوم مقابل اإدارتها خطة الرتقيم وفقا لأحكام القانون . 

ب�ساأن  الآخرين  املرخ�سني  امل�سغلني  بالتعاون مع  له  املرخ�ش  يلتـــزم   -  3  -  17
تو�سيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل , وذلك لتمكني 
املنتفعني من النتقال مـن م�سغل مرخ�ش اإلى اآخر دون احلاجة لتغيري 

اأرقامهم . 

18 - الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ش الرتددات

18 - 1 - تخـــ�س�ش الهيئـــة للمرخـــ�ش له من وقت لآخر , الرتددات الراديوية 
اأو حزم الرتددات ال�سرورية , فـي اإطار ترخيـــ�ش راديـــوي , وفقا ملا تن�ش 
توفر  على  وبناء   , الرتددي  الطيف  لتوزيع  الوطنيــة  اخلطــة  عليــه 
الرتددات املطلوبة , وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ش له من ممار�سة 
حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ش , �سريطة اأن يلتزم بالآتي : 

املكونة ملحطاته  الراديويـــة  اأجهــــزة الت�ســــالت  اأن  مــــن  التحقـــق  اأ - 
الراديوية م�سممة ومبنية وم�ستخدمة وم�سونة بحيث ل تت�سبب 
جميع  مع  متوافقة  واأنها   , ا�ستعمالها  عند  �سار  تداخل  اأي  فـي 

اللوائح ذات ال�سلة ال�سادرة من الهيئة .

ب - عدم ال�سماح لأي �سخ�ش باأن ي�ستخدم اأيا من الأجهزة الراديوية 
املكونة ملحطاته الراديوية , اإل اإذا كان هذا ال�سخ�ش حتت اإ�سراف 

املرخ�ش له اأو خمول بذلك .
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 ج - التاأكد من اأن كل الأ�سخا�ش الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية 
ب�شروط هذا  تامة  الراديوية على وعي ومعرفة  املكونة ملحطاته 

الرتخي�ش , وملتزمون بها .

اأي  فـي  الو�سول  الهيئة بحرية  �سخ�ش خمول من  ال�سمـــاح لأي   - د 
وقت اإلى حمطاته الراديوية بغر�ش التفتي�ش اأو الفح�ش , وذلك 
مـــن اأجـــل التحـــقق مـــن الـــتزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص , 

اأو فح�ش م�سادر التداخل الراديوي .

هـ - عدم ا�ستعمال حمطاته الراديوية اأو غلقها متاما ووقفها عن العمل 
وفقا  بذلك  ر�سميا  الهيئة  علـــى طلب ممن تخوله  بــــناء   , فــــورا 
لأحكام القانون وللمدة التي يحددها فـي طلبه , وذلك فـي حالة 
اإخلل املرخ�ص له باأي �شرط من �شروط الرتخي�ش الراديوي , 

اأو خمالفة اأحكام القانون . 

و - عدم ت�سغيل اأو ا�ستخدام املحطات الراديوية اأو اأجهزة الت�سالت 
الراديوية فـي اأي غر�ش خالفا لالأغرا�ش املحددة فـي الرتخي�ش 

الراديوي .

ز - التقيد بجميع التفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة 
املتجاوزة  التغطية  على  ال�سيطرة  اأجل  من  املجاورة  الدول  مع 
وفقا  الرتددات  ا�ستخدام  وجوب  مع   , ال�سار  والتداخل  للحدود 
الدولــي  الحتــاد  عـــن  ال�ســـادرة  والتو�سيــــات  والقـــرارات  للوائـــح 
املناطق  فـي  له  املخ�س�سة  الرتددات  ا�ستخدام  عند  لالت�سالت 

احلدودية وال�ساحلية .

18 - 2 - يجــــوز للهيئـــة بقـــرار م�سبب , وبناء على مقت�سيات امل�سلحة العامة , 
اأن تــــعدل الرتخيـــ�ش الراديـــوي اأو تلغيــه بناء على طلب املرخ�ش له , 

اأو ب�شبب اإخلل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .
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18 - 3 - تبقى ملكية جميع الرتددات التي تخ�س�سها الهيئة للمرخـــ�ش لـــه مبا 
فـي ذلك التخ�سي�سات الواردة بامللحق )ج( ملكية عامة , ول تنتقل ملكيتها 
التخ�سي�سات  هذه  وتكفل   , له  تخ�سي�سها  عند  فرد  اأو   , جهة  لأي 
للمرخ�ش له احلق فـي ا�ستخدام هذه الرتددات فقط فـي اأثناء فرتة 

الرتاخي�ش املرتبطة بها . 

19 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال الت�سغيل والتدريب 

19 - 1 - يلتزم املرخ�ش له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العمانيني ل�سغل 
 , امل�ستويات  كل  وفـي   , والإداري  الفني  التنظيمي  هيكله  فـي  املتاحة  املهن 
كما يلتزم بتحقيق ن�سب التعمني املن�سو�ش عليها فـي امللحق )ب( , ويجوز 
بقرار من الرئي�ش التنفـيذي للهيئة زيادة تلك الن�سب وفقا لتوجه احلكومة 
, توقع  , وفـي حالة عدم التزام املرخ�ش له بن�سب التعمني  ال�ساأن  فـي هذا 
 , املخت�سة  اجلهة  املقررة مبعرفة  الغرامة  تقل عن  الهيئة غرامة ل  عليه 
وذلك دون الإخلل بالإجراءات املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )31( من هذا 

الرتخي�ش . 

19 - 2 - يجوز للمرخ�ش له ت�سغيل خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�سغيل و�سيانة , 
اأنظمــــة الت�ســـالت وتقديـــم اخلدمــــات املرخ�ســة , وذلك وفقا  وا�ستغـــالل 
بال�سرية  الهيئة  تزويد  �سريطـة   , ال�سلة  ذات  والقرارات  واللوائح  للقوانني 
الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل ت�سغيل اأي منهم , وعلى املرخ�ش له 
خف�ش عدد هوؤلء اخلرباء وتاأهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجالت وفقا 

لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

20 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة

اأق�سى  اإلى  يلتزم املرخ�ش له بتعزيز م�سرتياته من ال�سلع واخلدمات املحلية 
العمانية  وال�سركات   , العمانيني  وقدرات  اإمكانيات  والعمل على حت�سني   , حد 
بغر�ش حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية 

التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن .
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21 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية 
21 - 1 - يلتزم املرخ�ش له باأن يبذل كل جهد ممكن ل�سمان خ�سو�سية و�سرية 
يكت�سبها خالل عمله  اأو  التي يح�سل عليها  العمل  واأ�سرار  املعلومات 
و�سع  طريق  عن  وذلك   , املرخ�سة  باخلدمات  يزوده  �سخ�ش  اأي  من 
الإجــــراءات املنا�سبــــة وتطبيقهـــا للحفـــاظ على �سرية تلك املعلومات 

اخلا�سعة حلماية القانون .
21 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�سة 
, وفاء مبتطلبات  الهيئة  تقبله  الذي  بالقدر  ال�سرية  باملحافظة على 

ال�شرط )21 - 1( .
21 - 3 - يلتزم املرخ�ش له باأل ي�ستعمل اأو ي�سمح با�ستعمال اأي جهاز من مكونات 
الأنظمـــة املرخـــ�سة القــــادرة علــــى الت�سجــــيل اأو املراقبـــة ال�سامتـــة اأو 
 التن�ســـت علــــى مكاملات هاتفـيــــة جاريــــة اأو بيانــــات منقـــولة بوا�سطـــة 
ال�سبكة , اإل اإذا كان ذلك فـي احلالت التي يبينها القانون , وبالإجراءات 
املن�ســـو�ش عليـــها فـــيه , وبعد احل�سول على موافقة اجلهات الأمنية 

اأو ال�سلطة الق�سائية . 
22 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة

22 - 1 - يحظر على املرخ�ش له اأن يدعم ب�سكل غري عادل , متبادل اأو من جانب 
واحد , اأعماله اأو اأعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخ�ش 
اأو اأي خدمات يتم  له تقدميها وفقا لل�شرط )1( من اجلزء الثاين , 

توفـريها وفقا لأي ترخي�ش �سادر من الهيئة . 
22 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية 

بني الأعمال املن�سو�ش عليها فـي ال�شرط )22 - 1( . 
22 - 3 - تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ش له لل�شرط ) 22 - 1( الإجراءات 
التي تراها لزمة , مع مراعاة ما اإذا كان املرخ�ش له قام بالدعم بغر�ش 
الوفاء باأي التزام مفرو�ش عليه مبقت�سى هذا الرتخي�ش من عدمه . 
22 - 4 - يلتزم املرخ�ش له بجميع اللوائح ال�سارية فـي �ساأن املمار�سات املنافـية 
للمناف�سة , والهيمنة على ال�سوق واإ�ساءة ا�ستخدام املركز املهيمن , وكل 

القرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات ال�سادرة من الهيئة . 
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23 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية 

23 - 1 - يلتـــزم املرخــــ�ش له خالل )5( خم�سة اأ�سهر من نهاية ال�سنة املاليــة , 
اأن ي�سلم الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة , 
ويتعيـــن اأن تكون م�سحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني 
اإليها ,  اأن هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ش له فـي ال�سنة امل�سار 
واأنها قد اأعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها , واملقبولة فـي ال�سلطنة .

23 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل ال�ستثمارات 
بها  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات 
الإتاوة  ح�ساب  لغر�ش  الهيئة  لطلب  ووفقا   , ال�سلطنة  فـي  واملقبولة 
ور�سوم الرتخي�ش وغريها من املدفوعات التي ين�ش عليها القانون .

23 - 3 - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ش له اأن يزودها مبعلومات حما�سبية 
ب�شكل  , وفر�شها  الرتخي�ص  �شروط  اأجل مراقبة تطبيق  اأخرى من 
مدة  خالل  املعلومات  بتلك  الهيئة  تزويد  له  املرخ�ش  وعلى   , فعال 

معقولة حتددها له .

23 - 4 - اإذا ف�سل املرخ�ش له فـي الوفاء باللتزامات املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط 
)23 - 2( اأو اإذا كان النظام املحا�سبي الذي و�سعه املرخ�ش له قد ف�سل 
فـي حتقيق اأهدافه املن�شو�ص عليها فـي هذا ال�شرط , جاز للهيئة اأن 
اأن يوفر بع�ش اخلدمات املرخ�سة من خالل  تطلب من املرخ�ش له 
ق�سم اأو اأق�سام منف�سلة , اأو فرع اأو فروع منف�سلة , اأو تابع اأو تابعني 

منف�سلني .

23 - 5 - يلتزم املرخ�ش له عند ح�سوله على اأكرث من ترخي�ص , بتطبيق ال�شرط 
)23 - 1( على كل ترخي�ش ب�سكل منف�سل وبنف�ش املتطلبات .

24 - اللتزام بتوفـري املعلومات 

24 - 1 - يلتــــزم املرخـــ�ش له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة الحتفاظ 
بها وفقا للطريقة التي حتددها , واأن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده , 
وللهيئة اأن تطلب هذه املعلومات فـي �سكل تقارير واإح�سائيات دورية , 

واأي �سكل اآخر .
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24 - 2 - يتيح املرخ�ش له لأي �سخ�ش تخوله الهيئة الو�سول فـي اأي وقت اإلى كل 
اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط 

الرتخي�ش .

24 - 3 - يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ش له وفقا لل�شرط )31( من هذا 
ال�سكل  اأو قدمها بخالف   , املعلومات  بتقدمي  يلتزم  اإذا مل  الرتخي�ش 

الذي حددته الهيئة , اأو فـي غري املوعد املحدد .

25 - اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية

25 - 1 - يجب اأن يكون اإ�سناد املرخ�ش له لأعمال الأن�سطة الت�سغيلية لالأنظمة 
الهيئة  موافقة  بعد  ال�سلطنة  فـي  م�سجلة  غري  �سركات  اإلى  املرخ�سة 
التنفـيــــذي للهيئــــة  الرئيـــ�ش  التي ي�سدر بها قــرار مـــن  وفقا لالأ�س�ش 

فـي هذا ال�ساأن .

25 - 2 - يجـــوز للهيئــة فـي اأي وقت اأن تطلب اأي معلومات تتعلق باإ�سناد تلك 
الأعمال اإلى �سركات خارجية .

26 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم 

26 - 1 - يجب احل�سول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ش لأ�سهمه 
ذلك  ميلكها  التي  الرتاكمي  الأ�سهم  عدد  يجعل  له  املرخ�ش  لدى 
اأ�سهم  من  باملائة  خم�سة   )%5( ن�سبة  يتجاوز  اأو  اإلى  ي�سل  ال�سخ�ش 

املرخ�ش له .

26 - 2 - يجب اأن يقدم طلب املوافقة امل�شار اإليه فـي ال�شرط )26 -1( قبل )30( 
ثالثني يوم عمل من �سريان هذا التغيري اأو اكت�ساب الأ�سهم . 

26 - 3 - يلتزم املرخ�ش له باإبالغ الهيئة �سنويا خالل )30( ثالثني يوم عمل 
من كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش با�سم اأي �سخ�ش 
اأ�سـهم  من  باملائة  خم�سني   )%50( من  اأكرث  ميلك  معنوي  اأو  طبيعي 
اأو غري املبا�سرة , وجمموع الأ�سهم التي ميلكها  املرخ�ش له املبا�سرة 

فـي تاريخ الإبالغ .

26 - 4 - يجـــوز للهيئــة اأن تطلب من املرخ�ش له اأي معلومات ذات عالقة باأي 
اندماج اأو ا�ستحواذ خا�سة به . 
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 27 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية

27 - 1 - يلتـــزم املرخـــ�ص له ب�ســداد مبلغ وقدره )75000000( خم�سة و�سبعون 
مليون ريال عماين اإلى الهيئة كر�سوم الرتخي�ص واحلقوق املرتبطة 
به ال�ستخدام الطيف الرتددي املخ�س�ص وامل�سار اإليه فـي امللحق )ج( 

عن فرتة الرتخي�ص .

27 - 2 - يلتـــزم املرخـــ�ص له ب�ســـداد الر�ســوم ال�سنويــة التــــي حتددهــــا الهيئـــة 
املتوقعة لكل  الت�سغيل والنفقات  القدر الالزم لتكاليف  مبا ال يجاوز 
وطبقا  القادمة  لل�سنة  التقديرية  مليزانيتها  وفقا  للهيئة  مالية  �سنة 
الأحكام القانون , وت�سدد ح�سة ال�سنة االأولى للهيئة خالل )30( ثالثني 
يوما من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص , وفـيما يلي ت�سدد �سنويا 

مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز اأول يناير من كل عام .

27 - 3 - يتحمل املرخ�ص له فـي حالة التاأخر عن دفع الر�سوم امل�سار اإليها فـي 
على  ال�سنوية  الفائدة  ن�سبة مبقدار   , ميعادها  فـي   )2-  27( ال�شرط 
قبل  من  الآخر  وقت  من  ن�سرها  يتم  التي  التجارية  البنوك  قرو�ص 

البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري .

27 - 4 - حتت�ســـب ر�ســـوم الرتاخيـــ�ص الراديويــة , �ساملــة ر�ســم تقديــم الطلب 
والت�سجيل والر�سم ال�سنوي , وفقا لالئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام 
الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها ال�سادرة من الهيئة .

28 - حقوق االرتفاق 

والعقارات  االأرا�سي  فـي  املرخ�ص  االت�ساالت  نظام  تركيب  له  للمرخ�ص  يجوز 
وذلك   , املرخ�سة  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  ال�سرورية  باالأعمال  يتعلق  فـيما 

وفقا الأحكام القانون واأي قوانني اأخرى ذات �سلة . 
29 - حتويل الرتخي�ص

29 - 1 - ال يجوز للمرخــــ�ص له حتويـــل هـــذا الرتخيــــ�ص اإلى اأي �سخــ�ص اآخر 
اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة . 

29 - 2 - يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص اإليه اأن يقدم الوثائق التي 
تراها الهيئة منا�سبة ك�شرط الكت�شاب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص .
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30 - النزاعــــات 

لهم  واملرخ�ص  له  املرخ�ص  بني  تن�ساأ  التي  النزاعات  فـي  النظر  الهيئة  تتولى 

االآخرين اأو املنتفعني والف�سل فـيها وفقا الأحكام القانون واللوائح ال�سادرة من 

الهيئة . 

31 - الغرامــــات 

اإخالله بااللتزامات املفرو�سة  31 - 1 - تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند 

الهيئة  , ومينح مهلة معقولة تقدرها  الرتخي�ص  عليه مبوجب هذا 

مبا ال يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ليقدم خطة عمل الإ�سالح 

التي  احلاالت  فـي  وذلك   , لتنفـيذها  الالزمة  املدة  تت�سمن  االإخالل 

, واإخطار  اإقرار اخلطة  , وللهيئة  اإ�سالح االإخالل ممكنا  يكون فـيها 

املرخ�ص له لتنفـيذها . 

31 - 2 - باالإ�سافـــة اإلــى اأي جزاءات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص , اأو اأي 

جزاءات من�سو�ص عليهـــا فـي القانـــون , والقوانـــني االأخــرى اأو اللوائح 

اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا لها , تفر�ص الهيئة على املرخ�ص له الغرامة 

لل�شرط طبقا  يدفعها  التي  احل�شة  من  مئوية  بن�سبة  تقدرها   التي 

 )27 - 2( من هذا الرتخي�ص , وذلك فـي اأي من احلاالت االآتية : 

اأ - اإذا مل يقدم املرخ�ص له خطة اإ�سالح خالل املدة املحددة من 

الهيئة , اأو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .

ب - اإذا ف�ســــل املرخـــ�ص لـــه فـي تنفـيذ خطة االإ�سالح خالل املدة 

املحددة له من الهيئة .

ج - اإذا مل يلتزم املرخ�ص له باأي من اأحكام و�شروط هذا الرتخي�ص . 

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

ثانيـــا : املالحـــق 

امللحـــق ) اأ (

تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات الت�سالت العامة

يلتزم املرخ�ش له ببناء )125( مائة وخم�ش وع�سرين حمطة قاعدية بتقنية اجليل الثالث 

التي  املواقع  فـي  الرتخي�ش  هذا  �سريان  تاريخ  من  �سنوات  ثالث   )3( خالل  الأقل  على 

حتددها الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ش له .
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 امللحـــق ) ب (

التعمـــني

1 - يلتزم املرخ�ش له بتحقيق احلد الأدنى لن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق . 

2 - فـي حالة عدم حتقيق اأي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى , توقع الغرامة التي تقدرها 

الهيئة وفقا لل�شرط ) 19 - 1( .

ن�سبة التعمنيم�ستويـــات الوظائـــف

50%موظف تنفـيذي

50%مدير

70%رئي�ش دائرة 

87%رئي�ش ق�سم 

91%مهنــــي

94%موظف م�ساندة

90%اإجمايل موظفـي ال�سركة 
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امللحـــق ) ج (

الطيف الرتددي املخ�س�ص

الرقم
النطاق الرتددي

)ميجاهريتز(
حدود احليز الرتددي املخ�س�ص

)ميجاهريتز(

عر�ص احليز 
الرتددي 
املخ�س�ص

)ميجاهريتز(

1800 862 - 852 / 821 -  81110 * 2

2900959.9 - 947.7 / 914.9 - 902.712.2 * 2

318001845.1 - 1825.1 / 1750.1 - 1730.120 * 2

421002125 - 2110 / 1935 - 192015 * 2

526002640 - 2620 / 2520 - 250020 * 2
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