اجلريدة الر�سمية العدد ()1331

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/3
بتجديد ترخي�ص من الفئة الأولى
لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقديم خدمات االت�صاالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96 /101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002 /30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يجدد الرتخي ــ�ص م ــن الفئــة الأولى لل�شركة العمانية القطري ــة لالت�ص ــاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية  ,وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ  19فرباير 2020م .
�صـدر فـي  29 :من جمادى الثانية �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقديم خدمات االت�صاالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية
المحتويـــات
الجــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املـ ـ ــادة ( : )1تعريفات .
امل ـ ــادة ( : )2املج ــال .
امل ـ ــادة ( : )3الربــط .
امل ـ ــادة ( : )4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
امل ـ ــادة ( : )5امل ــدة .
املـ ــادة ( : )6التعديل .
املـ ــادة ( : )7الإلغ ـ ــاء .
املـ ــادة ( : )8االنتهاء .
املــادة ( : )9التجديد .
املـادة ( : )10االلتزام .
املادة ( : )11الإخطارات .
الجــزء الثانــي
ال�شــروط والمالحــق
�أوال  :ال�شــروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2التقنيات واخلدمات اجلديدة .
 - 3التزامات التو�سعة .
 - 4خدمات الطوارئ .
 - 5خدمات دليل املعلومات .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
 - 8اخلدمات الدولية .
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 - 9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 - 10متطلبات جودة اخلدمة .
 - 11خدمات ال�صيانة .
� - 12إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة .
� - 13أ�سعار التجزئة .
 - 14خدمات النفاذ والربط البيني .
 - 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
� - 16إ�صدار الفواتري .
 - 17الرتقيم .
 - 18االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات .
 - 19التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب .
 - 20التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل ال�سلطنة .
 - 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 - 22حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة .
 - 23متطلبات تقارير احل�سابات املالية .
 - 24االلتزام بتوفـري املعلومات .
� - 25إ�سناد الأعمال �إلى �شركات خارجية .
 - 26الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
 - 27ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية .
 - 28حقوق االرتفاق .
 - 29حتويل الرتخي�ص وانتقاله .
 - 30النزاعات .
 - 31الغرامات .
ثانيا  :املالح ــق :
امللحـ ــق (�أ) تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات االت�صاالت العامة .
امللح ــق (ب) التعمني .
امللح ــق (ج) الطيف الرتددي املخ�ص�ص .
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الجــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
تعريفــــات
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ,م ــا مل يقتــ�ض �سي ــاق الن�ص
معنى �آخر :
 - 1القانــون :
قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2الهيئــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 3املرخ�ص له :
ال�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) .
 - 4التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5منطقة الرتخي�ص :
�سلطنــة عم ــان .
 - 6التابــع :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حت ــت حتك ــم �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص �آخــر طبيعــي
�أو معنوي  ,ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ,سواء من خالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم ,
�أو ح ــق الت�صوي ــت � ,أو ملكي ــة �سنــدات �أو �شراك ــة �أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان
م�صدر هذه احلقوق .
 - 7امل�شغل املرخ�ص :
كل من يتم منحه ترخي�صا من الفئة الأولى لإن�شاء �أو ت�شغيل البنية الأ�سا�سية لنظام
عام لالت�صاالت �أو لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة عن طريق ا�ستغالل
�سعة �شبكات االت�صاالت العامة وفقا لأحكام القانون .
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 - 8موفر اخلدمة :
كل من يتم منحه ترخي�صا بتقدمي خدمات االت�صاالت العامــة الإ�ضافـي ــة وفق ــا
لأحكام القانون .
 - 9م�شغل ات�صاالت دولية :
�أي م�شغ ــل لن ــظام ات�صــاالت فـي بلد �آخر خمول ت�شغيل نظام ات�صاالت دولية بغر�ض
توفـري خدمات االت�صاالت .
 - 10خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة :
خدمة ات�صاالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي �أثناء حتركهم  ,ويتم تقدميها
عن طريق بث  ,و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ض نطاق
ترددي حمدد لهذه الغاية  ,وذلك بوا�سطة االت�صاالت الراديوية من خالل نظام
ات�صاالت معد لهذه الغاية .
 - 11اتفاقات املرا�سل الدولية :
�أي اتفاق مكتوب  ,بني املرخ�ص له  ,وبني م�شغل ات�صاالت دولية �آخر لتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية .
� - 12إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
ت�شمل  ,فـيما عدا بيع وت�أجري الأجهزة الطرفـية  ,جميع الإيرادات التي يحققها
املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات املرخ�صة  ,وي�شمل ذلك جميع
الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات التي يت�سلمها من امل�شغلني
املرخ�صني الآخرين � ,أو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني �أو خدمات النفاذ ,
وجمـ ــيع الإيـ ــرادات �أو الدفع ــات الت ــي يت�سلمه ــا مــن موفري خدمة �إعادة البيع  ,بعد
خ�صم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�شغلني املرخ�صني الآخرين .
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املــادة ( ) 2
املجــــال
يرخ�ص لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) ب�إن�شاء وت�شغيل �شبكة ات�صاالت
عامة وتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له  ,و�أحكام هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
الربـــط
يجوز للمرخ�ص له ربط �أنظمته املرخ�صة بـ�أي نظام ات�صاالت مرخ�ص وفقا لأحكام القانون .
املــادة ( ) 4
الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص
 - 1يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون
على �إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ,وحت�سب الإتاوة بناء
على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى ( )31من دي�سمرب من ال�سنة  ,وتدفع قبل ()30
من يناير من ال�سنة التالية  ,على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى ,
وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ص .
 - 2يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط ( )27من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 5
املــــدة
مدة الرتخي�ص ( )15خم�س ع�شرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه .
املــادة ( ) 6
التعديــــل
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
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املــادة ( ) 7
الإلغــــاء
يجــوز للهيئــة بقــرار م�ســبب �إلغ ــاء الرتخيـ ــ�ص � ,أو �أي م ــن احلق ــوق املمنوح ــة مبوجب ــه
وفقا لأحكام القانون .
املــادة ( ) 8
االنتهــــاء
ينتهي الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء مدته .
� - 2إذا انحلـ ــت ال�شخ�صيـ ــة القانونيـ ــة للمرخ ـ ــ�ص ل ــه � ,أو دخــل مرحل ــة الت�صفـيــة ,
�أو الإف ــال�س � ,أو اتخذت �ضده �أي إ�جــراءات ق�ضائي ــة ذات �أث ــر مماث ــل � ,أو تن ــازل
عن امللكية مل�صلحة دائنيه .
املــادة ( ) 9
التجديـــد
 - 1يجوز جتديد الرتخي�ص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات
والإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2يكون جتديد الرتخي�ص خا�ضعا للأحكام وال�شروط التي تقررها الهيئة فـي موعد
التجديد .
املــادة ( ) 10
االلتـــزام
 - 1يلتزم املرخ�ص له بالأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص  ,و�أحكام
القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة ,
كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�صلة .
 - 2يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول �إلى �أي موقع
لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار �أي نظام .
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املــادة ( ) 11
الإخطـــارات
 - 1جميع الإخطارات واملخاطبات التي ت�صدرهــا الهيئــة للمرخ ــ�ص ل ــه تر�ســل بالربيــد
على عنوانه امل�سجل ر�سميا �أو ت�سلم باليد ملن يحدده مع التوقيع باال�ستالم  ,وميكن
تعديل �آلية ت�سليمها طبقا لأي �آلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية .
 - 2للهيئــة �إر�س ــال الإخطــارات العاجلــة �إل ــى املرخــ�ص له عــن طريق الربيد الإلكرتوين
على �أن يلي ذلك �إر�سالها مكتوبة  ,وباملحتوى ذاته .
 - 3يحدد املرخ�ص له �أحد مديريه ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين فـي الهيئة  ,تكون
مهم ــته االت�ص ــال بالهيئ ــة  ,ومتابعــة تنفـيــذ جميـع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ص
و�أي قرارات �أخرى .
اجلـزء الثانـي
ال�شـروط واملالحـق
�أوال  :ال�شــروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة
 - 1 - 1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة عن طريق
الأنظمة املرخ�صة  ,وخدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية التي تعتمد
على خدمات االت�صاالت املتنقلة على �أ�سا�س غري ح�صري فـي منطقة
الرتخي�ص .
 - 2 - 1يجوز للمرخ�ص له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ,
كله ــا �أو بع�ض ــها  ,بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن ,
وفـي �أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات
بنف�سه .
 - 3 - 1يخول املرخ�ص له بيع �أو ت�أجري �أجهزة االت�صاالت الطرفـية و�صيانتها .
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 - 2التقنيات واخلدمات اجلديدة
 - 1 - 2يتع ــني علـ ــى املرخ ــ�ص له �أن ي�س ــعى إ�ل ــى ا�ستقطــاب التقنيات اجلديدة
لتطوير اخلدمات املقدمــة و�ضمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة .
 - 2 - 2يتع ــني عل ــى املرخ ــ�ص له �أن ي�س ــعى إ�ل ــى ا�ستقطــاب �أح ــدث االبتكارات
واملنتجات واخلدمات مبا ي�ضمن ا�ستفادة املنتفعني منها  ,ومبا يحقق
التوافق الت�شغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه االبتكارات واملنتجات
واخلدمات .
 - 3 - 2يجب �أن تت�ضمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ص له برامج ا�ستثمارية ت�شمل
التو�سعة  ,وحتديث ال�شبكات  ,و�أي �إجراءات الزمة لذلك .
 - 3التزامات التو�سعة
 - 1 - 3يلت ــزم املرخـ ــ�ص له ب�أال تق ــل تغطيت ــه اجلغرافـية خلدم ــات االت�صاالت
العامة املتنقلة فـي منطقة الرتخي�ص عن التغطية املوجودة فـي التاريخ
الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
 - 2 - 3يلتزم املرخ�ص له بتحقيق التزامات تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات
االت�صاالت العامة املن�صو�ص عليها فـي امللحق (�أ) .
 - 4خدمات الطوارئ
 - 1 - 4يلتزم املرخ�ص له بتقدمي النفاذ �إلى خدمات الطوارئ فـي منطقة
الرتخي�ص جمانا للعموم .
 - 2 - 4يتعني على املرخ�ص له الت�أكد من �أن خـدمات الطوارئ  -من خالل
الرقم الذي حتـدده الهيئة لهذا الغـر�ض  -متوفـرة جمانا ب�شكل دائم
وم�ستمـر دون عوائـق .
 - 3 - 4للمرخ�ص له ح�صر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا ال�شرط
لأي جهة طوارئ مكلفة بتقدمي خدم ــات الأم ــن الع ــام � ,أو الإطفــاء ,
�أو الإ�سع ــاف � ,أو خدم ــات خف ــر ال�سواحــل  ,فـ ــي احل ــدود الت ــي �أقرته ــا
�أو وافقت عليها اجلهة املعنية  ,وفـي غياب مثل هذا الإقرار �أو املوافقة ,
تكون اخلدمة فـي احلدود التي �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  ,يلتزم
املرخ�ص له بالآتي :
 - 1 - 5تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم  ,مقابل تعرفة
معقولة تقرها الهيئة .
 - 2 - 5ال�سم ــاح لأي م�شغــل مرخ�ص �آخر بالنفاذ �إلى دليل معلوماته بال�شكل
الذي يقـرره  ,وب�شروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة  ،مبا فـي ذلك
تعوي�ض املرخ�ص له عن النفقات املبا�شرة التي يتحملها نتيجة النفاذ
�إلى دليل معلوماته � ,شريطة �أن يلتزم امل�شغل املرخ�ص الآخر بالآتي :
أ�  -ا�ستعمال املعلومات لتقدمي خدم ــات دليــل املعلوم ــات �أو لتوجـ ــيه
املكاملات فقط � ,شريطة �أال يزود عمالءه ب�أي معلومات متعلقة
مبنتفع طلب من املرخ�ص له �إبقاء معلوماته �سرية .
ب  -منح املرخ�ص له النفاذ �إلى دليل معلوماته بناء على الأ�س ــ�س ذاته ــا
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )2 - 5
ج � -أال يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .
 - 3 - 5بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات
تتعلق بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي �أي بلد �آخر  ,والتي توفر
للمرخ�ص له خدمات االت�صال معه ــا  ,وذلك مقابـ ــل تعرف ــة معقول ــة
تقرها الهيئة .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات
الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
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 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة
 - 1 - 7يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية
من �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالته ,
والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات
الأمن الوطني  ,على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات
الفنية املطلوبة مبراعاة التقدم الفني  ,وذلك وفقا ملا تن�ص عليه
القرارات التي ت�صدر من الهيئة فـي حدود �أحكام القوانني املعمول بها ,
وفـ ــي حالة ت�أثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء �أي
تغيري فـي �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالت
املرخ�ص له  ,فعليه �أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية
فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�ضرورية .
 - 2 - 7يجوز لوزير التقنية واالت�صاالت عند حدوث كارثة طبيعية �أو حوادث
ا�ستثنائية عامة طارئة �أن ي�ستدعي لغر�ض مواجه ــة ه ــذه ال ــكوارث
�أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني
لدي ــه القائم ــني علــى ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات وال�شبكات  ,وعلى
املرخـ ــ�ص له �أن يق ـ ــوم بتطوي ــر وحتدي ــث خط ــة الط ــوارئ املقدم ــة
�إلى الهيئة من فرتة �إلى �أخرى  ,وبناء على طلب الهيئة .
 - 3 - 7يلت ــزم املرخـ ــ�ص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة
�إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ,و�أن ينفذ
خطة الطوارئ  ,ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 8اخلدمات الدولية
 - 1 - 8يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات االت�صاالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت
واخلدمات التي يزوده بها م�شغل مرخ�ص �آخر يكون خموال بالدخول
فـي اتفاقات مع م�شغلي ات�صاالت دولية  ,وال يجوز للمرخ�ص له الدخول
فـي اتفاقات املرا�سل الدولية �إال وفقا ل�شروط و�أحكام هذا الرتخي�ص .
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 - 2 - 8يلتزم املرخ�ص له بتزويد الهيئة باملعلومات الــتي تطلبه ــا مل�ساعدت ــها
فـي الوفاء بالتزاماتها جتاه �أي هيئة �أو منظمة ات�صاالت دولية .
 - 3 - 8يلتـزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع املرخ�ص لهم بتقدمي
خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ض نقل حركة االت�صاالت الدولية .
 - 9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني
 - 1 - 9يلتــزم املرخــ�ص له ب�إن�شاء نظام فعــال خلدمــة املنتفعــني فـيم ــا يتعل ــق
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�صة  ,مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات .
 - 2 - 9يلتزم املرخ�ص له ب�أن مينح فر�صا مت�ساوية لكل املنتفعني فـي منطقة
الرتخي�ص فـي احل�صول على نوع وجودة اخلدمات املرخ ــ�صة ذاتهـ ــا
وبنف�س التعرفة  ,و�أن يحد  ,وبقدر الإمكان  ,من التباين فـي التقنيات
املتاحة �أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
 - 3 - 9يلت ــزم املرخ ــ�ص له ب�إخط ــار الهيئــة كتابة قبل ( )12اثني ع�شر �شهرا
فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب � -أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي م�شرتك تالفة ,
�أو يجع ــل تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال  ,ويجب �أن يت�ضمن
الإخطار بيان التحول املالئ ــم للخدمـ ــة اجلديـ ــدة  ,و�إجراءات
انتقال امل�شرتك �إليها  ,كما يلتزم ب�أي متطلبات قد تفر�ضها الهيئة
ل�ضمان توفر اخلدمات املرخ�صة .
 - 4 - 9يـ ــجب �أن يكـ ــون لدى املرخـ ــ�ص له منـ ــوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة ,
ويكون للمرخ�ص له تعديلها من وقت لآخر �أو بناء على �أوامر الهيئة ,
ويعترب هذا التعديل �ساري املفعول �إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج
االتفاقية املعدل خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها
�أو من التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه � ,أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على
النموذج خالل تلك الفرتة  ,فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب
اعرتا�ضها  ,وعليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه
العرتا�ض الهيئة �أن يعدل االتفاقية وفقا لذلك .
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 - 5 - 9يلـ ــتزم املرخـ ــ�ص له ب�إبالغ جميع املنتفعني باتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وتعديالتها  ,ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة
وفقا ملا ورد فـي االتفاقية .
 - 6 - 9يجــب �أن تكون لدى املرخ�ص له الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر
�شك ــاوى املنتفع ــني فـيم ــا يتعل ــق بتقديــم خدمــات االت�صاالت العامة
املتنقلة  ,وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر هذه الالئحة �أو االطالع
عليها  ,ويلتزم املرخ�ص له بالبت فـي ال�شكاوى املقدمة من املنتفعني
حال ت�سلمها  ,وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات
الهيئة .
 - 7 - 9يــجب احل�صول على موافقة الهيئة عند تعديل الالئحة امل�ش ــار �إليها
فـي البند ( , )6-9وي�صبح التعديل �ساريا �إذا مل تعرت�ض الهيئة عليه
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها �أو من التاريخ
الالحق املحدد لتنفـيذه � ,أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على الالئحة خالل
تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ,وعليه
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة
�أن يعدل الالئحة ويقدمها للهيئة .
 - 8 - 9يل ــتزم املرخ ــ�ص له ب ــرد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل
الأجل الذي حتدده الهيئة  ,وذلك فـي حالة �إلغاء �أو انتهاء الرتخي�ص
�أو التوقف عن توفـري �أي خدمة مرخ�صة .
 - 10متطلبات جودة اخلدمة
 - 1 - 10يلتزم املرخ�ص له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا للوائح التي
ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر .
 - 2 - 10يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ ب�سجالت للمعلومات تثبت التزامه مبتطلبات
جودة اخلدمة  ,وذلك على النحو الذي حتدده الهيئـ ــة  ,كمـ ــا يلت ــزم
بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة ,
وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم .
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 - 11خدمات ال�صيانة
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ,وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص  ,و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له .
� - 12إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة
 - 1 - 12ال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء عمل الأنظمة املرخ�صة � ,أو �أي جزء منها
ب�شكل متعمد  ,كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة
دون �إخطار كتابي م�سبق للهيئة  ,و�إخطار م�سبق للمنتفعني املت�أثرين
ب�إنهاء اخلدمة �أو تعليقها وفق �إطار زمني حتدده الهيئة .
 - 2 - 12ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 12فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا كان الإنهاء �أو التعليق راجعا حلالة طارئة  ,كحالة القوة القاهرة .
ب � -إذا ك ــان الإنه ــاء �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له
ملنتفع ما ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
� - 13أ�سعار التجزئة
يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�صة
ب�أ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات التي
ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 14خدمات النفاذ والربط البيني
 - 1 - 14يجوز للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا
للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
 - 2 - 14يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ص
له م�ستحق يرغب فـي احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني
وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
 - 3 - 14يجـ ــوز للمرخ ــ�ص له طلــب النفاذ على �أ�س�س جتارية للبنية الأ�سا�سية
التابعة للمرخ�ص لهم الآخرين  ,التي ال تخ�ضع لأحكام الئحة النفاذ
والربط البيني .
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 - 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية
 - 1 - 15يلــتزم املرخـ ــ�ص له ب�أي لوائ ــح �أو معايري فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات
ت�صدرها الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات
املرخ�صة مع �أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني
مرخ�صني �آخرين ب�شكل مالئم فنيا  ,واقت�صاديا .
 - 2 - 15يلت ــزم املرخـ ــ�ص له بالت�أك ــد من �أن جميع مكونات الأنظمة املرخ�صة ,
والأجهزة املربوطة بها  ,والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة ,
مواف ــق علي ــها  ,ومعتمــدة وفقا لأحكام القانون واللوائح �أو �أي معايري
فنية حتددها � ,أو توافق عليها الهيئة .
� - 16إ�صدار الفواتري
م ــع عدم الإخــالل مبا تقرره الهيئة ب�ش�أن الفواتري ال�صادرة عن املرخ�ص له ,
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1 - 16عدم �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل مبلغ مدرج
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
� - 2 - 16أن تكون لديه الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري
وفقا لل�شرط ( , )1 - 16ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على
هذه الالئحة قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق .
 - 3 - 16االحتفاظ بال�سجالت الالزمة للت�أكد من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري
متوافقة مع اخل�صائ�ص الواردة فـي الالئحة امل�شار �إليها فـي ال�شرط
( , )2 - 16ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن ()2
�سنتني من تاريخ �إعدادها .
 - 4 - 16تزويد الهيئة من وقت لآخر ب�أي معلومات تطلبها للتحقق من جودة
املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري  ,و�أن ي�سمح لأي �شخ�ص تخوله
الهيئة بحرية الدخول �إلى �أي موقع لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار نظام
�إ�صدار الفواتري �أو �أي جزء منه  ,وذلك على نفقته .
 - 5 - 16تقدمي معلومات مف�صلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على
طلبه  ,فـيما يتعلق ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري
تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
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 - 17الرتقي ــم
 - 1 - 17يلتزم املرخ�ص له فـي �ش�أن خطة الرتقيم وتخ�صي�ص �أرقام االت�صاالت
ب�أي لوائح �أو قرارات �أو �أوامر �أو �إر�شادات �أو توجيهات �صادرة عن
الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2 - 17تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار م�سبقا عن �أي عملية �إعادة تخ�صي�ص
للأرقام �أو تغيري مهم فـي خطة الرتقيم و�إدارتها مع �أحقية الهيئة
فـي تقا�ضي ر�سوم مقابل �إدارتها خطة الرتقيم وفقا لأحكام القانون .
 - 3 - 17يلت ــزم املرخ�ص له بالتعاون مع امل�شغلني املرخ�صني الآخرين ب�ش�أن
تو�صيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل  ,وذلك لتمكني
املنتفعني من االنتقال مـن م�شغل مرخ�ص �إلى �آخر دون احلاجة لتغيري
�أرقامهم .
 - 18االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات
 - 1 - 18تخ ــ�ص�ص الهيئ ــة للمرخ ــ�ص له من وقت لآخر  ,الرتددات الراديوية
�أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ,فـي �إطار ترخي ــ�ص رادي ــوي  ,وفقا ملا تن�ص
عليــه اخلطــة الوطنيــة لتوزيع الطيف الرتددي  ,وبناء على توفر
الرتددات املطلوبة  ,وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة
حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ,شريطة �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -التحق ــق مـ ــن �أن �أجهـ ــزة االت�صـ ــاالت الراديوي ــة املكونة ملحطاته
الراديوية م�صممة ومبنية وم�ستخدمة وم�صونة بحيث ال تت�سبب
فـي �أي تداخل �ضار عند ا�ستعمالها  ,و�أنها متوافقة مع جميع
اللوائح ذات ال�صلة ال�صادرة من الهيئة .
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستخدم �أيا من الأجهزة الراديوية
املكونة ملحطاته الراديوية � ,إال �إذا كان هذا ال�شخ�ص حتت �إ�شراف
املرخ�ص له �أو خموال بذلك .
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ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية
املكونة ملحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا
الرتخي�ص  ,وملتزمون بها .
د  -ال�سم ــاح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي
وقت �إلى حمطاته الراديوية بغر�ض التفتي�ش �أو الفح�ص  ,وذلك
م ــن �أج ــل التح ــقق م ــن ال ــتزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص ,
�أو فح�ص م�صادر التداخل الراديوي .
هـ  -عدم ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل
فـ ــورا  ,بـ ــناء عل ــى طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا
لأحكام القانون وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ,وذلك فـي حالة
�إخالل املرخ�ص له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي ,
�أو خمالفة �أحكام القانون .
و  -عدم ت�شغيل �أو ا�ستخدام املحطات الراديوية �أو �أجهزة االت�صاالت
الراديوية فـي �أي غر�ض خالفا للأغرا�ض املحددة فـي الرتخي�ص
الراديوي .
ز  -التقيد بجميع االتفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة
مع الدول املجاورة من �أجل ال�سيطرة على التغطية املتجاوزة
للحدود والتداخل ال�ضار  ,مع وجوب ا�ستخدام الرتددات وفقا
للوائ ــح والق ــرارات والتو�صيـ ــات ال�ص ــادرة ع ــن االحتــاد الدولــي
لالت�صاالت عند ا�ستخدام الرتددات املخ�ص�صة له فـي املناطق
احلدودية وال�ساحلية .
 - 2 - 18يجـ ــوز للهيئ ــة بق ــرار م�سبب  ,وبناء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة ,
�أن تـ ــعدل الرتخي ــ�ص الرادي ــوي �أو تلغيــه بناء على طلب املرخ�ص له ,
�أو ب�سبب �إخالل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .
-17-
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 - 3 - 18تبقى ملكية جميع الرتددات التي تخ�ص�صها الهيئة للمرخ ــ�ص ل ــه مبا
فـي ذلك التخ�صي�صات الواردة بامللحق (ج) ملكية عامة  ,وال تنتقل ملكيتها
لأي جهة � ,أو فرد عند تخ�صي�صها له  ,وتكفل هذه التخ�صي�صات
للمرخ�ص له احلق فـي ا�ستخدام هذه الرتددات فقط فـي �أثناء فرتة
الرتاخي�ص املرتبطة بها .
 - 19التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب
 - 1 - 19يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العمانيني ل�شغل
املهن املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري  ,وفـي كل امل�ستويات ,
كما يلتزم بتحقيق ن�سب التعمني املن�صو�ص عليها فـي امللحق (ب)  ,ويجوز
بقرار من الرئي�س التنفـيذي للهيئة زيادة تلك الن�سب وفقا لتوجه احلكومة
فـي هذا ال�ش�أن  ,وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له بن�سب التعمني  ،توقع
عليه الهيئة غرامة ال تقل عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة ,
وذلك دون الإخالل بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )31من هذا
الرتخي�ص .
 - 2 - 19يجوز للمرخ�ص له ت�شغيل خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�شغيل و�صيانة ,
وا�ستغ ــالل �أنظمـ ــة االت�ص ــاالت وتقدي ــم اخلدمـ ــات املرخ�صــة  ,وذلك وفقا
للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة � ,شريطـة تزويد الهيئة بال�سرية
الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل ت�شغيل �أي منهم  ,وعلى املرخ�ص له
خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء وت�أهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجاالت وفقا
لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 20التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل ال�سلطنة
يلتزم املرخ�ص له بتعزيز م�شرتياته من ال�سلع واخلدمات املحلية �إلى �أق�صى
حد  ,والعمل على حت�سني �إمكانيات وقدرات العمانيني  ,وال�شركات العمانية
بغر�ض حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية
التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
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 - 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية
 - 1 - 21يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية
املعلومات و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله
من �أي �شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�صة  ,وذلك عن طريق و�ضع
الإجـ ــراءات املنا�سبـ ــة وتطبيقه ــا للحف ــاظ على �سرية تلك املعلومات
اخلا�ضعة حلماية القانون .
 - 2 - 21يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة
باملحافظة على ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة  ,وفاء مبتطلبات
ال�شرط (. )1 - 21
 - 3 - 21يلتزم املرخ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظم ــة املرخ ــ�صة القـ ــادرة علـ ــى الت�سجـ ــيل �أو املراقب ــة ال�صامت ــة �أو
التن�ص ــت علـ ــى مكاملات هاتفـيـ ــة جاريـ ــة �أو بيانـ ــات منق ــولة بوا�سط ــة
ال�شبكة � ,إال �إذا كان ذلك فـي احلاالت التي يبينها القانون  ,وبالإجراءات
املن�ص ــو�ص علي ــها ف ــيه  ,وبعد احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية
�أو ال�سلطة الق�ضائية .
 - 22حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة
 - 1 - 22يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ,متبادل �أو من جانب
واحد � ,أعماله �أو �أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخ�ص
له تقدميها وفقا لل�شرط ( )1من اجلزء الثاين � ,أو �أي خدمات يتم
توفـريها وفقا لأي ترخي�ص �صادر من الهيئة .
 - 2 - 22يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية
بني الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1 - 22
 - 3 - 22تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ص له لل�شرط (  )1 - 22الإجراءات
التي تراها الزمة  ,مع مراعاة ما �إذا كان املرخ�ص له قام بالدعم بغر�ض
الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا الرتخي�ص من عدمه .
 - 4 - 22يلتزم املرخ�ص له بجميع اللوائح ال�سارية فـي �ش�أن املمار�سات املنافـية
للمناف�سة  ,والهيمنة على ال�سوق و�إ�ساءة ا�ستخدام املركز املهيمن  ,وكل
القرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات ال�صادرة من الهيئة .
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 - 23متطلبات تقارير احل�سابات املالية
 - 1 - 23يلت ــزم املرخـ ــ�ص له خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املاليــة ,
�أن ي�سلم الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة ,
ويتعي ــن �أن تكون م�صحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني
�أن هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي ال�سنة امل�شار �إليها ,
و�أنها قد �أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها  ,واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 - 2 - 23يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل اال�ستثمارات
والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها
واملقبولة فـي ال�سلطنة  ,ووفقا لطلب الهيئة لغر�ض ح�ساب الإتاوة
ور�سوم الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون .
 - 3 - 23يجوز للهيئة �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 .
� - 4 - 23إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط
(� )2 - 23أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل
فـي حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط  ,جاز للهيئة �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 .
 - 5 - 23يلتزم املرخ�ص له عند ح�صوله على �أكرث من ترخي�ص  ,بتطبيق ال�شرط
( )1 - 23على كل ترخي�ص ب�شكل منف�صل وبنف�س املتطلبات .
 - 24االلتزام بتوفـري املعلومات
 - 1 - 24يلتـ ــزم املرخ ــ�ص له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ
بها وفقا للطريقة التي حتددها  ,و�أن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده ,
وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية ,
و�أي �شكل �آخر .
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 - 2 - 24يتيح املرخ�ص له لأي �شخ�ص تخوله الهيئة الو�صول فـي �أي وقت �إلى كل
�أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط
الرتخي�ص .
 - 3 - 24يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ص له وفقا لل�شرط ( )31من هذا
الرتخي�ص �إذا مل يلتزم بتقدمي املعلومات � ,أو قدمها بخالف ال�شكل
الذي حددته الهيئة � ,أو فـي غري املوعد املحدد .
� - 25إ�سناد الأعمال �إلى �شركات خارجية
 - 1 - 25يجب �أن يكون �إ�سناد املرخ�ص له لأعمال الأن�شطة الت�شغيلية للأنظمة
املرخ�صة �إلى �شركات غري م�سجلة فـي ال�سلطنة بعد موافقة الهيئة
وفقا للأ�س�س التي ي�صدر بها قــرار م ــن الرئي ــ�س التنفـيـ ــذي للهيئـ ــة
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2 - 25يج ــوز للهيئــة فـي �أي وقت �أن تطلب �أي معلومات تتعلق ب�إ�سناد تلك
الأعمال �إلى �شركات خارجية .
 - 26الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم
 - 1 - 26يجب احل�صول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهمه
لدى املرخ�ص له يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك
ال�شخ�ص ي�صل �إلى �أو يتجاوز ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم
املرخ�ص له .
 - 2 - 26يجب �أن يقدم طلب املوافقة امل�شار �إليه فـي ال�شرط ( )1- 26قبل ()30
ثالثني يوم عمل من �سريان هذا التغيري �أو اكت�ساب الأ�سهم .
 - 3 - 26يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوم عمل
من كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم �أي �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سـهم
املرخ�ص له املبا�شرة �أو غري املبا�شرة  ,وجمموع الأ�سهم التي ميلكها
فـي تاريخ الإبالغ .
 - 4 - 26يج ــوز للهيئــة �أن تطلب من املرخ�ص له �أي معلومات ذات عالقة ب�أي
اندماج �أو ا�ستحواذ خا�صة به .
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 - 27ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية
 - 1 - 27يلت ــزم املرخ ــ�ص له ب�ســداد مبلغ وقدره ( )75000000خم�سة و�سبعون
مليون ريال عماين �إلى الهيئة كر�سوم الرتخي�ص واحلقوق املرتبطة
به ال�ستخدام الطيف الرتددي املخ�ص�ص وامل�شار �إليه فـي امللحق (ج)
عن فرتة الرتخي�ص .
 - 2 - 27يلت ــزم املرخ ــ�ص له ب�س ــداد الر�ســوم ال�سنويــة التـ ــي حتددهـ ــا الهيئ ــة
مبا ال يجاوز القدر الالزم لتكاليف الت�شغيل والنفقات املتوقعة لكل
�سنة مالية للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وطبقا
لأحكام القانون  ,وت�سدد ح�صة ال�سنة الأولى للهيئة خالل ( )30ثالثني
يوما من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ,وفـيما يلي ت�سدد �سنويا
مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز �أول يناير من كل عام .
 - 3 - 27يتحمل املرخ�ص له فـي حالة الت�أخر عن دفع الر�سوم امل�شار �إليها فـي
ال�شرط ( )2- 27فـي ميعادها  ,ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على
قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت لآخر من قبل
البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
 - 4 - 27حتت�س ــب ر�س ــوم الرتاخي ــ�ص الراديويــة � ,شاملــة ر�ســم تقديــم الطلب
والت�سجيل والر�سم ال�سنوي  ,وفقا لالئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام
الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها ال�صادرة من الهيئة .
 - 28حقوق االرتفاق
يجوز للمرخ�ص له تركيب نظام االت�صاالت املرخ�ص فـي الأرا�ضي والعقارات
فـيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ,وذلك
وفقا لأحكام القانون و�أي قوانني �أخرى ذات �صلة .
 - 29حتويل الرتخي�ص
 - 1 - 29ال يجوز للمرخـ ــ�ص له حتوي ــل ه ــذا الرتخيـ ــ�ص �إلى �أي �شخــ�ص �آخر
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 - 2 - 29يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص �إليه �أن يقدم الوثائق التي
تراها الهيئة منا�سبة ك�شرط الكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص .
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 - 30النزاعـ ــات
تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تن� أش� بني املرخ�ص له واملرخ�ص لهم
الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�صادرة من
الهيئة .
 - 31الغرامـ ــات
 - 1 - 31تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند �إخالله بااللتزامات املفرو�ضة
عليه مبوجب هذا الرتخي�ص  ,ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة
مبا ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�صالح
الإخالل تت�ضمن املدة الالزمة لتنفـيذها  ,وذلك فـي احلاالت التي
يكون فـيها �إ�صالح الإخالل ممكنا  ,وللهيئة �إقرار اخلطة  ,و�إخطار
املرخ�ص له لتنفـيذها .
 - 2 - 31بالإ�ضاف ــة �إلــى �أي جزاءات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ,أو �أي
جزاءات من�صو�ص عليه ــا فـي القان ــون  ,والقوان ــني الأخــرى �أو اللوائح
�أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ,تفر�ض الهيئة على املرخ�ص له الغرامة
التي تقدرها بن�سبة مئوية من احل�صة التي يدفعها طبقا لل�شرط
( )2 - 27من هذا الرتخي�ص  ,وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا مل يقدم املرخ�ص له خطة �إ�صالح خالل املدة املحددة من
الهيئة � ,أو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .
ب � -إذا ف�شـ ــل املرخ ــ�ص ل ــه فـي تنفـيذ خطة الإ�صالح خالل املدة
املحددة له من الهيئة .
ج � -إذا مل يلتزم املرخ�ص له ب�أي من �أحكام و�شروط هذا الرتخي�ص .
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ثانيـــا  :املالحـــق
امللحـــق ( �أ )
تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات االت�صاالت العامة
يلتزم املرخ�ص له ببناء ( )125مائة وخم�س وع�شرين حمطة قاعدية بتقنية اجليل الثالث
على الأقل خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �سريان هذا الرتخي�ص فـي املواقع التي
حتددها الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ص له .
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امللحـــق ( ب )
التعمـــني
 - 1يلتزم املرخ�ص له بتحقيق احلد الأدنى لن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق .
م�ستويـــات الوظائـــف

ن�سبة التعمني

موظف تنفـيذي

%50

مدير

%50

رئي�س دائرة

%70

رئي�س ق�سم

%87

مهنـ ــي

%91

موظف م�ساندة

%94

�إجمايل موظفـي ال�شركة

%90

 - 2فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى  ,توقع الغرامة التي تقدرها
الهيئة وفقا لل�شرط ( . )1 - 19
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امللحـــق ( ج )
الطيف الرتددي املخ�ص�ص

النطاق الرتددي حدود احليز الرتددي املخ�ص�ص
الرقم
(ميجاهريتز)
(ميجاهريتز)

عر�ض احليز
الرتددي
املخ�ص�ص
(ميجاهريتز)

1

800

862 - 852 / 821 - 811

10 * 2

2

900

959.9 - 947.7 / 914.9 - 902.7

12.2 * 2

3

1800

1845.1 - 1825.1 / 1750.1 - 1730.1

20 * 2

4

2100

2125 - 2110 / 1935 - 1920

15 * 2

5

2600

2640 - 2620 / 2520 - 2500

20 * 2
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