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 مشاورة العموم بشأن النفاذ الشامل عن طريق مراكز االتصال

 مقدمة .1

أصبحت خدمات االتصاالت من ضروريات احلياة املعاصرة مقارنة خبدمات املنافع األخرى 

زيادة تبين املبادرات الرامية للتنظيم االتصاالت مثل املاء والكهرباء والغاز ، وتهدف هيئة 

ملا هلا من أثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية على اإلتصاالت  خدماتنسبة انتشار 

قتصادية والتعليمية يعتمد اآلن األهداف االعلمًا بأن حتقيق العديد من  املستوى الوطين ،

، فعلى سبيل املثال أصبح التعليم قبل  على توفر البنية التحتية لالتصاالت وخدماتها

اجلامعي يعتمد اليوم على استخدام خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات للنفاذ ملصادر 

عن بعد  أخرى مثل التعلم عن بعد والتطبيب املعرفة وإجراء البحوث ، وهناك تطبيقات

 .والتجارة اإللكرتونية

 

بالنفاذ إىل خدمات االتصاالت بسبب موقعه أو يتضرر املواطن العماني فيما يتعلق حتى ال و

، وخدمة النفاذ إىل اخلدمة الشاملة  ةمبادرتنفيذ بصدد  جنسه أو مستوى دخله ، فإن اهليئة 

مراكز االتصاالت اجلديدة اليت  ةمبادرمتمثلة يف  بقطاع االتصاالت  علقالنفاذ الشامل فيما يت

لضمان توفري احلد األدنى من خدمات  بدعم من احلكومة تنفيذها من قبل اهليئةسيتم 

 .االتصاالت جلميع املواطنني بغض النظر عن موقعهم

 تعريف مركز االتصال .2
يعّرف مركز االتصال بأنه موقع عام ميكن للناس من خالله النفاذ إىل خدمات االتصاالت 

ية املعلومات األخرى ( وخدمات تقناإلنرتنت)مثل املكاملات الصوتية والنفاذ إىل خدمة 

يعّرف موقع ويكيبيديا مركز كما  ستخراج املستندات( ا)الطباعة ، التصوير ، الفاكس ، 

االتصال بأنه مكان عام ميكن للناس من خالله النفاذ إىل أجهزة احلاسوب واإلنرتنت والتقنيات 

ين ويف نفس الرقمية األخرى اليت متكنهم من مجع املعلومات والتعلم والتواصل مع اآلخر

فإن مركز االتصال ميكن أن تكون له  بناء عليه الوقت تطوير مهاراتهم الرقمية األساسية ، و

أحجام خمتلفة ويتم من خالله تقديم خدمات متنوعة وميكن أن يكون مبسطًا وبه عدد 

، كما ميكن أن يكون  فقط قليل من أجهزة احلاسوب الطرفية للنفاذ إىل خدمة اإلنرتنت

أجهزة هواتف عمومية وطابعات وآالت تصوير حيث ميكن ان يشتمل على  أكثر  متطورًا

وأجهزة فاكس وكبائن للخدمات األخرى ، وإمكانية النفاذ إىل خدمات احلكومة اإللكرتونية 

 .ومكاتب ختليص املعامالت

 األهداف .3
أهداف ق لتحقيتهدف هيئة تنظيم االتصاالت من خالل إدخال مراكز االتصاالت بالسلطنة 

 ، تتمثل يف اآلتي : عدة
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التغلب على معوقات التطور االقتصادي والتعليمي الذي يعتمد على خدمات  -1

 .االتصاالت

 .جتماعيةإلقتصادية واإلدفع عجلة التنمية ا -2

ضمان النفاذ املتساوي للخدمات الضرورية لكافة الشرائح السكانية بالبالد ،  -3

النفاذ إىل املعلومات والنفاذ إىل خدمات احلكومة  :وتشمل هذه اخلدمات

باررة على ربكة املوالنفاذ إىل اخلدمات اإللكرتونية والتواصل مع اآلخرين 

ودفع فواتري اخلدمات  اإلنرتنت واليت تقدمها اجلهات األخرى مثل البنوك

 .مباررة على اإلنرتنت وحجز تذاكر الطريان وغريها

 .املناطق الريفية بعض تعاني منها رمبا تقليل وطأة العزلة اليت -4

 .تصاالتإلحتفيز وتلبية الطلب على خدمات املعلومات وا -5

 خدمات وتطبيقات مراكز االتصال .4

 :على سبيل املثال ال احلصرتشمل اخلدمات املقدمة بواسطة مراكز االتصال

 .املكاملات الصوتية 
  النفاذ إىل اإلنرتنت.خدمة 
  احلاسوب.التدريب على استخدام 
 .خدمة املؤمترات عن بعد 
 .التعليم عن بعد 
 .طباعة املستندات 
 .تصوير املستندات 
 .إرسال واستقبال رسائل الفاكس 
 .خدمات احلكومة اإللكرتونية 
 .مكاتب ختليص املعامالت 
 .الطباعة على الشارة 
 .خدمات مكاتب السفر 
 .إعادة تعبئة الرصيد خلدمات االتصاالت وبطاقات االتصال 
 مكتبة. 
  اخلفيفة والوجباتاملشروبات خدمات بيع الكتب واألسطوانات املدجمة وبيع. 
 )خدمات مراكز سند )االستمارات الذكية. 
 )املكتبة اإللكرتونية )كتب وجمالت وصحف إلكرتونية. 
 ألعاب الكومبيوتر.  
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كن أن وحسب موقع مركز االتصال والتجمع السكاني الذي تتم خدمته ، فإن مركز االتصال مي

تتوفر به بعض أو كل هذه اخلدمات املذكورة أعاله أو حتى أكثر ، وعلى الرغم من أن اهليئة 

فإن اخلدمات األخرى املقرتحة تعترب خدمات اإلتصاالت أكثر بزيادة نسبة انتشار  تهتم

يتضمن و ضرورية لضمان االستدامة املالية واستمرارية العمل التجاري ملراكز االتصال ، 

( من هذه الورقة موجزًا لدراسة أجريت داخل اهليئة حول مقاهي اإلنرتنت حيث 1امللحق )

تنتشر هذه املقاهي بالسلطنة يف العديد من املواقع ولكنها ترتكز بصفة خاصة يف املناطق 

احلضرية ، وتواجه مقاهي اإلنرتنت اليت تدار بواسطة األفراد مشاكل عديدة والكثري منها 

الدراسة حتديد احلقائق املتعلقة بهذه الصعوبات هذه النهائي ، ومت يف  فة اإلغالق على حا

والتطرق إىل العديد من املواضيع مع الرتكيز على الدروس املستفادة خبصوص تصميم مراكز 

 .االتصال

، فقد طرحت هيئة تقنية املعلومات بالسلطنة مبادرات لبناء قدرات  ملاتقدم وباإلضافة 

وذلك يف كل من مسـقط ، صـاللة ، صـحار ،  "مراكز اجملتمع املعرفية"تمع وتييت أفراد اجمل

صور ، العامرات ، نزوى ، بدية ، اخلابورة ، خصب وعربي ويتضمن ذلك التعاون مع وزارة 

الشؤون الرياضية ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ومجعية املرأة 

لتدريب املواطنني على  "مراكز اجملتمع املعرفية"ة واجلامعات ، وتهدف العمانية ومكاتب الوال

املهارات األساسية لتقنية املعلومات وإعدادهم للمشاركة الكاملة يف اجملتمع املبين على املعرفة ، 

وسد الفجوة الرقمية ورفع الوعي عن طريق التعلم من خالل اجملتمع وحتسني نوعية احلياة 

وتعزيز االتصال والتفاعل والنفاذ إىل خدمات احلكومة اإللكرتونية ، وسيكون ورفع اإلنتاجية 

من رأن دمج مراكز االتصال مع مبادرات مماثلة ملراكز املعرفة أن يعود بفوائد مجة على 

 .السلطنة إذ أن ذلك يساعد يف إضافة املزيد من اخلدمات مبا حيقق االستمرارية ملراكز االتصال

أن العديد من الدول خاضت جتربة مراكز االتصال فنجح بعضها وفشل ر ومن اجلدير بالذك

البعض اآلخر ، بل إن بعض مراكز االتصال يف دولة بعينها قد تنجح بينما يفشل البعض 

اآلخر يف البقاء ، لذلك جيب النظر بشأن الصعوبات احملتملة مثل املشاكل املالية وعدم الكفاءة  

علمًا بأن هناك مصاعب أخرى تتمثل يف نقص اخلربة الفنية احمللية أو عدم املهنية اإلدارية ، 

الالزمة إلدارة مراكز االتصال وعدم الوعي بأهمية خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات 

 .وعدم توفر البنية التحتية لالتصاالت  يف بعض املناطق

 

االهتمام لتقديم مرئياتهم ويف ضوء ماتقدم بيانه يسر هيئة تنظيم االتصاالت دعوة ذوي 

 :خبصوص االستفسارات التالية

مبا يف ذلك اخلدمات غري  ،ما هي اخلدمات اليت ميكن تقدميها عن طريق مراكز االتصال : 1س

املتعلقة باالتصاالت وخدمات تقنية االتصاالت واملعلومات؟ هل ميكن أن تكون هناك خدمات 
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الربيد والتصوير والنسخ والطباعة ومعلومات اختيارية مثل دفع الفواتري وخدمات توصيل 

 . اخل ؟.الدليل وخدمات حجز الفنادق ورحالت الطريان

وما هي  ما هي العوائق اليت يتوقع أن تعرتض تنفيذ مشروع مراكز االتصال؟ : 2س

 وغري ذلك؟ )رركات اإلتصاالت( احملتملة اليت ميكن أن تواجهها من السوق/املشغلنياملخاطر

املتوقعة بالنسبة ملراكز االتصال باملناطق النائية اإلرسال)التغطية( مشاكل  ما هي : 3س

 وكيف ميكن للمشغلني معاجلتها لتوفري واملناطق اليت تتسم بصعوبة التضاريس اجلغرافية؟
 ؟ اإلرسال )التغطية(

 كيف ميكن ضمان جدوى واستدامة العمل التجاري ملراكز االتصال؟ : 4س

حول كيفية إدارة مراكز االتصال مبا يف ذلك نوع اخلربة املطلوبة هل لديكم أي أفكار  : 5س

 ؟والتعمني وأي أهداف اجتماعية أخرى

هل جيب أن ترتبط مراكز االتصال بربامج تدريبية مرنة خبصوص نشر الثقافة  : 6س

يف اجملتمع  الرقمية وخدمات احلكومة اإللكرتونية وسط أفراد اجملتمع إلعدادهم للمشاركة

يرجى حتديد نوعية هذه الربامج علمًا بأن املبين على املعرفة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، 

 .اقرتاحاتكم لتنفيذ ذلك سوف تكون موضع ترحيبنا

هل هناك حاجة للقيام حبملة مصممة للتسويق ورفع الوعي للوصول هلذه اجملتمعات  : 7س

 والرتويج خلدمات مراكز االتصال؟  

هل هناك حاجة لللنظر بشأن تنفيذ مشاريع جتريبية يف كل منطقة بغرض تقييم  : 8س

مفهوم مراكز االتصال من حيث جدواها وفعاليتها يف االستجابة للحاجات احمللية وذلك قبل 

 تطبيقها على نطاق واسع؟

هداف اليت جيب حتقيقها من خالل مراكز االتصال خالفًا لهأهداف املذكورة األما هي  : 9س

 ضمن املقدمة واألهداف؟

 املزايا املطلوب توافرها يف مراكز االتصال .5
 ميكن النظر بشأن املزايا التالية لتصميم مراكز االتصال )املوقع واخلدمات( :

  ميكن أن ينشأ مركز االتصال خلدمة جزء حمدد من اجملتمع )على سبيل املثال جلميع

 نسمة(. 111اجملتمعات اليت يزيد عدد سكانها على 

  كلم مثاًل(. 2.5أن يكون مركز االتصال على بعد مسافة قريبة )يف حدود 
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  موقع مركز االتصال جماورًا للسوق أو لشارع رئيسي يف طابق أرضي أن يكون  ميكن

  .حتى جيتذب العمالء )مثل أي حمل للبيع بالتجزئة(

  مكتب ن أستخدام جزأء م أو  ي مبنىمن أ علويالطابق المن غري املستحسن استخدام

 (. نيللمستخدم عامل ُمنّفر منعزل قد يكوناو مبنى رتيي )استخدام مكتب رتيي 

  وجود مركز االتصال الذي يدعم النطاق العريض عالي السرعة يف كافة مراكز

الواليات ويف قرية مناسبة املوقع تكون على الطريق وتقع يف وسط التجمعات 

 .نسمة تقريبا 251القروية على يكون عدد قاطنيها يف حدود 

  ميكن أن يكون مركز االتصال مفتوحًا للجمهور من الساعة السابعة صباحًا وحتى

الساعة العاررة لياًل يف مجيع أيام األسبوع ، ومن الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة 

   .العاررة لياًل يف أيام العطالت

   لإلنرتنت )عريضة الفئة األوىل تقديم باقة تعرفة حصرية للمرخص هلم من ميكن

 .النطاق( يتم تطبيقها على مراكز االتصال

  إمكانية النفاذ إىل األجهزة ب جمهزةجيب أن تكون مراكز االتصال داخل مباني آمنة

 .ذوي اإلعاقات اجلسديةبواسطة الطرفية واستخدامها 

 جودة اخلدمة احملددة سلفًا )اعتمادية الشبكة  مؤررات جيب أن تدعم مراكز االتصال

حتميل ومعدالت  ،الوقت املستغرق يف إصالح األعطال ، وجودة املكاملة الصوتية و ، 

 .(واحلد األدنى لسرعة النفاذ خلدمة اإلنرتنت  خلدمة اإلنرتنتالبيانات وتنزيل 

 الئتمان( إىل جيب أن تدعم مراكز االتصال مجيع طرق الدفع )نقدًا أو ببطاقات ا

 .جانب توفري البطاقات املدفوعة القيمة مقدمًا ملوفري اخلدمة املرخصني

  ميكن أن تقدم مراكز االتصال الدعم الشخصي لهأرخاص غري املتعلمني الذين

 .يرغبون يف استخدام اخلدمات املتوفرة

 ميكن أن تقدم مراكز االتصال الدعم خلدمات الدليل واالستفسار إىل جانب خدمات 

 .الدعم ملستخدمي اإلنرتنت )مثاًل خطوط املساعدة والتدريب(

 : ميكن جتهيز مراكز االتصال بكل أو بعض األجهزة واخلدمات التالية 
 أجهزة التلفاز/ أجهزة العرض 
 مشغل األسطوانات الرقمية املدجمة 
 أجهزة احلاسوب املوصلة خبدمة النفاذ إىل اإلنرتنت 
 الطابعات 
 أجهزة الفاكس 
 التصوير ماكينات 
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 الناسخات. 
 أجهزة اهلاتف. 
  اإلمداد الكهربائي غري القابل لالنقطاع لتشغيل أجهزة احلاسوب أثناء

 .االنقطاع القصري للتيار الكهربائي )حلوالي نصف ساعة(
 مولد كهربائي لالنقطاعات الطويلة. 

يف  االستفسارات التالية أخذًاالدعوة مقدمة لذوي االهتمام لتقديم مرئياتهم خبصوص 

 : عتبار الشرح الوارد أعالهاال

تكون مواقعها؟ وما هي املعايري س؟ وأين يف السلطنة يتعني إنشاؤها : كم مركزًا لالتصال  11س

 املناسبة الختيار مراكز االتصال؟

 هل جيب أن يكون هناك حد أدنى لعدد السكان لكل مركز اتصال؟ : 11س

ما هي معايري حتديد األبعاد الواجبة التطبيق على املناطق احلضرية واملناطق النائية/  : 12س

 الريفية؟

 ما هي ساعات وأيام العمل املقرتحة لكل مركز اتصال باملناطق احلضرية والريفية؟ : 13س

هل اليت تقدم مبراكز االتصال؟  اإلنرتنت خدمةلسرعة ما هو احلد األدنى املقبول  : 14س

 ميكن أن تكون متطابقة للمناطق احلضرية والريفية؟

 ما هو احلد األدنى من متطلبات األجهزة الطرفية اليت حيتاجها كل مركز اتصال؟ : 15س 

 هل جيب أن تكون مواصفات أجهزة احلاسوب واألجهزة الطرفية األخرى موحدة؟ : 16س

 مركز االتصال؟كيف تكون خطة العمل التجارية ووضعية األجهزة مبوقع  : 17س

 ما هي متطلبات جودة اخلدمة بالنسبة ملراكز االتصال؟ : 18س

 مناذج مراكز االتصال  .6

ميكن تصنيف مراكز االتصال حسب منوذج اإلدارة املطبق يف كل منها ، يقدم اجلدول أدناه 

 ملخصًا لنماذج مراكز االتصال اليت استخدمت يف خمتلف أحناء العامل :

 اإلدارة اخلدمات النوع

 جتاري

خدمة النفاذ إلنرتنت و  معتقدم اخلدمات االساسية: جهاز احلاسوب 

 .الكافترييا

 .غري املتعلقة باالتصاالت جزءًا بسيطًا من الدخل ىاخلدمات األخروحتقق 

 عمل جتاري خاص

 صاحب االمتياز

يسعى لاللتزام بتحسني جودة اخلدمة وسرعة التوصيل وتقديم خدمات 

 .وتوفري بيئة جيدة ومرحيةأكثر وأفضل 

 عمل جتاري خاص

املنظمات غري تشكيلة متنوعة من اخلدمات والتوجهات واجملموعات املستهدفة اليت املنظمات غري 
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تعتمد على املوقع وتوجه املؤسسة املروجة ، وتشمل اخلدمات : اإلنرتنت  احلكومية

مع أنشطة التدريب والتطوير ، وميكن أن ختضع ساعات اإلنرتنت 

ألجهزة ألغراض أخرى من قبل موظفي هذه املنظمات غري الستخدام ا

 .احلكومية

احلكومية أو املشاريع 

التنموية )تعتمد على 

املنح املقدمة من 

املؤسسات التجارية 

اخلاصة  من أجهزة 

 حاسوب وبرامج(

 اجلامعات

( بصورة رئيسية للطلبة ولكنها 111إىل  31) أجهزة احلاسوبالعديد من 

متوفرة أيضًا للجمهور ، الدعم الفين املتخصص متوفر ومن السهل تنظيم 

 دورات أكادميية يف احلاسوب وإعداد احملتوى.

 اجلامعات

 املدارس

تفتح املدارس أبوابها لفئات اجملتمع بعد انتهاء اليوم الدراسي ، وتتعدد 

)اإلنرتنت ، الربيد اإللكرتوني ، إعداد احملتوى( وهي اخلدمات وتتنوع 

  .مناسبة أكثر لربامج التعليم اإللكرتوني والتعليم املستمر

 املدارس

البلديات 

 والواليات

ميكن من حيث املبدأ أن تشمل تشكيلة واسعة من اخلدمات )العامة 

 .واخلاصة(

البلديات اإلقليمية 

بالشراكة مع غريها 

ميكن من املنشآت أو 

إسنادها للمؤسسات 

 اخلاصة 

املنظمات 

متعددة 

 األغراض

يف املناطق الريفية بوجه عام ولديها إمكانية النفاذ خلدمة اإلنرتنت 

والربيد اإللكرتوني واخلدمات ذات الصلة واستضافة الشبكات التجارية 

ملصلحة اجملتمع وكبائن اهلواتف ومبيعات مواد وقرطاسية العمل ومقاهي 

 .اإلنرتنت والدورات التدريبية

جملس إدارة ميثل 

املاحنني وموفري 

اخلدمة وأفراد 

 اجملتمع

 

الدعوة مقدمة لذوي االهتمام لتقديم مرئياتهم خبصوص فإن  ،يف ضوء الشرح الوارد أعاله 

 :االستفسارات التالية 

حكومية/ كيف تدار عمليات مراكز االتصال )رجل أعمال حملي/ منظمة غري  : 19س

 احلكومة(؟

. اخل يف عمليات مراكز .هل ميكن أن يكون هناك دور خاص ملكتب الوالي واملدارس : 21س

 .االتصال؟ يرجى موافاتنا بالتفاصيل

 مناذج متويل مراكز االتصال .7
عند تصميم مركز االتصال جيب أن يؤخذ يف االعتبار التكاليف الرأتيالية وأيضًا تكاليف 

ن التكاليف الرأتيالية تشمل االستثمار املبدئي املطلوب للحصول على املوقع التشغيل ، علمًا بأ

ورراء األجهزة الطرفية والطابعات والطاوالت واملقاعد وتكييف اهلواء وأنظمة التهوية 

واألنظمة الصحية والتوصيالت الكهربائية ، وتتضمن تكاليف التشغيل ربط خدمات 

العمالة املاهرة يف التشغيل والصيانة ، يف حني حيتاج  االتصاالت وصيانة األجهزة واستخدام

ختطيط مراكز االتصال أن يأخذ يف االعتبار عددًا من خيارات التمويل املمكنة والنماذج اليت 

 حتقق أهداف اجلهات الراعية :
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  مراكز االتصال الصغرية أو مقاهي اإلنرتنت اجملدية جتاريًا ميكن أن تعتمد على دعم

ن تشغيلها بواسطة مواطنني حمليني ومن املمكن أن تتوسع وتنمو من اجملتمع وميك

 .البدايات املتواضعة عندما يسمح الطلب واألسعار املعقولة بذلك 

  ميكن التخطيط إلنشاء مراكز اتصال تعمل بنظام االمتياز وتشغيلها على أساس

مل جتاري وإدارتها بواسطة رجال أعمال حمليني قادرين على تطوير خطط الع

التجارية واألنظمة اإلدارية ، وميكن للمشغلني التجاريني إنشاء ربكة من مراكز 

االتصال عن طريق إرراك منشآت االتصاالت الوطنية وموفري خدمة اإلنرتنت أو 

 .غريها من اجلهات الفنية املختصة

  ميكن أن توفر األداة األساسية لسياسة -متويل خدمة النفاذ الشامل ملراكز االتصال 

التمويل وسائل دعم ذكية ملراكز االتصال التجارية الصغرية اليت تدار يف املناطق 

الريفية وذلك للمساعدة يف تعويض التكاليف املرتفعة املرتبطة ببدء العمل ، أو من 

املمكن استخدامها لدعم مراكز االتصال بصفة مستمرة يف املناطق اليت تفتقر إىل 

 .اجلدوى التجارية

  متويل مراكز االتصال عن طريق القروض الصغرية واحلصول على متويل ميكن أيضًا

أولي من أي منظمة خريية و/أو صندوق مالي ، وميكن تقديم القروض الصغرية 

لرجال األعمال احملليني أو مشغلي حمالت اهلواتف الذي يرغبون يف بدء عمل جتاري 

أجهزة االتصاالت بفتح مراكز لالتصال وذلك لشراء أجهزة حاسوب وغريها من 

وتقنية املعلومات إلقامة وتشغيل مراكز اتصال صغرية مملوكة بصفة خاصة هلم ، 

وميكن توفري التمويل األولي يف البداية على أساس املواءمة وذلك لتأهيل رركات 

القطاع اخلاص احمللية واإلقليمية الراغبة يف إنشاء أو توسعة تشغيل مراكز االتصال 

 .ملناطق الريفيةعلى نطاق واسع با

  ميكن أن تكون الوكاالت التنموية  -التعاقد للحصول على تسهيالت مراكز االتصاالت

الوطنية واملؤسسات واحلكومات احمللية من الداعمني الرئيسيني لتسهيالت وخدمات 

مراكز االتصال  إذا مت استخدام مراكز االتصال لنشر التعليم ، والتنمية الريفية 

فبداًل عن حماولة تطبيق هذه  .العامة أو الربامج الصحية وغريهاواحلوكمة 

التسهيالت بأنفسهم ، فإن التعاقد مع مركز اتصال جتاري أو ربه جتاري لتقديم 

خدمات عامة حمددة يوفر هلذه اجلهات مكاسب بناًء على كفاءة التكلفة ويف نفس 

 .الوقت يوفر هلذه األعمال التجارية إيرادات إضافية

الدعوة مقدمة لذوي االهتمام لتقديم مرئياتهم فإن  ‘ضوء الشرح الوارد أعاله يف 

 :االستفسارات التالية خبصوص 
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هل جيب تقديم الدعم ملراكز االتصال بواسطة صندوق اخلدمة الشاملة )االستثمارات  : 21س

الزمة لالرأتيالية ،  مصروفات التشغيل راملة أسعار الربط(؟ يرجى موافاتنا باملربرات ا

 .لذلك

ما هي تعرفة التجزئة اليت جيب تطبيقها على مراكز االتصال؟ وهل ميكن دعمها يف  : 22س

املناطق الريفية لشرحية معينة من املستخدمني مثل الطالب واملتقاعدين كبار السن 

 وغريهم؟ 

كز االتصال وصلته بتعرفة يرجى تزويدنا بتعليقاتكم حول تسعري اجلملة ملرا : 23س

 .التجزئة

ما هي املواضيع اليت جيب طرحها أثناء ختطيط وتنفيذ برامج مراكز االتصال؟  : 24س

يرجى تقديم اآلراء حبيث تشمل كافة اجلهات املختصة واملستخدمني النهائيني واألعمال 

 .. اخل.التجارية الصغرية واملتوسطة وبرنامج )سند(

 ل؟كيف ميكن للقطاع اخلاص دعم مراكز االتصا : 25س

كيف ميكن للمشغلني احلاليني دعم مراكز االتصال؟ يرجى اإلفادة بتفاصيل نوعية  : 26س

 .الدعم الذي ميكن توفريه

 ؟مراكز االتصال هل ميكن استخدام اإلعالنات/ العالمات التجارية لدعم  : 27س

ال مقرتحات بشأن مراقبة تطور سري العمل وتقييم أداء مراكز االتصهل لديكم اية   : 28س

 .وجودة اخلدمة

هل جيب وضع أي وما هو اإلطار التنظيمي الذي جيب تطبيقه على مراكز االتصال؟  : 29س

 سياسة حمددة لرتخيص مراكز االتصال أم جمرد عملية تسجيل بسيطة؟

 .طرح أي موضوع آخر ذي صلة كمميكن : 31س

 مقرتحات إضافية .8
 اخل( ميكن أن ميثل .، املكتبات يف املؤسسات احلالية )احملالت تضمني مراكز االتصال.

 .إدارة التكاليف وتأمني االستدامة أحد خيارات
 أن يبدأ التطبيق بالقرى اليت بها : ميكن 

 .سنة( 21% من مستخدمي مقهي اإلنرتنت دون 18نسبة عالية من األطفال ) -1

     .كثافة سكانية عالية -2
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 اإلمنائي لهأمم املتحدة إىل أن  جيب توفري احملتوى احمللي ذي الصلة ، وقد أرار الربنامج

 .أهم سبب لفشل مراكز االتصال يعزى الفتقارها للمحتوى املالئم
  ميكن أن تكون مراكز االتصال مراكز للرتفيه قادرة على اجتذاب اجلمهور عن طريق

 .عرض األفالم السينمائية يف عطلة نهاية األسبوع وتقديم ألعاب الفيديو
 نقلة  إلنشاء مراكز االتصال ميكن استخدام الكبائن املت. 

 املشاورات العامة .9
يتم التطرق للمواضيع التالية من خالل خمتلف األسئلة اليت تشكل جزءًا من هذه الوثيقة 

 التشاورية :

 .مزايا مراكز االتصاالت واخلدمات اليت تدعمها -

 .خيارات مناذج إدارة مراكز االتصال -

 .خيارات متويل مراكز االتصال  -

خبصوص األسئلة الواردة  م2112 من مايو 15يف موعد أقصاه ميكن لذوي االهتمام تقديم آرائهم 

 يف هذه الوثيقة التشاورية عن طريق أي من الوسائل التالية :

تقدميها مبقر هيئة تنظيم االتصاالت الكائن بالطابق الثاني مببنى رركة النفط  . أ

  .مسقط -القرم  -العمانية 

 ى العنوان التالي :بالربيد عل  . ب

 هيئة تنظيم االتصاالت

 روي 112، الرمز الربيد  579ب  .ص

 سلطنة عمان

 trapc@tra.gov.omبالربيد اإللكرتوني :  ج. 

م االستفسارات اليت جتيبون يرجى اإلرارة يف ردكم إىل عنوان هذه املشاورات العامة وإىل أرقا

، وللمشاركني مطلق احلرية يف اإلجابة على كل أو جزء من املواضيع الرئيسية عليها

املطروحة ، وباإلضافة لذلك فإن أي مواضيع عامة أخرى مشابهة أو ذات صلة ميكن إثارتها 

( وترحب اهليئة مبشاركة مجيع املعنيني باألمر مبن فيهم 31ضمن اإلجابة على السؤال رقم )

 .تصاالت يف السلطنةمنتفعي خدمات اال

mailto:trapc@tra.gov.om


 

 

12 

 ملخص استفسارات املشاورة العامة .11
ما هي اخلدمات اليت ميكن تقدميها عن طريق مراكز االتصال مبا يف ذلك اخلدمات غري  : 1س

املتعلقة باالتصاالت وخدمات تقنية االتصاالت واملعلومات؟ هل ميكن أن تكون هناك خدمات 

اختيارية مثل دفع الفواتري وخدمات توصيل الربيد والتصوير والنسخ والطباعة ومعلومات 

 . اخل ؟.ز الفنادق ورحالت الطريانالدليل وخدمات حج

املخاطر وما هي  ما هي العوائق اليت يتوقع أن تعرتض تنفيذ مشروع مراكز االتصال؟ : 2س

وغري )رركات اإلتصاالت(   من السوق/ املشغلنيمراكز االتصال احملتملة اليت ميكن أن تواجهها 

 ذلك؟

ة ملراكز االتصال باملناطق النائية املتوقعة بالنسب)التغطية(  اإلرسالما هي مشاكل  : 3س

 وكيف ميكن للمشغلني معاجلتها لتوفري  واملناطق اليت تتسم بصعوبة التضاريس اجلغرافية؟
 ؟)التغطية(  اإلرسال

 كيف ميكن ضمان جدوى واستدامة العمل التجاري ملراكز االتصال؟ : 4س

يف ذلك نوع اخلربة املطلوبة  حول كيفية إدارة مراكز االتصال مباهل لديكم أية افكار  : 5س

 .والتعمني وأي أهداف اجتماعية أخرى

هل جيب أن ترتبط مراكز االتصال بربامج تدريبية مرنة خبصوص نشر الثقافة  : 6س

الرقمية وخدمات احلكومة اإللكرتونية وسط أفراد اجملتمع إلعدادهم للمشاركة يف اجملتمع 

يرجى حتديد نوعية هذخه الربامج علمًا بأن  املبين على املعرفة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، 

 .ك سوف تكون موضع ترحيبنااقرتاحاتكم لتنفيذ ذل

هل هناك حاجة للقيام حبملة مصممة للتسويق ورفع الوعي للوصول هلذه اجملتمعات  : 7س

 والرتويج خلدمات مراكز االتصال؟  

هل هناك حاجة لللنظر بشأن تنفيذ مشاريع جتريبية يف كل منطقة بغرض تقييم  : 8س

االستجابة للحاجات احمللية وذلك قبل  مفهوم مراكز االتصال من حيث جدواها وفعاليتها يف

 تطبيقها على نطاق واسع؟

هداف اليت جيب حتقيقها من خالل مراكز االتصال خالفًا لهأهداف املذكورة األما هي  : 9س

 ضمن املقدمة واألهداف؟

تكون مواقعها؟ وما هي املعايري س؟ وأين يف السلطنة يتعني إنشاؤها : كم مركزًا لالتصال  11س

 مراكز االتصال؟ مواقع املناسبة الختيار

 هل جيب أن يكون هناك حد أدنى لعدد السكان لكل مركز اتصال؟ : 11س
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ما هي معايري حتديد األبعاد الواجبة التطبيق على املناطق احلضرية واملناطق النائية/  : 12س

 الريفية؟

 ما هي ساعات وأيام العمل املقرتحة لكل مركز اتصال باملناطق احلضرية والريفية؟ : 13س

هل اليت تقدم مبراكز االتصال؟  اإلنرتنت خدمةلسرعة ما هو احلد األدنى املقبول  : 14س

 ميكن أن تكون متطابقة للمناطق احلضرية والريفية؟

 اليت حيتاجها كل مركز اتصال؟ما هو احلد األدنى من متطلبات األجهزة الطرفية  : 15س 

 هل جيب أن تكون مواصفات أجهزة احلاسوب واألجهزة الطرفية األخرى موحدة؟ : 16س

 كيف تكون خطة العمل التجارية ووضعية األجهزة مبوقع مركز االتصال؟ : 17س

 ما هي متطلبات جودة اخلدمة بالنسبة ملراكز االتصال؟ : 18س

التصال )رجل أعمال حملي/ منظمة غري حكومية/ كيف تدار عمليات مراكز ا : 19س

 احلكومة(؟

. اخل يف عمليات مراكز .هل ميكن أن يكون هناك دور خاص ملكتب الوالي واملدارس : 21س

 .االتصال؟ يرجى موافاتنا بالتفاصيل

هل جيب تقديم الدعم ملراكز االتصال بواسطة صندوق اخلدمة الشاملة )االستثمارات  : 21س

الرأتيالية ،  مصروفات التشغيل راملة أسعار الربط(؟ يرجى موافاتنا باملربرات االزمة 

 .لذلك

ما هي تعرفة التجزئة اليت جيب تطبيقها على مراكز االتصال؟ وهل ميكن دعمها يف  : 22س

ية لشرحية معينة من املستخدمني مثل الطالب واملتقاعدين كبار السن املناطق الريف

 وغريهم؟ 

كز االتصال وصلته بتعرفة يرجى تزويدنا بتعليقاتكم حول تسعري اجلملة ملرا : 23س

 .التجزئة

ما هي املواضيع اليت جيب طرحها أثناء ختطيط وتنفيذ برامج مراكز االتصال؟  : 24س

شمل كافة اجلهات املختصة واملستخدمني النهائيني واألعمال يرجى تقديم اآلراء حبيث ت

 .. اخل.التجارية الصغرية واملتوسطة وبرنامج )سند(

 كيف ميكن للقطاع اخلاص دعم مراكز االتصال؟ : 25س

كيف ميكن للمشغلني احلاليني دعم مراكز االتصال؟ يرجى اإلفادة بتفاصيل نوعية  : 26س

 .الدعم الذي ميكن توفريه
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 ؟مراكز االتصال هل ميكن استخدام اإلعالنات/ العالمات التجارية لدعم  : 27س

مقرتحات بشأن مراقبة تطور سري العمل وتقييم أداء مراكز االتصال هل لديكم أي   : 28س

 .وجودة اخلدمة

هل جيب وضع أي وما هو اإلطار التنظيمي الذي جيب تطبيقه على مراكز االتصال؟  : 29س

 لرتخيص مراكز االتصال أم جمرد عملية تسجيل بسيطة؟سياسة حمددة 

 .طرح أي موضوع آخر ذي صلة كمميكن : 31س

 

 

 (1امللحق )

 

 دراسة حول خدمات مقاهي اإلنرتنت واهلواتف العمومية

 مقدمة .1
أكملت اهليئة استعدادها لتقييم جدوى خدمات مقاهي اإلنرتنت واهلواتف العمومية حيث أن بعض 

تظهر يف األسواق من وقت آلخر علمًا بأن الدعوة وجهت ألصحاب مقاهي  جوانب القصور ظلت

اإلنرتنت للمشاركة يف مسح صمم خصيصًا هلذا الغرض ، ومت حتليل خدمة اهلواتف العمومية على 

خلفية ادعاءات حبدوث اخنفاض هام يف جدواها املالية خالل األعوام األخرية وحصلت اهليئة من 

إليرادات لبيانات اهلواتف العمومية ملواقع جغرافية خمتلفة ، وتهدف هذه املشغلني على تفاصيل ا

الدراسة للتعرف على الصعوبات اليت تواجه قطاع خدمات مقاهي اإلنرتنت واهلواتف العمومية 

واخلروج بتوصيات ومقرتحات مالئمة لتحسني هذه اخلدمات ، وجتدون فيما يلي بعض املقتطفات 

 .من تقرير هذه الدراسة

 خطة تعرفة عمانتل ملقاهي اإلنرتنت .2

 ( Dialupالتوصيل باستخدام اخلط اهلاتفي العادي ) 2.1      

 الباقة الوحيدة املتوفرة ملقاهي اإلنرتنت باستخدام اخلط اهلاتفي العادي تطبق فيها التعرفة التالية :

 اإلضافية الساعات عدد الساعات الشهرية الرسوم الشهرية )ر. ع( رسوم التوصيل )ر. ع(

 بيسة لكل ساعة 1.271 ساعة 311 81=/ 11=/
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وإذا رغبت مقاهي اإلنرتنت يف احلصول على سرعة أعلى لإلنرتنت ، فيمكنها التقدم بطلب الشبكات 

( واالستفادة من العروض ADSL( أو خطوط املشرتكني الرقمية )ISDNالرقمية للخدمات املتكاملة )

املؤجرة خلدمة اإلنرتنت عالية السرعة ليست معروضة والسرعات التجارية ، علمًا بأن اخلطوط 

 .كيلوبت/ث 64املتوفرة تقتصر على 

 ( ADSLتوصيل خطوط املشرتكني الرقمية ) 2.2     

( اليت ميكن ملقاهي اإلنرتنت ADSLفيما يلي بيان خطط تعرفة خطوط املشرتكني الرقمية )

 استخدامها : 

 الباقة

سرعة 

 التنزيل

سرعة 

 التحميل

حجم 

 االستخدام

الصناديق 

 الربيدية

مضادات 

الفريوسات 

والرسائل 

 االقتحامية

الرسوم الشهرية 

 )ر. ع(

االستخدام 

 اإلضايف

سقف 

 السعر

1 

 ميجابت/ث

1 

 ميجابت/ث

256 

 كيلوبت/ث

 3 غري حمدود

ضمن 

 العرض

 49 جمانًا 49

2 

 ميجابت/ث

2 

 ميجابت/ث

384 

 كيلوبت/ث

 5 غري حمدود

ضمن 

 العرض

 95 جمانًا 95

4 

 ميجابت/ث

4 

 ميجابت/ث

512 

 كيلوبت/ث

 8 غري حمدود

ضمن 

 العرض

 135 جمانًا 135

8 

 ميجابت/ث

8 

 ميجابت/ث

768 

 كيلوبت/ث

 11 غري حمدود

ضمن 

 العرض

 195 جمانًا 195

16 

 ميجابت/ث

16 

 ميجابت/ث

1 

 ميجابت/ث

 15 غري حمدود

ضمن 

 العرض

 355 جمانًا 355

 

 العادل :سياسة االستخدام 

باتباع سياسة االستخدام العادل ، ميكننا محاية اخلدمة جلميع املنتفعني عن طريق التدخل وإدارة 

 .عرض النطاق لذوي االستخدام املكثف

 مالحظت سريعة 2.3

  كيلوبت/ث 64اخلطوط املؤجرة املتوفرة خلدمة اإلنرتنت تقتصر على سرعة. 

  اليت خضعت للمسح اخلط اهلاتفي العاديال يستخدم أي مقهى من مقاهي اإلنرتنت. 
 .بالنسبة ملقاهي اإلنرتنت أصبحت غري جمدية ذه التقنيةه 

 تعرفة النورس للشركات التجارية 2.4 

 مالحظات سريعة  2.4.1

 ال يستخدم أي مقهى من مقاهي اإلنرتنت اليت خضعت للمسح خدمات النورس. 

 نتائج املسح 2.5
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 املسجلة العاملةعدد مقاهي اإلنرتنت  املنطقة

 74 الباطنة

 45 الربميي

 31 الداخلية

 11 الظاهرة

 47 الشرقية

 3 الوسطى

 39 ظفار

 3 مسندم

 264 مسقط

 516 اإلمجالي

 

 

 نتائج األسئلة املطروحة 2.6

 مت طرح عدد من األسئلة على أصحاب مقاهي اإلنرتنت وفيما يلي ملخص اإلجابات املقدمة منهم :

 النتيجة يف املتوسط السؤال

 % عمانيون55 من الذي يقوم بصيانة الشبكة احمللية؟ عمانيون أم أجانب؟

 % أجابوا بنعم78 . اخل.تقديم اخلدمات املساعدة مثل الطباعة ، النسخ ، الفاكس

تأتي من حركة % من اإلإيرادات 83 إذا كانت اإلجابة بنعم ، ما هي النسبة املئوية لإليرادات من حركة اإلنرتنت؟

 اإلنرتنت

 % 111  . اخل.، خط مؤجر( ADSL)نوع التوصيل املستخدم لتقديم اخلدمة 

 تصنيف املستخدمني حسب أعمارهم :

 %18 سنة 21أقل من 

 %53 سنة 31إىل  21بني 

 %31 سنة 31أكثر من 

 . اخل( :.تصنيف املستخدمني )عمانيون/ أجانب

 %42 عمانيون

 %49 أجانب

 %8 سياحزوار/ 

 مستخدم يوميًا 32 عدد املستخدمني الذين يزورون مقهى اإلنرتنت يف اليوم

 بيسة/ ساعة 451 سعر التجزئة للنفاذ لإلنرتنت

 دقيقة/ مستخدم 51 متوسط املدة اليت يقضيها املستخدم يف النفاذ لإلنرتنت

 % راضون33 مستوى الرضاء بالسرعة اليت يوفرها املشغل

 % أفادوا بأنها جمدية44 اإلنرتنت يف املنطقة احلاليةجدوى مقهى 

 % أجابوا بنعم67 تقديم عروض خاصة للعمالء املواظبني على احلضور

 % أجابوا بنعم55 حفظ سجل للزوار ألغراض احملاسبة واملتطلبات التنظيمية

االعتقاد بأن املنافسة يف قطاع اخلدمات الثابتة ستعود بالنفع على عمل 

. .اإلنرتنت عن طريق ختفيض التعرفة ، وتقديم خدمة جبودة أفضلمقاهي 

 اخل؟

 % أجابوا بنعم23

 

 مقرتحات أصحاب مقاهي اإلنرتنت لتحسني اخلدمة 2.7
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 فيما يلي مقرتحات أصحاب مقاهي اإلنرتنت لتحسني أعماهلم :

 إجبار عمانتل على تقديم عروض خاصة ملقاهي اإلنرتنت. 

  بتقديم خدمة الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنتالسماح ملقاهي اإلنرتنت. 

 التصريح ملقاهي اإلنرتنت باحلصول على تعويض عند تعرض اخلدمة لالنقطاع. 

 تنظيم العروض املنزلية اليت تؤثر بشكل كبري على أعماهلم. 

  مقهيانتنظيم مواقع مقاهي اإلنرتنت حبيث ال يتجاور. 

 إدخال املزيد من موفري خدمة اإلنرتنت. 

 الطالب على استخدام اإلنرتنت للبحث والتطوير تشجيع. 

 تولي اهليئة مسؤولية مجيع املواضيع املتصلة بإجراءات مقاهي اإلنرتنت وتسجيلها. 

 السماح للوافدين بالدخول يف هذا العمل ألنهم يقبلون برواتب أقل من العمانيني. 

 تف النقال إلكرتونيًا احلصول على تصريح من مشغلي اخلدمات املتنقلة بتوزيع أرصدة اهلا

 .بداًل عن البطاقات

  محاية مصاحل مقاهي اإلنرتنت باحلرص على توفر جودة اخلدمة والعوامل األخرى مثل

 .سرعة الوصلة وعدد األجهزة الطرفية ومتوسط عدد املستخدمني

 تنظيم الندوات واملسابقات يف اجلوانب املتعلقة مبقاهي اإلنرتنت مبا يف ذلك املعايري اليت 

 .تتبناها هذه املقاهي وتقديم جوائز تشجيعية للفائزين

 إدخال تعرفة تنافسية للهواتف العمومية خصوصًا يف قطاع املكاملات الدولية. 
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 دراسة اهلواتف العمومية

م ، وأرارت الدراسة إىل أن أي هاتف 2119هاتفًا عموميًا للعام  6.811حصلت اهليئة على بيانات حواىل 

دقيقة للمكاملات الدولية ،  79دقيقة للمكاملات احمللية وملدة  11استخدامه يف املتوسط ملدة عمومي يتم 

ريال عماني أي  91ويبلغ متوسط اإليرادات احملققة من كل هاتف عمومي للمكاملات احمللية والدولية معًا 

 .بيسة للدقيقة يف اليوم وهو مبلغ ضئيل للغاية 251

لية والدولية وفقًا لتعرفة اهلاتف العمومي حيث تتم حماسبة الدقيقة األوىل تتم حماسبة املكاملات احمل*

ثانية ، أما بالنسبة للمكاملات الدولية فهي نفس تعرفة اهلاتف الثابت زائدًا نسبة  15تليها بعد ذلك كل 

15%. 

 سعر  الدقيقة التالية  

 )وقت الذروة(

 سعر الدقيقة التالية

 )خارج وقت الذروة( 

 املكاملات إىل اهلاتف النقالرسوم 

 بيسة/ دقيقة 41 بيسة 11 بيسة 21

   

 ومن املالحظ أن حجم احلركة رهد اخنفاضًا حادًا ويعزى ذلك لآلتي :

 مل يتم تغيري خطط التعرفة بالنسبة للهواتف العمومية. 

  عام توجد عروض جذابة عديدة للمكاملات الدولية بواسطة خدمات االتصاالت املتنقلة خالل

 .م2119

 اخل.أو ألسباب اقتصادية أخرى مثل هجرة األجانب واألزمة املالية العاملية .. 
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 ( 2امللحق )

 مواد مقتطفة من قانون تنظيم االتصاالت ذات عالقة باخلدمة الشاملة

الوزراء ويعرضها على جملس  االتصاالتع الوزير السياسة العامة لقطاع يض (:3املادة )

 اآلتي :ا يكفل مب، وذلك للموافقة عليها 

بهدف توسـيع نطـاق تقـديم خـدمات االتصـاالت مبـا        قطاع االتصاالت تطوير (1

 حيقق الوفاء مبتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

مـن هـذا القـانون     38إعداد متطلبات اخلدمة الشاملة لالتصاالت طبقـا للمـادة    (2

 .ووفقا لسياسة احلكومة االقتصادية واالجتماعية
 حتقيق ما يأتي : إىلـ  أساسيةتهدف اهليئة ـ بصفة (: 7املادة )

ضــمان تــوفري خــدمات االتصــاالت يف مجيــع أحنــاء الســلطنة يف احلــدود     (1

 وتشمل اخلدمات على وجـه اخلصـوص : ،املعقولة  وباألســعار
 الــدليل ،خــدمات معلومــات   العمــومي ،اهلــاتف  خدمـــات الطــوارىء ، 

   .الريفيةدمات البحرية وخدمات املناطق اخل اخلدمة ،معاونة عامل 

 األســواق إىل تسـهيل النفـاذ  تشـجيع اسـتخدام خـدمات االتصـاالت بهـدف       (2

 .واملعلوماتالعاملية 
ــادة ــدم  (: 8) امل ــع ع ــاللم ــادة   اإلخ ــم امل ــانون  ( 9)حبك ــذا الق ــن ه ــع    ، م ــة مجي ــر اهليئ تبار

 واألعمــالوجتــري مجيــع التصــرفات  املتعلقــة بقطــاع االتصــاالت االختصاصــات

أهدافها بكفاءة وفعالية وانتظام ورفافية وبدون متييز ، وهلا أن الالزمة لتحقيق 

تفوض كتابة من تراه من موظفيها يف مباررة بعض صالحياتها مبا يكفـل إاـاز   

 يأتي :على األخص ما أعماهلا ، ويكون هلا 

داء تنظيم قطاع االتصاالت وفقا للسياسـة العامـة املعتمـدة مبـا حيقـق األ      (1

األمثــل للقطــاع وفقــا للــربامج الــيت تعــدها اهليئــة هلــذا الغــرض وتنفيــذ 

سياسة احلكومة بشأن اخلدمة الشاملة ، وذلك كله مبا يتفق وأحكام هـذا  

 .القانون

إعـــداد الـــربامج واخلطـــط الالزمـــة لتطـــوير السياســـة العامـــة لقطـــاع   (2

 .االتصاالت
 

 
 البــاب اخلامـــس

 اخلدمة الشاملة واملنافسة

من الوطينومنع تضارب املصاحل وحتقيق متطلبات األ  

 الفصل األول
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 اخلدمـــة الشاملـــــة

 

 األهــدافيقــرر الــوزير بعــد العــرض علــى جملــس الــوزراء يف ســبيل حتقيــق         (:38املــادة )

 يأتي :االقتصادية أو االجتماعية لقطاع االتصاالت ما 

ــا     (1 ــة تبع ــاطق معين ــاالت يف من ــبكات االتص ــدمات ور ــيع خ ــا  توس ملوقعه

اجلغرايف أو عدد سكانها وإنشاء مراكز خدمات االتصـاالت العموميـة مبـا    

 .فيها تركيب اهلواتف العمومية يف هذه املناطق

 
حتديد خدمات االتصـاالت العامـة األساسـية الـيت يلتـزم بتقـدميها        -مكررا 1

ــا مقابــل ســعر معقــول تقــره اهليئــة يف     ــه ألي منتفــع يطلبه مــرخص ل

 .مناطق اخلدمة

 البحرية.تقديم خدمات االتصاالت  (2

 .تقديم خدمات اتصاالت لذوي االحتياجات اخلاصة (3
وختطر اهليئة مبتطلبات اخلدمة الشاملة املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة ويـتم      

مـن هـذا   ( 39) مـن املـادة   األخريةمن اخلزانة العامة وفقًا ألحكام الفقرة متويلها 

 .القانون

 

(:39املادة )

 

( مـن هـذا القـانون     38اخلدمات واألعمال املنصوص عليها يف املـادة  )  تطرح اهليئة 

 يف مناقصة عامة يتبع بشأنها ذات القواعد واإلجراءات اليت تصدرها اهليئة.

وإذا مل يتقدم أحـد يف املناقصـة ، تكلـف اهليئـة الشـركة بتقـديم اخلـدمات أو        

اخلزانـة العامـة إىل الشـركة    تنفيذ األعمال املشار إليها ، ويف هذه احلالـة تـدفع   

صايف تكلفة تقديم اخلدمات أو تنفيذ األعمال مع معدل للعائـد حيسـب علـى    

 .%2أساس عائد السندات احلكومية متوسطة األجل مضافا إليه

 


