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  ))بب((  من الفئة الثانيةمن الفئة الثانية  خيصخيصررالحصول على تالحصول على تطلب طلب   إرشاداتإرشادات
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ا"تص!ا"ت خ!دمات لتقديم  )ب( من الفئة الثانية على ترخيص يقدم طلب الحصول
وذل!!ك بمراع!!اة ، العام!!ة ا"ض!!افية وفق!!ا للنم!!وذج ال!!ذي تع!!ده الھيئ!!ة لھ!!ذا الغ!!رض

  :الشروط ا8تيةا"حكام الواردة في قانون تنظيم ا"تصا"ت وإستيفاء 
 .حصول مقدم الطلب على شھادة جامعية أو ما يعادلھا إذا كان المتقدم فردا     ) أ

  

م!ن رأس م!ال % ٥٠شھادة جامعية أو ما يعادلھا <ي مساھم يملك أكثر من   ) ب
 .شركةكان المتقدم للترخيص  الشركة إذا

                

-(  ومق!!داره طل!!ب الت!!رخيص  -ودراس!!ة  -س!!داد الرس!!م الخ!!اص بنم!!وذج   ) ج
    .خمسمائة E عماني )٥٠٠/

 

مؤسسة وفقا للق!وانين العماني!ة /على مقدم الطلب أن يتعھد بأن يؤسس شركة  ) د
أم!ا اذا ك!ان . لتقديم الخدمة المطلوب توفيرھا في حالة الموافقة عل!ى الطل!ب

  ش!ركة/شركة أو مؤسسة قائمة فعليھا ان تتعھد بتأسيس مؤسس!ة مقدم الطلب
 . )ميمكن أن تكون تابعة للشركة ا<(  أخرى لھذا الغرض

 

س!نتين  ض م!دةم!ته م!ا ل!م ؤترخيص!ا س!ابقا ت!م إلغ!ا لمقدم الطل!بأن " يكون )   ھـ 
  .هوأ" يكون قد أشھر إفMسه ما لم يكن قد رد إليه اعتبار, على ھذا اJلغاء

                

 -:تزويد الھيئة با"تي      ) و

  . المختصة ةوالسلوك من الجھ ةشھادة حسن السير .١
خبرة فنية لم!دة س!نتين عل!ى ا<ق!ل ف!ي مج!ال ت!وفير الخدم!ة  ما يثبت توفر .٢

المؤسس!!ة او ف!!ي ا"دارة /، بحي!!ث تك!!ون ھ!!ذه الخب!!رة ف!!ي الش!!ركةالمطلوب!!ة
 .  العليا

وم!!ا يرافقھ!!ا م!!ن أوراق  -إن وج!!دت-ش!!ھادة تس!!جيل ف!!ي الس!!جل التج!!اري .٣
العق!!!د الحاس!!!ب ا8ل!!!ي وأس!!!ماء المخ!!!ولين ب!!!التوقيع ونم!!!اذج التوقيع!!!ات و 

 .التأسيسي والنظام ا<ساسي للشركة

 . غرفة تجارة وصناعة عمانل انتساب شھادة .٤

 .الھيكل التنظيمي المقترح .٥

منح!!ت لمق!!دم خ!!دمات ا"تص!!ا"ت لتق!!ديم س!!ابقة  أي ت!!راخيصنس!!خة م!!ن  .٦
  .سواء من داخل السلطنة أو خارجھاالطلب 

  

{{{{¹]{{{{¹]{{{{¹]{{{{¹]ì�^ì�^ì�^ì�^<<<<EEEENNNN<D<D<D<D<<<<<<<<

  
تزوي!!د الھيئ!!ة بالمعلوم!!ات المالي!!ة المبين!!ة أدن!!اه وذل!!ك بالت!!رخيص  مق!!دم طل!!ب يلت!!زم  

  : للتأكد من المMءة المالية
  .المؤسسة/رأس مال الشركة  )  أ 
وحس!!اب ا<رب!!اح والخس!!ائر الميزاني!!ة العمومي!!ة و بي!!ان الت!!دفقات النقدي!!ة   )  ب 

  . 8خر سنتين ماليتين بالنسبة للمشاريع القائمة
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الجدوى ا"قتصادية للمشروع وخطة العمل شاملة التوقعات المالية دراسة   )  ج 
 و الميزانية 

العمومي!!ة وبي!!ان الت!!دفقات النقدي!!ة وحس!!اب ا<رب!!اح والخس!!ائر للس!!نوات 
 .الخمس المقبلة

 .تقديمھا وأسس تحديدھا تفاصيل تعرفة الخدمات المقترح   )  د 

 

المق!!!درة المالي!!!ة لمق!!!دم الطل!!!ب لتنفي!!!ذ خط!!!ة العم!!!ل  الت!!!ي تثب!!!تالوث!!!ائق )   ھ!!!ـ
  )ضمانات بنكية أو ائتمانات خطابات،(
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الفنية التي تشمل المعلومات تزويد الھيئة بالمعلومات بالترخيص  طلب ميلتزم مقد
  -:بعضھا حسب الخدمة المطلوب تقديمھاا8تية أو 

  .المواصفات الفنية والتصاميم للنظام المقترحتفاصيل   )  أ 
المخططات الكاملة للشبكات والتفاصيل الفنية مع توضيح ا<جھزة   )  ب 

 )والدولية إن وجدت  المحلية (ا"تصا"ت  وصMتو

 .للشبكة المقترحة ونظام إدارتھا البنية التحتيةتفاصيل   )  ج 

 .المستخدم للنظام الكيان المرنة وقائمة با<جھز  )  د 

ومطابقتھا مع  الكيان المرنجھزة والتقنية صادرة من المصنع لZتفاصيل )  ھـ
 .الدولية المعايير القياسية

 تصا"تلتسھيMت المطلوبة للشبكة من مشغل شبكة ا"ا تفاصيل عن)  و
 .العامة

الكيان <جھزة وا شملتفي الدولة و) POP( التواجد المقترحةنقاط  مواقع)  ز
 .في كل موقع تركيبهالمقترح  المرن

 )إن وجدت(الطيف الترددي احتياجات )  ح

محطات لMتصا"ت الفضائية الطرفية في حالة تركيب  المقترح لساتلا) ط
غير الصوتية التي سيتم "ستخدامھا للخدمات ) VSAT( المتناھية الصغر

 .الترخيص لھا

ا"تفاقيات المقترح تطويرھا محليا أو  الكيان المرنلZجھزة و تفاصيل) ي 
 .ا<جھزة/لبرامج الكيان المرنمحلي منتج  المبرمة مع

وطرق النفاذ المطلوبة لكل  نتفعينالمقترح توفيرھا للم نوعية الوصMت)  ك
 .نوع

المعلومات المخلة ا للتخلص من البرامج أو تبنيھالمقترح المحددة  لترتيباتا) ل
 .في السلطنة بالنظام العام وا8داب

لضمان واJجراءات المحددة المقترحة شبكة مراقبة ال تسھيMتتفاصيل ) م
    .أمنھا

  .مثل جدار الفلترة لضمان أمن النظاماستخدامھا  التدابير المحددة المقترح)  ن
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الMزم  المساندةالخدمات  عن تزويد الھيئة بمعلوماتبالترخيص  لبطيلتزم مقدم   
  - :تشمل ا<تيو توفيرھا

  .      للخدمات والتسھيMت الفنية المساندة القائمة أو المقترحة تفاصيل  ) أ
  .الطوارئفي حالة  دعمال نظامالسعة ا"حتياطية المساندة للشبكة أو   ) ب
للنظام في حا"ت العطب وفشل وقائية بدائل خدمات الدعم والصيانة ال  ) ج

   .النظام
  .لھم توفيرھا المنتفعين والتسھيMت المساندة الواجبخدمات   ) د
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<ì�^¹]<ì�^¹]<ì�^¹]<ì�^¹]EEEEQQQQDDDD< << << << تقديم!ه مس!توفياً كاف!ة تاريخ  من شھرين زمدة " تجاو يتعين البت في الطلب خMل  >
و   خMل مدة " تجاوز أربعة أش!ھر م!ن ت!اريخ تقديم!هاJجراءات والمستندات، او 

  .طار مقدمه بأسباب الرفضإخ رفض الطلب يجب  في حالة
  

وف!!ي حال!!ة ال!!رفض , ف!ي حال!!ة موافق!!ة الھيئ!!ة يص!!در الت!!رخيص بق!!رار م!!ن ال!!وزير
      .  يتعين إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض

       
<ì�^¹]<ì�^¹]<ì�^¹]<ì�^¹]EEEERRRRDDDD< << << << بس!!داد رس!!م إص!!دار الت!!رخيص المق!!رر وفق!!اً للق!!رارات الت!!ي  يلت!!زم مق!!دم الطل!!ب  >

  .فور صدور قرار الترخيص تصدرھا الھيئة في ھذا الشأن 
< << << << <    
 


