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This is an unofficial translation of the Resolution and is provided here for information purposes only. 

Reliance may only be placed upon the official Arabic version of the Resolution. 

  الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االتصاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب متهيدي  

 تعريفات

  (1املادة )

أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات يف تطبيق أ( 

والعبارات الواردة نفس املعنى املنصوص عليه يف 

القانون، أو يف ترخيصي الثابت واملتنقل الصادرين 

وترخيص املتنقل  20/2004رقم  باملرسوم السلطاني

، ما مل 17/2005الصادر باملرسوم السلطاني رقم 

 يقتض سياق النص معنى آخر. 

 

ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى احملدد  ( ب

قرين كل منها ما مل ينص على غريه أو يقتض سياق 

 النص معنى آخر : 

 : قانون تنظيم االتصاالت املشار إليه. القانون .1

 

: ترخيص من الفئة األوىل ابتترخيص الث  .2

 لتقديم خدمات االتصاالت العامة الثابتة األساسية. 
 

ترخيص املتنقل: ترخيص من الفئة األوىل  .3

 لتقديم خدمات االتصاالت العامة املتنقلة األساسية.

 

 العضو:  عضو اجمللس املعني وفقا ألحكام القانون.  .4

 

طالب الرتخيص: أي شخص يقدم طلب للحصول  .5

خدمة من خدمات  خيص لتقديم أيعلى تر

االتصاالت أو الرتاخيص الراديوية ويشمل وكيله 

 الرمسي.  

 

 واملعنوي.  شخص:  تشمل الشخص الطبيعي .6

 

Definitions 

Article 1:  

A. In implementing the provisions of these 

Regulations, any word or expression set out 

hereinafter shall have the same meaning as it has in 

the Telecommunications Regulatory Act or in the 

Fixed and Mobile Licenses issued by the Royal 

Decree No. 20/2004, and the Mobile licenses 

issued by the Royal Decree No 17/2005, unless the 

context requires otherwise. 

 

B. The following words and expressions shall have 

the meanings shown against each one of them, 

unless otherwise specified or required by the 

context: 

1. The Act: The Telecommunications Regulatory 

Act aforesaid.  

2. Fixed License: Class (One) License for the 

provision of Fixed Public Basic 

Telecommunications Services. 

3. Mobile License: Class (One) License for the 

provision of Mobile Public Basic 

Telecommunications Services. 

4. Member: Full time member appointed pursuant 

to the provision of the Act. 

5. License Applicant: Any person who submits 

application to obtain a license to provide any 

telecommunications services or radio license 

including its authorized Agent.  

6. Person: Includes natural and juristic persons. 
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: جمموعة من األرقام تتكون من مائة هياكل األرقام . 7

أو ألف رقم متتال من نفس النطاق يتم ختصيصها 

 للمرخص هلم لتخصيصها للمنتفعني. 

 

تشمل رموز نقاط اإلشارة الدولية، ورموز  الرموز: .8

نقاط اإلشارة الوطنية، ورموز الشبكة املتنقلة، ورموز 

 اختيار املشغل. 

 

االتصال ، وهي مؤشر حيتوي  أرقام بدء النطاقات: .9

على خانة واحدة أو أكثر تدل على نوعية اخلدمة 

 املطلوب النفاذ إليها.

 

 اخلانة األخرية يف عنوان االنرتنت.املستوى األعلى:  .10

 

 الباب األول

الرئيس واجمللس والرئيس اجملاالت اليت يباشر فيها 

   واجباتهممهامهم و التنفيذي 

 نون( من القا1 – 51)املادة 

 

( من 2( من املادة )10يف تطبيق أحكام البند ) (:2ادة )امل

القانون، ميارس كل من الرئيس واجمللس والرئيس 

الالزمة إلدارة شؤون  التنفيذي كافة الصالحيات واملهام

 اهليئة، وبصفة خاصة ما يأتي: 

 الرئيس  -أ

إصدار اللوائح والقرارات والضوابط والقواعد  .1

املنفذة للقانون ، وذلك بعد  والشروط التنظيمية 

 موافقة اجمللس .

رفع مشروع امليزانية السنوية واحلسابات اخلتامية  .2

والتقرير السنوي عن نشاط اهليئة بعد  املدققة للهيئة

 موافقة اجمللس إىل جملس الوزراء.

رفع اقرتاح اجمللس بشأن أسس حتديد تعريفة  .3

اجمللس اخلدمات اليت يلتزم بها املنتفعون واليت يرى 

 تضمينها يف الرتاخيص إىل الوزير. 

 

 

 

7. Number Block: A group of numbers 

consisting of one hundred or one thousand 

consecutive numbers of the same range that are 

allocated to the Licensees for designation to 

customers. 

8. Codes: includes codes for international signals 

point, codes for national signal, codes for mobile 

network and codes for carrier selection.   

9. Ranges: Prefix to start a call; an indicator 

contains one or more digits to indicate the type of 

service to be accessed. 

10. Top Level: the last digit in the Internet 

domain name.   

Chapter One 
The Chairman, Board & the Chief Executive 

Functions & Duties 
Article (51-1) 

 

 
Article 2: in the application of Clause (10) of 

Article (2) of the Act, the chairman, Board & the 

chief executive shall perform all powers, duties and 

functions in managing the Authority`s Affairs  

particularly in the following: 

A. The Chairman  

1. To issue regulations, decisions, rules and 
regulatory conditions requirements implementing 
the Act, after getting the necessary approval from 
the Board. 
2. To prepare the Authority’s draft annual 
budget, final accounts and annual report on its 
activities after getting the necessary approval from 
the Board to the Council of Ministers for 
endorsement. 
3. To prepare principles for determining 
service tariffs that the beneficiaries should abide 
by which are proposed to be included in the 
licenses to the Minister.  

 
A. Any other functions vested to the 

president in accordance with the 
provisions of the Act and regulations 
and decisions issued in 
implementation thereof. 
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أي اختصاصات أخررى مناطرة بره وفقراك ألحكرام       -4

 القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

  :اجمللس -ب

 

تنظيم قطاع االتصاالت وفقاك للسياسة العامة  -1

املعتمدة مبا حيقق األداء األمثل للقطاع وفقاك للربامج 

 اليت تعدها اهليئة هلذا الغرض .

 

إقراراللوائح والضوابط والقواعد املتعلقة بتنفيذ  -2

السياسة العامة لقطاع االتصاالت ، ومنها على األخص ما 

منة واالحتكار يف استغالل يتعلق مبنع مجيع أشكال اهلي

 الطيف الرتددي وتقديم اخلدمات.

 

إقرار الضوابط والقواعد اليت حتدد متطلبات جودة  -3

 اخلدمة اليت يلتزم املرخص هلم بتقدميها.

 

إقرار الضوابط واملعايري الفنية والتنظيمية واملالية  -4

 املنظمة خلدمات الربط البيين وإعادة البيع بني

 املرخص هلم.

 

القواعررد الرريت تررنظم احتفررا  املنتفررع برررقم   إقرررار -5

االتصاالت املخصص لره يف حالرة تغريري اتفاقيرة تقرديم      

 اخلدمات.

 

إقرارالضوابط اليت تضمن محايرة البيانرات اخلاصرة     -6

 باملنتفعني وضمان سريتها وخصوصيتها.

 

إقررررار ضررروابط وقواعرررد إصررردار فرررواتري خررردمات   -7

 .يقدمها املرخص هلم  االتصاالت العامة اليت

 

البت يف طلبات تراخيص خدمات االتصاالت من الفئة  -8

 األوىل باملوافقة أو الرفض .

 

 
 

4. Any other functions vested to the president in 
accordance with the provisions of the Act and 
regulations and decisions issued in implementation 
thereof. 

 
B. the Board: 
1. To regulate the telecommunications sector 
according to the approved general policy in order to 
achieve the optimal performance of the sector in 
accordance with programmes prepared by the 
Authority for this purpose.  
 
2. To set the terms, conditions relevant to 
implementing the telecommunications public policy 
and in particular the prevention of all forms of 
dominance and monopoly in utilizing the frequency 
spectrum and service provision. 
 
3. To set the terms and conditions that determine 

the quality of service requirements with which, 
the licensees are to comply.  
 

4. To set the technical, regulatory and financial 
terms and conditions organizing the 
interconnection services and resale between 
licensees.  

 
5. To set the rules organizing the beneficiary's 

ability to retain his private telecommunication 
number in case of changing the service provision 
contract.  

 
6. To set the conditions for ensuring the security of 

beneficiaries’ private data and ensure its 
confidentiality and privacy.  

 
7. To set terms and conditions for issuing of bills 

for public telecommunications services provided 
by licensees.  

 
8. To vet Class I application for the provision of 

the telecommunication services  with acceptance 
or disapproval   
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حتديد القواعد واإلجراءات التفصيلية لتقديم  -9

الطلبات الالزمة للحصول على الرتاخيص، وإجراءات 

نظر تلك الطلبات من قبل اهليئة، واستيفاء البيانات 

 الالزمة لذلك خالل املواعيد احملددة .

 

ديد الشروط اليت يتضمنها الرتخيص، حت -01

والغرامات  اليت تفرض على املرخص لره يف حالة 

 خمالفة هذه الشروط .

 

إقرار القواعد واإلجراءات اليت تتبع بشأن   -00

 املناقصات واألعمال اليت تطرحها اهليئة .

 

حتديد املعايري الفنية واملالية لتقييم العروض  -01

االتصاالت  املقدمة للحصول على تراخيص خدمات

 جبميع فئاتها. 

 

حتديد عدد الرتاخيص من الفئة الثالثة اليت  -01

 تصدر لنوع معني من نظم أو خدمات االتصاالت.

 

إقرار القواعد واإلجراءات اخلاصة بتوفري الربط  -01

البيين واملشاركة يف املواقع والنفاذ وخدمة اخلطوط 

 املؤجرة .

 

ة اعتماد الشروط واملواصفات واملعايري الفني -01

ألجهزة االتصاالت لتحقيق أغراض الربط البيين 

بني األجهزة الطرفية وشبكات االتصاالت أو الربط 

البيين بني أجهزة االتصاالت للمرخص هلم ونظم 

 االتصاالت.

 

إقرار اللوائح املنظمة للقواعد اليت يتم على  -01

أساسها الفصل يف املنازعات  اليت تنشأ حول 

اركة يف املواقع اتفاقات الربط البيين واملش

والنفاذ إىل االتصاالت العامة ،  بعد موافقة 

 الوزير.

 

 

 

 
9. To determine rules and detailed procedures for 
the application of the required applications to 
obtain the license, procedures for reviewing such 
applications by the Authority and completion of the 
required data within the set dates.  

 
10. To determine the conditions within the license, 
penalties imposed on the licensees in case of 
breaching these conditions. 

 
11. To issue terms and procedures implemented 
related to tenders and works offered by the 
Authority.  

 
12. To set the financial and technical measures 
for the evaluation for the application of telecom 
license. 

 
13. To determine the number of Class III license 
for a particular type of system or 
telecommunications services.   

 
14. To set the terms, special procedures 
organizing the interconnection services, co-location 
& access and leased line services.   

 
15.  To approve the conditions, specifications 
and technical standards for telecommunications 
equipment for interconnection purposes between 
peripheral devices and communications networks or 
interconnection between licensee 
telecommunication devices and telecommunications 
systems.  

 
16. To approve the rules & procedures under which 

Interconnection agreements, co-location & 

access to public telecommunication networks 

disputes are settled, after the approval of the 

Minister. 
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إقرار القواعد واإلجراءات املنظمة لتوفري اخلدمات   -07

على شبكة اإلنرتنت حتدد مبوجبها الشروط املالية 

والفنية وغريها من الشروط الالزمة لتأدية هذه 

 اخلدمة وإجراءاتها.

 

د أسعار تقديم خدمات إقراراللوائح اخلاصة بتحدي -01

االتصاالت العامة األساسية اليت يلتزم بتقدميها 

املرخص له ألي منتفع يطلبها يف مناطق اخلدمة 

 الشاملة.

 

 املوافقة على التربع للهيئات واملؤسسات اخلريية. -09

 

إقرار قواعد وشروط وإجراءات تفكيك حلقة  -11

 احلزم احمللية.

 

تقرير حقوق االرتفاق الالزمة لتنفيذ  -10

الرتاخيص اليت تصدرها اهليئة ، وذلك على األراضي 

 والعقارات مقابل تعويض عادل. واملنشآت

 

حتديد نظم وخدمات االتصاالت اليت يتم  -11

 مباشرتها برتخيص لالتصاالت أو ترخيص راديوي .

 

 وضع اخلطة الوطنية للرتقيم . -11

 

إقرار اللوائح املتعلقة بأمساء النطاقات للنفاذ إىل  -11

 مات العاملية )اإلنرتنت(.شبكة املعلو

 
إقرار ضوابط استرياد وتصدير أو إعادة  -11

 تصديرواستخدام أنظمة وأجهزة االتصاالت والتشفري.

 

التداخل الضار بني  إقرار الضوابط الالزمة ملنع -11

 احملطات الراديوية .

 

17. To approve frameworks & procedures for the 

provision of service on the Internet determining 

technical & financial terms & conditions for the 

provision of the foresaid service.  

 
18. To approve specific frameworks determining prices 

for the provision of basic public telecommunications 

services which licensees shall comply with any 

beneficiary in universal service areas.  

19. To approve the donation to authorities and 
charities. 

 
20. To approve the rules, conditions and procedures 
for the dismantling of the local unbundling loop. 

 
21. Report of the necessary easements rights for the 
implementation of the licenses issued by the Authority, 
on the land, facilities and real estate in return for a fair 
compensation. 

 
22.  To identify systems and telecommunications 
services conducted under telecommunications license or 
radio license. 

 
23. To set the National Numbering Plan. 

 
24.  To approve regulations concerning the World 
Wide Web (Internet) access domain names. 

 
25. To approve terms and condition of import and 
export controls or re-export and use of 
telecommunications systems, equipment and encryption. 

 
26. To approve the necessary controls to prevent 
harmful interference between radio stations. 
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اختاذ أي من اإلجراءات  التالية ، يف حال ثبوت  -17

ئح أوالقرارات الصادرة خمالفة أحكام القانون أواللوا

 .تنفيذا له

  

 وقف الرتخيص املمنوح للمرخص له ملدة ثالثة أشهر. -أ

ا ال جياوز خدمة واحدة خفض اخلدمات املرخصة مب -ب

 يف كل خمالفة.

خفض مدة الرتخيص ملدة ال تتجاوز نصف مدة  -ج

 الرتخيص.

 إلغاء الرتخيص. -د

أي اختصاصات أخرى مناطة به مبوجب أحكام  -11

 القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 الرئيس التنفيذي: -ج

 وقرارات اجمللس . تنفيذ السياسة العامة للهيئة .1

 

عداد الربامج واخلطط الالزمة لتطويرالسياسة إ .2

العامة لقطاع االتصاالت وذلك بالتنسيق مع اجلهات 

 املعنية ، وعرضها على اجمللس.

 

 اإلشراف على  تنفيذ اخلطة الوطنية للرتقيم . .3

 

إصدار املوافقات اخلاصة الستعمال أجهزة  .4

 اإلتصاالت اليت مل حتدد هلا مواصفات أو معايري فنية.

 

يذ سياسة احلكومة بشأن اخلدمة الشاملة مبا تنف .5

 القانون.  يتفق وأحكام

 

حتديد أسعار تقديم اخلدمات يف حالة عدم وجود  .6

 املنافسة وفقا لألسس املعتمدة من اجمللس .

 

    .74/2014حذف هذا البند بناء على قرار اهليئة رقم  .7

 

27. To take any of the following actions, if found 
violating the provisions of Telecom Act, frameworks, 
and decisions issued in executing for the Act issued in 
implementation thereof. 

 
A – To suspend the granted license to the licensee for a 
period of three months. 
 
B - To reduce the licensed services, including not more 
than one service in each violation. 
 
C - To reduce the duration of the license for a period not 
exceeding half the length of the license. 
 

28. Any other functions vested to him in accordance to 
the provisions of the Telecom Act, regulations and 
decisions issued in implementation thereof. 
 

C - Chief Executive: 

 
1 – To execute the Authority general policy and the 

Board decisions.  
 
2 – To Prepare programs and the required plans in order 
to develop the Telecom sector general policy in 
coordination with the concerned authorities, and 
presented before the Board. 
 
3 – To supervise the implementation of the National 
Numbering Plan. 
 
4 - To issue approvals for the use of telecommunications 
equipment that their technical specifications and 
standards not identified. 
 
5 – To implement the government policy on universal 
service in accordance with the provisions of the Act. 
 
6 – To set the prices of services in the absence of 
competition and in accordance with the principles 
approved by the Board. 
 
7 –   Cancelled by TRA Decision No 74/2014 
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متثيل السلطنة يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية  .8

والدولية واالحتادات وغريها من التنظيمات العاملة يف 

 جمال االتصاالت. 

 

االستعانة مبن يراه من اخلرباء املتخصصني  .9

واالستشاريني، وتكليفهم بأعمال تتعلق بتنفيذ 

اختصاصات اهليئة مقابل مكافأة مالية، وذلك يف 

 ملالية.حدود صالحياته ا

 

إعداد التعديالت اليت يقرتح إجراؤها على  .10

تراخيص االتصاالت أو الرتاخيص الراديوية  مبا يتفق 

الالزمة لتنفيذها   وأحكام القانون واختاذ اإلجراءات

 .فور اعتمادها

 

إعداد مناذج تراخيص االتصاالت والرتخيص  .11

 الراديوي.

 

هزة اقرتاح الشروط واملواصفات واملعايري الفنية ألج .12

االتصاالت لتحقيق أغراض الربط البيين بني األجهزة 

الطرفية وشبكات االتصاالت أو الربط البيين بني 

أجهزة االتصاالت للمرخص هلم ونظم االتصاالت ، 

واختاذ اإلجراءات الالزمة لنشر هذه املواصفات 

 . واملعايري فور اعتمادها

ختصيص وإدارة عنونة أمساء النطاقات للنفاذ إىل  .13

بكة املعلومات العاملية )اإلنرتنت( وفقا للوائح ش

 املعتمدة .

حتديد مواصفات أجهزة وأنظمة االتصاالت  .14

 والتشفري.

 

الرقابة على تنفيذ املرخص هلم شروط  .15

 الرتاخيص.

 

حتديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو االمتناع من  .16

ألحكام املادة  شأنه منع املنافسة أو احلد منها بالتطبيق

من القانون ، وذلك مبراعاة أحكام اللوائح  (40)

والقرارات اليت تصردر بغرض توفري املنافسة يف قطاع 

 الرتخيص . االتصاالت، واملبادئ العامة اليت يشملها

  
 

8 - To represented Sultanate at regional and 

international meetings organizations, unions and other 
organizations working in the field of 
telecommunications. 
 
9 – To assign experts and consultants, in return to 
execute the Authority`s functions for financial reward, 
within his Finance limits.  
 
10 – To prepare amendments proposed on telecom 
license or radio licensing in accordance with the 
provisions of the Act and take the necessary procedures 
to become operative from the date of being approved 
by then Board.     
 
11 – To develop telecommunication license or radio 
license. 
   
12– To propose terms, specifications and technical 
standards for telecommunications equipment for the 
purposes of interconnection between peripheral devices 
and telecommunications networks or interconnection 
between the telecommunication devices of the licensees 
and telecommunications systems, and take the necessary 
procedures to execute after getting the necessary 
approval by the Board.   
 
13 – To assign and manage domain names to access the 
World Wide Web (Internet) and in accordance with 
regulations adopted. 
   
14 – To specify telecommunication systems and 
encryption equipment.   
 
15 – To monitor the licensees compliance to their 
licenses terms & condition. 
 

16 - To determine whether the act or action or refusal 

would prevent or limit competition in application of 
Article (40) of the Act, with coordination to the 
provisions of the regulations and decisions issued in 
order to provide the competition in the 
telecommunications sector, and the general principles 
covered by the license. 
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اختاذ اإلجراءات الالزمة للكشف عن التصرفات أو  .17

الوقائع اليت حتول دون توفري املنافسة يف قطاع 

 االتصاالت .

 

إعداد الربامج الالزمة للتوعية بأهمية قطاع   .18

االتصاالت واألثر الذي يرتبه تطوير القطاع على 

 خطط التنمية. 

 

إعداد قوائم املصطلحات الفنية املستخدمة يف  .19

 تصاالت واختاذ اإلجراءات الالزمة لنشرها.قطاع اال

 

ضوعات املتعلقة بصناعة إبداء الرأي يف املو .20

 .االتصاالت

 

فحص الشكاوى املقدمة من املنتفعني أو املرخص  .21

هلم أو من أي شخص آخر ذي صفة واختاذ اإلجراءات 

 الالزمة بشأنها.

 

التنسيق مع الوزارات والوحدات احلكومية  .22

ارية والصناعية واالحتادات املعنية والغرف التج

 وغريها من التنظيمات العاملة يف جمال االتصاالت.

 

ومتابعته  تطوير نظام العمل باهليئة .23

واإلشراف على مو في اهليئة، ومتابعة شؤون اهليئة 

املالية واإلدارية وتنسيق العمل بينها وبني أي جهة 

 ذات عالقة.

 

، توقيع العقود اليت تكون اهليئة طرفا فيها  .24

 وذلك يف حدود صالحياته .

 

تعيني مراقب حسابات أو أكثر من املرخص  .25

هلم قانونا مبزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة، وذلك 

 موافقة جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة . بعد

 

 

 17. To take the necessary measures for detecting of 
behaviors or incidents that prevents the provision of 
competition in the telecommunications sector. 
 
18 – To prepare the necessary programs to raise 
awareness of the importance of the 
telecommunications sector and the impact that 
relates the development of the sector development 
plans. 
 
19 – To prepare lists of technical terms used in the 
telecommunications sector and take necessary 
actions to publish them. 
 
20 – To produce opinions on issues related to 
telecommunications industry. 
 
21 – To examine beneficiaries or licensees 
complaints or from any other person and take the 
proper procedures to solve them.  
 
22 – To coordination with other ministries and 
government units and chambers of commerce and 
industry, unions and other organizations working in 
the field of telecommunications. 
 
23 – To develop the work system, and supervise the 
staff of the Authority, and follow up on the 
financial, administrative and coordination of work 
between them and any entity with a relationship. 
 
24 – To sign contracts to which the Authority is a 
party, within the limits of his powers. 
 
25 – To appoint an auditor or more of the legally 
authorized to practice the profession of accounting 
and auditing, and after the approval of a financial 
and management of the state audit. 
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 قبول رعاية الشركات واملؤسسات العاملة يف .26

قطاع االتصاالت للمناسبات اليت تنظمها اهليئة وفقا 

 الختصاصاتها .

 

البت يف تراخيص خدمات اإلتصاالت من الفئة  .27

 الثانية باملوافقة أو الرفض. 

 

إصدار تراخيص خدمات اإلتصاالت من الفئة  .28

 الثالثة وتعديلها أو إلغاؤها.

 

إصدار الرتاخيص الراديوية وتعديلها أو إلغاؤها  .29

توفري أجهزة اإلتصاالت الراديوية  وتراخيص

للسماح باستخدام أجهزة إرسال غري قياسية 

 بالشروط وللمدة اليت حيددها.

 

املوافقة على اللوائح اليت يقدمها املرخص هلم إىل  .30

اهليئة بشأن بيان إجراءات نظر الشكاوى اليت 

يقدمها املنتفعون إىل املرخص هلم ، وحتديد 

للوائح أواالطالع عليها ، الطريقة اليت تتبع لنشر ا

وله إخطار املرخص هلم بإعادة النظر يف تلك 

 اللوائح وتعديلها .

 

منع إرساء أي كيبل بري أو حبري أو إزالة أي كيبل  .31

مت إرساؤه أو تشغيله ما مل يصدريف شأنه ترخيص 

 وفقا ألحكام القانون. 

توفري قاعدة بيانات دقيقة معتمدة إىل الكافة  .32

فية للوصول إىل املسجلني يف سجل تشمل تفاصيل كا

أمساء العناوين من خالل النفاذ املباشر إىل 

 اإلنرتنت. 

 

إذا  –إلزام املرخص له باالتصاالت العامة املهيمن  .33

 بعرض النفاذ إىل األنابيب ، وذلك -اقتضت احلاجة 

وفقا للقواعد والشروط اليت يصدرها اجمللس بشأن 

اخلاص بالعرض تنظيم النفاذ مبا يف ذلك النظام 

 املرجعي للنفاذ .

حتديد الشروط واملعايري واألسعار اليت يلتزم  .34

املرخص له يف حال تقدم أي مرخص له  مبوجبها

 آخر بطلب الربط البيين أو النفاذ .

 

26 – To accept auspices of companies and 
institutions working in the telecommunications 
sector for events organized by the Authority in 
accordance with its terms of reference. 
 
27 – To vet Class II telecommunication services 
licensing with approval or rejection. 
 
28 – To issue, modify or cancel Class III License.   
 
29 – To issue, modify or revoke radio license and 
licenses to provide telecommunications radio 
equipment to allow the use of radio equipment in 
non-standard conditions for the period specified by 
him. 
 
30 - To approve the regulations provided by 
licensees to the Board on the procedure for 
beneficiaries complaints by the licensees, and 
determine the way to published these regulations, 
and notify the licensee to reconsider and amend 
such regulations. 
 
31 – To prevent landing marine or land cable or 
remove any cable has been established or operated 
unless a licensee is being issued in accordance with 
the provisions of the Act. 
 
32 - To provide a certified accurate database to 
public, including sufficient details to gain access to 
the names registered in the register of titles through 
direct access to the Internet. 
 
33 – To require the licensee contacts the dominant 
public - if necessary - offer access to the pipe, in 
accordance with the rules and conditions issued by 
the Board on the organization of force, including 
the system of reference for the entry into force of 
the offer. 

 
34 – To determine the conditions, criteria and prices 
which must be committed by the licensee in case of 
any other licensee apply for interconnection or 
access. 

 
35 – To issue certificate of the outcome of 
the examination and inspection of systems 
and telecommunication devices in the light 
of the technical standards approved by 
international organizations and adopted by 
the Authority, and cases of modification and 
cancellation of such certificates and fees 
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إصدارالشهادات بنتيجة الفحص واملعاينة . 11

لألنظمة وأجهزة االتصاالت يف ضوء املعايري الفنية 

اليت تقرها املنظمات الدولية وتعتمدها اهليئة، 

وحاالت تعديل وإلغاء هذه الشهادات والرسوم اليت 

تتقاضاها اهليئة مقابل الفحص أو املعاينة أو إصدار 

 الشهادات أو تعديلها.

 

املخالفني للقانون جلهات التحقيق  . إحالة36

 املختصة.

 

. إجراء الصلح مع املخالف ألحكام القانون يف حال 37

تقدمه بطلب مصاحلة قبل اختاذ اإلجراءات 

 القانونية ملساءلته عن املخالفة . 

 

إلزام املرخص هلم مبراعاة قواعد املرور واختاذ  .38

ما يلزم من تدابري وإجراءات حلماية اجلمهور 

مالك العامة واخلاصة وإعادة الطرق إىل ما كانت واأل

عليه طبقا للمواصفات القياسية العمانية وتعويض 

 كل من يتأثر باألعمال املشار إليها.

 

تقسيم احملطات الراديوية إىل أنواع ، وحتديد .39

طبيعة اخلدمة اليت تقدم بواسطة كل نوع منها، 

ء وحتديرد موقرع لكرل حمطة، وإقرار رمز الندا

 اخلاص بها.

 

توزيع نطاقات الطيف الرتددي ملختلف أنواع .40

اخلدمات، وختصيص تردد لكل حمطة وحتديد 

 الشروط واملعايري الفنية األخرى املرتبطة بها.

 

اجتماعات اللجنة  تسمية ممثل اهليئة حلضور.41

 الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي.

 

يت تستخدم حتديد معايري لألجهزة واملعدات ال.42

فيما يتعلق بآثارها اخلارجية ونقاء ودرجة حدة 

 .راديوية واألجهزة املوجودة فيها البث من كل حمطة

 

 
 

  35 – To issue certificate of the outcome of the 
examination and inspection of systems and 
telecommunication devices in the light of the 
technical standards approved by international 
organizations and adopted by the Authority, and 
cases of modification and cancellation of such 
certificates and fees charged by the Authority for 
inspection or examination or certification or 
modified. 
 
36 - To refer the violators to the investigation 
authorities. 
 
37 – To conduct reconciliation with violators of the 
provisions of Act who apply for reconciliation 
before taking legal actions against their breaches.   
 
38 - To require licensees to observe traffic rules 
and take the necessary measures and procedures to 
protect the beneficiaries and public and private 
property and re-routes traffic to what it was in 
accordance with the Oman specifications standard 
and compensate all those affected by the acts 
referred to. 
 
39 – To divide the radio stations into types, and to 
identify the nature of the service provided by each 
type, and locate each station, and the adoption of 
the code call its own. 
 
40 - To allocate Spectrum for various types of 
services, allocate frequency for each station and 
determine the terms and other technical standards 
associated with them. 
 
41 – To designate the Authority representative to 
attend meetings of the National Committee for the 
distribution of radio spectrum bands. 
 
42 – To setting standards for devices and 
equipment used in connection with external effects 
and the degree of purity and unity of all broadcast 
radio station and the existing hardware. 
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إعداد الضوابط الالزمة ملنع التداخل الضار بني  .43

احملطات الراديوية، ومنع استخدام األجهزة واملعدات غري 

 القياسية اليت من شأنها أن تسبب هذا التداخل . 

 

ررحديد املناطق املناسبة خلدمة احملطات الراديوية ت .44

 مبراعاة االستخدام األمثل للرتددات.

 

مراقبرة الطيف الرتددي ملنع التداخل الذي يكون  .45

من شأنه اإلضرار باحملطات أو األجهزة الراديوية 

 املرخصة.

االحتفا  بقاعدة بيانات لكافة حمطات وأجهزة  .46

 االتصاالت الراديوية بالسلطنة.

 

حتديد األجل الذي يلتزم املرخررص لره حبلوله  .47

بالتوقف عن مباشرة النشاط احملدد يف الرتخيص، وسداد 

املبالغ املستحقة عليرره نتيجررة لذلررك إىل املنتفعني أو 

 غريهم .

 

املوافقة على استخدام لغة سرية أو إشارة سرية أو  .48

 شفرة يف الرسائرررل واحملادثات الراديوية.

 

ة اسرتاتيجية طويلة املدى لتحقيق إعداد خط .49

األهداف األساسية للهيئة وإصدار القرارات واإلرشادات 

واألوامر الالزمة لتنفيذ هذه االسرتاتيجية ومراجعتها 

 بصورة منتظمة

إعداد خطة عمل اهليئة وعرضها على اجمللس .50

 العتمادها .

 

دة اختاذ أي من اإلجراءات التالية املنصوص عليها يف املا.51

القانون يف حال ثبوت خمالفة أحكامه  مكرر( من 51) 

 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له:

 إزالة املخالفة على نفقة املخالف. -أ

مليون  (1000000حتصيل غرامة مالية مبا ال جياوز ) -ب

 ريال عماني يف كل خمالفة.

ملضبوطة اواآلالت  التحفظ على املعّدات واألجهزة -ج

 قضائي . ا حلني الفصل يف النزاع حبكموحتريزه

 
 

43- To prepare the necessary controls to prevent 
harmful interference between radio stations, and 
prevent the use of hardware and non-standard 
equipment that would cause such interference. 
 
44 – To identify areas appropriate to serve the radio 
stations to observe the optimal use of frequencies. 
 
45 – To monitor the frequency spectrum to prevent 
interference that would be damage to the radio 
stations or devices licensed. 
 
46 – To Maintain a database of all the stations and 
radio telecommunications devices in the Sultanate. 
 
47 – To determine the term, the licensee shall, 
coming in to stop the activity specified in the 
license, and the payment of amounts due as a result 
to users or others. 
 
48 – To approve the use of confidential language, or 
secret signal or code in the messages and radio talks. 
 
49 – To prepare a long-term strategy plan to achieve 
the Authority fundamental objectives, issue 
decisions and instructions and orders necessary to 
implement this strategy and reviewed on a regular 
basis. 
50 – To prepare a work plan of the Authority and 
presented to the Board for approval. 
 
51 – To take any of the following procedures set 
forth in Article (51 Repeated) of the Act if they are 
found in violation of its provisions, regulations and 
decisions issued in implementation thereof: 
 
A – To remove the violation at the expense of the 
violator. 
 
B – To collect a fine of not more than (1000000) 
million (OMR) for each violation. 
 
C – To seize equipment, devices and machines until 

adjudication of the dispute by a court judgment. 
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أي اختصاصات أخرى مناطة به مبوجب أحكام  .52

 القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 الباب الثاني

قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات اجمللس 

واألغلبية الالزمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته 

 ( من القانون2 – 51)املادة وتوصياته 

 .36/2012رقم ألغيت مبوجب  قرار اهليئة  :(3املادة )

يف األوقات اجتماعاتهم  أعضاء اجمللسعقد ي :(4املادة )

بناء على دعوة من  مناسبةيرونها واألماكن اليت 

تم توجيه الدعوة قبل اإلجتماع ي نعلى أ الرئيس، 

  بثالثة ايام على األقل. 

اليت يتم فيها البت  يرأس الرئيس االجتماعات :(5املادة )

 القانون،( من 11)عليها يف املادة املنصوص املوضوعات يف 

رئاسته حد األعضاء ضرورة أوأي موضوعات أخرى يرى 

، وحيدد الرئيس العضو الذي ينوب اجتماعات مناقشتها

  عنه يف رئاسة االجتماعات اليت ال حيضرها.

 .36/2012ألغيت مبوجب قرار اهليئة رقم  (:6املادة )

حيضره الرئيس،  ي اجتماعألالنصاب القانوني  :(7املادة ) 

عضوان إذا كان العدد الكلي لألعضاء مبن فيهم الرئيس 

ثالثة، ويكون النصاب القانوني ثالثة أعضاء إذا كان عدد 

األعضاء يزيد على ثالثة أعضاء وجيوز دعوة أي شخص 

حلضور أي اجتماع متى كان ذلك ضروريا على أال حيق له 

 التصويت . 

 رارات بأغلبية أصواتقتصدر التوصيات وال (:8املادة )

، فإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب احلاضرين األعضاء

الذي منه رئيس االجتماع، وللمجلس اختاذ قراراته 

 بطريقة التمرير كلما دعت احلاجة إىل ذلك.  

( 42إذا كانت لدى العضو مصلحة وفقاك للمادة ) (:9املادة )

عليه  من القانون يف موضوع تضمنه جدول األعمال،  فإن

االجتماع أثناء  واالنسحاب من اإلفصاح عن هذه املصلحة

 مناقشة هذا املوضوع.

 

 

 
 

52- Any other functions vested in him under the 
provisions of the Act, regulations and decisions issued in 
implementation thereof. 

Chapter Two 
 Rules and Procedures and Meetings Dates of 
the Council and the Quorum required for the 
meeting to take place and the Issuance of its 

Decisions and Recommendations 
Article (51-2) of the Act 

 

Article 3: Canceled by TRA Decision No 36/2012 

Article 4: Members of the Authority shall hold meeting 

at the time and place they see appropriate based on a call 

from the chairman. The invitation for meeting shall be 

sent at least three (3) days before the meeting.    

Article 5: The Chairman shall preside over the meetings 

in which the issues set forth in Article (11) of the Act and 

any other issues are regarded necessary to be chaired by 

one of the members, the chairman shall designate the 

member who is to represent him to preside over the 

meeting in his absence. 

Article 6: Canceled by TRA Decision No 36/2012 

Article 7: The quorum of any meeting attended by the 

Chairman shall be two members, if the total members 

including Chairman are three, but the quorum shall be 

three in case if the members more than three, and where 

it is necessary, any person may be invited to attend the 

meeting; however, such person shall not have the right to 

vote.  

Article 8: Recommendations and decisions shall be by 

the majority of votes. If there is an equality of votes, the 

side of the chairman shall prevail; the Council may take 

decisions in a scrolling way whenever the need arises.  

 Article 9: Pursuant to Article (42) of the Act, if a 

member has an interest in a mater enlisted in the agenda, 

such member shall disclose this interest and shall 

withdraw from the meeting. 
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بناء على توصية الرئيس  -اجمللسدد حي( 1:  (10املادة ) 

ليكون مقررا  يئةاهل أحد مو في -التنفيذي

لالجتماعات مسؤوالك عن إعداد جدول األعمال وإرساله 

إىل األعضاء مرفقا به األوراق ذات الصلة باملوضوعات 

اليت يتضمنها اجلدول وذلك قبل ميعاد االجتماع 

 ل.ة أيام على األقثالثب

اجمللس  على  يقوم املقرر بكتابة حماضر اجتماعات( 2

مكان وتاريخ عقدها وأمساء احلاضرين  أن تتضمن بيان

فيها وصفاتهم واملوضوعات اليت جرى حبثها وما دار 

فيها من مناقشات واختذ من قرارات وتوصيات، 

واملوضوعات املؤجل حبثها وسببه، وعليه إثبات جدول 

الصلة واحملاضر يف سجل  األعمال واألوراق ذات

رئيس االجتماع  ، وتوقع احملاضر من اجمللساجتماعات 

، ويكون السجل يف عهدة األعضاء احلاضرين واملقررو

 . املقرر

 الباب الثالث

رئيس وأعضاء اجمللس والرئيس إقرارات وإخطارات 

 ومو في اهليئة  التنفيذي 

 ( من القانون3 – 51املادة )

يس وأعضاء اجمللس والرئيس رئعلى  (:11املادة )

التنفيذي ومو في اهليئة عند تعيني أي منهم تقديم 

( من القانون خالل 42اإلقرار املنصوص عليه يف املادة )

على النموذج املعد هلذا شهر يناير من كل عام، وذلك 

  الغرض .
إذا نشأت املصلحة يف أي وقت بعد تقديم  (:12املادة )

فعلى أي من املنصوص عليهم  اإلقرار األول أو السنوي،

يف املادة السابقة تقديم اإلقرار عن هذه املصلحة يف 

 أيام من تاريخ علمه بها . ميعاد ال يتجاوز سبعة 

( على العضو أو 9مع مراعاة حكم املادة ) (:13املادة )

( 42)املادة  احلاالت املنصوص عليها يف املو ف يف أي من

 املوضوع. حي عن نظرمن القانون إخطار الرئيس والتن

 

 

 

Article 10: 1. The Board- according to Chief executive 

recommendations- shall designate one of its officials to 

be a secretary responsible for the preparation of setting 

the agenda and circulating it to the members along 

with the documents relating to the issues contained in 

the agenda at least three days prior to date of the 

meeting.  

2. The secretary responsible for writing the Board 

meeting minutes including the place and the time of 

the meeting and the attendances and their titles, the 

matter discussed and the discussion being held, take 

the necessary decisions and recommendations, the 

adjourned matters; he shall document the agenda, 

related paper and minutes in the Authority Records. 

Minutes shall be signed by president, all members & 

the secretary; the register shall be on the custody of the 

secretary.   

Chapter Three 
Declarations & Notification of the Chairman, 

Board Members, Chief Executive & Employees of 
the Authority Article (51-3) of the Act 

 
Article 11: Each chairman, Board members, chief 

executive & the Authority employees shall at the 

commencement of his tenure or employment at the 

Authority, and within the first week of each year 

thereafter, submit the declaration set out in Article (42) 

of the Act every January each year on the form 

designed for this purpose. 

Article 12: If the interest arises at any time after the 

submission of the first or annual declaration, each one  

of those stated in above Article shall submit the 

declaration of this interest not later than seven days of 

his becoming aware of it. 

Article 13: Pursuant to Article (9), the member or the 

employee in any of the cases stated in Article (42) shall 

notify the chairman and cease discussing the issue.  
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مو فا خيتص  الرئيس التنفيذيدد حي  (:14املادة)

( 12( و)11بتلقي اإلقرارات املنصوص عليها يف املادتني)

وعليه إثباتها يف تاريخ تسلمها يف سّجل اإلقرارات، 

ويعطي صاحب اإلقرار إيرصاال بذات التراريخ على 

النموذج املعد هلذا الغرض ويذيله بتوقيعه ، ويعترب 

 يف عهدته. السجل واإلخطارات

 الباب الرابع

 طلبات احلصول على الرتاخيص وإجرراءات نظررها 

 ( من القانون4 – 51املادة )

 

طلبات احلصول  الرئيس التنفيذيتقّدم إىل :   (15املادة )

على أي من تراخيص االتصاالت أو الرتخيص الراديوي 

  على النموذج احملّدد لكّل ترخيص.

الرتخيص الطلب إىل اهليئة بعد  ُيسّلم طالب:   (16املادة )

سداد الرسم احملّدد نظري إيصال استالم حيرره املو ف 

املختص باهليئة يف تاريخ تسلم الطلب على النموذج 

املعّد هلذا الغرض ويذيله بتوقيعه ويقيد الطلب بذات 

التاريخ يف سجل طلبات الرتاخيص. ثم يعرضه على 

 اهليئة مرفقا به التوصيات.

الرسوم املقررة طبقا  يعترب تاريخ سداد (:17املادة )

 ( من القانون هو تاريخ تقديم الطلب.22ألحكام املادة )

( إذا كان الطلب مستوفياك مجيع اإلجراءات 1 (:18املادة )

 واملستندات، جيب البت فيه خالل شهرين من تاريخ

 تقديم الطلب.

( اذا كان الطلب غري مستوف مجيع اإلجراءات 2

( يوما من تاريخ تقديم 14ت، فللهيئة خالل )واملستندا

معلومات  الطلب أن تطلب استكمال أية نواقص أو أية

 خالل اضافية. وجيب على مقدم الطلب الرد على اهليئة

استكمال  ( يوماك من تاريخ ابالغه بضرورة46)

يف  جيب البّت اإلجراءات واملستندات، ويف هذه احلالة

 استيفاء مجيع ريخ( يوماك من تا60الطلب خالل )

  اإلجراءات واملستندات.

 

 

 

Article 14: The chief executive shall designate an 

employee to be in charge of receiving declarations set out 

in Articles (11) & (12), and recording them on the date of 

their receipt in the declaration register. The declarer shall 

be given a signed receipt on the same date on the form 

designed for this purpose. The register and the 

declarations shall be in the custody of the designated 

employee. 

Chapter Four 
License Applications & Procedure  

Article (51-4) 

Article 15: Applications for any of the 

Telecommunications Licenses or the Radio Licenses shall 

be submitted on the application form prepared by the 

Authority for this purpose.   

Article 16: The Application submitted to the Authority 

shall not be considered unless the prescribed fee have 

been paid, in return an acknowledge receipt issued by the 

employee on the form designed for this purpose and shall 

sign it and shall record the application in the register on 

the same date and shall presented to the Authority along 

with recommendations.  

Article 17: The date of payment of the prescribed fee is 

considered the date of the application according to Article 

(22) of the Act.  

Article 18:  1) If the application is complete in term of all 

procedures and document, the Authority shall examine the 

application within two months of the application date. 

2) If the application is incomplete in term of all 

procedures and document, the Authority within (14) days 

of the application date to request to complete any 

deficiencies or any additional information. The applicant 

must reply to the Authority within (46) days from the date 

of notification of the need to complete the procedures and 

documents. In this case the Authority shall examine the 

application within (60) days of the date of the receiving of 

all the requested documents. 
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ويف مجيع األحوال يعترب الطلب كأن مل يكن إذا مل يتم 

 استيفاء ما طلبته اهليئة خالل املدة املقررة لذلك.

باملدد املنصوص ( للرئيس التنفيذي عدم التقيد 3

سباب موضوعية ها يف هذه املادة إذا كانت هناك أعلي

( من 22ربر ذلك، وذلك مع مراعاة حكم املادة )ت

 . القانون

 رفضها يكون أن فيجب الطلب اهليئة رفض حالة ( يف4

 جديد بطلب التقدم الطلب لصاحب حيق وال مسببا،

 خدمات تراخيص أنواع من نوع ألي اهليئة إىل

 الطلب، رفض تاريخ من سنة انقضاء بعد إال االتصاالت

 اهليئة درهاتق اليت احلاالت يف إال

على اهليئة اختاذ اإلجراءات اآلتية خالل   (:19املادة )

 : (18) املدد املذكورة يف املادة

يف حالة رفض الطلب من قبل اهليئة جيب عليها  (1

 الطلب بقرارها. إخطار مقدم

ترفع اهليئة إىل الوزير موافقتها على طلب  (2

 الرتخيص من الفئتني األوىل والثانية الختاذ ما يلي:

النسبة إىل ترخيص الفئة األوىل: يف حالة موافقة ب ( أ

الوزيرعلى طلب الرتخيص يرفع مقرتحه باستصدار 

مرسوم سلطاني خالل أسبوعني من تاريخ موافقة 

اهليئة، ويف حالة عدم موافقته على طلب الرتخيص 

الرتخيص واهليئة برفض  جيب عليه إخطار طالب

ة أو الطلب ألسباب تتعلق باألمن الوطين للسلطن

 بعالقاتها الدولية، وذلك خالل املدة املشار إليها. 

 

يصدر الوزير  الثانية: بالنسبة إىل ترخيص الفئةب(

قراره مبنح الرتخيص خالل أسبوعني من تاريخ 

واهليئة  أو إخطار طالب الرتخيص موافقة اهليئة،

برفض الطلب ألسباب تتعلق باألمن الوطين للسلطنة 

 وذلك خالل املدة املشار إليها. الدولية، أو بعالقاتها
 

 

 

 

 

 The application shall not be considered if the 
requirement of the Authority were not met.   

3) Without prejudice to Article (22) of the Act, in the 

presence of reasonable reasons, the Chief executive 

shall not stick to periods stipulated in this Article. 

4) In case the Authority decline the application, it shall 

be justified, the Applicant shall not have the right to 

apply to any telecom license for a period not 

exceeding one year; with exemption to cases under the 

Authority consideration.   

Article 19: The Authority within the specified periods 

stated in Article (18) shall take the following actions: 

1. If the application meet the Authority`s 
requirement, shall notify the applicant of its decision. 
 
2. The Authority shall submit to the Minister its 
decision approving the License application (Class 
One & Two) as to: 

 
A. In Case of Class One License: in case of the 
Minister approval on the application, he shall 
forward his proposal to issue a Royal Decree for 
issuing the license within 2 weeks of the Authority 
approval. In case of the Minister`s rejection. He shall 
notify the Authority and the applicant of the 
rejection of the application for reasons relating to the 
national security of the Sultanate or to its 
international relations within the specified period. 
 
B. In case of Class Two License: the Ministry 
shall issue a decision to grant the license within two 
weeks of the Authority approval or shall notify the 
Authority and the applicant of the rejection of the 
application for reasons relating to the national 
security of the Sultanate or to its international 
relations within the specified period. 
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بالنسبة لرتخيص الفئة الثالثة: تصدر اهليئة  ج(

قرارها مبنح ترخيص الفئة الثالثة وختطر طالب 

 الرتخيص بهذا القرار.

 

تصاالت للفئتني بالنسبة لرتاخيص خدمات اإلد( 

الثانية والثالثة، ويف حالة املوافقة على الطلب، تسلم 

اهليئة طالب الرتخيص نسخة معتمدة من الرتخيص 

له نظري توقيعه باإلستالم يف سجل تراخيص املمنوح 

 تقديم خدمات االتصاالت.

بالنسبة للرتاخيص الراديوية، تصدر اهليئة قرارها هر( 

( من القانون، وتسلم 31( و )30مبراعاة أحكام املادتني )

توقيعه  بعدطالب الرتخيص نسخة من قرارها 

 باالستالم يف سجل الرتاخيص الراديوية. 

 

 الباب اخلامس

 شررروط الرررتخيررررص

 ( من القانون5 – 51املادة )

 

 ( :20املادة )

مع مراعاة أحكام القانون جيب أن يتضمن الرتخيص  (1

بأن  من الفئة األوىل والثانية التزاماك على املرخص له

مينح فرصاك متساوية للحصول على نفس النوع 

واجلودة من اخلدمات املرّخصة لكل املنتفعني مبنطقة 

ص بنفس التعرفة بقدر اإلمكان، وأن حيّد من الرتخي

التباين يف التقنيات املتاحة او املناسبة او املطلوبة 

 خلدمة فئة معّينة من املنتفعني.

 

الفئة األوىل التزاما  جيب أّن يتضمن الرتخيص من (2

بعدم فرض شروط او قيود غري معقولة او متييزية 

 على إعادة بيع خدماته.

 

لرتاخيص من الفئة األوىل والثانية ( جيوز أن تتضمن ا3

 على سبيل -والثالثة حسب نوع وطبيعة كل خدمة 

 الشروط اآلتية: -املثال وليس احلصر

 

C. In case of Class Three License: the Authority shall 
issue the decision to grant the license and notify the 
applicant of its decision.  

 
D. In Case of Telecommunications Services of Class 
1& 2: In Case of Approval, the Authority shall hand 
the applicant an approved copy of the license against 
where the applicant`s signature in the license register 
acknowledging receipt.  
   
E. In case of Radio License: the Authority shall 
issue a decision to grant a Radio License in 
accordance with the provisions of Articles (30) & 
(31) of the Act and shall hand the applicant an 
approved copy of the license against where the 
applicant`s signature in the license register 

acknowledging receipt.    
 

Chapter Five 
License Conditions 

Article (51-5) of the Act 

 
Article 20:  
1. Subject to the provisions of the Act, Class One & 
Two License should include the licensees’ obligation 
to be provided with equal opportunities to obtain 
the same type & quality of licensed services to all 
beneficiaries in the licensed region at the same tariff 
as possible, and limit the variations in the available, 
affordable & appropriate techniques to serve 
particular category of beneficiaries.  
 
2. Class I license shall contain an obligation not to 
impose unreasonable conditions, or discriminatory 
restrictions of the resale of its services.  

 
3. Class One, Two & Three License according to 
type and nature of each service, for example and not 
limited to, may include the following conditions: 
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النظام، واخلدمة الشاملة  الشروط احلاكمة لتوسعة( أ

 وربط األجهزة الطرفية.

 الشرط احلاكم للتغطية.ب( 

التعريفات للمصطلحات الواردة يف الرتخيص ج( 

وأحكامه العامة واجملال، والربط، واإلتاوة، ورسوم 

واملدة، والتعديل، واالنتهاء، وااللتزامات  الرتخيص،

 واإلخطارات.

: خدمة ط احلاكمة للخدمات املرّخصةالشرود( 

مكاملات الطوارئ، خدمات دليل املعلومات، خدمات 

معاونة عامل اخلدمة، متطلبات األمن الوطين 

والطوارئ العامة، التزامات املرخص له جتاه املنتفعني، 

متطلبات جودة اخلدمة، خدمات الصيانة، قطع 

اخلدمات املرخصة، تعرفة وشروط اخلدمة، خدمات 

نفاذ إىل الشبكة، خدمة إعادة البيع، خدمة الطرف ال

الثالث، الربط البيين، التوافق التشغيلي لألنظمة 

الفواتري، الرتقيم، ختصيص  إصدار واملعايري الفنية،

الرتددات لالتصراالت الراديوية، التزامات املرخص له يف 

جمال التو يف واخلصوصية والسرية، حظر الدعم 

أو من جانب واحد، حظر التمييز  غري العادل املتبادل

غري املشروع واملمارسات املانعة للمنافسة أو اليت حتّد 

متطلبات احملاسبة، االلتزامات احملّددة حملتوى  منها

اخلدمة، لوائح ممارسة اخلدمة املرّخص هلا،  االلتزام 

بتوفري املعلومات، اإلبالغ املسبق عن التغيري يف ملكية 

ص، حرق متديد الكوابل وتركيب األسهم، رسوم الرتخي

حوالة  النظام املرخص يف املمتلكات العامة واخلاصرة،

 الرتخيص وانتقاله، النزاعات والغرامات.

 

 املالحق .   هر(

 

تنشر اهليئة على موقعها االلكرتوني مناذج  (:21املادة )

والشروط اليت  مشتملة على األحكام الرتاخيص

حكام القانون وهذه يتضمنها كل ترخيص مبا يتفق وأ

 مّتسمة بالوضوح والشفافية . الالئحة،

 

 

 

A. Conditions governing System expansion, 

Universal Services and connection of terminal 
equipment.   
 
B. Conditions governing the coverage. 

 
C. Definitions mentioned in the licenses and 
General Provisions of the Scope, Connection, 
Royalty, and License Fees, Duration, Modification, 
Expiration, Compliance & Notices. 
 
D. Conditions governing Licensed Services: 
Provision of Public Emergency Call Services, 
Provision of Directory Information Services, 
Provision of Access to Operator Assistance 
Services, Public Emergency and National 
Security, International Services, Customer 
Obligations, Quality of Service Requirements, 
Provision of Maintenance Services, Interruption 
to the Licensed Services, Charges, Terms and 
Conditions, Provision of Access services, 
Provision of Serviced for Resale, Third Party 
Service provision, Interconnection, 
Interoperability and Technical Standards, Billing, 
Numbering, Radio communications and 
Frequency Allocation, Employees Obligations, 
Privacy and Confidentiality, Prohibition of Unfair 
Cross-Subsidy, Undue Discrimination and anti-
competitive Practices accounting Requirements, 
Requirement to Provide Information, Pre-
notification in change of shareholding, License 
Fees, Property Rights, Transfer of Rights and 
Obligations, Disputes and Penalties. 
 

E. Annexes  
 

Article 21: The Authority shall publish on its 

website License and the Radio License Specimen 

Forms, including the provisions, terms and 

conditions of each License in accordance with the 

provisions of the Act and this Regulation, that are 

characterized by clarity, transparency and equity to 

all licensees.  
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 (: 22املادة )

( مع عدم اإلخالل بأي غرامات منصوص عليها يف 1 

الرتخيص، أو بأي عقوبات أو جزاءات منصوص عليها 

يف القانون والقوانني األخرى أو اللوائح الصادرة تنفيذا 

هلا، إذا أخّل املرخص له بأي من شروط الرتخيص أو 

فشل يف إصالح أي ضرر ناشئ عن خمالفة أّي شرط من 

الرتخيص، للهيئة أن تصدر قرارا بفرض مبلغ شروط 

 ال يتجاوز ضعف التكاليف الالزمة إلصالح الضرر.

( قبل إصدار اهليئة قرارها بفرض املبلغ ختطر 2

املرخص له كتابة بأوجه اإلخالل وبالشروط ذات 

الصلة ويعطى مهلة معقولة تقدرها اهليئة مبا ال يقل 

 يوما زيد على ثالثنييعن مخسة عشر يوما وال 

لتقديم خطة عمل إلصالح الضرر الناتج عن اإلخالل 

لتنفيذها، وللهيئة إقرار اخلطة  تتضمن املدة الالزمة

 وإخطار املرخص له لتنفيذها. 

( إذا مل تعتمد اهليئة اخلطة أو إذا فشل املرخص له يف 3

تنفيذها خالل املدة احملددة تصدر قرارا بفرض املبلغ 

( من هذه املادة وعلى 1)املنصوص عليه يف البند 

املرخص له سداد املبلغ إىل اهليئة خالل املدة احملددة 

بالرتخيص واليت يبدأ حسابها من تاريخ إبالغه 

 بالقرار الصادر بفرض املبلغ.

 
ال مينع الطعن يف القرار الصادر بفرض املبلغ طبقا (4

( من القانون من سداد املبلغ يف امليعاد 50ألحكام املادة )

حالة التأخر يف  (، ويف3نصوص عليه يف البند )امل

هذا امليعاد يتحمل املرخص له بغرامة  سداده يف

   الرتخيص . التأخري املنصوص عليها يف

 
 

 
 

Article 22:  
1. Without prejudice to any of the penalties 
set out in the License, or any penalties set out in 
the Act and the other laws and the Executive 
Regulations issued in implementation thereof, if 
the Licensee violates any of the conditions or if 
the license fails to remedy any default arising from 
the violation of any of the Licensing Conditions, 
the Authority shall issue a decision to impose a 
fine not or an amount not exceeding double the 
costs necessary to remedying the default. 
 
2. Prior to issuing the Authority`s decision 
imposing an amount, the Authority shall inform 
the Licensee in writing of the Licensee’s violations 
and of the relevant Conditions, and the Licensee 
shall be given a reasonable period to be estimated 
by the Authority of not less than fifteen (15) days 
and not exceeding thirty (30) days to submit a plan 
for remedying the default resulting from the 
violation that includes the period required for its 
implementation. The Authority may approve the 
plan and notify the Licensee to implement it.  
 
3. If the plan was not approved by the 
Authority, or if the Licensee fails to implement the 
plan within the specified period, the Authority 
shall issue a decision to impose the amount set out 
in Para 1 of this Article and the Licensee shall pay 
the amount to the Authority within the period 
specified in the License which is computed as 
from the date of the Licensee’s notification of the 
decision. 

 
4. Contesting the decision issued to impose 
the amount in accordance with the provisions of 
Article (50) of the Act shall not hinder payment of 
the amount within the period specified in Para 3. 
Where a delay of payment occurs beyond this 
period, the Licensee shall incur the interest or the 
delay penalty set out in the License. 
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 الباب السادس

 املوافقة على نوعية أجهزة االتصاالت

 ( من القانون6 – 51املادة )
 

ال جيوز ألي شخص استعمال أو ربط أية   (:23املادة )

ة العامة أنظمة أو أجهزة اتصاالت مباشرة بالشبك

لالتصاالت إال إذا كانت مستوفية للشروط و املواصفات 

واملعايري املعتمدة من اهليئة، وهلا استثناء أية أجهزة أو 

أنظمة من املوافقة على النوعية طبقاك للقواعد اليت 

 تصدرها يف هذا الشأن.

ال جيوز ألي شخص ربط أجهزة و أنظمة  (:24املادة )

بطريقة تؤدي إىل اإلضرار  االتصاالت بالشبكة العامة

بها أواستخدام تلك األجهزة يف أي غرض آخر غري الذي 

صنعت من أجله أو املسموح به، وعليه اإللتزام بكافة 

والشروط واملتطلبات املتعلقة بربط  التعليمات

واستخدام تلك األجهزة واألنظمة واليت تنشرها اهليئة 

 اإللكرتوني أو الصحف احمللية. على موقعها

 

جيوز للهيئة إصدار شهادة واحدة للموافقة  (:25املادة )

على نوعية جمموعة من األجهزة حتمل عالمة جتارية 

 حمددة ومتجانسة يف مواصفاتها الفنية.

 

وختتص دائرة  اعتماد النوعية بإصدار شهادات 

باملوافقة على نوعية أجهزة االتصاالت املسموح بتداوهلا 

زة اليت تستخدمها  اجلهات يف السلطنة مبا فيها األجه

 العسكرية يف األغراض املدنية.  

 

ال جيوز ألي شخص القيام بصناعة أو  (:26املادة )

استرياد أو بيع أو توزيع أو تأجري أو العرض للبيع أو 

التأجري أجهزة وأنظمة االتصاالت ما مل تكن من 

النوعية اليت اعتمدتها اهليئة أو مطابقة للمواصفات أو 

ري الفنية املعتمدة منها، وجيب أن حتمل هذه املعاي

األجهزة واألنظمة ملصقا معتمدا من اهليئة يفيد أنها 

معتمدة منها أو أنها مطابقة للمواصفات واملعايري 

 الفنية املعتمدة منها.  

 

 

 

Chapter Six 
Type- Approval of Telecommunications 

Equipment (Article 51-6) 
 

Article 23: No person shall use or connect any 

telecommunications equipment or systems directly to 

the public telecommunications network unless such 

equipment was compatible with the Authority’s 

approved technical specifications or criteria. The 

Authority may exempt any equipment or systems from 

type approval according to the condition issued in this 

regards.  

Article 24: No person shall connect any 

telecommunications equipment and systems to the 

public network in a way that harms the public network, 

or to use these equipment in any purpose than that for 

which it was manufactured or that which is authorized, 

he shall be committed to all instructions, conditions, 

requirements related to equipment connection or using 

equipment published by the Authority in its website or 

national newspaper.   

Article 25: The Authority may issue a single type 

approval certificate for a number of equipment which 

bear particular trademark with homogenous technical 

specifications.   

Type Approval Department shall issue certificates of 
approval on the quality of telecommunication devices 
are permitted to trade in the Sultanate, including 
devices used by the military for civilian purposes. 
 

Article 26: No person shall manufacture, import, sell, 

lease, offer for sale or lease telecommunications 

equipment unless these were type-approved or 

conforming to the Authority’s approved technical 

specifications or criteria. Such equipment shall bear a 

mark from the Authority showing their certification by 

the Authority or their compatibility with the Authority’s 

approved technical specifications or criteria. 
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واإلجراءات اليت  للهيئة أن تصدر القواعد  (:27املادة )

وضع آلية تثبت للمشرتي أن جهاز أو نظام  تنظم

للبيع قد مت املوافقة على نوعيته  االتصاالت املعروض

 أنه مت استرياده للفحص والتقييم. أو

 

( جيوز للهيئة االعرتاف مبختربات أو جهات 1(:28املادة )

خمتصة بفحص أجهزة وأنظمة االتصاالت على أن يتم 

موقعها نشر قائمة بأمسائها وعناوينها على 

االلكرتوني، وقبول تقارير الفحص والشهادات الصادرة 

 منها. 

كما جيوز هلا قبول نتائج االختبارات من املختربات 

 املعتمدة من إحدى اجلهات األعضاء يف إتفاقية
الدولية العتماد  للجهةاالعرتاف املتبادل التابعة 

 (.ILACاملختربات )

حملية أو  للهيئة إبرام مذكرات تفاهم مع جهات( 2

دولية بهدف االعرتاف املتبادل باملوافقة على النوعية 

 وشهادات الفحص و املعاينة.

تتطلب األجهزة أو األنظمة املستوردة للتجربة أو ال  (3

ربطها  التقييم أو العرض فقط  وليس بقصد بيعها أو

مع الشبكات العامة، املوافقة على النوعية وجيب 

خلاصة  مبكان عرضها أو تزويد اهليئة باملعلومات ا

جتربتها والفرتة الزمنية املطلوبة للعرض أو التجربة 

وتقديم تعهد للهيئة بإعادة تصديرها خلارج 

 السلطنة.

 

ويف حال قرر املستورد بيع األجهزة داخل السلطنة 

 عليه اتباع اجراءات  املوافقة على النوعية.

 

اصة تعد شهادة اعتماد النوعية ملكية خ (:29املادة )

للمتعامل، وال جيوز ألي متعامل آخر بيع منتج 

معتمد النوعية دون احلصول على شهادة املوافقة 

النوعية من اهليئة أو احلصول على املوافقة  على

 للمتعامل صاحب الشهادة. املسبقة

 

 

  

  

Article 27: The Authority shall issue all the terms 

and procedures that regulate a mechanism proves 

to the buyer that the device and 

telecommunications systems supplied for sale is 

type-approved by the Authority and being 

imported for testing & evaluation.  

Article 28: 1.The Authority may recognise 
laboratories or local and international bodies for 
type-approval and publish a list of their names 
and addresses in its website.  

The Authority may approve certificate of 
approved laboratories by the member body of the 
Mutual Recognition Arrangement of the 
International Laboratory Accreditation Co-
operation (ILAC) countries. 

2. The Authority may sign memorandums of 
understanding with local or international bodies in 
the purpose of mutual approval of type- approvals 
and test and inspection certificates. 

3. Equipment imported for testing, evaluation, or 
merely exhibition and not with intention to sell or 
connect to the public network shall not require 
type-approval. The Authority shall be provided 
with the information regarding the place being 
exhibited or tested and the period required to 
exhibit or test it, as well As the importer shall 
submit an undertaking to the Authority to re-
export the equipment outside the Sultanate.      

In case the importer decides to sell the equipment 
within the Sultanate, he shall follow the type-
approval procedures. 

Article 29: A type-approval certificate shall be 

considered the dealer`s property, no other dealer 

is permitted to sell a type- approved product 

without obtaining a type-approval certificate from 

the Authority or obtaining the prior approval of 

the dealer holding the certificate.   
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جيوز للهيئة ان تفرض على املرخص  (:30املادة )

املواصفات الفنية لنشرها  له أن يقدم إليها

 من التوافق لتمكني األجهزة الطرفية للمنتفع

 التشغيلي مع شبكة املرخص له.

للمرخص له التقدم للهيئة بطلب فصل  (:31املادة )

أجهزة االتصاالت عن شبكاته اذا كانت تلك 

 األجهزة:

 فق على نوعيتها من اهليئة.غري موا (1

تسبب اإلضرار بسالمة أي شخص أو بكفاءة أي  (2

 خدمة.

تنشر اهليئة، على موقعها اإللكرتوني،  (:32املادة )

 القوائم اآلتية: 

جهزة االتصاالت املوافق على نوعيتها و أ (1

 أنظمة االتصاالت املسموح بها يف السلطنة.

جهزة وأنظمة االتصاالت احملظورة يف أ (2

  نة.السلط

 مساء وعناوين املختربات املعرتف بها.أ (3

 

تتبنى اهليئة يف اعتمادها للمعايري  (:33املادة )

واملواصفات الفنية ألجهزة وأنظمة االتصاالت 

االحتاد الدولي  املعايري القياسية الصادرة من

لالتصاالت أو أي جهات دولية أخرى متعارف عليها 

مناسبة، يف جمال التقييس واليت تراها اهليئة 

 وعلى األخص ما يلي:

 

التوافق مع معايري األمان و السالمة، وعدم .1

التسبب بأخطار على صحة وسالمة االنسان و 

 احليوان أو شبكات املرخص هلم والعاملني بها.

 

التحكم بقوة االرسال للحد األدنى حتى يكون .2

الصادر ال يسبب ضرر على أداء  األجهزة  التشويش

 ة )التوافق الكهرومغناطيسي(.األخرى اجملاور

 

القدرة الكافية ألجهزة االتصاالت املختلفة على .3

مقاومة التشويش الصادر من األجهزة األخرى 

 حبيث تعمل بكفاءة )املناعة الكهرومغناطيسية(.

 

 
 

 

Article 30: The Authority may impose on the licensee 

to submit the technical specifications to publish it to 

enable the beneficiary`s terminal equipment to be 

operationally compatible with the licensee`s network.  

Article 31: A licensee may submit an application to the 

Authority to disconnect the telecommunications 

equipment from his network, if such equipment were 

as follows:  

1. Not type-approved by the Authority 
 

2. Prejudice the safety of any person or efficiency of 
any service.  

 
Article 32: The Authority shall publish in its website 

the following lists:  

1. Type-approved telecommunications equipment & 
telecommunications systems authorized in the 
Sultanate.  
2. Prohibited telecommunications equipment & 

systems in the Sultanate.  
3. Names & Address of the recognised laboratories. 
 
Article 33: The Authority shall adopt the international 

standards issued by the International Telecomm-

unications Union (ITU) or any other international 

bodies in the field of standardization Authority deems 

appropriate in particular the following:  

1. Conformity with security and safety standards and 
not endangering the health and safety of human being, 
animals or the licensees` networks & employees. 

2. Controlling transmission strength at the minimum 
so that jamming shall  not have a negative impact on 
the other surrounding devices (electromagnetic 
conformity)  

3. Sufficient capacity for other telecom equipment to 
resist the jamming transmitted by other equipment to 
work effectively (electromagnetic resistance). 
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ت الراديوية  اليت العمل على نطاقات الرتددا( 4

للعمل يف نطاقها حبيث ال تسبب صممت األجهزة 

خالت ضارة وتكون متوافقة مع اخلطة تدا

 الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي.

 

يلتزم مستوردو أجهزة وأنظمة  (:34املادة )

 االتصاالت باآلتي:

 

التسجيل لدى اهليئة و احلصول على تصريح  (1

 االسترياد الالزم من اهليئة.

 

استرياد أجهزة االتصاالت اليت مت املوافقة على ( 2

اليت صدرت شهادة باملوافقة عليها من نوعيتها أو 

 اهليئة.

 

 (:35املادة )

على مستورد أجهزة أو أنظمة االتصاالت أن ( 1

أجهزة  يتقدم إىل اهليئة بطلب املوافقة على نوعية

وأنظمة االتصاالت اليت يرغب يف استريادها، وذلك 

 على النموذج املعد هلذا الغرض.

 

على مقدم الطلب أن يرفق مع طلبه مجيع  (2

املستندات اليت تثبت توافق اجلهاز مع املتطلبات 

(، كما عليه إرفاق نسخ اللغة 33الواردة يف املادة )

اخلاصة بتحذيرات األمان  العربية للنصوص

 وغريها من املعلومات املهمة اخلاصة باملستخدمني.

 

اذا مل يتمكن مقدم الطلب من توفري املستندات 

لهيئة رفض ل، فاملشار إليها يف البندين السابقني

 الطلب.

 

 

  

  

  

 

4. Working on the radio frequency ranges which 

the equipment design to operate so that do not 

cause harmful interference and consistence with the 

national plan for the distribution of frequency 

spectrum ranges. 

Article 34: Telecommunications equipment & 

systems importers are obliged of the following: 

1. To register with the Authority & obtain the 
necessary license from the Authority. 

2. To import the type-approved equipment by 
the Authority where an approval certificate issued 
for.  

Article 35:  

1. The importer of the telecommunications 
equipment & systems shall file an application to the 
Authority regarding the telecommunications 
equipment & systems wants to import on the form 
designed for this purpose. 

 

2. The applicant shall submit all the documents 
that prove the compliance of the equipment with 
the requirements stated in Article (33); & shall 
provide Arabic versions related to the security and 
other important information to the beneficiaries.  

 

The Authority may reject the application in the 

absence of the documents in the above mentioned 

documents.   
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 الباب السابع

تعديل أو إلغاء شهادات املوافقة على النوعية ورسوم 

 الفحص أو املعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها أو إلغائها  

 ( من القانون7 – 51املادة )

: للهيئة تعديل أو إلغاء شهادات املوافقة على  (36املادة )

النوعية إذا ثبت هلا أن أجهزة وأنظمة االتصاالت اليت 

صدرت هلا الشهادات وربطت أو مت تركيبها بطريقة 

صحيحة، من شأنها أن تعرض للخطر سالمة أو صحة 

اإلنسان أو احليوان أو املمتلكات أو شبكة املرخص له أو 

باملتطلبات اليت مت نشرها من  مو فيه أو أنها ال تفي

 قبل اهليئة. 

وتعترب الشهادة الغية يف حالة ادخال أي تعديل جوهري 

 رفع كفاءة نوعية اجلهاز الصادر له هذه الشهادة. أو

وللهيئة تسجيل التعديالت على األجهزة واألنظمة 

احلاصلة على املوافقة على النوعية على أن تكون هذه 

الشبكة أو ال يوجد هلا  التعديالت شكلية أو ال تؤثر على

تأثري حمتمل أو فعلي على السالمة أو على املطابقة 

 ة. الكهرومغناطيسي

( : للهيئة حتديد رسوم املوافقة على نوعية 37املادة )

أجهزة وأنظمة االتصاالت ورسوم الفحص واملعاينة أو 

إصدار الشهادات أو تعديلها وفقا للقرارات اليت تصدرها 

 يف هذا الشأن.

 الباب الثامن

 قواعد استخدام خدمات االتصاالت

 ( من القانون8 – 51املادة )
على املرخص له التثبت من هوية  جيب  (:38املادة )

املنتفع بإبراز أوراقه الثبوتية ، ونسخها قبل تفعيل أي 

خدمة من خدمات االتصاالت املطلوبة، كما جيب على 

املرخص له شرح اتفاقية اخلدمة وأخذ التواقيع الالزمة 

 عليها.

 

 

  

Chapter Seven: 
Amendment or revocation of type-approval 

certificates, examination or inspection charges, 
issue, amendment or revocation of certificates 

Article 51 (7) of the Act 
 

Article 36: The Authority may amend or revoke the 

type-approval certificates if it was of the opinion that 

the telecommunications equipment that are issued with 

certificates are properly connected or installed may 

endanger the safety and health of any persons or any 

domestic animals or property or the operator’s network 

or staff, or that such equipment do not comply with the 

requirements published by the Authority. 

The certificate shall be void when a substantial change 

or upgrade the efficiency of the type-approved 

equipment  

The Authority may register the modification of the 

type-approved telecommunications & systems where 

such modifications are merely to the form but do not 

affect the network or it does not have possible or actual 

on the security and the electromagnetic conformity. 

Article 37: The Authority shall determine the type-

approval fees on type of the telecommunications 

equipment & systems, inspection & observation fees or 

issuing the certificate or amending them according to 

the decisions issued in this regard. 

Chapter Eight 
Rules for using telecommunications services 

Article (51-8) of the Act 

 
Article 38: The licensee must verify the beneficiary 

identity by disclosing his identity paper and copy it 

before the activation of any requested 

telecommunications services. The licensee shall explain 

the service agreement beside take the necessary 

signatures.  
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وعلى املرخص له احلصول على موافقة اهليئة املسبقة  

 على منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني.

جيب على املرخص له تزويد املنتفع بصفة   (:39املادة )

منتظمة بفواتري واضحة وصحيحة متثل القيمة 

احلقيقة للخدمة املقدمة وفقا لشروط الرتاخيص 

ن تبني كافة الصادرة له وشروط اخلدمة، على أ

الفواتري بشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه السداد، 

وجيب إعالم املنتفع بالفاتورة خالل فرتة معقولة 

 حيددها منوذج إتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني.

يف حالة وفاة املنتفع، على ورثته الشرعيني (: 40املادة )

أو من ينوب عنهم إبالغ املرخص له، وللمرخص له 

ها ختيريهم بني استمرار تقديم اخلدمة بشرط عند

نقلها ألمسائهم وحتميلهم كافة احلقوق واملسؤوليات 

تاريخ إبالغ  املرتتبة عليها، أو إلغائها اعتبارا من

ويف مجيع األحوال  املرخص له برفضهم هذا اخليار.

يتحمل الورثة أو من ينوب عنهم كافة اجور اخلدمات 

 خلدمة.حتى تاريخ نقل أو إلغاء ا

ال يلتزم املنتفع بسداد أية مطالبات مالية  (:41املادة )

تصاالت املقدمة له حال توقفها أو إنقطاعها خلدمات اال

 بسبب خارج عن إرداته أو إرادة املرخص له. 

حيظر على املنتفع استخدام خدمات  (:42املادة )

كل ما من شأنه أن حيتوي على أية  االتصاالت يف تداول

 معلومات يقصد بها اآلتي: بيانات أو

 اإلضرار باألمن الوطين أو باملصلحة العامة. .1

ترويج أو نقل أية معلومات أو بيانات غري صحيحة  .2

اإلضرار بسالمة أي شخص أو بكفاءة أية  أو قد تسبب

 خدمة.

 ختالف النظام العام أو اآلداب. .3

تسيء أو تزعج  متس حبرية الشعائر الدينية أو .4

 الغري.

 ألحكام القوانني. ة أو سلعة خمالفةكتروج أية ماد .5

 

 

 

 

This licensee shall obtain the Authority prior approval 

on the standard service agreement. 

Article 39: The licensee shall supply the beneficiary 

with regular clear and accurate bills or invoices 

prescribing the exact value for the provided service 

according to the license terms & conditions, those bills 

or invoices shall clearly show the date of the due 

amount; the beneficiary shall be informed of the 

invoices within a reasonable period specified by the 

standard service agreement form.  

Article 40: In case of the death of the beneficiary, his 

legal representative shall inform the licensee. The 

licensee shall offer the beneficiary heirs whether to 

continue of the provision of the service and 

transferred it to one of them or cancel it from the date 

of reporting to the licensee of rejecting this option. In 

all cases the heirs shall be liable to all the service 

expenditure till the date of transferring or cancelling 

the service. 

Article 41: The beneficiary shall not be liable to pay 

any financial claims for the supplied 

telecommunications services offered to him if it stops 

or disconnect for the reason out of his or the licensee` 

s control. 

Article 42: The beneficiary shall be prohibited from 

using telecommunications service that contain data or 

information which meant the following: 

1. Endanger the national & public  security 

2. Promoting or transmitting any information or 
inaccurate data that prejudice the safety of a man or 
the efficiency of service 

3. In contrary to the public ethic system. 

4. Infringe the religious practice or upset others.  

5. Promote any subject or product breaching the law. 
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ال جيوز للمنتفع بأي من خدمات  :(43املادة ) 

 االتصاالت القيام باآلتي:

استخدام خدمات اتصاالت غري مرخصة مع  .1

 علمه بذلك. 

التعدي على خصوصية أو سرية بيانات أي  .2

 شخص.

إتالف أو تغيري أو حمو أية بيانات أو معلومات   .3

 للغري.

اعرتاض أو إلتقاط أو تسجيل أي رسائل تعود  .4

 من خالل شبكة االتصاالت. إىل الغري

االحتفا  بأي معلومات أو بيانات ختالف  .5

 النظام العام أو اآلداب.

 اخرتاق أنظمة االتصاالت. .6

القيام بأي عمل آخر غري مشروع حتدده  .7

 اهليئة
 الباب التاسع

 قواعد وإجراءات خطيت الرتقيم والعنونة

 ( من القانون9 – 51املادة )

 يمطة الوطنية للرتقاخلأوال :  

تعترب أرقام االتصاالت اليت ختصصها  (:44املادة )

اهليئة للمرخص له واألرقام الشخصية اليت 

خيصصها املرخص هلم للمنتفعني مملوكة ملكية 

عامة، وال تنتقل ملكيتها إىل أي جهة أو فرد عند 

 ختصيصها له . 

حتدد اهليئة رسوم ختصيص وحجز  (:45املادة )

بالرسوم السنوية موارد الرتقيم ونشر قائمة 

لتخصيص األرقام والرموز وحجزها ومواعيد 

حتصيلها وآلية ردها ، على أن حتدد الرسوم مبا 

يتناسب مع املنفعة اليت تعود على املرخص له، 

ومبراعاة نفقات إدارة اخلطة والتحكم يف استعماهلا 

وجيري حتصيلها حمسوبة على أساس كمية ونوع 

احملجوزة ومدة األرقام والرموز املخصصة أو 

 احلجز.

 

 

 Article 43: The beneficiary of the 

telecommunications services shall be prohibited of 

the following:  

1. acknowledge using unlicensed 
telecommunications services 

2. To infringe the privacy or confidentiality of any 
person.  

3. To damage, change, emit any information or data 
of other people 

4. To obstruct, collect, or record other`s message 
from the telecommunications network. 

5. Retain any information or data contradict the 
public ethic system.  

6. To penetrate telecommunications system. 

7. To do any unlawful  action defined by the 
Authority 

Chapter Nine 
Rules and Procedures relating to Numbering 

and Domain Names Plan (Article 51-9) 
First: The Numbering Plan 

 

Article 44: The numbers allocated by the Authority 

to the Licensees and the personal numbers allocated 

by the Licensees to the beneficiaries are considered 

public property the ownership of which shall not be 

transferred to any party or individual upon allocation 

Article 45: The Authority shall determine allocation 
fees, for numbering resources allocation and 
reservation and shall publish a list of the annual fees 
for the allocation and reservation of numbers and 
codes and the reimbursement mechanism. Fees shall 
be determined in consideration of Licensee’s benefit, 
and the costs of managing and controlling the plan. 
Such fees shall be collected on the basis of the 
quantity, type of numbers or codes allocated or 
reserved and the reservation period. 
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تضع اهليئة اخلطة الوطنية للرتقيم  (:46املادة )

وتصدرها بقرار وتنشرها على موقعها اإللكرتوني لتكون 

متاحة ملن يرغب من ذوي الشأن لإلطالع عليها، 

وتديرها وتتحكم يف استعماهلا وفقا للقواعد واإلجراءات 

 اآلتية: 

 : قواعد إعداد اخلطة . أوال

والتوصيات الدولية  التوافق التام مع املعاهدات( 1

 للتقييس ذات الصلة . 

من املرخص  كفاية األرقام لتلبية الطلبات املعقولة( 2

 هلم واملنتفعني. 

ضمان أن تعطى األنواع املختلفة من األرقام والرموز ( 3

 مؤشرا على نوعية اخلدمة والتعرفة واملرخص له. 

 

األرقام املختصرة خلدمة العموم للنفاذ إىل  ختصيص( 4

 خدمات االتصاالت املرخصة والطوارئ العامة .  

ثانيا:  قواعد وإجراءات إدارة اخلطة والتحكم يف 

 استعماهلا: 

حتدد اخلطة الشروط املؤهلة لتخصيص األرقام  (1

والرموز والنطاقات ومعايري التخصيص ومجيع البيانات 

طلبات التخصيص  واملعلومات اليت جيب أن تشتمل عليها

قيم وإجراءات تقدميها ووقته ومدة أو حجز سعة الرت

األرقام والرموز  احلجز وحاالت إلغائه، وشروط استخدام

الشكوى  وإجراءات تقديم ونظر والنطاقات املخصصة،

من رفض طلب التخصيص أو تعديله، وأية أمور أخرى 

  ترى اهليئة أن حتدد باخلطة .

 

مراجعة وتعديل اخلطة رر كليا أو جزئيا رر من وقت  (2

من تلقاء ذات اهليئة أو بناء على طلب مكتوب من  آلخر،

مرخص له ذي مصلحة جوهرية يف التعديل، على أن 

يكون تأثري التعديالت اليت حتدثها اهليئة يف حدها 

 األدنى بالنسبة إىل املنتفعني .
 

Article46: The Authority shall prepare the Numbering 
Plan issued by an Authority decision and publish it on 
its website to be available to interested parties, where 
the Plan shall be managed and controlled by the 
Authority in accordance with the following rules and 
procedures: 

First: Rules for setting up the Plan: 

1. Full compatibility with relevant international 
agreements, standards and recommendations. 

2. Availability of sufficient numbers to meet 
reasonable demand of Licensees and beneficiaries. 

3. Different types of numbers shall give indication 
of the service and the tariff and the licensee. 

4. Allocation of short codes for public access to 
Licensed Services and Emergency Services.  

Second: Rules and procedures for managing and 

controlling the Plan: 

1. The Authority shall determine the eligibility 
criteria for the allocation of numbers and codes, 
ranges, allocation criteria; all data and  information 
that need to be incorporated into the allocation 
requests, or reservation of the numbering capacity; 
procedures and time for application; reservation 
period; cancellation of reservation; conditions for 
using numbers and codes and allocated ranges; 
procedures for submission and consideration of 
complaints such as rejection or amendment of 
applications; and any other issues that merit inclusion 
in the Plan. 
 
2. Review and amendment of the Plan partially or 
totally from time to time, by the Authority wellness or 
based on a written request from a Licensee having a 
substantial interest in the amendment. The effect of 
the amendments made by the Authority shall be 
minimal to the beneficiaries. 
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نشر أي تغيري يف خطة الرتقيم مع اإلرشادات الالزمة ( 3

بعد التشاور مع املرخص هلم واملنتفعني وغريهم من 

( 90ذوي الصفة واملصلحة، على أال تقل مدة التشاور عن )

( يوما يف احلاالت 30يوما يف احلاالت العادية، وعن )

االستثنائية، ويف مجيع احلاالت مينح املرخص هلم مهلة ال 

( يوما لتوفيق أوضاعهم وفقا للمالحق 90عن )تقل 

 الواردة يف خطة الرتقيم. 

 

إعداد ونشر تقرير سنوي لتنظيم استخدام اخلطة (4

 على املوقع اإللكرتوني للهيئة. 

 

املخصصة من  إذا مت نقل أكثر من نصف األرقام(5

مرخص له إىل آخر، يعاد ختصيص األرقام لألخري، ويف 

ختصيص األرقام أو الرموز أو غري هذه احلالة يعاد 

من املرخص له  النطاقات بناء على طلب مكتوب من كل

املخصص له األرقام أو الرموز أو النطاقات واملرخص له 

 اآلخر الذي سيعاد التخصيص له . 

 

للهيئة أن تسحب رر دون أدنى مسؤولية رر سعة الرتقيم (6

 اليت مت ختصيصها رر كلها أو جزءا منها رر إذا كان

االستمرار يف استخدامها ال يتوافق مع املعايري احملددة 

باخلطة أو يف شروط التخصيص ، وذلك بعد التشاور مع 

( يوما، على أن 45ذوي الشأن خالل مدة ال تقل عن )

( يوما تلي مدة 90يتضمن اإلخطار بالسحب مهلة )

خالهلا أرقاما أخرى وفقا ملعايري  ختصص اهليئة التشاور،

 مماثلة. 

 

مع عدم اإلخالل مبقتضيات السرية وفقا لطلب ( 7

ختصيص أو حجز سعة الرتقيم، تنشر اهليئة على موقعها 

اإللكرتوني تفاصيل ختصيص وحجز األرقام، شاملة 

نطاقات األرقام اليت مت ختصيصها أو حجزها أو سحبها، 

وأمساء من خصصت أو حجزت هلم أو سحبت منهم، 

أو السحب، وأمساء من  وتاريخ نفاذ التخصيص أو احلجز

 أعيد ختصيصها هلم وتاريخ نفاذ إعادة التخصيص.

 
 

 
 

 
3. Publication of any modifications in the Numbering 
additional Plan with the necessary guidelines after 
consultation with the Licensees, beneficiaries and the 
other relevant stakeholders. The consultation period 
shall not be less than ninety (90) days in normal cases, 
and in exceptional cases it shall not be less than thirty 
(30) days. The Licensees shall, in all cases, be given a 
period not less than ninety (90) days to adjust their 
positions in accordance with the above annexes. 

 
4. Preparation and publication of an annual report to 
organise the usage of the Plan on the Authority` s 
website.   

 
5. If more than half the numbers allocated to a 

Licensee were transferred to another Licensee, 

numbers shall be re-allocated to the latter. In cases 

other than this, numbers, codes or ranges shall be re-

allocated based on a written request from both the 

Licensee who was allocated numbers, codes or ranges 

and the other Licensee who will have a re-allocation.  

 

6. The Authority may, without any liability, withdraw 

the numbering capacity allocated, in part or in full, if its 
continued use is not in compliance with the standards 

set out in the Plan or in the allocation conditions after 

consultation with the interested parties for a period of 

not less than forty five (45) days. The withdrawal notice 

shall be for (90) days following the consultation period 

during which the Authority allocates other numbers in 

accordance with similar standards. 

 

7. Without violating the confidentiality in accordance 
with the numbering capacity reservation or allocation 
request, the Authority shall publish on its website the 
details of allocating and reserving numbers, including 
ranges of numbers allocated, reserved or withdrawn, and 
names of those to whom such numbers were allocated, 
reserved or withdrawn from, date of expiry of allocation, 
reservation or withdrawal, names of those who were re-
allocated numbers and date of expiry of re-allocation. 
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اختاذ أي إجراءات ترى اهليئة ضرورة اختاذها (8

 إلدارة اخلطة والتحكم يف استعماهلا.

  

قبل فتح أي نطاقات جديدة أو أجزاء حمددة من ( 9

النطاقات أو إحداث تغيريات يف اخلطة ختطر اهليئة 

( ITU-Tباالحتاد الدولي لالتصاالت ) قطاع التقييس

بالتغيريات يف اخلطة وتتأكد من وضع اإلخطار يف 

لالحتاد، كما ختطر أي جهات غري  النشرة التشغيلية

 .النشرة ترى اهليئة ضرورة إخطارهامسجلة يف هذه 

 

االحتفا  بسجالت وقاعدة بيانات كاملة عن ( 10

وافق مع حالة مجيع نطاقات األرقام والرموز مبا يت

 اخلطة .

 

ختصص اهليئة وحتجزاألرقام والرموز  (:47املادة ) 

 والنطاقات حبسب أسبقية الطلبات املقدمة

لتخصيصها أو حلجزها، وفقا لإلجراءات اليت 

حتددها، متسمة بالعدالة واملساواة والشفافية، 

 ومبراعاة اآلتي : 

 

تقديم الطلب كتابة مشتمال على مجيع البيانات .1

( 1احملددة باخلطة وفقا للبند )ثانيا رر  وماتواملعل

 من املادة السابقة. 

 سداد الرسوم مقدما.  .2

إجراء التخصيص أو احلجز خالل فرتة ال تقل  .3

بعد سداد  ( يوما90يوما وال تزيد على ) 45عن )

 القواعد اآلتية :  الرسوم املقررة، مبراعاة

 

 استيفاء الطلب الشروط املقررة يف اخلطة واليتأ(

 اإلدارة الصحيحة هلا.  من شأنها أن توفر

 .ختصيص األرقام الزيادة املتوقعة يف الطلب علىب( 

 احملافظة على سعة الرتقيم يف مجيع النطاقات. ج(

 

 

  

 

  

 
 

 
8. Taking any actions the Authority deems 
necessary for managing and controlling the Plan. 
 
9. Before opening any new ranges or specific parts 
of ranges or making any changes to the Plan, the 
Authority shall notify the standardization section 
in the ITU-T of the changes made to the Plan and 
shall ensure that such notification is given in the 
ITU-T Operational Bulletin and shall, where 
appropriate, notify any parties not subscribing in 
this Bulletin. 

 
10. Maintaining comprehensive records and a 
database on the status of all number ranges, codes 
and blocks of numbers in consistence with the 
Plan. 
 
Article 47: The Authority shall allocate and reserve 

the number ranges, codes, and blocks of numbers 

based on “first come first served” principle and 

according to fair, equitable and transparent 

procedures as determined by the Authority, and 

subject to the following: 

1. Written requests shall be submitted containing 
all information specified in the Plan in accordance 
with clause (second-1) of the preceding Article. 

2. Fees shall be paid in advance. 

3. Allocation or reservation shall be made within a 

reasonable period of at least forty five (45) days 

and not exceeding ninety (90) days 

After payment of the prescribed fees and 

subject to the following rules: 

I. The request shall meet the conditions of the 

Plan for its sound management. 

II. The anticipated growth in the demand for 

allocation of numbers. 

III. Conservation of numbering capacity in all 
ranges. 
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استخدام األرقام اليت سبق ختصيصها مبا يف ذلك د( 

 األرقام املخصصة للنقل. 

 

مراعاة األرقام املخصصة يف خطة الرتقيم احلالية هر(

 والقواعد املقررة يف التقييس الدولي. 

 

مدى اعتبار االستخدام املقرتح لنطاق الرتقيم و(

 مناسبا . 

 

قة االتصاالت ذات العال مرراعاة شرروط ترخيصز(

 ورغبات مقدم الطلب قدر اإلمكان .  

 

التشاور رر كلما اقتضى األمر رر مع مقدمي ح( 

 الطلبات واألطراف األخرى ذات املصلحة . 

 

بالتخصيص أو احلجز  إخطار مقدم الطلب كتابةط( 

وإ هارهما يف اخلطة اليت تقوم اهليئة بنشرها من 

 وقت آلخر. 

 

بتخصيص  إخطار االحتاد الدولي لالتصاالتي( 

األرقام والرموز لنقاط اإلشارة الدولية، وذلك 

  البيان التشغيلي لالحتاد. لتضمينها يف

 
يلتزم املرخص له الذي حصل على  :(48املادة )

 ختصيص األرقام باآلتي : 

تبين ونشر األرقام والرموز اليت خصصت له واليت  (1

 تتوافق مع خطة الرتقيم . 
 

خصصت له يف  استخدام األرقام والرموز اليت (2

 األغراض احملددة هلا يف التخصيص . 

 

الصلة  العمل طبقا للضوابط والشروط ذات (3

 باألرقام والرموز اليت خصصت له . 
 

مراعاة الكفاءة والفعالية يف استخدام األرقام  (4

 والرموز املخصصة له. 

 
 
 
 

 
IV. The utilization of previous numbering allocations, 
including any numbers made available for porting. 

V. Considering the numbers allocated in the current 
Numbering Plan and the laid down rules of the 
numbering standards. 

VI. The extent to which the proposed use of the 
numbering range is considered appropriate. 

VII. Consideration of the relevant conditions of the 
Telecommunications Licenses and the wishes of the 
applicant, to the greatest possible extent. 

VIII. Consultation, where appropriate, with 
applicants and other interested parties. 

XI. Notification of the applicant in writing of the 
assignment or reservation which shall both appear in 
the updated version of the Numbering Plan as 
published from time to time by the Authority. 

X. The ITU shall be notified of the assignment of 

numbers, number series for the purpose of inclusion 

in the ITU’s Operational Bulletin. 

Article 48: Licensees who have received allocations 

of numbers shall act in accordance with the following:  

1. Adopt and publish a numbering plan for such 
numbers or codes allocated to them in accordance 
with the Numbering Plan. 

2. Use allocated numbers for the purposes stipulated 
in the allocation. 

3. Comply with the relevant terms and conditions of 
numbers and codes allocated to them. 

4. Observe the efficiency and effectiveness in the 
use of the allocated numbers. 
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إعادة األرقام أو الرموز اليت ال حيتاجها إىل اهليئة يف  (5

أقرب فرصة، نظري اسرتداد الرسوم املقابلة هلا عن الربع 

  املتبقية من السنة .اع أو األرب
 
التعاون فيما بني املرخص هلم بشأن توصيف ( 6

وتطوير نظام قابلية األرقام املخصصة للمنتفعني للنقل 

تأكد من إمكانية احتفا  من مرخص له إىل آخر ، لل

املنتفع بالرقم املخصص له يف حالة إنتقاله إىل مرخص 

 له آخر. 

االحتفا  بسجل لألرقام اليت يتم نقلها إىل مرخص ( 7

واملرخص هلم اآلخرين احلق يف االطالع  له آخر، وللهيئة

 على هذا السجل. 

عدم حتديد أرقام من فئة معينة أو ربط نطاق معني (8

له بعينه عند اإلعالن أو إصدار أي  م مبرخصمن األرقا

 مواد أو نشرات دعائية. 

( يوما من انتهاء 45تقديم بيان سنوي للهيئة خالل )( 9

السنة املالية للمرخص له يتضمن املعلومات اليت 

حتددها إرشادات اهليئة، وأي معلومات أخرى تطلبها يف 

 ة. أي وقت تتعلق باستخدام األرقام أو الرموز املخصص

 

إخطار املرخص هلم داخل السلطنة، وعند اللزوم ( 10

خارجها، بتواريخ تشغيل األرقام والرموز املخصصة 

وذلك وفق اجلدول الزمين الذي حتدده املعايري الدولية 

 الصادرة من االحتاد الدولي لالتصاالت . 

 

موافاة اهليئة بصفة مستمرة ومنتظمة بقائمة ( 11

يها اإلخطارات متضمنةك تواريخ بالعناوين اليت ترسل عل

تشغيل األرقام والرموز املخصصة، وعلى اهليئة 

االحتفا  بهذه القوائم وجعلها متاحة ملن يطلبها أو ملن 

 ترى اهليئة أنه حباجة إليها.  

 

  
 

5. Return the unneeded numbers or codes to the 

Authority at the earliest opportunity, against retrieving 

the charges paid for the remaining quarter or quarters 

of the year.  

6. Co-operation shall take place between Licensees on 

the development of number portability between the 

Licensees to ensure that a customer is able to retain his 

number if he decides to change his subscription to 
another Licensee. 

7. Maintain a register of the portable numbers that are 
ported to another Licensee. The Authority and the 
other Licensees shall have the right for the inspection 
of such register. 

8. When advertising or issuing any publicity material, 
Licensees shall not brand numbers, nor associate a 
number range with a given Licensee. 

9. Submit an ‘Annual Numbering Return’ to the 
Authority within forty five (45) days of the Licensee’s 
calendar year end. Such Annual Numbering Return 
shall contain the information outlined in the 
Authority’s guidelines and any other information 
requested by the Authority at any time regarding the 
use of the allocated numbers or codes. 

10. Notify the Licensees in the Sultanate, and overseas 
where appropriate, when activating a number and code 
allocation within the timescale determined by the 
international standards issued by the ITU. 

11. Provide the Authority, on an ongoing basis, with a 
list of the contacts to whom notifications are sent to 
advise the operation dates of allocated numbers or 
codes. The Authority shall keep these lists and make 
them available upon request or need. 

 



2015الالئحة التنفيذية   

 48 من 31 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتدد اهليئة رسم ختصيص األرقام املميزة  (:49املادة )

حصيلته يف حساب خاص خيصص وتتوىل حتصيله وإيداع 

للتربع منه إىل اهليئات واملؤسسات اخلريية وفقاك ألحكام 

( من القانون، وال جيوز التنازل عن هذه األرقام إال 16املادة )

 وفقا للضوابط اليت تصدرها اهليئة.
  

تصدر اهليئة قواعد منفصلة تنظيمية   :(50املادة )

خلاصية احتفا  املنتفع برقم االتصاالت املخصص له يف 

 حالة انتقاله إىل مرخص له آخر. 
 

 ثانيا :  خطة العنونة

تعد اهليئة خطة العنونة متضمنة قواعد  (:51املادة )

وإجراءات ختصيص وحجز وإسناد وتعديل وسحب 

االلكرتوني لتكون متاحة العناوين، وتنشرها على موقعها 

االطالع عليها، وتديرها  ملن يرغب من ذوي الشأن يف

    وفقا للقواعد واإلجراءات اآلتية : استعماهلا وتتحكم يف

ختتص اهليئة وحدها بإدارة عناوين املستوى األعلى  (1

 للسلطنة واملستويات األخرى منها وفقاك للمقاييس الدولية. 

 

نة استشارية يشارك فيها جيوز للهيئة تشكيل جل( 2

املرخص هلم واملنتفعني وغريهم من ذوي الشأن ملساعدتها 

 يف ختصيص وإدارة العناوين . 

 

تقوم اهليئة بنشر قائمة بالرسوم السنوية  (:52املادة )

لتخصيص وحجز وإسناد وتعديل العناوين، وذلك بعد 

حتديدها مبا بتناسب مع املنفعة اليت تعود على الطالب، 

راعاة نفقات إدارة اخلطة والتحكم يف استعماهلا وفقا ومب

 لقرار حتديد الرسوم الذي يصدر بشأنها .

 

  
 

Article 49: The Authority shall determine and collect 

the allocation charge for premium numbers and shall 

deposit the proceeds in a special account to be spent 

in the public good purposes according to Article (16) 

of the Act. Such numbers shall not be relinquished 

unless the Authority’s approval.      

Article 50: The Authority shall issue separate 

regulatory frameworks and guidelines on the Mobile 

Numbering Portability.   

Second: Domain Names 

Article 51: The Authority shall set up the Domain 

Names Plan including the rules and procedures to 

allocate, reserve, assign, modify and withdraw 

domain names, and shall print it in a document to be 

available to interested parties against payment of the 

price determined by the Authority. The Plan shall be 

managed and controlled by the Authority in 

accordance with the following rules and procedures:  

1. The Authority shall be the sole manager of 
Oman’s Top Level Domain (TLD) as defined by ISO 
3166 and Oman’s second level domain. 

2. The Authority may set up advisory committees 

with representatives from the Licensees and the 

beneficiaries to assist the Authority in the allocation 

and management of the domain names.  

Article 52: The Authority shall publish a list of the 

annual fees for the allocation, reservation, assignment 

and modification of domain names after being 

determined in proportion to the applicant’s benefit, 

and subject to the costs of managing and controlling 

the plan. 
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Chapter Ten 
Easement Rights Article  

(51-9) of the Act 

 
Article 53: The Authority may grant easement right 
over land for the purpose of the license for class I 
licensees on land, premises and constructions in 
return of a fair compensation. 

Article 54: No licensees have the right to make, 
construct & establish any telecommunications system 
on any high way or any public place, upon, across, 
under, over without obtaining the necessary 
approvals for the concerned bodies.  

Article 55: If the licensee finds it difficult to get the 
concerned bodies approvals to operate 
telecommunications systems or to obtain collocation 
to establish & operate stations, tower and antennas, 
with an application with reasonable commercial basis, 
the licensee may apply to the Authority for the 
following:  

 1. Ask the Authority assistance to get the necessary 
approval from the concerned parties by coordinating 
with those parties to reach a compromising solution 
taking in consideration the other citizens` right in 
using the way & public places. 

2. Assisting the licensee to obtain this right on 
reasonable basis for the concerned body and the 
licensee.   

The Authority may reject the application if it 

considers that there is no legal or objective basis, the 

Authority decision shall be final and binding on this 

issue. 

 

 

 

 

  

 

 

 الباب العاشر

 حقوق االرتفاق 

 مكررا( من القانون 9-51املادة )
 

للهيئة أن متنح حقوق االرتفاق للمرخص   (:53املادة )

هلم من  الفئة األوىل لتنفيذ الرتاخيص اليت تصدر هلم 

وذلك على األراضي واملنشأت والعقارات مقابل تعويض 

 عادل.

 

القيام بإنشاء أي نظام  ال جيوز للمرخص هلم (:54املادة )

اتصاالت على أي طريق سريع، أو أي مكان عام، أو فوقه 

أو أسفله أو جبانبه دون احلصول على املوافقة الالزمة 

 من اجلهات املختصة.

 

إذا تعذر على املرخص له احلصول على  (:55املادة )

موافقة اجلهات املختصة إلنشاء أنظمة اتصال أو 

 ة يف املواقع إلنشاء وتركيبللحصول على حق املشارك

احملطات واألبراج وهوائيات االتصاالت، وكان طلبه مبين 

إىل اهليئة  معقولة، جاز له أن يتقدم على أسس جتارية

 بطلب اآلتي:

 

الالزمة من تلك  مساعدته للحصول على املوافقة .1

اجلهات، وتقوم اهليئة مبشاركة املرخص له بالتنسيق 

يكون مقبوالك للطرفني،  مع تلك اجلهات إلجياد حل

أخذا بعني االعتبار استخدام اآلخرين ومتتعهم 

 باستخدام الطرق وغريها من األماكن العامة.

 

مساعدته يف تسهيل حصوله على هذا احلق على  .2

 أسس مقبولة له واجلهة املعنية. 

 

وللهيئة رفض الطلب إذا ارتأت بأنه ال يستند إىل أساس 

 الشأن نهائيا. ارها يف هذاقانوني أو موضوعي ويكون قر
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ة، بناًء على طلب مسبب من جيوز للهيئ (:56املادة )

 اجلهات املختصة، اآلتي: 

إصدار أمر للمرخص له، مع مراعاة أية شروط  .1

بردم أو تغيري مسار أي نظام اتصاالت  حتددها اهليئة،

مت وضعه، أو اقرتح وضعه، يف مكان خاضع لسلطة 

 هذه اجلهة.

منع املرخص له من إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي  .2

تقوم اهليئة بالتوجيه  نظام اتصاالت عدا ما

 بتنفيذه.

 

طلب اجلهات  جيوز للهيئة، بناء ًً على (:57املادة )

املختصة أو مالك العقار، السماح بإنشاء أعمال متديدات 

أو وضع أنابيب خدمات مرافق يف أو على أو حتت أو 

عرب أنظمة اتصاالت ملرخص له أو أية أراضي 

ذا ألغراض أنظمة اتصاالت، وخيضع ه مستخدمة

 التصريح ألية شروط حتددها اهليئة.

 

على املرخص له إذا احتاج إىل أرض خاصة  (:58املادة ) 

لالنتفاع بها من أجل تقديم خدمات اتصاالت، أن 

 يسعى للتوصل إىل اتفاق مع املالك أو من ميثله.

وإذا تعذر عليه ذلك، جاز له أن يتقدم بطلب إىل  

هليئة بدراسة األمر اهليئة لنزع ملكية العقار. وتقوم ا

وحماولة التوفيق بني األطراف املعنية، فإن تعذر ذلك 

وأتضح ضرورة استخدام هذا العقار للغرض املشار 

تقوم اهليئة عندها باختاذ اخلطوات الالزمة ف .إليه

وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة ملعاجلة األمر 

وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة الصادر 

 .64/78 رسوم السلطاني رقمبامل

 

 

Article 56: On the basis of reasoned request of the 

concerned bodies, the Authority shall exercise the 

following: 

1. Issue an order for the licensee with 
consideration to conditioned specified by the 
Authority by bridging or changing the direction 
of any developed or proposed 
telecommunications system on place where this 
body is liable for. 

2. Restrain the licensee of establish, maintain, 

operate any telecommunications system except 

what the Authority directs to execute.   

Article 57: The Authority upon the request of the 

concerned body or the landlord may make drains 

or conduits into, up or through or under or across 

any licensee telecommunications system or any 

lands for the purpose of lying telecommunications 

systems; such licensee is subject to the condition 

determined by the Authority.  

Article 58: If the licensee in need of a land to 

utilize for the provision of telecommunications 

services shall reach an agreement with the landlord 

or his representative. 

If the licensee does not reach an agreement, he 

shall file an application to the Authority for the 

expropriation property. The Authority shall study 

the request and work to reach a compromising 

between the concerned parties. If that not possible 

with necessity of using the foresaid land, the 

Authority shall take the necessary step in 

coordination with the concerned bodies to remedy 

the matter pursuant to the Expropriation Law 

issued by the Royal Decree No 64/78.  
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: جيب على املرخص له عند إنشاء مرافق  (59املادة )

اتصاالت جديدة أن ال تؤثر سلبيا على مرافق 

االتصاالت القائمة. ويف حالة نقل أو تعديل أي نظام 

نتيجة إنشاء نظام اتصاالت جديد،  اتصاالت قائم

فإنه جيب أن يتم ذلك على نفقة الشخص الذي طلب 

 النقل أو التعديل.

ص له عند تأسيس مرافق :  على املرخ (60املادة )

اتصاالت التأكد بأنها ال تؤثر سلبا على املرافق القائمة 

ومنها خطوط املاء والغاز، والبرتول، والكهرباء. 

ويتحمل أي شخص يؤثر على هذه املرافق أية تكاليف 

 نتيجة هذا العمل. 

أي شخص يقوم بأي عمل يؤدي إىل نشوء   (:61املادة )

ت محاية بشأن أي نظام احلاجة إىل اختاذ ترتيبا

اتصاالت قائم، يكون مسؤوالك عن تكلفة تلك 

 الرتتيبات.

جيب على املرخص له تعويض األشخاص  (:62املادة )

يتحملونها بسبب قيامه بتغيري  عن التكاليف اليت

 التجهيزات. مكان أو تعديل هذه املرافق أو

للمرخص له التقدم إىل اهليئة بطلب   (:63املادة ) 

قيمة األضرار والتعويضات املرتتبة عليها إذا  لتحديد

قام أي شخص باإلضرار باخلطوط واملرافق التابعة 

للمرخص له، ويعترب قرارها يف هذا الشأن قراراك 

 نهائيا.  

 الباب احلادي عشر

 ( من القانون10 – 51املادة ) السجالت

 تنشئ اهليئة وحتفظ السجالت اآلتية:  (:64املادة )

 .  اجمللست سجل اجتماعا (1

 سجل اإلخطارات.  (2

 سجل لوائح وأوامر وقرارات وإرشادات اهليئة .  (3

 

 

 

 

Article 59: The licensee shall make sure that new 

established telecommunications utilities, do not 

negatively affect the existing telecommunication 

utilities. In case of transferring or modification any 

existing telecommunications system as a result of 

establishing new telecommunications systems, such 

shall be done on the expense of the person who as 

for the transfer and modification.    

Article 60: The licensee shall ensure when 

establishing telecommunications utilities does not 

have adverse impact on the existing 

telecommunications utilities including water pipes, 

gas-pipes, petrol and electricity. Any person does 

harm to such utilities shall bear the cost of resulting 

deeds.  

Article 61: Any person take an action resulting in the 

necessity to take security procedure against any 

existing telecommunications system shall bear the 

consequences.  

Article 62: The licensee shall compensate people for 

the expense incurred in the reason of changing or 

modification these utilities.  

Article 63: When a person damages lines and the 

utilities of the licensee, the licensee may request the 

Authority to estimate the cost of the damages and 

appropriate compensations against it. The 

Authority`s decision shall be final in this regard. 

Chapter Eleven 
  Records (Article 51-10) of the Act 

 

Article 64: The Authority shall establish and maintain 

the following registers of: 

1. The Board’s meetings. 

2. Notifications. 

3. Regulations, orders, decisions and guidelines of 

the Authority. 
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 سجل طلبات تراخيص تقديم خدمات االتصاالت.  (4

 سجل تراخيص تقديم خدمات االتصاالت. (5

سجل طلبات تراخيص احملطات وأجهزة االتصاالت  (6

 الراديوية.

سجل تراخيص حمطات وأجهزة االتصاالت  (7

 الراديوية.

املربمة بني املرخص  اتفاقات الربط البيين سجل(8

 هلم، واليت جيب إيداع نسخ منها لدى اهليئة . 

على النوعية وتعديلها أو سجل شهادات املوافقة (9

 .إلغائها

سجل األرقام والرموز والنطاقات املخصصة أو (10

 احملجوزة. 

 سجل العناوين املخصصة أو احملجوزة .(11

 الرتددات الراديوية . السجل الوطين لتخصيص (12

سجل األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم أو (13

هيئات التحكيم يف قضايا االتصاالت اليت تكون اهليئة 

 طرفاك فيها. 

 القضائية. سجل احملاضر احملررة بشأن الضبطيات(14

 

تعهد اهليئة بعدد من السجالت إىل مو ف  (:65املادة )

رب يف عهدته ومسؤوال خيتص وحده بالقيد فيها، وتعت

 عنها. 

:  جيري املو ف املختص القيد فيما بعهدته  (66املادة )

من سجالت باتباع القواعد واإلجراءات احملددة 

 باإلرشادات اليت تصدرها اهليئة. 

 

 

4. Applications for the provision of 

telecommunications services.   

5. Telecommunications services licenses. 

6. Radio Equipment & station Applications 

7. Radio Equipment & station license 

8. Interconnection agreements entered into between 

the Licensees, copies of which must be filed with the 

Authority.  

9. Type-approval certificates and their amendments 

or revocation. 

10. Allocated or reserved numbers, ranges and 

blocks. 

11. Allocated or reserved domain names. 

12. The national register for the allocation of radio 

frequencies. 

13. Judicial judgments issued in telecommunications 
matters. 
 
14. Judicial judgments issued in telecommunications 
matters. 
 

Article 65: The Authority shall assign a number of 

registers to an employee who shall be individually in 

charge of making records on them. Such records 

shall be in his custody and under his responsibility. 

Article 66: The employee in charge shall make 

records in the registers in his custody by following 

the rules and procedures outlined in the guidelines 

issued by the Authority.  
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 الباب الثاني عشر

اإلعفاء من القيد يف السجالت واالطالع عليها 

 ورسومه

 ( من القانون11 – 51املادة )

 

ت تدون اهليئة بكل سجل من السجال (:67املادة )

( مجيع البيانات ذات 64املنصوص عليها يف املادة )

العالقة، فيما عدا ما تعتربه اهليئة بقرار منها سريا أو 

 يتعارض مع مقتضيات األمن الوطين أو املصلحة العامة .

لكل ذي مصلحة حق االطالع على البيانات  (:68املادة )

(، يف 64املدونة بالسجالت املنصوص عليها يف املادة )

ضور املو ف املختص بالسجل وحتت رقابته ، خالل ح

الساعات اليت حتددها اهليئة، وذلك نظري سداد الرسم 

املقرر، وله احلصول على نسخ من صفحات أي سجل ، 

 نظري سداد الرسم املقرر. 

حتدد اهليئة الرسوم املنصوص عليها يف املادة  (:69املادة )

 سجل، مبا ال السابقة بالقدر الكايف لتغطية إدارة كل

( 5( رياال عمانيا لالطالع على كامل السجل و )50جياوز )

رياالت عمانية لكل صفحة منه، ويضاعف الرسم األخري 

 يف حالة طلب احلصول على نسخ من صفحات السجل.

 الباب الثالث عشر

 تقييم األداء  

 ( من القانون12 – 51املادة )
 

لقواعد واإلرشادات على املرخص له اإللتزام با (:70املادة )

اليت تصدرها اهليئة حلفظ سجالت التشغيل واحلسابات 

املالية اليت يتم من خالهلا تقييم أداء املرخص له للوفاء 

 بأي إلتزامات أو متطلبات الرتخيص أو أي معايري آخرى. 

 

 

Chapter Twelve 
Exemption from recording in the registers, 
their perusal and the perusal fees Article 51 

(11) of the Act 
 

Article 67: The Authority shall enter into each of 

the registers specified in article (64) all the relative 

information, with the exception of what the 

Authority considers, by a resolution, as classified 

or contravening with the exigencies of national 

security or public interest. 

Article 68: Any person of interest may have the 

right to peruse the information entered into the 

registers specified in article (64) in the presence 

of the employee in charge of the register and 

under his control during the hours determined by 

the Authority against payment of the prescribed 

fee. Copies of any register pages may be obtained 

against payment of the prescribed fee. 

Article 69: The Authority shall determine the 

fees specified in the preceding article to the 

extent sufficient to cover the cost of managing 

each register for an amount not exceeding RO 

(50) for perusal of the whole register and RO (5) 

for each page of it. The latter fee shall be doubled 

where copies of the register pages are requested. 

Chapter Thirteen 
Performance Evaluation   
(Article 51-12) of the Act 

Article 70: The licensee shall be obligated of 

rules, guidelines issued by the Authority to 

maintain operational and financial records by 

which licensee performance is evaluated to what 

extent the licensee is committed of his 

obligations, license requirements and any other 

standards.  
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دمات على املرخص له لضمان جودة اخل (:71) املادة

 املرخصة، اإللتزام باآلتي: 

أن تكون شبكة االتصاالت سليمة من الناحية الفنية  (1

ومتوافقة مع معايري االحتاد الدولي لالتصاالت واملعايري 

 الصادرة من اهليئة. 

 

أن تتوفر يف الشبكة السعة الالزمة الستيعاب حجم ( 2

ت احلركة املتوقعة واخلدمات اليت يتم تقدميها واإلمكانيا

 الالزمة لتوسعتها.

أن تكون الشبكة قادرة على توفري الدعم الالزم لتحقيق .3

 مستويات اجلودة اليت حتددها اهليئة.  

 
تكلف اهليئة املرخص له أن يقدم هلا، خالل  (:72املادة )

مدة معقولة، املعلومات اليت حتددها عن مستويات األداء 

ط دمات املرخصة وفقا لشرواحملققة وتكلفة اخل

 .الرتخيص

 

يلتزم املرخص له بتزويد اهليئة بأي معلومات  (:73املادة )

األداء، خالل املدة اليت حتددها، ما مل يقدم  تطلبها لتقييم

 للهيئة عذرا تقبله لتجاوز هذه املدة .

 

إذا مل تقبل اهليئة العذر أو وجدت أن املعلومات  (:74املادة )

خص له غرامة املقدمة ال تفى بالغرض وقعت على املر

الغرامة املنصوص  مالية وفقا ملا حتدده اهليئة مبا ال جتاوز

 ( من القانون.68عليها يف املادة )

 
يلتزم املرخص له بسداد قيمة الغرامة  (:75املادة )

املنصوص عليها يف املادة السابقة خالل مخسة عشر يوما 

من تاريخ إخطاره بقرار اهليئة بتوقيعها، ويف حالة 

يف سدادها يف هذا امليعاد تضاعف الغرامة أو تتخذ  التأخر

 ( مكررا. 51ضده أي إجراءات آخرى وفقا للمادة )

 

 

 

 

Article71: The licensee shall grant the quality of the 

licensed services, as follows:  

1. Telecommunications network shall be free of 
any deficit, compliance to ITU standards and the 
Authority Standards.   

2. The network shall have the appropriate capacity to 

encompass the prospected flow, service being 

provided and the possibility to expand.  

3. The network shall have the capacity to provide the 

necessary backup to ensure the quality levels 

determined by the Authority.  

Article 72: The Authority shall request the Licensee 

to submit within a reasonable period the information 

it specifies on the levels of performance achieved and 

their cost in relation to each of the Licensed Services 

in accordance with the conditions of the License. 

Article 73: The licensee shall provide the Authority 

with any information specified for the performance 

evaluation within a specific period determined by the 

Authority; unless an excuse acceptable to the 

Authority is given by the Licensee to exceed this 

period. 

Article 74: If the excuse was not acceptable to the 

Authority or the information provided were found to 

be unsatisfactory, a fine shall be inflicted on the 

Licensee as determined by the Authority but not 

exceeding the fines stated in Article (68) of the Act.   

Article 75: The Licensee shall pay the fine stipulated 

in the preceding article within (15) fifteen days of its 

notification by the Authority’s decision. In case of 

delay of payment, fine shall be doubled or any other 

procedure may be taken against the licensee according 

to Article (51) Repeated of the Act.  
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املعلومات اليت تنشر اهليئة دورياك  (:76املادة )

( ، واليت ترى أن من 69تتوفر هلا طبقا للمادة )

املناسب نشرها ، على أال يتناول النشر أي موضوع 

نشره إحلاق  يتعلق بأي شخص إذا كان يرتتب على

 ضرر جسيم مبصاحله . 

 الباب الرابع عشر  

 نشر احلسابات اخلتامية للهيئة 

 رر فقرة أخرية( من القانون 15املادة )

 

تنشر احلسابات اخلتامية للهيئة  (:77املادة )

خالل ثالثني يوما من تاريخ اعتمادها من 

جملس الوزراء يف صحيفتني يوميتني حمليتني 

باللغتني العربية واإلجنليزية، كما تنشر يف 

أحدث تقرير سنوي تنشره اهليئة بعد اعتماد 

 حساباتها  اخلتامية. 

امية اليت يتم تتضمن احلسابات اخلت (:78املادة )

 :  نشرها ما يأتي

 امليزانية العمومية للهيئة. (1

 قائمة املصروفات واإليرادات.(2

 رأي مراقب احلسابات.(3

 الباب اخلامس عشر

 اتفاقات منع املنافسة يف السوق أو احلد منها

 ( من القانون2رر  40املادة ) 

 

يعترب التنسيق بني اثنني أو أكثر من  (:79املادة )

ص هلم، بشكل مباشر أو غري مباشر، بهدف املرخ

منع املنافسة يف السوق أو احلد منها، اتفاقا مع 

آخرين لتحقيق أي من األمور التالية يف سوق 

 االتصاالت : 

 

 

Article 76: The Authority shall annually 

publish the information provided to it in 

accordance with article (69), where 

appropriate. Such publication shall not include 

any issue in relation to any person if serious 

damages to his interests may result.     

Chapter Fourteen 
Publication of the Authority’s Final 

Accounts (Last Para) of Article 15 of the 
Act 

 
Article 77: The final accounts of the 

Authority shall be published within thirty (30) 

days of approval by the Council of Ministers 

in two local newspapers in both Arabic and 

English languages. The final accounts shall 

also be published in the latest annual report to 

be issued by the Authority after their 

approval. 

 

Article 78: The final accounts published shall 

include the following: 

1. Authority’s annual budget 

2. The Income Statement 

3. Report of the Auditors 

Chapter Fifteen 
Prevention & Restricting Agreements in 

the Telecom Market 
Article (40-2) of the Act 

 
Article 79:  Direct or indirect coordination 

between two or more licensees in the purpose 

of preventing & restrict the competition in the 

telecom market an agreement with others to 

achieve one of the following in the telecom 

market:  
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 تثبيت التعرفة أو غريها من شروط اخلدمة . . 1

االختيار املسبق للشخص الذي سيفوز بعقد أو . 2

 فرصة عمل . 

 يما بني املرخص هلم . تقسيم احلصص ف. 3

أي اتفاق آخر تعتربه اهليئة مانعا للمنافسة أو حيد . 1

 .منها

 الباب السادس عشر

 الربط البيين والنفاذ

  ( من القانون7مكررا  46مكررا، 64املادة )

 

  أوالك: مبادئ الربط البيين (:80املادة )

شروط وأحكام الربط  يلتزم املرخص له عند وضع

 اآلتي:البيين مراعاة 

أن تؤدي شروط وأحكام اتفاقيات الربط البيين إىل ( 1

زيادة استخدام خدمات االتصاالت أو استخدام 

  تسهيالت االتصاالت بكفاءة أكثر.

 

أن تتيح اتفاقيات الربط البيين امكانية التوصيل   (2

من نقطة انتهائية إىل نقطة انتهائية أخرى عن 

نظام  طريق التأكد من أن أية مكاملة تصدر من

اتصاالت تابع ملرخص له موفر للربط البيين سيكون 

من املمكن إنهاء توصيلها عند أي نقطة يف نظام 

االتصاالت التابع ألي مرخص آخر خبدمات االتصاالت 

 على أساس غري متييزي.

 

أن يكون إرسال املكاملات عرب وخالل أنظمة  (3

االتصاالت خالياك من األخطاء لكل من الطرف املتصل 

 طرف املستلم.وال

 

أن تتميز إجراءات التنبؤ والطلب وتوفري الربط  (4

 ين بالكفاءة وأن تتم خالل أطر زمنية معقولة.البي

 

أن توفر التسهيالت أو األنظمة املستخدمة يف الربط ( 5

البيين بسعات كافية ليتسنى القيام عربها بنقل 

االتصاالت اليت يتم  اإلشارات بكفاءة بني أنظمة

 اك.ربطها بيني

 

1. Install the tariff and other service 
conditions.  
2. Pre-selection of the licensee who will win a 
contract or business opportunity.  

3. Division of share among licensees. 
  
 

 Chapter Sixteen 
Interconnection & Access 

(Article 64 Repeated, Article 64 Repeated 7) 
 

Article 80: First: Interconnections Principles 

In establishing terms and conditions for 

interconnection, the licensee shall adhere to the 

following principles:  

1. The terms and conditions of an 
interconnection agreement shall promote 
increased public use of telecommunications 
services or more efficient use of 
telecommunication facilities. 

2. Interconnection agreements must facilitate end- 
to- end connectivity by ensuring that any call 
originated on the telecommunications system of an 
interconnecting licensed operator is able to be 
terminated at any point on the telecommunications 
system of any other telecommunication services 
provider on a non- discriminatory basis. 

3. The transmission of calls across and with 
telecommunications system should be seamless to 
both the calling and called parties. 

4. Procedures for forecasting, ordering and 
provisioning interconnection must be efficient, 
necessary and occur within reasonable time frames. 

5. The facilities or system used for interconnection 
shall be provided in sufficient capacity to enable 
the efficient transfer of signals between 
interconnected telecommunication systems. 
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أال تنص اتفاقيات الربط البيين ،سواء كان ذلك  ( 1

 بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على اآلتي:

 

منع أو تقييد احلقوق أو االمتيازات املمنوحة ألي  (أ 

 الصادرة. شخص مبوجب القانون أو أي من الرتاخيص

 

أو قيد على أي شخص  فرض أية غرامة أو إلتزامب( 

حقوق أو امتيازات ممنوحة له  لقيامه مبمارسة أي

 مبوجب القانون أو أي من الرتاخيص الصادرة.

 

حظر توفري خدمة الربط البيين من قبل أي ج(

 شخص يكون قادراك على توفريها.

 

أي  منع توفري خدمة من خدمات االتصاالت من قبلد( 

 قادرا على توفريها. شخص يكون

 

 ثانياك: اتفاقات الربط البيين (:81املادة )

 
يلتزم املرخص له خالل ثالثة  أشرهر مرن طلرب مقردم     

من مشغل  مرخص آخر أن يعقد معه اتفاقا يف احلردود  

والضرروابط املنصرروص عليهررا يف الالئحررة وذلررك لررربط   

 أنظمررة املشررغل املرررخص اآلخررر باألنظمررة املرخصررة يف 

نقراط ربرط  مالئمرة فنيرا وتروفري خردمات االتصرراالت       

األخرى اليت تعد ضرورية للمشغل املرخص اآلخر لكري  

يوفر خدمات االتصاالت ملنتفعيه، ويف حالة عدم توصل 

الطرفني إىل اتفاق خالل املهلة احملددة، حيرال النرزاع إىل   

 ( من القانون.46اهليئة للفصل فيه طبقاك حلكم املادة )

ال يسري حكم املادة السابقة إذا كان الطلب (:82) املادة

نظر معقولة وباالتفاق مع اهليئة يتحقق  من وجهة

 فيه أيا مما يأتي :

 

يتعارض مع القانون  أو أية قوانني أخرى، أو اللوائح  (1

 .أو اإلرشادات الصادرة عن اهليئة أو القرارات  أو األوامر 

  

 
 

 

 

 

 

6. Interconnection agreements shall not, directly or 
indirectly: 

a. Preclude or frustrate the exercise by any 

person of rights or privileges afforded under the 
telecommunication Act or any license 

b. Impose any penalty or obligation or restriction on 

any person for exercising any rights or privileges 

offered by the Act or any issued licenses. 

c. Frustrate the provision by a person of a 

telecommunications service that the person is able 

lawfully to provide 

d. To prevent the provision of any service of 

telecommunication services by any person who is 

able to provide  

Article 81:  Second: Interconnection 

Agreements 

The licensee shall within three months of the 

another licensed operator request hold an agreement 

with him according to the limits and conditions 

stated in this framework to connect another licensed 

operator with the licensed systems to technically 

appropriate connection point to provide other 

telecommunications services which considered 

necessary to the other licensed operator to provide 

telecommunications services to its beneficiaries. In 

case no agreement within the specified period, the 

dispute shall be forwarded to the Authority 

according to Article (46) of the Act.  

Article 82: The rule of the proceeding article does 

not apply; if the application is reasonably acceptable 

with mutual agreement with the Authority 

accomplish one of the following:   

1. Contradict with the Act or any other laws or 

frameworks, decisions, orders, or guidelines issued 

by the Authority.  
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يتسبب أومن احملتمل أن يتسبب يف خطر أو   تلف  (2

 أو أذى ألي شخص أو ممتلكات .
 
ن يتسبب يف تلف أو يتسبب أو من احملتمل أ( 3

األنظمة املرخصة ، أو تعطيل  تداخل يف  عمل

 خدمات االتصاالت.
 
ال يبدو معقوال من الناحية العملية يف ضوء أي من (4

الرتاخيص الصادرة للمرخص هلم أو شروط وأحكام 

 الناحية الفنية أو االقتصادية. غري مالئم من

 

يعقده يلتزم  املرخص له بأن أي اتفاق  (:83املادة )

( تتوفر فيه الشفافية وعدم 81مبقتضى املادة )

واملوضوعية،  ومناسبة ومعقولية الشروط،  التمييز

 وجيب أن يتضمن اآلتي: 

الطريقة املطلوبرة إلنشراء وصريانة التوصريالت      (1

 عدد نقاط التوصيل اليت جيب أن تنشأ . 

 

دخول املرافرق أو األراضري الالزمرة واسرتخدامها      (2

 بيين .بغرض دعم الربط ال

 

 التواريخ أو املدد املطلوبة للربط البيين . (3

  

سعة اإلرسال الضرورية اليت تسمح بربط بريين   (4

 فعال. 

 

الشكل الذي جيب أن تكون عليه إشارات اإلرسرال   (5

)ويشمل ذلك طررق الرتقريم ونظرام اإلشرارات( و أي     

شروط خاصة مطلوبة للحفا  على جرودة مقبولرة   

 لإلشارة . 

 

الطارئررة ألي مررن الطرررفني    أحكررام االلتزامررات  (6

 كنتيجة للربط البيين. 

 

 أحكام دفع األجور  . (7

 
 
 

 
 

2. Cause possibly to cause jeopardy or harm to any 
person or properties.  

3. Cause possibly to cause damage or intervene in the 
licensed system work or disable telecommunications 
services.  

4. Not reasonable from scientific side in regard of the 

licenses terms and conditions or not appropriate 

from the technical or economic al side.   

Article 83: The licensee shall be obliged that any 

agreements held according to Article (81) shall be 

transparent, objective not discriminatory, with 

appropriate and reasonable condition shall include 

the following:  

1.  The method required to establish and maintain 
connections & the number of points of connection 
to be established. 
 
2.  Access to and use of premises or land necessary 
to support interconnection; 

 
3. The dates or periods for which interconnection is 
required; 
 
4. The transmission capacity necessary to permit 
effective interconnection; 

 
5. The form in which signals must be transmitted 
(including numbering and signaling methods) and 
any special provisions required to maintain 
acceptable signal quality; 

 
6. Provisions for contingent obligations on either 
of the parties as a result of the interconnection. 

 
7. Provisions required for payment of charges and 

rates; 
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بررني احملافظررة علررى مسررتويات جررودة اخلدمررة    (8

نقاط انتهائيرة مبرا يف ذلرك تروفري املعاجلرة حلراالت       

اإلخفررراق يف الوفررراء مبسرررتويات اخلدمرررة وصررريانة 

 األنظمة .

 

 إجراءات تسوية الفواتري .  (9

 

إجررراءات الطلررب والتنبررؤ والترروفري والفحررص     (10

 واالختبار وإدارة احلركة . 

 

 إرسال إشارة التعرف على رقم املتصل .  (11

 

 إجراءات نقل الرقم .  (12

 

توفري بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات  (13

 وسريتها .

 

 إجراءات حل املنازعات .  (14

 

ال يصبح االتفاق املعقرود مبقتضرى املرادة    (:84املادة )

( نافذ املفعول إال بعد قيام املرخص لره بإحالتره   81)

إىل اهليئة للحصول على موافقتهرا ، وجيرب أن تتخرذ    

مرن تراريخ إحالرة    اهليئة قرارها خالل ثالثرة أشرهر   

االتفاق إليها ، ويف حالة موافقتها ختطر املرخص لره  

كتابررة ، ويف حالررة عرردم موافقتهررا ختطررره بقرررار    

الرررفض مسررببا وعليرره تعررديل االتفرراق وفقررا هلررذا   

 القرار للحصول على موافقة اهليئة عليه. 

 

يلتررزم املرررخص لرره بإحالررة االتفرراق       (:85املررادة )

تعررديل عليرره، وال يصرربح  للهيئررة يف حررال إجررراء أي

التعرررديل نافرررذ املفعرررول إال بعرررد احلصرررول علرررى    

موافقتها، وعليها أن تتخذ قرارها خالل ثالثني يوم 

كتابرة، ويف حالرة    عمل وتبلغ املررخص لره بقرارهرا   

عدم موافقتها ختطره بقرار الرفض مسرببا وعليره   

للحصرول علرى موافقرة     إجراء التعرديالت املطلوبرة  

 اهليئة عليها. 

 

 
8. Maintain the quality levels of service between terminal 
points, including the provision of treatment for cases of 
failure to meet service levels and maintenance of 
systems. 
 
8. Billing and settlement procedures; 
 
10. Ordering, forecasting, provisioning and testing 
procedures, including traffic management; 
 
11. The transmission of calling line identification; 

 
12. Procedures relating to number portability;  

 
13. Provision of network information and the 
treatment and confidentiality of such information; and 

 
14. Formal dispute resolution procedures. 
 

Article 84: The agreement shall not be enforced as per 

Article (81) unless the licensee forwards the agreement 

to the Authority for its approval; the Authority shall 

make its decision within three months from the 

submission of the application for approval. If the 

Authority approves the agreement, it shall notify the 

each party in writing. If the Authority does not approve 

the agreement, it shall inform each party of the reasons 

of its decision. Each party shall make whatever 

adjustments necessary to the agreement in order to 

comply with the Authority’s decision under this Clause.  

Article 85: Where any amendment is made to an 

interconnection agreement, the licensee shall submit the 

agreement to the Authority for approval before that 

amendment becomes effective. The Authority shall 

make a decision within thirty working days and shall 

inform the licensee of its decision in writing. If the 

Authority does not approve the agreement, it shall 

inform each party of the reasons of its decision. Each 

party shall make whatever adjustments necessary to the 

agreement in order to comply with the Authority’s 

decision under this Clause. 
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يزود املرخص له اهليئرة بكرل املعلومرات      (:86املادة )

الفنيررة والتشررغيلية واحملاسرربية الرريت قررد تطلبهررا     

لتتأكد أن متطلبرات هرذا الشررط قرد مت الوفراء بهرا،       

علررى أن حتررافظ اهليئررة علررى سرررية  أيررة معلومررات    

 رط و ُصنفت على أنها سرية.لشزودت بها وفقا هلذا ا

 

ئررة مررن وقررت آلخررر بنشررر    تقرروم اهلي  (:87املررادة )

كافيررة ومالئمررة وحديثررة عررن اتفاقررات    معلومررات

املشرغلني املرخصرني ، ويف حرال        الربط البيين بني

مرع مشرغل آخرر مررخص      إبرام املررخص لره اتفاقرا   

 املرخصني. املشغلني فعليه أن يضمن توفريه لباقي

 

يلترررزم املررررخص لررره برررأي قررررارات      (:88املرررادة )

مشاركة  تصدرها اهليئة بشأن أوتعليمات أو إرشادات

تسهيالت أو بنى  املشغلني  املرخصني اآلخرين يف أي

 فيما يتصل بشبكة االتصاالت  العامة. حتتية

 ثالثاك: مبادئ أسعار الربط البيين  (:89املرررادة )

 

يلتزم املرخص له برأن تكرون األسرعار الريت يفرضرها      

( 81)مقابل توفريه خلدمات االتصاالت  مبوجب املادة 

مبنيررة علررى سررعر التكلفررة ومررربرة. وحتسررب هررذه   

األسعار بناء على تقييم معقرول للتكراليف املرتبطرة    

بإنشاء الربط البيين وتوفري خدمات االتصاالت الريت  

 يطلبها مشغل مرخص . 

 

يف حتديد أسعار الربط البيين  يلترزم         (:90املادة )

 املرخص له باآلتي:

الررربط البررريين  جيررب أن تكررون أسرررعار خدمررة     (1

والتسهيالت يف مجيع األحوال معقولة وبدون متييز 

 بني املنتفعني ذوي األوضاع املتماثلة.

 

 

 
 

Article 86: All licensed Operator shall provide to the 

Authority all such technical, operational and 

accounting information as the Authority may 

reasonably require in order to ensure that the 

requirements of this Clause are met. The Authority 

shall ensure that any information provided to it in 

accordance with this Clause is expressed to be 

confidential is maintained as such.   

Article 87: The Authority shall from time to time 

publish adequate and up-to-date information about 

interconnection agreements between licensed 

operators. In case an licensee signed an agreement 

with a licensed operator, the licensee has to grant the 

provision of the same agreement to other licensed 

operators.  

Article 88: The licensee shall be obliged to any 

decisions, instructions, guidelines issued by the 

Authority with any other licensed operators 

participation in any facilities or infrastructure 

interconnected with public telecommunications 

network.   

Article 89: Third: Principles for Interconnection 
Charges: 

The licensee shall ensure that the charges to be made 

for the provision by it of telecommunications services 

in accordance to Article (81) shall be cost-oriented and 

fully justified, such charges to be calculated based on a 

reasonable assessment of the costs associated with 

establishing interconnection and of providing the 

telecommunication services requested by the licensed 

operator. 

Article 90: In establishing rates and charges for 

interconnection, interconnecting operator shall adhere 

to the following principles: 

1.The charges for interconnections service and 

facilities should in all cases be reasonable and, with 

respect to similarly situated users, non- discriminatory; 
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جيب أن تضمن أسرعار كرل خدمرة تتطلرب الرربط       (2

البيين عائدا معقوال للمرخص له بعد حساب تكاليف 

 .املرخص، وتوفري اخلدمات املرخصة تشغيل النظام

   

تصراغ شررروط الرربط البرريين للحيلولرة دون نقررل     (3

غررري اقتصررادي وغررري مرربين علررى تكلفررة  األنظمررة     

يرتم  املرخصة ، ويشرمل ذلرك رزم اخلردمات، حترى ال     

حتميل املشرغل املررخص الرذي يطلرب الرربط البريين       

 مرافق ال حيتاجها. خدمات أو دفع مقابل

 

عنررد توزيررع العوائررد الناجتررة عررن احلركررة عرررب      (4

األنظمررة املرخصررة، وأنظمررة املشررغل املرررخص طالررب 

 الرررربط البررريين يرررتعني أن يؤخرررذ بعرررني االعتبرررار  

االسررتخدام النسرره ألجهررزة ومعرردات كررل طرررف مررن 

 راف املشرتكة يف هذا الربط.األط

تسررتعمل تقررديرات التكلفررة التدرجييررة الطويلررة    (5

(  كأساس مبردئي حلسراب تكلفرة كرل مرن      LRICاألمد )

 الربط البيين واخلدمة الشاملة.

  

التعرفررة  إذا بنيررت أسررعار الررربط البرريين علررى     (6

املوحدة للخدمات املماثلة املقدمة ملنتفعي املرخص له  

تلررك األسررعار لتأخررذ بعررني   مراجعررة  جيررب عندئررذ 

االعتبار أي توفري يف التكلفة يرتبط بتقديم اخلدمرة  

 إىل املشغل املرخص طالب الربط البيين.
 

ال حيق للمرخص له فررض اي غرامرات ترأخري إال     (7

(، 81طبقا لشروط اإلتفراق املنصروص عليره يف املرادة )    

 وبعد احلصول على موافقة اهليئة. 

 

 

 

2. The charge for each type of service requiring 

interconnection shall be such that they ensure the 

licensee a reasonable return, taking into account the 

licensed system operational costs and the provision 

of licensed services.   

3. The terms of interconnection should be designed 

to prevent uneconomic or non- cost based bypass of 

the licensed systems, including services package so 

the interconnection requested licensee shall not 

burdened with the payment in return of services or 

not needed utilities.     

4. The division of revenues from traffic carried across 

the licensed systems, the interconnection requested 

licensed operator should take account of each relative 

use of equipment and devices jointly in this 
interconnection. 

5. long- run incremental cost (LRIC) estimates shall 

be used as the initial basis for calculation of the costs 

of interconnection; and universal services.  

6. Where the charges for interconnection are to be 

based on the standard  charges for the provision of a 

similar service to the licensee`s customers, those 

charges should be adjusted to take account of any 

cost savings associated with providing services to the 

interconnecting licensed operators. 

7) The licensee shall not impose any delay penalties 

except according to the terms of the agreement as 

stipulated in Article (81) and after obtaining the 

Authority`s approval.   
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مع مراعاة شروط الربط البيين   (:91املادة )

املنصوص عليها يف الرتاخيص السارية، على املرخص 

له املهيمن توفري الربط البيين للمرخص هلم 

 وملوفري اخلدمة اآلخرين إما عن طريق عرض

ملرجعي املعتمد من قبل اهليئة، أو الربط البيين ا

على أساس كل حالة على حدة بناًء على املفاوضات، 

على أن خيضع االتفاق الناتج عنها ملوافقة اهليئة 

 ويتم نشره.

 رابعاك: إلتزامات املرخص له املهيمن  (:92املادة )

يلتررزم املرررخص لرره املهرريمن بإتاحررة عرررض الررربط   

وض يف شأنه للجميرع،  البيين املرجعي وإجراءات التفا

 اآلتية يف العرض: على أن يضمن أن تتوفر الشروط

أن تكون أحكامه وشروطه معقولة وبدون   (1

 متييز.

أن تكون األسرعار معقولرة وشرفافة ومبنيرة علرى       (2

 التكلفة على أن تتحقق اجلدوى اإلقتصادية فيها.

 

تلررك الرريت يوفرهررا  أال يقررل مسررتوى اجلررودة عررن  (3

يقدمها بنفسه أو اليت يقدمها  للخدمات املشابهة اليت

أحد فروعه أو الشركات اليت ميتلرك فيهرا نسربة مرن     

 .رأس املال

 
إمكانيرة تروفري نقرراط إضرافية إىل نقراط الشرربكة      (4

الطرفية املتاحة للمنتفعني، عند الطلب، وذلك وفقاك 

 ألسررعار تعكررس تكلفررة بنرراء تلررك النقرراط اإلضررافية 
 الضرورية.

 

يرد املنصروص عليهرا يف    أن يعقرد االتفراق يف املواع   (5

( وباحلردود والضروابط املنصروص عليهرا يف     81املادة )

 القانون.

 

Article 91: Pursuant to Interconnection conditions 

stated in the enforced licenses, the dominant licensee 

shall provide interconnection for the other licensees and 

other service providers whether by standard 

interconnection approved by the Authority or on the 

basis case by case according to the negotiations, where 

the agreement result from each negotiation shall be 

forwarded to the Authority for its approval. The 

approved agreement shall be published.  

 

Article 92: Forth: Dominant Licensees Obligations: 

 

The dominant licensee shall be obliged of the availability 

of the interconnection reference offer, negotiations 

procedures for all where the following conditions in the 

reference shall be included: 

1. The reference terms and conditions shall be 

reasonable and without discrimination. 

2. Prices shall be reasonable transparent based on cost 
where feasibility is met.  

3. Quality of service shall not be less than those 
provided for comparable services by him or those 
provided one of his branches or incorporate where he 
has a share of its capital. 

4. The possibility of providing additional points to 
the points of the terminal network available to the 
beneficiaries, upon request, in accordance to prices 
reflecting the cost of the construction of the necessary 
additional points  

 5.  Agreements shall be held on the dates set forth 

according to Article 81 in accordance to limit and 

conditions stated in the Act.   
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 ن باآلتي:يلتزم املرخص له املهيم  (:93املادة )

( معاملة املرخص هلرم اآلخررين برذات املعاملرة الريت      1

يعامل بها فروعه والشركات اليت ميتلك فيها نسبة من 

رأس املال بدون متييز وبعدالرة ومسراواة، وذلرك فيمرا     

 يتعلق باآلتي:

توفري خدمات االتصاالت العامة وتقدميها وأسعارها  (أ 

 وجودتها.

 

 لربط البيين.توفري الوصالت الفنية الالزمة ل (ب 

 

االتصاالت اآلخرين  ( أن يعرض على موفري خدمات2

إعادة بيرع خدماتره بأسرعار التجزئرة إىل املسرتخدمني      

النهائيني من غري موفري اخلدمات االتصاالت، على أن 

 تكون بأسعار معقولة.

 

( عدم فرض شروط أو حدود غري معقولة أو متييزية 3

 على إعادة بيع هذه اخلدمات.

 

النفاذ إىل عناصر الشبكة على أساس عدم رزم عرض (4

اخلدمات وبشروط وأسعار مبنيرة علرى التكلفرة وغرري     

متييزيررة وتتسررم بالشررفافية وذلررك بغرررض تقررديم     

 خدمات االتصاالت العامة.

تقررديم خرردمات الرردوائر املررؤجرة وفقرراك لشررروط     (5

عادلة وبناًء على أسرعار معقولرة وغرري متييزيرة، فرإذا      

ة تقردم إىل أغرراض تقرديم خردمات     كانت هذه اخلدمر 

اتصاالت عامة وجب أن تكون وفقاك ألسعار مبنية علرى  

 التكلفة والسعة.

 

 

 

  
 

Article 93: The dominant licensee shall be obliged 

of the following: 

1. Treat the other licensees the same treatment 
with his branches or corporate where he has a 
share of its capital in relation of the followings: 

a. The provision of public 
telecommunications services  

b. Provide the necessary interconnection 
technical interfaces.  

2. To offer other telecommunications services 
providers to resale of his service at retail prices to 
the final users out of telecommunications services 
providers with reasonable prices.  

3. Do not impose any conditions or unreasonable 
or discriminatory limits on retailing of these 
services.  

4. Offer the access to the network on the basis of 

service packages, with prices and conditions cost 

based, non-discriminatory and transparent in the 

purpose of the provision of public 

telecommunications services. 

5. Leased circuit services in accordance with the 

terms of fair and based on the prices reasonable 

and non-discriminatory, if this service is provided 

to the purpose of providing public 

telecommunications services shall be in accordance 

with the prices based on cost and capacity. 
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( توفري النفاذ إىل األعمدة واألنابيب والقنوات وحقوق 6

االرتفاق اليت ميتلكها أو يسيطر عليها ملروفري اخلدمرة   

يررة علررى  اآلخرررين وفقرراك لشررروط عادلررة وأسررعار مبن  

 التكلفة وغري متييزية وتتسم بالشفافية.

على املرخص له املهيمن أن يوفر ملوفري  (1(: 94املادة )

اخلدمة اآلخرين املشاركة الفعلية يف مواقع األجهزة 

واليت تكون ضرورية للربط البيين وفقاك لشروط عادلة 

وأسعار مبنية على التكلفة وغري متييزية وتتسم 

 بالشفافية.

عملية ألسباب فنية أو  كانت املشاركة الفعلية غري إذا.2

بسبب ضيق املساحة، على املررخص لره املهريمن تروفري     

حل بديل، أو تسهيل املشاركة االفرتاضية يف املواقع، ويف 

كلتا احلالتني جيرب أن يرتم ذلرك وفقراك لشرروط عادلرة       

وأسررعار مبنيررة علررى التكلفررة وغررري متييزيررة وتتسررم   

 بالشفافية.

جيررب ترروفري املشرراركة يف مواقررع حمطررات      (:95) املررادة

وفقراك   ارساء الكابالت البحرية إىل املرخص هلم اآلخررين 

 للوائح واإلرشادات اليت تصدرها اهليئة يف هذا الشأن.

خرردمات  يلتررزم املرررخص لرره بتقررديم    :(96املررادة )

االتصرراالت العامررة بعرردم فرررض شررروط أو حرردود غررري 

 اخلدمات. عادة بيع هذهإ معقولة أو متييزية على

يلتزم املرخص له بأيرة لروائح أو مواصرفات     (:97املادة )

فنيررة أو قواعررد أو إرشررادات  تصرردرها اهليئررة بغرررض    

واخلردمات املرخصرة    ضمان التوافق التشغيلي لألنظمة

مع أنظمة وخدمات االتصاالت املقدمة من قبل مشغلني 

 مرخصني آخرين بشكل مالئم فنيا واقتصاديا.

 

 

6. Provide access to the columns, pipes, channels and 

easements owned or controlled by other service 

providers in accordance with the terms of fair prices and 

cost-based and non-discriminatory and transparent. 

Article 94: 1.The dominant licensee shall provide to 
other licensees the co-location of equipment sites 
necessary for interconnection in term of fair conditions, 
cost based rates, non-discriminatory and transparent.  

2.If co-location is not practical for technical reasons or 

space constraints, the dominant licensees shall provide an 

alternative solution, or facilitate default co-location on 

sites, and in both cases such condition shall be done in 

accordance in terms of fair prices, cost based rates and 

non-discriminatory and transparent.  

Article 95: Co-location shall be provided in submarine 

cable stations to other licensees according to framework, 

guidelines issued by the Authority in this regards.  

Article 96: The licensee shall be obliged of the provision 

of public telecommunications services not stipulating 

unreasonable or non-discriminatory limits and conditions 

on retail of these services.  

Article 97: The licensee shall be obliged by any 

regulations or technical specifications or rules or 

guidelines issued by the Authority in the purpose of 

systems and licensed services operational conformity with 

affordable telecommunications services from other 

licensed operators in appropriate technical and 

economical manner.  
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علررى املرررخص لرره التأكررد مررن أن كررل     (:98املررادة )

مكونات األنظمة املرخصرة واألجهرزة املربوطرة بهرا     

واليت تستعمل يف توفري اخلدمات املرخصرة، موافرق   

( من 6-51( أو املادة )6-8عليها ومعتمدة وفقا للمادة )

القانون أو اللوائح السارية أو تتوافق مرع مواصرفات   

 ليها اهليئة . فنية حتددها أو توافق ع

يلتزم املرخص له بكافة املعايري الفنية    (:99املادة )

والتنظيمية الدولية املطبقرة علرى نظرم وخردمات     

أجهزة االتصاالت الريت يسرتخدمها أو يقردمها، مثرل     

معررايري االحترراد الرردولي لالتصرراالت أو املعررايري الرريت  

 حتددها أو تعتمدها اهليئة.

لرره ضررمان أن كافررة    علررى املرررخص  (:100املررررادة )

األجهزة املدجمة أو املربوطة مع األنظمة املستخدمة 

ترروفري اخلرردمات املرررخص لرره بتقرردميها قررد مت    يف

 اعتمادها من اهليئة.

 الباب السابع عشر

الرتخيص باستخدام التشفري يف االتصاالت أو شبكات 

 احلاسب اآللي

 ( من القانون48املادة ) 

 

املنصروص عليره يف املرادة    يف الرتخيص   (:101املادة )

حيدد الرتخيص األشرخاص الرذين    ( من القانون48)

جيرروز هلررم التشررغيل وشررروطه وضرروابط حفررظ     

مفترراح التشررفري وفقررا لقرررار يصرردر مررن اهليئررة     

متضمنا الرسوم املفروضة نظري إصدار الرتخيص ، 

 بالتنسيق مع اجلهات املختصة.   وذلك كله

 

Article 98: The licensee shall ensure that all the 

licensed system components and connected 

equipment used in the provision of the licensed 

services are approved according to Article (8-6) or 

Article (51-6)of the Act or the executing 

regulations and compliance with the technical 

specification determined and approved by the 

Authority.    

Article 99: The licensee shall be obliged of all the 

international technical and regulatory standards 

applicable to systems and telecommunications 

equipment service used or provide by him like 

ITU Standards, or standards determined and 

approved by the Authority. 

 

Article 100: The Licensee shall ensure that all 

devices with embedded or linked systems used in 

the provision of services by providing the licensee 

has been approved by the Commission. 

 Chapter Seventeen 
Licensing the ciphering in 

telecommunications& computer networks 
 
Article 101: In the license stated on Article (48) of 

the Act, the license determine the people permit 

the operation, conditions, regulatory reserving 

cipher key according to decision issued by the 

Authority including prescribed fee in return of 

license issuing with coordination with the 

concerned bodies.    

 

 


