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 : دقمةةامل

 

متثل الكوابل البحرية بنية حتتية ةهمة لالتصاالت يف دول العامل وتعترب ركيزة أساسية 

على ندقل كميات كبرية ةن يتم وضع هذه الكابالت يف قاع البحر وتعمل . لالقتصاد الوطين

وتعترب الكوابل البحرية هي الشبكة الرئيسية اليت تعتمم عليها .  البيانات عرب احمليطات

والشحن والتجارة  ةاملالي  ةثلاإلنرتنت  وخمةات اهلاتف ، كما انها تمعم قطاعات عميمة 

ية حاليًا يتم بشكل خاطىء أن ةعظم االتصاالت المولةن الناس يعتدقم الكثري   . واملصارف

ةن هذه االتصاالت تتم يف الواقع عرب % 59متريرها عرب األقمار الصناعية ، يف حني أن أكثر ةن 

حيث أن ندقل البيانات والصوت عرب هذه الكابالت .   كوابل االلياف البصرية يف قاع احمليطات 

  .ليس ةنخفض التكلفة فحسب ، بل أنه أسرع بكثري ةدقارنة باألقمار الصناعية

 

 الفصل األول  

 :الوضع الراهن -الكوابل البحرية 

 

السلطنة ةوصولة بالعميم ةن الكوابل البحرية ،  وتعمل هذه الكوابل على ربط السلطنة  -1

كما أن السلطنة ةوصولة عرب األقمار ( . خمةات اهلاتف واالنرتنت) بشبكات االتصاالت العاملية 

بل البحرية هي اليت تدقوم بالمور  الرئيسيى  يف مترير إال أن الكوا. الصناعية والكوابل األرضية

ونتيجة حلجم هذه الكوابل وةوقعها يف قاع البحر فإنها عرضة للتلف بسبب .  هذه االتصاالت

 .السفن وبعض أنواع الصيم وإلدقاء املواد واحلفر والتندقيب عن املعادنحركة 

 

ربع شركات هي الشركة المولي ألربعة تراخيص للنفاذ أقاةت اهليئة ةنذ إنشائها بإصمار  -2

شركة مسا لالتصاالت و (النورس)الشركة العمانية الدقطرية لإلتصاالت تصاالت والعمانية لإل

إال أن الشركات املصرح هلا بإستخمام الكوابل البحرية . المولية  وشركة الربط العربي (مساتل)

 . هي عمانتل والنورس فدقط

 

االتصاالت اليت اعتممها جملس الوزارء اىل أهمية فتح سوق االتصاالت تشري السياسة العاةة لدقطاع  -3

ويهمف ذلك اىل حتفيز  وتشجيع منو السوق وتسهيل  ، لتوفري البنية التحتية لالتصاالت المولية

 . زيادة اإلستثمار يف البنية التحتية

 

يم االتصاالت  الصادر ةكررًا ةن قانون تنظ( 9)يف ضوء  احلدقائق الواردة أعاله  ومبوجب املادة  -4

م وتعميالته ، فإن اهليئة تسعى ةن خالل هذه الورقة للحصول على 33/2332باملرسوم السلطاني رقم 

سوف تدقوم اهليئة مبراجعة كافة الردود  . ةرئيات العموم حول ةسودة الئحة الكوابل البحرية

وجيوز للهيئة بناًء على  .الردود املستلمة ، ةع ةراعاة أن اهليئة غري ةلزةة باألخذ مبا ورد يف هذه

تدقميرها نشر املالحظات والردود واملعلوةات اليت تدقمم إليها مبوجب هذه الوثيدقة ، ةا عما يف حالة  

 .  طلب  املشاركني  ةراعاة سرية املعلوةات اليت يدقمةونها ةع تدقميم تربير هلذا الطلب 
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، ويتم إرساهلا ةصحوبة  م9231  ليربا  91 هو آخر ةوعم لتدقميم الردود على هذه الوثيدقة للهيئة   

 :  بتفاصيل االتصال للمشاركني عرب

 trapc@tra.gov.om: الربيم االلكرتوني . أ

 : بالربيم على العنوان  . ب

  3999م ــربيالموق ــــــــــــــصن

 الربيم املركزي 111الرةز الربيمي  

 انـــــــــة عمــــــلطنـــــــــس

 ةرتفعات املطار، السيب ، التسليم باليم يف ةدقر هيئة تنظيم االتصاالت  . ت

 (ةدقابل ةطار ةسدقط المولي)
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 الفصل الثاني

 ةسودة الئحة  الكوابل البحرية 

 

 التعريفات

 

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املنصوص  ( : 1)ةادة 

عليه يف قانون تنظيم االتصاالت، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل ةنها 

   :ةا مل يدقتض سياق النص ةعنى آخر 

 

 
هي ترتيبات حصـرية تتمـمن اخلـمةات والتسـهيالت أو املهـام علـى       : اخلاصة االةتيازات

نهاية الطرف األجنيب ةن ةسار السلطنة المولي، وهي ضرورية إلرساء أو توصيل أو تشغيل 

الكوابل البحرية وذلك إذا مل تكن هذه الرتتيبات ةتوفرة ملالكي الكوابل البحرية يف 

 :منوتتم. السلطنة ذوي األوضاع املتماثلة

 اتفاقيات التشغيل لتوفري اخلمةات األساسية   -1

او ترتيبات الربط البيين ، مبا يف ذلك التسعريه، واملواصفات الفنية ،   ترتيبات التوزيع   -2

 .و الدقمرات الوظيفية ، و اخلصائص التشغيلية ، و خصائص اجلودة

 .واالستئجار والتحويل وإعادة البيع ( noitqsquqca) ترتيبات شروط االكتساب   -3

 استخمام السعة املتوفرة بالكيبل    -4

 فرصة توفري أو احلصول على سعة للندقل والنفاذ إىل ةعلوةات الشبكة الفنية   -9

 .الربط البيين ةع شبكة االتصاالت العاةة    -6

أي املعلوةات ، وذلك قبل الكشف العلين ، حول خمةات الشبكة األساسية للطرف    -7

    .جنيباأل

 

لندقل إشارات االتصاالت عرب    إلرساءبل  يتم وضعه يف قاع البحر بني حمطات اهو كا الكابل البحري

اةتماد احمليط ، ويشمل أي جهاز ةوصول بذلك اجلزء ةن وصلة الربط ، وذلك عنـم اسـتخمام اجلهـاز يف    

 .    وصلة الربط أو باإلرتباط ةعها

 

البحرية المولية اليت تصل بني عـمة   كوابلنظمة الأأساسية إلرساء    ةعبارة عن  ندقط  اإلرساء ةحمط

 .  دول

 

 لالتصاالت التحتية البنية ةرافق يف ةواقع باستخمام آلخر له ةرخص كل مساح  : املشاركة يف املواقع

 وةا الكوابل، وقنوات أنابيب االتصاالت، أبراج االتصاالت، أجهزة ةباني االتصاالت، ةدقاسم ةباني ةثل

   .شابهها
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 : تركيب الكابل البحري يشمل

 .قاع البحر أو دفنه حتت الدقاع يف ةم الكابل  . أ

 .ربط الكابل بكابل آخر أو بأي جسم آخر . ب

هلذا الغرض فإن عملية الرتكيب تشمل )أي نشاط طارئ  يتعلق برتكيب الكابل  . ت

 ( (.ب)أو ( أ)أنشطة واردة يف الفدقرة 

 

 قواعم عاةة 

 

 أو البحرية الكوابل إلرساء اهليئة ةوافدقه على احلصول يف يرغب الذي الطلب ةدقمم على  ( :2)ةادة 

 .  .  السلطنة يف المولية االتصاالت خمةات لتدقميم ةرخصًا يكون أن  اإلقليمية املياه يف متريرها

 

اجلزء العماني ةن نظام الكيبل البحري ، والذي يتألف ةن حمطة إرساء الكيبل ( :3)ةادة 
1

يف السلطنة   

 ا،جيب أن يكون مملوك العمانية قليميةوةدقطع الكيبل البحري ةن حمطة اإلرساء إىل نهاية املياه اإل

   .المولية  تصاالتاإل بتدقميم خمةةملرخص له 

 

واملرخص له الطرف االجنيب بني    السلطنة يف حبري كابل إرساءتفاقية إال جيوز أن تتممن إ ( : 4)املادة 

احمللي  أي ةزايا إحتكارية أو شروط حصرية للمرخص له احمللي متنع املرخص هلم اآلخرين ةن النفاذ إىل 

 . الكابل البحري

 

 ألي النفاذ توفري الكابالت إرساء حمطة ةالكاملرخص له  على ،وفدقا لالئحة النفاذ والربط البيين:(9)ةادة 

 الكابالت إرساء حمطات يف متييزية وغري عادلة بشروط المولية االتصاالت خمةةبتدقميم   له ةرخص

، كما جيب عليه اإلعالن عن عرض ةرجعي للنفاذ إىل حمطة إرساء الكوابل بعم ةوافدقة به اخلاصة

، واملشاركة يف املواقعالدقواعم والشروط  اخلاصة بتسهيالت النفاذ اهليئة عليه، على أن يتممن العرض 

، وحتمد اهليئة اخلاصة بالكابالت البحرية يف حمطات إرساء الكابالت اليت ميتلكهامبا يف ذلك املرافق 

 مل ةا صموره تاريخ ةن نافذا الشأن هذا يف الصادر قرارها هذه الدقواعم والشروط يف حالة رفمها ويكون

  .آخر تارخيا له حتمد

 

   إرساء كابل حبري يف السلطنة تفاقية ةوافدقة اهليئة على ا

 الطرف األجنيبةع  اتفاقية احلصول على ةوافدقة ةسبدقة ةن اهليئة قبل توقيع  املرخص لهعلى  : (6)ةادة 

أن ختمع ، وأي تعميالت الحدقة على االتفاقية املعتممة جيب  إرساء كابل حبري يف السلطنةبشأن 

 .ايمًا ملوافدقة اهليئة

تنظم املنافسة يف خمةات االتصاالت  كما جيب أن تراعي الشروط التجارية لالتفاقية لوائح اهليئة اليت

 . اليت يوفرها املرخص هلم

                                                
 
 ( )تم تعريفها في المادة  
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 ة االتفاقيةتدقميم ةسودعنم  والتجارية الفنية بالرتتيبات اخلاصة التفاصيل توضيح املرخص لهوعلى 

 .للهيئة

 

 (   ةسح قاع البحر)ستكشاف ةسار الكابل البحري إطلب ةوافدقة اهليئة على 

هليئة قبل  إجراء استكشاف أو ةسح لدقاع ةن ا احلصول على ةوافدقة ةسبدقة  املرخص لهعلى  ( :7)ةادة 

 . البحر للمسار البحري املتوقع

 

 

 كابل حبري رتكيبل ةوافدقة اهليئة  احلصول على طلب

على إىل اهليئة  (إرساء أو ةرور) كابل حبري رتكيبةوافدقة اهليئة لُيدقمم طلب احلصول على ( : 8)ةادة 

 :لذلك ةرفدقا به اآلتيالنموذج املعم 

 

 (. 1) امللحقشهادة عمم ممانعة ةن مجيع اجلهات املعنية الواردة يف  (1)

 .الطلب املدقمم دراسةأية ةعلوةات أخرى ميكن أن تكون ضرورية لتمكني اهليئة ةن  (2)

 .وثائق أو ةعلوةات تطلبها اهليئةأي  (3)

، وللهيئة حلاالت الطوارئ إلستجابةااإلنشاء و عملية تفاصيل حول ةسار الكابل وةعلوةات حول  (4)

مل ال تتعمى تسعني يوم ع -لتحميم املواقع المقيدقة اليت سريسو فيها الكيبل البحري-ةنحه ةهلة 

 .قبل بمء البناء مبوقع اإلرساء

 

بالنسبة لكل كابل  ةوافدقة تركيب كابل حبريللحصول على  يتم تدقميم طلب ةنفصل( : 5)ةادة 

 .سبق إصماره صريححبري قائم بذاته ، أو  لطلب تعميل ت

 

 طلبات إرساء الكوابل دراسة

يوم عمل ةن تاريخ استيفاء مجيع ( 33)خالل ثالثني  هيالرد علمراسة الطلب وب  اهليئةتدقوم  (:13)ةادة 

 . الرفض بأسباب ةدقمةه إخطار جيب الطلب رفض حالة ويفاملستنمات املطلوبة،

 

 

 اإللتزام

 :تسري الدقواعم التالية على مجيع طلبات إرساء الكوابل البحرية ( : 11)ةادة 

 أو تغيري أو إلغاء مبدقتماه يتم اهليئة ةن إجراء يألإرساء الكيبل البحري ختمع املوافدقة على  (1)

 .املوافدقة ةنح جراء شخص ألي ةرتتبة حدقوق أي تعميل

جيب أن يكون ةوقع نظام الكيبل داخل املياه اإلقليمية للسلطنة وةناطدقها وممتلكاتها  (2)

وعلى شواطئها ةتوافدقًا ةع اخلطط املعتممة ةن قبل اجلهات احلكوةية ذات العالقة ، وجيب 

على نفدقته اخلاصة بناًء على طلب اهليئة إذا وحتويل الكيبل أو ندقله بواسطة املرخص له 

العاةة ذلك أو ألسباب تتعلق باألةن الوطين أو لصيانة وحتسني املرافئ ألغراض اقتمت املصلحة 

 .املالحة 
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على املرخص له يف مجيع األوقات االلتزام بكافة ةتطلبات اجلهات احلكوةية فيما يتعلق  (3)

املرتبطة به ومحاية املباني واألجهزة التابعة له بغرض صون الكوابل ةن املرافق و مبوقع الكيبل 

 .إحلاقه بها يتم تلف أو ضرر قم أي 

حيظر على املرخص له قبول االةتيازات اخلاصة (4)
2

سواء كانت ةباشرة أو غري ةباشرة ةن أي شركة 

أجنبية ويشمل ذلك أي جهة متتلك أو تسيطر على حمطة أجنبية إلرساء الكوابل حتوز 

ر مبا ميكنها ةن الشركة األجنبية فيها على قوة سوقية كافية يف الطرف األجنيب ةن املسا

التأثري سلبًا على املنافسة يف األسواق العمانية ، كما حيظر عليه قبول ةثل هذه االةتيازات 

 .اخلاصة ةستدقباًل 

يلتزم املرخص له بتدقميم إخطار كتابي إىل اهليئة خالل ثالثني يوم عمل ةن تاريخ دخول  (5)

 .الكيبل إىل اخلمةة 

 

 ندقل امللكية 

 :يف نظام الكيبل البحري ، فإن عليه ةلكيته لتغيري إىل اهليئة بطلب  له املرخصإذا تدقمم ( : 12)ةادة 

 .  مالك احلالي واملالك اجلميمبالنسبة لل (8)املادة استكمال اإلجراءات الواردة يف    -1

 . امللكية ندقلوعلى املرخص له أن يمّمن وصفًا للوسيلة اليت ستتبع يف  -2

النسبة املئوية حلصص امللكية وحدقوق التصويت اليت سيتم حتويلها كما جيب أن حيمد الطلب  -3

هيئة ولليف نظام الكيبل ويشمل ذلك حتميم النسبة يف احملطة العمانية إلرساء الكيبل ، 

 .احلق يف طلب ةعلوةات إضافية

 

 

 إيدقاف اخلمةة أو ختفيمها أو تعطيلها

لمولة ةا أو ختفيمها أو   املدقمةة عرب الكابل البحريخمةة االتصاالت للهيئة احلق يف إيدقاف ( : 13)ةادة 

 .تعطيلها يف حاالت الطوارئ املؤقتة أو إيدقافها جزئيًا

 

 ةنع إرساء أو تشغيل الكوابل

 ةكررًا 46 املادة حلكم وفدقًا وذلك للدقانون باملخالفة إرساؤه يراد كيبل أي إرساء ةنع للهيئة( : 14) ةادة  

 .   الدقانون ةن 9

 

 العدقوبات( : 19)ةادة 

 الدقانون أحكام خمالفة ثبوت حالة يف للهيئةةع عمم اإلخالل بأية عدقوبة أشم ةنصوص عليها يف الدقانون 

 .ةن قانون تنظيم االتصاالت( ةكررا 91)اختاذ أيا ةن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

  

                                                
2
 ( )تم تعريفها في المادة  
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 (1)امللحق 

 

 البحرية يف سلطنة عماناالرشادات اخلاصة الجراءات تركيب وإرساء الكوابل 

 

 :ةدقمةة

قاةت اهليئة بوضع االرشادات اخلاصة الجراءات تركيب وإرساء الكوابل البحرية  يف سلطنة عمان وذلك 

بالتنسيق ةع خمتلف اجلهات احلكوةية ذات الصلة، وذلك كاجراء تسهيلي للشركات املرخصة لتدقميم 

على الشركات املرخصة لتدقميم  هذه اخلمةة االلتزام حيث ينبغى . خمةة االرساء الربي للكوابل البحرية

ويف . جبميع هذه االرشادات حتى يتسنى هلا احلصول على تصاريح املوافدقة الالزةة لتدقميم هذه اخلمةة

حالة وجود ةتطلبات اضافية ةن قبل اجلهات احلكوةية ذات الصلة و مل يتم تممينها يف هذه االرشادات ، 

 .ة لتدقميم هذه اخلمةة الوفاء جبميع هذه املتطلباتفإن على الشركات املرخص

 اشرتاطات وزارة اخلارجية: أواًل 

أن يتم التدقمم إىل دائرة العمليات بوزارة اخلارجية ةن قبل طالب الرتخيص للحصول على تصريح 

 :دبلوةاسي بوقت كاف ال يدقل عن شهر على أن يشمل املتطلبات التالية

 ةواصفات السفينة .1

 ينةشهادات السف .2

 . حتميم املناطق املراد العمل فيها ةع اخلرائط التوضيحية للمشروع .3

 .الوكيل احمللي للسفينة .4

 .املوانىء اليت ترغب الرسو فيها واملمة املطلوبة .9

 .حتميم الفرتة الزةنية اليت يستغرقها املشروع يف املياه اإلقليمية العمانية .6

 اشرتاطات وزارة النفط والغاز: ثانيا 

- :مم الطلب االلتزام باالشرتاطات التالية جيب على ةدق

 .ةراعاة احراةات أنابيب النفط والغاز وحدقول النفط البحرية .1

 .اإلطالع على طبيعة خط سري ناقالت النفط والغاز  .2

 .تزويم وزارة النفط والغاز بإحماثيات وةسارات الكوابل البحرية املزةع إصمار تراخيص هلا .3
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 ندقل واالتصاالتاشرتاطات وزارة ال: ثالثًا 

- :جيب على ةدقمم الطلب االلتزام باالشرتاطات التالية 

 .تعيني وكيل ةالحي  حبري ةعرتف به لمى الوزارة .1

 .تدقميم الطلب اىل دائرة تسجيل السفن باملميرية العاةة للشؤون البحرية .2

،  تعبئة االستمارة املخصصة لشهادة الصالحية المولية للسفينة ةن قبل الوكيل املالحي  .3

 .هذه الشهادة  ةن هيئة التصنيف اليت تتبع السفينة هلا وتصمر

 .تدقميم نسخة ةن شهادة التأةني .4

 .نسخة ةن العدقم املربم الرساء ومتميم الكوابل البحرية بني املالك وةنفذ املشروع .9

 .اخلرائط التوضيحية عن ةسار الكيبل البحري وةمة العمل املتوقع .6

 .حملظورة واملوانىءعمم ةرور الكيبل عرب املناطق ا .7

 .دفع الرسوم املدقررة الصمار التصريح بعم اكتمال املتطلبات املذكورة أعاله .8

 :اشرتاطات وزارة الزراعة والثروة السمكية: رابعا

- :جيب على ةدقمم الطلب االلتزام باالشرتاطات التالية 

 جارية  وةناطق عمم إرساء الكوابل البحر ية يف ةناطق الصيم التدقليمية وةناطق الصيم الت .1

 ( .الشمود)الشعب املرجانية  وإبعادها عن ةناطق الشعب الصناعية 

 .أن تكون ةواد صنع الكوابل غري ةمرة بالبيئة البحرية .2

 . ةوافاة وزارة الزراعة والثروة السمكية خبطوط الطول والعرض ملواقع تلك الكوابل عنم إرسائها .3

 ةالية يف حالة حموث أضرار بشباك و تلتزم الشركة املنفذة للعمل بمفع تعويمات  .4

 .ةعمات الصيادين احلرفيني

 . ةوافاة الوزارة باملمة املطلوبة لتنفيذالعمل و حتميم املوقع .9

 .ةوافاة الوزارة خبط السري ةمعوةا باخلرائط التوضيحية .6

 :اشرتاطات وزارة البلميات اإلقليمية وةوارد املياه لشؤون البلميات اإلقليمية: خاةسًا

- :على ةدقمم الطلب االلتزام باالشرتاطات التالية  جيب

 :تدقميم  إستمارة تصريح حفر ةستوفية البيانات لدقسم الشؤون الفنية ةرفق ةعها اآلتي .1

 .نسخة ةن اخلرائط توضح ةسار احلفريات  واألعمال باملوقع  . أ

 .نسخة ةن االتفاقية املربةة بني  املدقاول واملالك  . ب
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ةرفق ةعها تعهم املدقاول املنفذ للمشروع واالستشاري املشرف على تدقميم ثالث نسخ ةن اخلرائط  .2

 .التنفيذ و دفع رسوم تأةني إزالة خملفات البناء

 

 :اشرتاطات شرطة عمان السلطانية: سادسًا

 جيب على طالب الرتخيص الوفاء باشرتاطات السالةة املرورية التالية يف   -1

 :األعمال اليت تنفذ على الطرقات

 .حركة السكان ةن واىل ةساكنهم يف ةنطدقة العمل ضمان إنسياب  . أ

إبالغ االدارة العاةة للمرور بشرطة عمان السلطانية إذا تطلب العمل قطع الطر يق أو  . ب

 .عمل حتويلة للحركة املرورية يف أي ةوقع ةن ةواقع العمل

جيب على الشركة العمل بعم ةنتصف الليل وإنهاء العمل قبل الساعة السادسة صباحا  . ت

 .األةاكن اليت يصعب الدقيام فيها بتحويالتيف 

 .إقاةة احلماية اخلرسانية للحفريات اليت يزيم عمدقها عن املرت . ث

 .االلتزام بتنفذ العمل على ةراحل واالسراع يف عملية ردم احلفريات  . ج

 إذا كان العمل يشمل قطع االسفلت يف إحمى حارات الشارع أو يف ةنتصفه فيجب على . ح

شارع اىل ةا كان عليه باألسفلت بعم االنتهاء ةن العمل شريطة الشركة إعادة وضع ال

 .ترك أية أتربة أو خملفات يف املوقع حفاظًا على السالةة العاةة واملظهر العام عمم

 عم م استخمام ةعمات غري ةسجلة أو ةنتهية الصالحية ، وأن يكون قائمو مجيع املعمات . خ

 ميع الدقرارات الصادرة ةن وزارة الدقوىحيملون رخص ختوهلم قيادتها ، ةع االلتزام جب

 .العاةلة لتنظيم هذا اجلانب

جيب وضع لوائح إرشادية كافية يف ةواقع العمل، وجيب أن تكون فسفورية   . د

 .ةرت ×وعاكسة وال تدقل أبعادها عن ةرت 

جيب أن تكون الكتابة على اللوائح باللغتني العربية واالجنليزية وأن تكون  . ذ

 .صحيحة وواضحة

 هذا التصريح الغيًا بعم إنتهاء ةمته وعلى اجلهة املصرح هلا التوقف عن العمل يعترب . ر

 .وةراجعة االدارة العاةة للمرور بشرطة عمان السلطانية لتجميمه  إذا استمعى األةر ذلك 

احلصول على املوافدقة األةنية ةن ادارة االستشارات االةنية بشرطة عمان السلطانية قبل ةزاولة  -2

 .النشاط

 .ري كافة الوثائق اخلاصة بالشركات والعاةلني يف املشروعتوف -3

 .رفاق املخططات التفصيلية ملسار الكابالت واخلرائط الطبيعية للموقعإ -4

 (قوات السلطان املسلحة)اشرتاطات وزارة المفاع : سابعًا
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قوات أن يلتزم طالب الرتخيص بإفادة قيادة البحرية السلطانية العمانية ةن خالل رئاسة أركان  -1

السلطان املسلحة ةسبدقًا، وذلك ملعرفة املنطدقة اليت سيتم اإلرساء بها وةسار الكوابل البحرية يف 

املياه االقليمية العمانية أو املنطدقة االقتصادية اخلاصة للسلطنة وذلك تفاديًا للدقواعم والوحمات 

كاإلنزال العسكرية وأيمًا املناطق الساحلية اليت مت ختصيصها للعمليات العسكرية 

 .الربةائي وةناطق جلوء السفن وغريها

 التنسيق املباشر قبل وأثناء وبعم تنفيذ إرساء الكوابل البحرية ةع املكتب الوطين اهليمروغرايف -2

 .والرجوع إليه يف حالة طلب إستشارات حول عملية اإلرساء 

سلحة باسم السفينة خطار البحرية السلطانية العمانية ةن خالل رئاسة أركان قوات السلطان املإ -3

 .وبياناتها والشركة املكلفة بتنفيذ املشروع

 توفري خرائط توضيحية عن ةسار الكوابل بعرض البحر وارسال نسخة ورقية ملواقع ارساء -4

 .الكابالت اىل املكتب اهليمروغرايف الوطين مبعسكر بيت الفلج

و املغمورة بدقاع البحر أثناء البمء ةراعاة عمم االضرار بالكابالت اخلاصة مبياه السلطنة املممودة  -9

 .  بعملية الرتكيب

 اشرتاطات وزارة البيئة والشؤون املناخية: ثاةنًا 

- :جيب على ةدقمم الطلب االلتزام باالشرتاطات التالية 

 .التدقمم باحلصول على التصريح البيئي قبل البمء يف تنفيذ املشروع -1

 .عان الصخريةجتنب ةم الكابالت على احليود املرجانية والدقي -2

م عن ةناطق تواجم الشعاب املرجانية و ةناطق صون الطبيعة عنم  293االبتعاد مبسافة ال تدقل عن  -3

 .التخطيط لتنفيذ املشروع

ةوافاة الوزارة خبرائط خاصة مبنطدقة عمل املشروع واملسار الذي ستتبعه أثناء الدقيام بعمليات  -4

 .جهزة يف البيئة البحريةاملسح أو أخذ العينات أو انزال املعمات أو األ

ةوافاة الوزارة بنوعية املعمات و املواد املستخمةة يف عملية البحث وطريدقة املسح أو أخذ  العينات  -9

 . اليت  ستتم يف عملية البحث مبا ال يؤثر سلبا على البيئة البحرية

ماخلة يف تدقميم التفاصيل  الكاةلة لكابالت األلياف البصرية مبا يف ذلك حجمها واملواد ال -6

 . صناعتها

تدقميم التفاصيل واملواصفات للوسائل املستخمةة يف عملية احلفر  واملعمات املستخمةة يف  -7

 .عمليات اجلرف والطمر

تدقميم نسخة ةن املعلوةات والبيانات اليت مت احلصول عليها ةن عملية املسح اىل الوزارة وخصوصًا  -8

 . التحاليل اخلاصة بالرتبة الدقاعية
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 .بأي شكل للكائنات البحرية عمم التعرض -5

 .عمم استخمام ةواد ذات طبيعة كيميائية أو خطرة يف املشروع -13

 .ابالغ الوزارة عن أي طارئ بيئي قم يسبب تلوث يف البيئة البحرية العمانية -11

  .ةوافاة الوزارة خبطة الطوارئ اخلاصة بالسفينة أثناء فرتة العمل -12

البيئية اخلاصة بها وعلى السفن املخصصة ملم الكابالت على اجلهات املشغلة وضع االرشادات  -13

وغريها ةن االتفاقيات ةثل اتفاقية ( IMO)االلتزام جبميع اشرتاطات املنظمة البحرية المولية 

(SOLAS )املتعلدقة بالسالةة واألةن البحري. 

التصاالت أن تكون تصاةيم الكابالت وعملية ةمها وتشغيلها ةطابدقة ملعايري االحتاد المولي  ل -14

(ITU.) 

 .جيب تعيني ةراقب بيئي لتموين أي ةالحظات ةتعلدقة بالبيئة وتدقميم تدقارير عن عملية املراقبة -19

 2339/  195االلتزام بالدقوانني اخلاصة باحلفاظ على البيئة البحرية  وةن ضمنها الالئحة  رقم  -16

اخلاصة بادارة البيئة  اخلاصة بتصريف املخلفات السائلة اىل البيئة البحرية و كذلك  الالئحة

 2334/  35البحرية رقم 
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 (2)امللحق 

  إلرساء كابل حبري املوافدقةطلب احلصول على 

 

 

 

 

 :ةدقمم الطلب -1

 ……………………………………………………: االسم

 …………………………………………………: العنوان

 ………………………………………………: رقم اهلاتف

 ………………………………………: الربيم االلكرتوني 

املالكني يف التصويت لنظام الكيبل قائمة باملالكني املدقرتحني لنظام الكابل ، وحدقوق  -2

 .وحصص أسهمهم حسب ةدقاطع الكيبل 

 .وصف الكيبل البحري ، مبا يف ذلك نوع وعمد الدقنوات وسعتها  -3

طئ السلطنة والبلمان األجنبية اليت سيتم إرساء واوصف حممد حملطات إرساء الكيبل على ش -4

اجلغرافية المقيدقة ورمبا الكيبل بها ، على أن يتممن الوصف خارطة توضح اإلحماثيات 

 .يتممن أيمًا عنوان كل حمطة إرساء 
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 ( 3)امللحق 

   خمطط ةسار تدقميم الطلب

start

The Applicant Licensed
 to Provided International 

services ?

TRA study the 
Agreement

Apply for International Services 
License. 

Apply for submarine cable Agreement Approval
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Applicant apply for
Submarine cable landing Permission 

The 
agreement Satisfy TRA 

Requirements 
&Conditions

Y

Permission 
Granted

Y
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letter for all government 

concerned entitles

End

N

N
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Application 
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Y

N
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