
اجلريدة الر�سمية العدد )1278(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/15

بتجديد ترخي�ش من الفئة االأولى لل�سركة العمانية لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع(

لتقديــم خدمــات االت�ســاالت العامــة املتنقلــة االأ�سا�سيــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

يجــدد الرتخيــ�ش من الفئـــة الأولى لل�سركــــة العمانيـــة لالت�ســـالت )�ش.م.ع.ع( لتقديـــــم 

خدمات الت�سالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية ، وفقا لأحكام الرتخي�ش املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ 11 فرباير 2019م .

�سـدر فـي : 16 مـن جمـادى االأولـى �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 23 مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
 قابو�ش بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ش من الفئة االأولى لل�سركة العمانية لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع(
لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة املتنقلة االأ�سا�سية

املحتويــــات
اجلـــزء االأول

تعريفـــات واأحكـــام عامـــة
املــادة ) 1 ( : تعريفات . 

املــادة ) 2 ( : املجال .
املــادة ) 3 ( : الربط .

املــادة ) 4 ( : الإتاوة ور�سوم الرتخي�ش .
املــادة ) 5 ( : املدة .

املــادة ) 6 ( : التعديل .
املــادة ) 7 ( : الإلغاء .
املــادة ) 8 ( : النتهاء .
املــادة ) 9 ( : التجديد .
املــادة ) 10 ( : اللتزام .

املــادة ) 11 ( : الإخطارات .
اجلــزء الثانـــي

ال�شـــروط واملالحـــق
اأوال : ال�شروط : 

اخلدمات املرخ�سة .   1
التقنيات واخلدمات اجلديدة .   2
التزامات التو�سعة .   3
خدمات الطوارئ .   4
خدمات دليل املعلومات .   5
خدمات معاونة عامل اخلدمة .    6
متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .    7
اخلدمات الدولية .    8
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التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني .    9
متطلبات جودة اخلدمة .   10
خدمات ال�سيانة .    11
اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة .    12
اأ�سعار التجزئة .   13
خدمات النفاذ والربط البيني .    14
التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية .    15
اإ�سدار الفواتري .    16
الرتقيم .    17
الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ش الرتددات .    18
التزامات املرخ�ش له فـي جمال الت�سغيل والتدريب .    19
التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة .    20
التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية .    21
حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة .    22
متطلبات تقارير احل�سابات املالية .    23
اللتزام بتوفـري املعلومات .    24
اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية .   25
الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .   26
ر�سوم الرتخي�ش والر�سوم ال�سنوية .   27
حقوق الرتفاق .   28
حتويل الرتخي�ش وانتقاله .    29
النزاعات .    30
الغرامات .    31

ثانيا : املالحـــــــــــق : 
امللحق )اأ( : متطلبات تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات الت�سالت العامة .

امللحق )ب( : التعمني .
امللحق )ج( : الطيف الرتددي املخ�س�ش . 
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اجلـــزء االأول
تعريفـــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 
تعريفــــــات 

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منهــا ، مــا لـــم يقتــ�ش �سيــاق النــ�ش 
معنى اآخر : 

1 - القانـــون : 
قانون تنظيم الت�سالت .

2 - الهيئـــة :
 هيئة تنظيم الت�سالت .

3 - املرخـــ�ش لــــه :
 ال�سركة العمانية لالت�سالت )�ش.م.ع.ع( .
4 - التاريــخ الفعلــي ل�سريــان الرتخيــ�ش : 

تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ش . 
5 - منطقـــة الرتخيــ�ش : 

�سلطنة عمان . 
6 - التابــــع : 

اأو  طبيعي  اآخر  �سخ�ش  �سيطرة  اأو  حتكم  واقع حتت  معنوي  اأو  طبيعي  �سخ�ش  اأي 
معنوي ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، �سواء من خالل حق امللكية حل�س�ش اأو اأ�سهم ، 
اأو حـــق الت�سويــت ، اأو ملكيــة �سنــدات اأو �سراكــة اأو ملكيــة اأي م�سلحــة اأخرى اأيا كان 

م�سدر هذه احلقوق .
7 - امل�سغــل املرخــ�ش : 

كل من يتم منحه ترخي�سا من الفئة الأولى لإن�ساء اأو ت�سغيل البنية الأ�سا�سية لنظام 
ا�ستغالل  املتنقلة عن طريق  العامة  الت�سالت  لتقدمي خدمات  اأو  لالت�سالت  عام 

�سعة �سبكات الت�سالت العامة وفقا لأحكام القانون .
8 - موفـــر اخلدمــة : 

كل من يتم منحه ترخي�سا بتقدمي خدمات الت�سالت العامة الإ�سافـية وفقا لأحكام 
القانون .
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9 - م�سغــل ات�ســاالت دوليــة : 
اأي م�سغل لنظام ات�سالت فـي بلد اآخر خمول ت�سغيل نظام ات�سالت دولية بغر�ش 

توفـري خدمات الت�سالت . 

10 - خدمـات االت�ســاالت العامــة املتنقلــة : 
خدمة ات�سالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي اأثناء حتركهم ، ويتم تقدميها 
عن طريق بث ، واإر�سال اأو ا�ستقبال النب�سات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ش نطاق 
ترددي حمدد لهــذه الغاية ، وذلك بوا�سطـــة الت�سالت الراديوية من خالل نظام 

ات�سالت معد لهذه الغاية .

11 - اتفاقــات املرا�ســل الدوليــة : 
اأي اتفاق مكتوب ، بني املرخ�ش له ، وبني م�سغل ات�سالت دولية اآخر لتقدمي خدمات 

الت�سالت الدولية .

12 - اإجمالــي االإيــرادات ال�سنويــة للمرخــ�ش لــه : 
ت�سمـــل ، فـيما عدا بيع وتاأجري الأجهزة الطرفـية ، جميـــع الإيــــرادات التـــي يحققهــــا 
املرخ�ش له خالل �سنة نتيجة بيع اأو تاأجري اخلدمات املرخ�سة ، وي�سمل ذلك جميع 
الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�سة اأو الدفعات التي يت�سلمها من امل�سغلني 
املرخ�سني الآخرين ، اأو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني اأو خدمات النفاذ ، 
وجميع الإيرادات اأو الدفعات التي يت�سلمهــــا من موفري خدمـــة اإعــــادة البيــــع ، بعد 

خ�سم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�سغلني املرخ�سني الآخرين . 

املــادة ) 2 ( 

املجــــــــال 

عامة  ات�سالت  �سبكة  وت�سغيل  باإن�ساء  )�ش.م.ع.ع(  العمانية لالت�سالت  لل�سركة  يرخ�ش 
وتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�سادرة تنفـيذا 

له ، واأحكام هذا الرتخي�ش . 
املــادة ) 3 ( 

الربـــــط 
يجوز للمرخ�ش له ربط اأنظمته املرخ�سة بـاأي نظام ات�سالت مرخ�ش وفقا لأحكام القانون .
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املــادة ) 4 ( 
االإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ش 

يلتزم املرخ�ش له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون    1
على اإجمايل اإيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ش ، وحت�سب الإتاوة بناء 
على اإجمايل الإيرادات املحققة حتى )31( من دي�سمرب من ال�سنة ، وتدفع قبل )30( 
من يناير من ال�سنة التالية ، على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى ، 

وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ش . 
لل�شرط )27( من اجلزء    2 الهيئة وفقا  التي تقررها  الر�سوم  ب�سداد  له  املرخ�ش  يلتزم 

الثاين من هذا الرتخي�ش .
املــادة ) 5 ( 

املــــدة 
مدة الرتخي�ش )15( خم�ش ع�سرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه . 

املــادة ) 6 ( 

التعديــــل 
للهيئة واملرخ�ش له التفاق كتابة على تعديل الرتخي�ش .    1
يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ش باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك .    2

املــادة ) 7 ( 

االإلغــاء 
املمنوحة مبوجبه وفقا  اأي من احلقوق  اأو   ، اإلغاء الرتخي�ش  يجوز للهيئة بقرار م�سبب 

لأحكام القانون . 
املــادة ) 8 ( 
 االنتهــــاء 

ينتهي الرتخي�ش فـي احلالت الآتية : 
1   انتهاء مدته .

2   اإذا انحلت ال�سخ�سية القانونية للمرخ�ش له ، اأو دخل مرحلــة الت�سفـيــة ، اأو الإفــال�ش ، 
اأو اتخذت �سده اأي اإجراءات ق�سائية ذات اأثر مماثل ، اأو تنـازل عن امللكيـة مل�سلحــة دائنيه .
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املــادة ) 9 ( 

التجديـــــد 

واللوائح والقرارات    1 القانون  انتهاء مدته وفقا لأحكام  يجوز جتديد الرتخي�ش عند 
والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

فـي موعد    2 الهيئة  تقررها  التي  وال�شروط  للأحكام  الرتخي�ص خا�شعا  يكون جتديد 
التجديد .

املــادة ) 10 (

االلتــــزام 

واأحكام    1  ، املن�شو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص  بالأحكام وال�شروط  له  املرخ�ش  يلتزم 
 ، الهيئة  ال�سادرة عن  والإر�سادات  والتوجيهات  والأوامر  والقرارات  واللوائح  القانون 

كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�سلة .

يلتزم املرخ�ش له بال�سماح لأي �سخ�ش خمول من الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع    2
لتدقيق اأو فح�ش اأو اختبار اأي نظام .

املــادة ) 11 ( 

 االإخطــــارات 

جميــــع الإخطــــارات واملخاطبــــات التي ت�سدرها الهيئـــــة للمرخ�ش له تر�سل بالربيد    1
، وميكن  بالت�سلم  التوقيع  مع  يحدده  ملن  باليد  ت�سلم  اأو  ر�سميا  امل�سجل  عنوانه  على 
تعديل اآلية ت�سليمها طبقا لأي اآلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية . 

للهيئــــة اإر�ســـال الإخطارات العاجلــــة اإلى املرخ�ش له عن طريق الربيد الإلكرتونــــي    2
على اأن يلي ذلك اإر�سالها مكتوبة ، وباملحتوى ذاته . 

3    ، الهيئة  فـي  املديرين  كبار  اأحد مديريه ل تقل درجته عن درجة  له  املرخ�ش  يحدد 
تكون مهمته الت�سال بالهيئة ، ومتابعة تنفـيذ جميع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ش 

واأي قرارات اأخرى .
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اجلــزء الثانـــي

ال�شــــروط واملالحـــق

اأوال : ال�شـــــروط : 

اخلدمــــات املرخ�ســــة :    1

املتنقلة عن طريق  1 1 العامة  الت�سالت  تقدمي خدمات  له  املرخ�ش  يخول 
الأنظمة املرخ�سة ، وخدمات الت�سالت العامة الإ�سافـية التي تعتمد على 
خدمات الت�سالت املتنقلة على اأ�سا�ش غري ح�سري فـي منطقة الرتخي�ش . 

1 2  ، املرخ�سة  امل�سبقة تقدمي اخلدمات  الهيئة  يجوز للمرخ�ش له مبوافقة 
كلها اأو بع�سها ، بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن ، وفـي 
اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ش له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه . 

يخول املرخ�ش له بيع اأو تاأجري اأجهزة الت�سالت الطرفـية و�سيانتها . 3 1

التقنيات واخلدمات اجلديدة :    2

2 1 يتعني على املرخ�ش له اأن ي�سعى اإلى ا�ستقطاب التقنيات اجلديدة لتطوير 
اخلدمات املقدمة و�سمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة .

2 2 يتعني على املرخ�ش له اأن ي�سعى اإلى ا�ستقطاب اأحدث البتكارات واملنتجات 
التوافــق  يحقــق  ، ومبــا  منهــا  املنتفعــني  ا�ستــفادة  ي�سمـن  واخلدمـات مبـا 
الت�سغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه البتكارات واملنتجات واخلدمات .

ا�ستثمارية ت�سمل  ال�سنوية للمرخ�ش له برامج  اأن تت�سمن اخلطة  2 3 يجب 
التو�سعة ، وحتديث ال�سبكات ، واأي اإجراءات لزمة لذلك .

التزامـــــات التو�سعـــــة :    3

يلتزم املرخ�ش له باأل تقل تغطيته اجلغرافـية خلدمات الت�سالت العامة   1 3
املتنقلة فـي منطقة الرتخي�ش عن التغطية املوجودة فـي التاريخ الفعلي 

ل�سريان الرتخي�ش .

الت�سالت وخدمات  تو�سعة نظام  التزامات  بتحقيق  له  املرخــ�ش  يلتــزم   2 3
الت�سالت العامة املن�سو�ش عليها فـي امللحق )اأ( . 
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خدمـــــات الطــــوارئ :    4

4 1 يلتـــزم املرخـــ�ش لـــه بتقديــم النفــاذ اإلــى خدمــات الطــوارئ فـــي منطقـــة 
الرتخي�ش جمانا للعموم . 

4 2 يتعني على املرخ�ش له التاأكد من اأن خـدمات الطوارئ من خالل الرقم 
دائم وم�ستمـر  ب�سكل  الغـر�ش متوفـرة جمانا  لهذا  الهيئة  الذي حتـدده 

دون عوائـق .

4 3 للمرخ�ش له ح�سر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا ال�شرط 
لأي جهــــة طـــوارئ مكلفـــة بتقديــم خدمــات الأمــن العــــام ، اأو الإطفــاء ، 
اأو الإ�سعاف ، اأو خدمات خفر ال�سواحل ، فـي احلدود التي اأقرتها اأو وافقت 
تكون  املوافقة  اأو   ، الإقرار  هذا  مثل  غياب  وفـي   ، املعنية  اجلهة  عليها 

اخلدمة فـي احلدود التي اأقرتها ، اأو وافقت عليها الهيئة .

 خدمــــات دليــــل املعلومــــات :    5

مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�ساح عن املعلومات اخلا�سة به ، يلتزم 
املرخ�ش له بالآتي : 

5 1 تزويـــد املنتفعـــني بخدمـــات دليــل املعلومــات بناء على طلبهم ، مقابل 
تعرفة معقولة تقرها الهيئة . 

5 2 ال�سمـــاح لأي م�سغــل مرخــ�ش اآخـر بالنفاذ اإلى دليل معلوماته بال�سكل 
الذي يقـرره ، وب�شروط معقولــة وعادلــة تقرهــا الهيئة ، مبا فـي ذلك 
تعوي�ش املرخ�ش له عن النفقات املبا�سرة التي يتحملها نتيجة النفاذ 
اإلى دليل معلوماته ، �سريطة اأن يلتزم امل�سغل املرخ�ش الآخر بالآتي : 

لتوجيه  اأو  املعلومات  دليل  خدمات  لتقديــم  املعلومــات  ا�ستعمــال  اأ   
متعلقة  معلومات  باأي  عمالءه  يزود  األ  �سريطة   ، فقط  املكاملات 

مبنتفع طلب من املرخ�ش له اإبقاء معلوماته �سرية .

ب   منح املرخ�ش له النفاذ اإلى دليل معلوماته بناء على الأ�س�ش ذاتها 
املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )5   2( .

ج   األ يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .
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بناء على طلبهم مبعلومات  املنتفعني  لتزويد  املمكنة  بذل كل اجلهود   3 5
تتعلــق بخدمــات دليــل املعلومات املتوفرة فـي اأي بلد اآخر ، والتي توفر 
، وذلك مقابـــل تعرفـــة معقولـــة  للمرخ�ش له خدمات الت�سال معها 

تقرها الهيئة .

خدمـــات معاونـــة عامــل اخلدمـــة :    6

يلتزم املرخ�ش له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات 
الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه . 

 متطلبــات الأمـــن الوطنــي والطـــوارئ العامـــة :    7

7 1 يلتزم املرخ�ش له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية 
من اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة ات�سالته ، والتي 
الأمن  ملتطلبـــات  �سبكتـــه حتقيقـــا  علـــى  الدخـــول  الأمنيــة  تتيح لالأجهزة 
الفنية  الإمكانيات  توفـري  مع  اخلدمة  تقدمي  يتزامن  اأن  على  الوطني 
املطلوبة مبراعاة التقدم الفني ، وذلك وفقا ملـا تن�ش عليه القرارات التي 
ت�سدر من الهيئة فـي حدود اأحكام القوانني املعمول بها ، وفـي حالة تاأثر 
اأجهزة  فـي  تغيري  اأي  الأمنية من جراء  الأجهزة  الفنية لدى  الإمكانيات 
ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة ات�سالت املرخ�ش له ، فعليه 
اأن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية فـي توفـري الإمكانيات 

الفنية ال�سرورية . 

7 2 يجوز للوزير عند حدوث كارثة طبيعية اأو حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة اأن 
ي�ستدعي لغر�ش مواجهة هذه الكوارث اأو احلوادث جميع خدمات و�سبكات 
ات�سالت املرخ�ش له والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه 
اأن يقوم بتطوير وحتديث خطة  اخلدمات وال�سبكات ، وعلى املرخ�ش له 
الطوارئ املقدمة اإلى الهيئة من فرتة اإلى اأخرى ، وبناء على طلب الهيئة .

اإذا  7 3 يلتزم املرخ�ش له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة 
كانت احلوادث الطارئة اأو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني ، واأن ينفذ خطة 

الطوارئ ، ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .
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اخلدمــــات الدوليــــة :    8

يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات الت�سالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت   1 8
واخلدمــــات التـــي يـــزوده بها م�سغل مرخ�ش اآخر يكون خمـــول بالدخول 
فـي اتفاقات مع م�سغلي ات�سالت دولية ، ول يجوز للمرخ�ش له الدخول 
فـي اتفاقات املرا�شل الدولية اإل وفقا ل�شروط واأحكام هذا الرتخي�ش . 

يلـــتزم املرخـــ�ش لـــه بتزويد الهيئــــة باملعلومـــات التــــــي تطلبهــــا مل�ساعدتهـــا   2 8
فـي الوفاء بالتزاماتها جتاه اأي هيئة اأو منظمة ات�سالت دولية . 

لهــم  املرخــ�ش  مع  البيني  الربط  اتفاقات  فـي  بالدخول  له  املرخ�ش  يلتزم   3 8
بتقدمي خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ش نقل حركة الت�سالت 

الدولية .

التزامـــات املرخـــ�ش لـــه جتـــاه املنتفعـــني :    9

املنتفعــني فـيمــا يتعلــــق  باإن�ساء نظـــام فعــال خلدمــة  لـــه  يلتــزم املرخـــ�ش   1 9
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�سة ، مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات .

منطقة  فـي  املنتفعني  لكل  مت�ساوية  فر�سا  مينح  اأن  له  املرخ�ش  يلتزم   2 9
الرتخي�ش فـي احل�سول على نوع وجودة اخلدمات املرخ�سة ذاتها وبنف�ش 
التعرفــة ، واأن يحــــد ، وبقـــدر الإمكـــان ، من التباين فـي التقنيات املتاحـــة 

اأو املنا�سبة اأو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .

9 3  يلتــــزم املرخـــ�ش لــــه باإخطـــار الهيئـــة كتابـــة قبــــل )12( اثنـــي ع�ســـر �سهـــرا 
فـي احلالت الآتية : 

اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة .  اأ   

 ، تالفة  م�سرتك  اأي  اأجهزة  يجعل  قد  مرخ�سة  خدمة  فـي  تغيري  اأي  ب   
يت�سمن  اأن  ويجب   ، لال�ستعمال  قابلة  غري  اخلدمة  تلك  يجعل  اأو 
انتقال  واإجراءات   ، للخدمة اجلديدة  املالئم  التحول  بيان  الإخطار 
الهيئة ل�سمان  باأي متطلبات قد تفر�سها  يلتزم  اإليها كما  امل�سرتك 

توفر اخلدمات املرخ�سة .
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9 4 يجب اأن يكون لدى املرخ�ش له منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني 
تت�شمن �شروط واأحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�شة ، ويكون للمرخ�ص 
له تعديلها من وقت لآخر اأو بناء على اأوامر الهيئة ، ويعترب هذا التعديل 
اإذا مل تعرت�ش الهيئة على منوذج التفاقية املعدل خالل  �ساري املفعول 
)30( ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها اأو من التاريخ الالحق املحدد 
لتنفـيذه ، اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة ، فعليها 
اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب اعرتا�سها ، وعليه خالل )15( خم�سة 
ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه لعرتا�ش الهيئة اأن يعدل التفاقية وفقا 

لذلك .

9 5 يلتـــزم املرخــ�ش لـــه باإبـــالغ جميع املنتفعــــني باتفاقيــــة اخلدمـــة املوحـــدة 
للمنتفعني وتعديالتها ، ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�سة وفقا 

ملـا ورد فـي التفاقية . 

9 6 يجب اأن يكون لدى املرخ�ش له لئحة تت�سمن اإجراءات فعالة لنظر �سكاوى 
املنتفعني فـيما يتعلق بتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلــة ، وحتدد 
الهيئة الطريقة التي تتبع لن�ســــر هذه الالئحة اأو الطالع عليهــــا ، ويلتزم 
املرخ�ش له بالبت فـي ال�سكاوى املقدمة من املنتفعني حال ت�سلمهــــــا ، وفقا 

لهذه الالئحة ولوائح وقرارات واأوامر واإر�سادات الهيئة . 

اإليها   9 7 يجــــب احل�ســـول على موافقـــــة الهيئة عند تعديل الالئحـــة امل�ســـار 
فـي البند )9 6( ، وي�سبح التعديل �ساريا اإذا مل تعرت�ش الهيئة عليه خالل 
الالحق  التاريخ  من  اأو  لها  ت�سليمها  تاريخ  من  عمل  يوم  ثالثني   )30(
املحدد لتنفـيذه ، اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على الالئحة خالل تلك الفرتة 
فعليها اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب اعرتا�سها ، وعليه خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه لعرتا�ش الهيئة اأن يعدل الالئحة 

ويقدمها للهيئة .

9 8 يلتزم املرخ�ش له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني اأو غريهم خالل الأجل 
الذي حتدده الهيئة ، وذلك فـي حالة اإلغاء اأو انتهاء الرتخي�ش اأو التوقف 

عن توفـري اأي خدمة مرخ�سة . 

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1278(

متطلبات جودة اخلدمة :    10

للوائـــح  وفــــقا  اخلدمــــة  جـــودة  متطلبــــات  بتحقيق  لــــه  املرخـــ�ش  يلتــــزم   1 10
التي ت�سدرها الهيئة من وقت لآخر . 

التزامــــه  تثبـــت  للمعلومــات  ب�سجـــالت  بالحتفـــاظ  لــه  املرخــــ�ش  يلتــــزم   2 10
مبتطلبات جودة اخلدمــة وذلك علـــى النحـــو الــذي حتــدده الهيئــة ، كمـــا 
يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�ساح عن اأي معلومات اإ�سافـية تطلبها الهيئة ، 

وبن�سر موؤ�سرات اأداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم . 

خدمات ال�سيانة :    11

يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 
يوفر له اخلدمة املرخ�سة ، وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ش ، واأجهزة 

الت�سالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ش له .

اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة :    12

12 1 ل يجوز للمرخ�ش له اإنهاء عمل الأنظمة املرخ�سة ، اأو اأي جزء منها ب�سكل 
متعمد ، كما ل يجوز له اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات املرخ�سة دون اإخطار 
كتابي م�سبق للهيئة ، واإخطار م�سبق للمنتفعني املتاأثرين باإنهاء اخلدمة 

اأو تعليقها وفق اإطار زمني حتدده الهيئة .

12 2 ل ينطبق ال�شرط )12  1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

اإذا كان الإنهاء اأو التعليق راجعا حلالة طارئة ، كحالة القوة القاهرة .  اأ   

ب   اإذا كان الإنهاء اأو التعليق خلدمة مرخ�سة يوفرها املرخ�ش له ملنتفع ما 
ي�سكل نظام ات�سالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�سة .

اأ�سعار التجزئة :    13

يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�سة 
باأ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات التي 

ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن . 
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خدمات النفاذ والربط البيني :    14

وفقا  البيني  والربط  النفاذ  خدمات  على  احل�سول  له  للمرخ�ش  يجوز   1 14
للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 2 يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ش له 
وفقا  البيني  والربط  النفاذ  خدمات  على  احل�سول  فـي  يرغب  م�ستحق 

للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 3 يجوز للمرخ�ش له طلب النفاذ على اأ�س�ش جتارية للبنية الأ�سا�سية التابعة 
والربط  النفاذ  لئحــة  لأحكــام  تخ�ســع  ل  التــي  الآخرين  لهم  للمرخ�ش 

البيني .

التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية :    15

15 1 يلتزم املرخ�ش له باأي لوائح اأو معايري فنية اأو قواعد اأو اإر�سادات ت�سدرها 
الهيئة بغر�ش �سمان التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واخلدمات املرخ�سة مع 
اآخرين  قبل م�سغلني مرخ�سني  املقدمة من  الت�سالت  اأنظمة وخدمات 

ب�سكل مالئم فنيا ، واقت�ساديا .

15 2 يلتزم املرخ�ش له التاأكد من اأن جميع مكونات الأنظمة املرخ�سة ، والأجهزة 
املربوطة بها ، والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة ، موافق عليها ، 
ومعتمــــدة وفقــــا لأحكــــام القانــــون واللوائح اأو اأي معايري فنية حتددها ، 

اأو توافق عليها الهيئة . 

اإ�سدار الفواتري :    16

 ، له  املرخ�ش  ال�سادرة عن  الفواتري  ب�ساأن  الهيئة  تقرره  الإخالل مبا  مع عدم 
يلتزم املرخ�ش له بالآتي : 

عدم اإ�سدار اأي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�سة اإل اإذا كان كل مبلغ مدرج   1 16
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .

16 2  اأن يكون لديه لئحة اإجراءات منا�سبة ت�سمن الدقة فـي اإ�سدار الفواتري 
وفقا لل�شرط )16   1( ، ويتعني احل�سول على موافقة الهيئة على هذه 

الالئحة قبل و�سعها مو�سع التطبيق .
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الفواتري  اإ�سدار  اإجراءات  اأن  من  للتاأكد  الالزمة  بال�سجالت  الحتفاظ   3 16
متوافقـــة مـــع اخل�سائـــ�ش الواردة فـي اللئحة امل�شار اإليهــا فـــي ال�شــرط 
)16   2( ، ويتعني الحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة ل تقل عن )2( �سنتني 

من تاريخ اإعدادها .
جودة  من  للتحقق  تطلبها  معلومات  باأي  لآخر  وقت  من  الهيئة  تزويد   4 16
تخوله  �سخ�ش  لأي  ي�سمح  واأن   ، الفواتري  اإ�سدار  ب�ساأن  املطبقة  املعايري 
نظام  اختبار  اأو  اأو فح�ش  لتدقيق  اأي موقع  اإلى  الدخول  بحرية  الهيئة 

اإ�سدار الفواتري اأو اأي جزء منه ، وذلك على نفقته .
 ، 16 5 تقدمي معلومات مف�سلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه 
، وذلك نظري تعرفة  اأي خدمات ات�سالت قدمت له  باأ�سعار  فـيما يتعلق 

معقولة تقرها الهيئة . 
الرتقيـــــــم :    17

17 1  يلتزم املرخ�ش له فـي �ساأن خطة الرتقيم وتخ�سي�ش اأرقام الت�سالت باأي 
لوائـح اأو قـــرارات اأو اأوامــر اأو اإر�ســادات اأو توجيهــات �ســادرة عــن الهيئــة 

فـي هذا ال�ساأن . 
17 2  تبذل الهيئة جهودا معقولة لالإخطار م�سبقا عن اأي عملية اإعادة تخ�سي�ش 
لالأرقـام اأو تغييــر مهـم فـــي خطــة الرتقيـــم واإدارتهــا مــع اأحقيــة الهيئــة 

فـي تقا�سي ر�سوم مقابل اإدارتها خطة الرتقيم وفقا لأحكام القانون . 
17 3  يلتزم املرخ�ش له بالتعاون مع امل�سغلني املرخ�سني الآخرين ب�ساأن تو�سيف 
املنتفعني  ، وذلك لتمكني  للنقل والتحويل  الأرقام  وتطوير نظام قابلية 
من النتقال مـن م�سغل مرخ�ش اإلى اآخر دون احلاجة لتغيري اأرقامهم .

الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ش الرتددات :    18
18 1 تخ�ســــ�ش الهيئـــة للمرخـــ�ش لــــه مــن وقــت لآخــر ، التـــرددات الراديويــــة 
اأو حــزم التـــرددات ال�سروريـــة ، فـي اإطـــار ترخيـــ�ش راديـــوي ، وفقـــا ملـا تن�ش 
عليه اخلطة الوطنية لتوزيع الطيف الرتددي ، وبناء على توفر الرتددات 
املطلوبة ، وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ش له من ممار�سة حقوقه واأداء 

واجباته وفقا لهذا الرتخي�ش ، �سريطة اأن يلتزم بالآتي : 
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الراديوية  املكونــة ملحطاته  الراديويــة  اأجهــزة الت�ســالت  اأن  مـــن  التحقـــق  اأ     

م�سممة ومبنية وم�ستخدمة وم�سونة بحيث ل تت�سبب فــي اأي تداخـــل �ســار 

عند ا�ستعمالها ، واأنها متوافقة مع جميع اللوائح ذات ال�سلة ال�سادرة من الهيئة .

املكونة  الراديوية  الأجهزة  من  اأيا  ي�ستخدم  باأن  �سخ�ش  لأي  ال�سماح  عدم  ب   

ملحطاتــه الراديويـــة اإل اإذا كـــان هـــذا ال�سخـــ�ش حتـــت اإ�ســـراف املرخــ�ش لــه 

اأو خمول بذلك .

 ج   التاأكد من اأن كل الأ�سخا�ش الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية املكونة 

 ، الرتخي�ص  هذا  ب�شروط  تامة  ومعرفة  وعي  على  الراديوية  ملحطاته 

وملتزمون بها .

  د   ال�سمــــاح لأي �سخـ�ش خمـــول من الهيئة بحريـــــة الو�ســــول فــــــي اأي وقــــت 

اإلى حمطاته الراديوية بغر�ش التفتي�ش اأو الفح�ش ، وذلك من اأجل التحقق 

مــن التــزام املرخـــ�ص لـــه ب�شروط الرتخي�ص ، اأو فحــ�ص م�شـــادر التداخــــل 

الراديوي .

هـ   عدم ا�ستعمال حمطاتـــه الراديوية اأو غلقها متاما ووقفها عن العمل فورا ، 

بناء علـــى طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميــــا بذلك وفقـــا لأحكـــــام القانـــــون 

وللمدة التي يحددهـــا فـي طلبه ، وذلك فـي حالـــة اإخــالل املرخـــ�ش لــــه باأي 

�شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي ، اأو خمالفة اأحكام القانون . 

 و   عدم ت�سغيل اأو ا�ستخدام املحطات الراديوية اأو اأجهزة الت�سالت الراديوية 

فـي اأي غر�ش خالفا لالأغرا�ش املحددة فـي الرتخي�ش الراديوي .

     ز   التقيد بجميع التفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة مع الدول 

املجاورة من اأجل ال�سيطرة على التغطية املتجاوزة للحدود والتداخل ال�سار ، 

مع وجوب ا�ستخدام الرتددات وفقا للوائح والقـــرارات والتو�سيات ال�سادرة 

عــن الحتــاد الدولـــي لالت�ســـالت عنـــد ا�ستخدام الرتددات املخ�س�ســــة لــــه 

فـي املناطق احلدودية وال�ساحلية .
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18 2 يجـــــوز للهيئة بقـــــرار م�سبـــب ، وبناء على مقت�ســــيات امل�سلحــــة العامـــة ، 
اأن تعــدل الرتخيـــ�ش الراديـــوي اأو تلغيــــه بناء علـــى طلـــب املرخــــ�ش لــــه ، 

اأو ب�سبب اإخلل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .
18 3 تبقى ملكية جميع الرتددات التي تخ�س�سها الهيئة للمرخ�ش له مبا فـي 
ذلك التخ�سي�سات الواردة بامللحق )ج( ملكية عامة ، ول تنتقل ملكيتها 
لأي جهة ، اأو فرد عند تخ�سي�سها له ، وتكفل هذه التخ�سي�سات للمرخ�ش 
الرتاخي�ش  فرتة  اأثناء  فـي  فقط  الرتددات  هذه  ا�ستخدام  فـي  احلق  له 

املرتبطة بها . 
التزامات املرخ�ش له فـي جمال الت�سغيل والتدريب :    19

العمانيني  لتدريب  الالزمة  اخلطوات  كل  يتخذ  باأن  له  املرخ�ش  يلتــزم   1 19
ل�سغل املهن املتاحة فــي هيكله التنظيمي الفني والإداري ، وفـي كل امل�ستويات ، 
كمــا يلتــزم بتحقيـــق ن�ســب التعمـــني املن�ســو�ش عليهــا فــــي امللحــق )ب( ، 
ويجـوز بقـرار مـن الرئيــ�ش التنفـيـــذي للهيئــة زيـــادة تلك الن�ســـب وفقـــا 
لتوجه احلكومة فـي هذا ال�ساأن ، وفـي حالة عدم التزام املرخ�ش له بن�سب 
مبعرفة  املقررة  الغرامة  عن  تقل  ل  غرامة  الهيئة  عليه  توقع  التعمني 
املن�ســــو�ش عليهـــا  ، وذلك دون الإخــــالل بالإجــــراءات  اجلهـــة املخت�ســــة 

فـي ال�شرط )31( من هذا الرتخي�ش . 
19 2 يجوز للمرخ�ش له ت�سغيل خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�سغيل و�سيانة ، 
اأنظمـــة الت�ســالت وتقديــم اخلدمات املرخ�سة ، وذلك وفقا  وا�ستغــالل 
للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة ، �سريطـة تزويد الهيئة بال�سرية 
الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل ت�سغيل اأي منهم ، وعلى املرخ�ش له 
خفــ�ش عــدد هــوؤلء اخلبـراء وتاأهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجالت 

وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 
التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة :    20

املحليــــة  ال�سلـــع واخلدمات  مــــن  بتعزيز م�سرتياتــــه  لـــه  املرخـــ�ش  يلتزم         
اإلـــى اأقــــ�سى حـــد ، والعمـــل علـــى حت�ســني اإمكانيــات وقــدرات العمانيــني ، 
وال�سركات العمانية بغر�ش حتقيــق فوائـــد جتاريــــة م�ستدامــــة لل�سلطنـــة 

طبقا للتوجيهات احلكومية التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن .

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1278(

 التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية :    21
و�سرية  خ�سو�سية  ل�سمان  جهد ممكن  كل  يبذل  باأن  له  املرخ�ش  يلتزم   1 21
اأو يكت�سبها خالل عمله  املعلومــــات واأ�ســـرار العمـــل التـــي يح�ســـل عليهــــا 
و�ســـع  طريـــق  عن  وذلك   ، املرخ�ســـة  باخلدمـــات  يــزوده  �سخـ�ش  اأي  من 
الإجراءات املنا�سبة وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�سعة 

حلماية القانون .
21 2 يلتزم املرخ�ش له بالحتفـاظ مبعلومــات كافـيـــة عــن اإجراءاتــه اخلا�ســة 
باملحافظة على ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة ، وفاء مبتطلبات ال�شرط 

. )1   21(
21 3 يلتـــــــزم املرخــــــ�ش لـــــــه بــــاأل ي�ستعمـــــل اأو ي�سمــــــح با�ستعمـــــــال اأي جهــــــــــاز 
من مكونات الأنظمة املرخ�سة القادرة على الت�سجيل اأو املراقبة ال�سامتة 
بوا�سطــــة  بيانات منقولــــة  اأو  هاتفـيـــة جاريــــة  مكاملــــات  علــى  التن�ســـت   اأو 
ال�سبكة ، اإل اإذا كان ذلك فـي احلالت التي يبينها القانون ، وبالإجراءات 
املن�ســـو�ش عليهــــــا فـيــــه ، وبعد احلـــ�سول على موافقــــة اجلهــــات الأمنيـــــة 

اأو ال�سلطة الق�سائية . 
 حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة :    22

22 1 يحظر على املرخ�ش له اأن يدعم ب�سكل غري عادل ، متبـــادل اأو من جانــب 
واحد ، اأعماله اأو اأعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخــ�ش له 
تقدميها وفقا لل�شرط )1( من اجلزء الثاين ، اأو اأي خدمات يتم توفـريها 

وفقا لأي ترخي�ش �سادر من الهيئة . 
22 2 يلتــزم املرخــ�ش لـــه بالحتفاظ بال�سجالت التـــي تبني التحويــــالت املاديـــة 

بني الأعمال املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )22   1( . 
 22 3 تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ص له لل�شرط )22   1( الإجراءات التي 
تراها لزمة ، مع مراعاة ما اإذا كان املرخ�ش له قام بالدعم بغر�ش الوفاء 

باأي التزام مفرو�ش عليه مبقت�سى هذا الرتخي�ش من عدمه . 
املنافـية  املمار�سات  �ساأن  فـي  ال�سارية  اللوائح  بجميـع  لــه  املرخــ�ش  يلتــزم   4 22  
للمناف�ســـــة ، والهيمنـــة علــــى ال�سوق واإ�ساءة ا�ستخدام املركـــز املهيمــن ، وكل 

القرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات ال�سادرة من الهيئة . 
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متطلبات تقارير احل�سابات املالية :    23

23 1 يلتزم املرخ�ش له خالل )5( خم�سة اأ�سهر من نهاية ال�سنة املالية ، اأن ي�سلم 
اأن  ويتعني   ، ال�سنة  تلك  نهاية  فـي  كما هي  املدققة  املالية  قوائمه  الهيئة 
تكون م�سحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني اأن هذه القوائم 
اأعدت  قد  واأنها   ، اإليها  امل�سار  ال�سنة  فـي  له  للمرخ�ش  املايل  املركز  متثل 

وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها ، واملقبولة فـي ال�سلطنة .

 23 2 يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل ال�ستثمارات 
بهــا  املعمــول  املحا�سبيــة  للمبــادئ  وفقــا  والإيـــرادات  والعوائـــد  والنفقـــات 
واملقبولة فـي ال�سلطنة ، ووفقا لطلب الهيئة لغر�ش ح�ساب الإتاوة ور�سوم 

الرتخي�ش وغريها من املدفوعات التي ين�ش عليها القانون .

يزودها مبعلومات حما�سبية  اأن  له  املرخ�ش  تطلب من  اأن  للهيئة  يجوز   3 23
اأخرى من اأجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص ، وفر�شها ب�شكل فعال ، 
وعلـــى املرخـــ�ش لـــه تزويــد الهيئــة بتـــلك املعلومـــات خـــالل مــدة معقولــة 

حتددها له .

23 4 اإذا ف�سل املرخ�ش له فـي الوفاء باللتزامات املن�سو�ش عليها فـي ال�شرط 
)23   2( اأو اإذا كان النظام املحا�سبي الذي و�سعه املرخ�ش له قد ف�سل فـي 
اأن تطلب  ، جاز للهيئة  ال�شرط  هذا  املن�سو�ش عليها فـي  اأهدافه  حتقيق 
من املرخ�ش له اأن يوفر بع�ش اخلدمات املرخ�سة من خالل ق�سم اأو اأق�سام 

منف�سلة ، اأو فرع اأو فروع منف�سلة ، اأو تابع اأو تابعني منف�سلني .

23 5 يلتزم املرخ�ش له عند ح�سوله على اأكرث من ترخي�ش ، بتطبيق ال�شرط 
)23   1( على كل ترخي�ش ب�سكل منف�سل وباملتطلبات نف�سها .

اللتزام بتوفـري املعلومات :    24

24 1 يلتـــزم املرخـــ�ش لــــه بحفظ املعلومـــات التي تطلب منـــه الهيئــة الحتفـــاظ 
، واأن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده ،  بها وفقا للطريقة التي حتددها 
اأن تطلب هذه املعلومات فـــي �سكل تقاريــــر واإح�سائيات دوريـــة ،  وللهيئة 

واأي �سكل اآخر .
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 24 2 يتيح املرخ�ش له لأي �سخ�ش تخوله الهيئة الو�سول فـي اأي وقت اإلى كل 
اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�شجلته ذات العلقة بتنفـيذ �شروط 

الرتخي�ش .

 24 3 يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ص له وفقا لل�شرط )31( من هذا 
الرتخي�ش اإذا مل يلتزم بتقدمي املعلومات ، اأو قدمها بخالف ال�سكل الذي 

حددته الهيئة ، اأو فـي غري املوعد املحدد .

اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية :    25

لالأنظمة  الت�سغيلية  الأن�سطة  لأعمال  له  املرخ�ش  اإ�سناد  يكون  اأن  يجب   1 25
املرخ�سة اإلى �سركات غري م�سجلة فـي ال�سلطنة بعد موافقة الهيئة وفقا 
لالأ�س�ش التي ي�سدر بها قرار من الرئي�ش التنفـيذي للهيئة فـي هذا ال�ساأن .

25 2 يجوز للهيئة فـي اأي وقت اأن تطلب اأي معلومات تتعلق باإ�سناد تلك الأعمال 
اإلى �سركات خارجية .

الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم :    26

26 1 يجب احل�سول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ش لأ�سهمه 
لدى املرخ�ش له يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك ال�سخ�ش 

ي�سل اإلى اأو يتجاوز ن�سبة )5%( خم�سة باملائة من اأ�سهم املرخ�ش له .

 26 2 يجــب اأن يقــدم طلــب املوافقــة امل�شار اإليه فـي ال�شرط )26   1( قبل )30( 
ثالثني يوم عمل من �سريان هذا التغيري اأو اكت�ساب الأ�سهم . 

26 3 يلتزم املرخ�ش له باإبالغ الهيئة �سنويا خالل )30( ثالثني يوم عمل من 
كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش با�سم اأي �سخ�ش طبيعي 
له  املرخ�ش  اأ�سـهم  باملائة من  )50%( خم�سني  اأكرث من  اأو معنوي ميلك 
املبا�سرة اأو غري املبا�سرة ، وجمموع الأ�سهم التي ميلكها فـي تاريخ الإبالغ .

26 4 يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ش له اأي معلومات ذات عالقة باأي اندماج 
اأو ا�ستحواذ خا�سة به . 
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ر�سوم الرتخي�ش والر�سوم ال�سنوية :    27

27 1 يلتـزم املرخــ�ش لـــه ب�ســـداد مبلـــغ وقـــدره )75.000.000( خم�سة و�سبعون 

به  املرتبطة  الهيئة كر�سوم الرتخي�ش واحلقوق  اإلى  ريال عماين  مليون 

ل�ستخدام الطيف الرتددي املخ�س�ش وامل�سار اإليه فـي امللحق )ج( عن فرتة 

الرتخي�ش .

27 2 يلتزم املرخ�ش له ب�سداد الر�سوم ال�سنوية التي حتددها الهيئة مبا ل يجاوز 

القدر الالزم لتكاليف الت�سغيل والنفقات املتوقعة لكل �سنة مالية للهيئة 

وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وطبقا لأحكام القانون ، وت�سدد 

ح�سة ال�سنة الأولى للهيئة خالل )30( ثالثني يوما من التاريخ الفعلي 

ل�سريان الرتخي�ش ، وفـيما يلي ت�سدد �سنويا مقدما فـي ميعاد ل يتجاوز 

اأول يناير من كل عام .

فـي  اإليها  امل�سار  الر�سوم  دفع  عن  التاأخر  حالة  فـي  له  املرخ�ش  يتحمل   3 27

ال�شرط )27   2( فـي ميعادها ، ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ش 

البنوك التجارية التي يتم ن�سرها من وقت لآخر من قبل البنك املركزي 

العماين عن كل يوم تاأخري .

27 4  حتت�سب ر�سوم الرتاخي�ش الراديوية ، �ساملة ر�سم تقدمي الطلب والت�سجيل 

وا�ستخدام الرتددات  ت�سجــيل  ، وفقـــا لالئحـــة تنظيــم  ال�سنـــوي  والر�ســـم 

والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها ال�سادرة من الهيئة .

حقوق الرتفاق :    28

والعقارات  الأرا�سي  فـي  املرخ�ش  الت�سالت  نظام  تركيب  له  للمرخ�ش  يجوز 

وذلك   ، املرخ�سة  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  ال�سرورية  بالأعمال  يتعلق  فـيما 

وفقا لأحكام القانون واأي قوانني اأخرى ذات �سلة . 
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حتويل الرتخي�ش :    29

29 1 ل يجوز للمرخ�ش له حتويل هذا الرتخي�ش اإلى اأي �سخ�ش اآخر اإل بعد 
احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة . 

 29 2 يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ش اإليه اأن يقدم الوثائق التي تراها 
الهيئة منا�شبة ك�شرط لكت�شاب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ش .

النزاعات :    30

تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تن�ســاأ بــني املرخـــ�ش لــه واملرخـــ�ش لهـــم 
ال�سادرة  واللوائح  القانون  فـيهــا وفقا لأحكام  املنتفعـــني والف�ســـل  اأو  الآخريـــن 

من الهيئة . 

الغرامات :    31

31 1 تخطر الهيئة املرخ�ش له كتابة عند اإخالله باللتزامات املفرو�سة عليه 
مبوجب هذا الرتخي�ش ، ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة مبا ل يقل 
عن )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�سالح الإخالل تت�سمن 
اإ�سالح  فـيها  يكون  التي  احلالت  فـي  وذلك   ، لتنفـيذها  الالزمة  املدة 
الإخالل ممكنا ، وللهيئة اإقرار اخلطة ، واإخطار املرخ�ش له لتنفـيذها . 

اأي  اأو   ، الرتخي�ش  هذا  فـي  عليها  من�سو�ش  جزاءات  اأي  اإلى  بالإ�سافة   2 31
اللوائـــح  اأو  الأخـــرى  والقوانـــني   ، القانـــون  فــي  جزاءات من�سو�ش عليهـا 
اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا لها ، تفر�ش الهيئة على املرخ�ش له الغرامة 
التي تقدرها بن�سبة مئوية من احل�سة التي يدفعها طبقا لل�شرط )27  2( 

من هذا الرتخي�ش ، وذلك فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا مل يقدم املرخ�ش له خطة اإ�سالح خالل املدة املحددة من الهيئة ،  اأ   
اأو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .

اإذا ف�سل املرخ�ش له فـي تنفـيذ خطة الإ�سالح خالل املدة املحددة له  ب   
من الهيئة .

اإذا مل يلتزم املرخ�ش له باأي من اأحكام و�شروط هذا الرتخي�ص .  ج   
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ثانيا : املالحـــق  

امللحــــــق ) اأ (

تو�سعة نظام االت�ساالت وخدمات االت�ساالت العامة

اجليــل  بتقنيــة  قاعديـــة  حمطة  وثالثــني  و�سبـــع  مائة   )137( ببناء  له  املرخ�ش  يلتزم 
الرتخــــيــ�ش  هـــذا  �سريــــان  تاريــــخ  مـــن  �سنـــوات  ثــــالث  خـــــالل )3(  الأقـــــل  علـــى  الثالــــث 

فــــي املواقــــع التي حتددها الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ش له . 

 امللـحق ) ب (

التـعـمـــني

1   يلتزم املرخ�ش له بتحقيق احلد الأدنى لن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق . 

ن�سبة التعمنيم�ستويات الوظائف

50%موظف تنفـيذي

50%مدير

70%رئي�ش دائرة 

87%رئي�ش ق�سم 

91%مهني

94%موظف م�ساندة

90%اإجمايل موظفـي ال�سركة 

2   فـي حالة عدم حتقيق اأي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى ، توقع الغرامة التي تقدرها 
الهيئة وفقا لل�شرط ) 19   1( .
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 امللـحـــق ) ج (

الطيـــف التـــرددي املخ�ســــ�ش

الرقم
النطاق 
الرتددي

)ميجاهريتز(

حدود احليز الرتددي املخ�س�ش
)ميجاهريتز(

عر�ش احليز 
الرتددي املخ�س�ش

)ميجاهريتز(

1800 852  842 / 811  80110 * 2

2900947.5   935.1 / 902.5   890.112.4 * 2

318001865.1   1845.1 / 1770.1  1750.120 * 2

421002140  2125 / 1950   193515 * 2

526002660   2640 / 2540   252020 * 2
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