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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/10
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
للنطاق العري�ض (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية
للنطاق العري�ض وتقديم خدمات النطاق العري�ض
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صــدار ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأولى لل�شركة العمانية للنطاق العري�ض (�ش.م .ع .م) لإن�شاء
وت�شغيـل و�صيانـة البنية الأ�سا�سيــة للنط ــاق العري ــ�ض  ،وتقدمي خدمات النطاق العريــ�ض
ملدة ( )25خم�س وع�شرين �سنة  ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
للنطاق العري�ض (�ش.م.ع.م( لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية
للنطاق العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض
املحتويـــات
اجلــزء الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة (  : ) 1تعريفـات .
املــادة (  : ) 2املجـال .
املــادة (  : ) 3الربـط .
املــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سـوم الرتخي�ص .
املــادة (  : ) 5املدة .
املــادة (  : ) 6التعديل .
املــادة (  : ) 7الإلغاء .
املــادة (  : ) 8االنتهاء .
املــادة (  : ) 9االلتزام .
املــادة (  : ) 10الإخطارات .
اجلـــزء الثانــي
ال�شــروط واملالحـــق
�أوال  :ال�شروط :
1-1اخلدمات املرخ�صة .
2-2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية .
3-3التزامات تو�سعة ال�شبكـة .
4-4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامــة .
5-5التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

6-6متطلبات جودة اخلدمة .
7-7خدمات ال�صيانة .
8-8قطع اخلدمات املرخ�صة .
9-9االلتزام باحل�صول على موافقة الهيئة عن اخلدمات اجلديدة .
1010تقدمي خدمات النفاذ .
1111خدمة الطرف الثالث .
1212الربط البيني .
1313التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنيـ ــة .
1414ربط الأجهزة الطرفـية .
1515تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
1616التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
1717التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
1818حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل � ،أو من جانب واحد .
1919حظر التمييز غري امل�شروع  ،واملمار�سات املنافـية للمناف�سـة .
2020متطلبـات املحا�سبـة .
2121االلتزام بتوفـري املعلومـات .
2222التغييـر فـي ملكية الأ�سهم .
2323ر�سوم الرتخيـ�ص .
2424حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكـات العامة واخلا�صة .
2525حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
2626النزاعـات .
2727الغرامات .
ثانيا  :املالح ـ ــق :
امللحــق (�أ)  -التزامات تو�سعة ال�شبكة  ،والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية .
امللحق (ب)  -التعمني .
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اجلــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
تعريفـــات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص ومالحقه يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئــــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2التابـــع :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حتــت حتك ــم � ،أو �سيطـ ــرة �شخ ــ�ص �آخ ــر طبيعـ ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر � ،أو غري مبا�شر .
 - 3حتكــم �أو �سيطــرة :
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعي � ،أو معـنوي و�إدارته � ،سواء
م ــن خ ــالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويــت �أو ملكية �سندات �أو �شراكة
�أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر هذه احلقوق .
 - 4التاريـخ الفعلـي ل�سريـان الرتخيـ�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5النطــاق العريــ�ض :
خدمـ ـ ــة ات�صـ ــاالت توفـ ــر �سرع ــة تنزي ــل عل ــى الإنرتن ـ ــت للم�ستخـ ــدم النهائ ــي تزيـ ـ ــد
على ( )256كيلو بايت/الثانية  ،وتتوفر ب�شكل دائم .
 - 6خدمــات النفــاذ :
نف ــاذ املرخــ�ص ل ــه �إلى �شبكات مرخ�ص له �آخر  ،بغر�ض التمك ــن من تقديــم خدمــات
االت�صاالت  ،مبا فـي ذلك ربط �أجهزة االت�صاالت با�ستخدام و�سائل �سلكية �أو راديوية
والنفـ ــاذ لأي بنيــة �أ�سا�سي ــة وت�شمل املباين والأبراج والأنابي ــب اخلا�صـ ــة بالأ�سـ ــالك
والكابالت .
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 - 7منطقـة الرتخيــ�ص :
كامل املنطقة اجلغرافـية لل�سلطنة .
 - 8امل�شغــل املرخــ�ص :
�أي �شخــ�ص طبيعــي �أو معنــوي مرخــ�ص لــه بت�شغيل بنية �أ�سا�سيـة لنظـام ات�صــاالت
عامـة � ،أو تقديـم خدمــات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعــة ل�شبكات
ات�صاالت عامة من الفئة الأولى  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 9موفــر خدمــة :
�أي �شخــ�ص طبيع ــي �أو معنـ ــوي  ،مرخ ــ�ص ل ــه بتقدي ــم خدم ــات االت�ص ــاالت العام ـ ــة
الإ�ضافـية  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 10إجمالـي الإيـرادات ال�سنويـة للمرخـ�ص لـه :
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات
املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات
التي يحققها من املرخ�صني الآخرين بعد خ�صم تكلفة �إنهاء املكاملات املرتتبة على
الربــط البينــي واملدفوعة للمرخ�صني الآخرين  ،فـيم ــا عــدا بي ــع وت�أج ــري الأجهـ ــزة
الطرفـية .
 - 11الأجهـزة الطرفـية :
�أجهــزة االت�صــاالت اخلا�صة باملنتفــع الت ــي متكنـ ــه مــن االت�صــال مــن خ ــالل �شبكـ ــة
ات�صاالت عامة �أو خا�صة .
� - 12ساتــل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
 - 13القــوة القاهــرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له  ،وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
 - 14منطقــة اخلدمــة :
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص  ،والتي ين�شئ فـيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
والتــي يكون فـيه ــا قادرا ب�شك ــل عـ ــام علــى توفـري خدمـ ــات االت�صـ ــاالت لأي �شخ ــ�ص
يطلبها .
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املــادة ( ) 2
املجـــال
يرخــ�ص لل�شركــة العمانيــة للنط ــاق العريــ�ض (�ش.م.ع.م) ب�إن�شــاء وت�شغيل و�صيانــة البنيــة
الأ�سا�سية للنطاق العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض طبقا للأحكام وال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ومالحقه .
املــادة ( ) 3
الربـــط
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي :
� - 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب املــادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 2أي نظام ات�صاالت خارج ال�سلطنة .
� - 3أي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .
� - 4أي جهاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�ص ــاالت والئحتـ ــه التنفـيذيـ ــة �أو القـ ــرارات ال�ساريــة �أو املوا�صفــات الفنيــة التي
حتددها � ،أو توافق عليها الهيئة .
املــادة ( ) 4
الإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ص
 - 1يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنوية املقررة من قبلها عن كل �سنة من
�سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب بناء على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31من دي�سمرب
من ال�سنة  ،بحيث ال ت�شتمل الإيرادات املحققة من ا�ستغالل البنية الأ�سا�سية غري
الن�شطة  .وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة
املدة من ال�سنة الأولى لهذا الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التي تقررها وفقا لل�شرط ( )23من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 5
املـــدة
مــدة هــذا الرتخيــ�ص ( )25خمـ�س وع�شرون �سن ــة  ،قابل ــة للتجديــد  ،وفق ــا لأحكــام قانـ ــون
تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 6
التعديـــــل
1-1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق معا كتابة على تعديل الرتخي�ص .
2-2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 7
الإلغــــاء
1-1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فـيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
2-2للهيئة احلق فـي �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ص له خلدماته خالل
( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املــادة ( ) 8
االنتهـاء
1-1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته  ،ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
2-2كما ينتهــي �إذا انحلت ال�شخ�صية القانوني ــة للمــرخ�ص لــه �أو دخـل مرحلـة الت�صفـية
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية
مل�صلحة دائنيه � ،أو �أي �سبب �آخر مماثل .
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املــادة ( ) 9
االلتـــــزام
1-1يلتزم املرخ�ص له � -إ�ضافة �إلى الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص -
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والالئحة التنفـيذية  ،وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها  ،والقرارات ذات ال�صلة  ،واللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات التي ت�صدرها
الهيئة من وقت �إلى �آخر .
2-2يلتزم املرخ�ص له  -بعد موافقة احلكومة  -بدرا�سة طرح ما يراه منا�سبا من �أ�سهمه
فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة بهذا الرتخي�ص لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق
املالية خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �سريان الرتخي�ص .
3-3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له بتنفـيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخي�ص  ،يحدد املرخ�ص له  -ف ــي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك � -أحد كبار مديريه ،
ال تقل درجته عن درجة مدير تنفـيذي بالهيئــة  ،تكون مهمته االت�صال به ــا  ،ومتابعة
تنفـيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
املــادة ( ) 10
الإخطــــارات
جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على عنوانه
امل�سجل ر�سميا � ،أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سليم .
اجلــزء الثانـــي
�أوال  :ال�شــــروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 - 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت التالية فـي منطقة الرتخي�ص على
�أ�س ــا�س غي ــر ح�صري بوا�سطــة �أنظمـة االت�صـاالت املرخ�صــة وتو�صيالت ال�شبكة
على �أن ي�شمل ذلك �إن�شاء البنية الأ�سا�سية للنطاق العري�ض و�/أو تقدمي خدمات
النطاق العري�ض لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�ض ،
والتي ت�شتمل على :
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و�صـــف خمتـــ�صر
ا�ســــم اخلدمــــة
الفئة  : 1خدمـات البنيـة الأ�سا�سيـة غيـر الن�شطـة
عبارة عن :
1-1خدمة ات�صاالت ت�ستخدم للنفاذ �إلى �شبكة الألياف الب�صرية
من نقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى نقطة نهاية الألياف
( )FTPفـي املباين ال�سكنية (�سواء كانت وحدة �سكنية واحدة
�أو عدة وحدات �سكنية) .
2-2خدمة النفاذ من نقطة �إلى عدة نقاط  ،فت�ستخدم موزعات
غري ن�شطة فـي �شبكة توزيع الألياف للو�صول �إلى امل�ستخدمني
النهائيني .
و ت�شمل اخلدمة ما يلي :
النفاذ �إلى �شبكة الألياف
-  GPONاال�شرتاك فـي �سلك �ألياف واحد جمدول من �إطار التوزيع
الب�صرية غري الن�شطة
الب�صري ( )ODFلنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى املوزع
املخ�ص�ص .
 �-سلك �ألياف واحد خم�ص�ص من املوزع �إلى نقطة نهاية
الألياف ( )FTPفـي املباين ال�سكنية والتجارية .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له .
 -خدمة ربط واحدة فـي غرفة االت�صاالت اخلا�صة باملبن ــى
(حيثما ينطبق ذلك)  ،ميك ــن توفـري حمطـ ــة خط ب�صري
( )OLTعند احلاجة .
 -خدمة ات�صاالت من نقطة �إلى نقطة ( )P2Pت�ستخدم فـي �شبكة
الألياف الب�صرية غري الن�شطة من �إطار التوزيع الب�صري
( )ODFلنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى نقطة نهاية
الألياف ( )FTPفـي مباين امل�ستخدمني النهائيني .
ت�شمل اخلدمة ما ي�أتي :
 �-سلك �ألياف واحد جمدول وخم�ص�ص من نقطة تواجد تابعة
النفاذ الب�صري
من نقطة �إلى نقطة ()P2P
للمرخ�ص له �إلى مباين امل�ستخدمني النهائيني .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له .
 -خدمة ربط واحدة فـي غرفة االت�صاالت اخلا�صة باملبنى
(�إن �أمكن ذلك) .
 -ميكن توفـري حمطة خط ب�صري ( )OLTعند احلاجة .
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و�صـــف خمتـــ�صر
ا�ســــم اخلدمــــة
تابع الفئة  : 1خدمات البنية الأ�سا�سية غري الن�شطة
خدمة ات�صال من نقطة �إلى نقطة ( )P2Pت�ستخدم فـي �شبكة الألياف
الب�صرية غري الن�شطة من املوقع املتنقل للمرخ�ص له �أو موقع متنقل
مل�شغل �أو نقطة تواجد مل�ستخدم �إلى �إطار التوزيع الب�صري ( )ODFفـي
نقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له � ،أو �أي نقطة تواجد �أخرى مل�ستخدم .
ت�شمل اخلدمة ما ي�أتي :
 �-سـ ــلك �ألي ــاف واحد جمدول وخم�ص�ص من موقع متنقـ ــل
نواقل الألياف الب�صرية
�إلى نقطة تواجد �أو من نقطة تواجد �إلى �أخرى .
 -خدمة ربط واحدة فـي املوقع املتنقل �أو نقطة التواجد .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له (�إن �أمكن ذلك) .
 -ميكـ ــن ا�ستخ ــدام �أج ــهزة ات�ص ــاالت ن�شط ــة عن ــد احلاج ـ ــة
كالو�صالت الراديوية و�أجهزة الإر�سال .
�أن يقوم م�شغل خدمات ات�صاالت راديوية برتكيب الأجهزة �أو
املعدات اخلا�صة به فـي الربج التابع للمرخ�ص له وفق مبد�أ
امل�شاركة فـي املواقع  ،حيث يقوم امل�شغل با�ستئجار م�ساحة �أر�ضية
امل�شاركة فـي الأبراج
فـي املنطقة املتاحة للإيجار التابعة للمرخ�ص له وا�ستئجار
�أو احل�صول على ت�صريح با�ستخدام م�ساحة فـي الربج لرتكيب
الهوائيات والكابالت املحورية اخلا�صة به .
خدمـ ـ ــات تقـ ــدم ملوفـ ـ ــري اخلدمات من �أج ــل ا�ست�ضاف ــة مع ـ ــدات
�أو �أجه ــزة �أو خوادم ال�شبكـ ــة الن�شطة التابعــة لهــم �أو �أي �أجه ــزة
�أخرى ت�ستخدم فـي الربــط البين ــي (�أجهزة امل�شاركة فـي املواقع)
لغر�ض ربطها مع �شبكة املرخ�ص له .
وت�شمل توفـري امل�ساحة املطلوبة للم�ست�أجر لو�ضع معدات و�أجهزة
وخوادم ال�شبكة الن�شطة التابعة له �أو �أي �أجهزة �أخرى ت�ستخدم
فـي الرب ــط البينـ ــي  ،وتوفـري الت�سهي ـ ـ ــالت الأ�سا�سيـ ــة التالي ـ ــة
خدمات امل�شاركة فـي املواقع فـي امل�ساحة املطلوبة كجزء من خدمات امل�شاركة فـي املواقع
(حيثما ينطبق ذلك ) :
 -نظام تكييف الهواء .
 -تيار كهربائي مرتدد .
 -كابل تو�صيل الإر�سال .
 -نظام �إطفاء احلرائق .
 -نقاط ت�أري�ض .
 -نظام الدخول بالبطاقة .
 -عازل �ضد املاء والغبار .
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ا�ســــم اخلدمــــة

و�صـــف خمتـــ�صر

الفئة  : 2خدمات النفاذ فـي املناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج املباين
خدمة النفاذ عرب الأقمار ال�صناعية للمرخ�ص له �سوف ت�ستخدم
�أنظمــة عري�ضة النطــاق عبــر ال�ساتل لتقديـ ــم خدم ــات ات�ص ــاالت
ب�سرعات عالية فـي املناطق البعيدة والريفـية  ،و�ست�شمل هذه
اخلدمة ثالث فئات :
 - 1التو�صيــل املبا�شر �إلى املنازل ( )DTHخلدمــة املنتفعني
النفاذ باجلملة
الأفراد .
عن طريق ال�سواتل
 - 2ال�شبكات املغلقة  ،وت�شمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
املدار�س واملراكز ال�صحية ومراكز ال�شرطة وغريها .
 - 3البنى الأ�سا�سية الرئي�سية ل�شبكات االت�صاالت املتنقلة
والراديوية الثابتة وغريها من ال�شبكات املماثلة .
ات�صال ن�شط بني جهاز طرفـي لل�شبكة الب�صرية فـي نقطة النفاذ
خ ــارج املبانــي وبــني املرخ ــ�ص ل ــه  ،ويتوفر مب�ستوي ــات خمتلفـ ــة
االت�صال عرب نقاط
من عر�ض النطاق الرتددي وخيارات متعددة جلودة اخلدمة ،
النفاذ خارج املباين
وي�ستخدم لربط حمطات احلافالت وجتهيزات الطرق وتقاطعات
الطرق واللوحات الإعالنية الرقمية وغريها .
الفئــة  : 3اخلدمـــات املــــدارة لل�شبكــــة
تقدمي خدم ــة �إدارة و�صيانة ال�شبكة للمرافق وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لتحقيق الإدارة الفعالة لل�شبكات امل�شرتك ـ ـ ـ ــة وتخفـي�ض النفقات
خدمات
الت�شغيلية للمرافق .
الت�شغيل وال�صيانة لل�شبكة
اخلدمـ ـ ــة قائمة على توفـري احللول ويكون تقدميها على �أ�سا�س
كل حالة على حدة فـي حال ت�ضافر اجلهود .
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 -2-1للمرخ ــ�ص ل ــه  -بعد موافق ــة كتابي ــة م�سبقة من الهيئة  -تقديـ ــم اخلدم ــات
املرخ�صة  ،كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن ،
وفـي �أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
2-2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية :
 1-2على املرخ�ص له تنفـيذ اخلطة اال�ستثمارية الر�أ�س مالية املتفق عليها مع الهيئة
وفقا للملحق (�أ) من هذا الرتخي�ص  ،وفـي حالة �أي تغيري فـي هذه اخلطة  ،يجب
على املرخ�ص له احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )21من هذا الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجـ ــالت للمعلومـ ــات فـي �إطــار يتفق عليــه مــع الهيئــة خــالل ( )3ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي ــ�ص  ،وذلك للت�أكد �أنه ملتزم مبوجب اخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�س مالية املعتمدة  .كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء ب�أي متطلبات
تتعلـ ــق بـ ـ�أي �إف�ص ـ ــاح خ ــا�ص عــن املعلومــات �أو متطلب ــات الإخط ــار وفق ــا للقان ــون
�أو الرتخي�ص �أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
 3-2يلت ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه مبوافـ ــاة الهيئ ــة ب�شكـ ـ ــل دوري (ن�ص ــف �سنـ ــوي) حـ ــول التطـ ــور
فـي تنفـيذ اخلطة اال�ستثمارية  ،وكذلك حجم الإيرادات .
3-3التزامات تو�سعة ال�شبكة :
يلتزم املرخ�ص له بخطة تو�سعة ال�شبكة املو�ضحة فـي امللحق (�أ) من هذا الرتخي�ص .
4-4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1-4يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية من �أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها  ،والتي تتيح
للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني  ،على �أن
يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة التقدم
الفني  ،ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث الأجهزة
التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا تن�ص عليه
القرارات التي ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
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 2-4فـي حالة حدوث كارثة طبيعية � ،أو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة  ،فللوزير
�أن ي�ستدعي  -لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث  -جميع خدمات و�شبكات
ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات
وال�شبكات  .وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعهـا
خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،و�أن يقوم
بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
�	3-4إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،فعلى املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ ،
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 5التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-5يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدماته املرخ�صة �إلى موفري خدمات االت�صاالت العامة
املرخ�صني  ،وذلك بناء على طلب معقول  ،و�أ�سا�س غري ح�صري .
 2-5يلتزم املرخ�ص له باحل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة فـي حالة رغبته تقدمي
خدماته املرخ�صة �إلى جهات �أخرى .
 3-5يكــون تقديــم خدمــات االتــ�صاالت املرخــ�صة  ،وفقــا للوائــح التنظيمية والقرارات
والإر�شادات واللوائح التي ت�صدرها الهيئة .
 4-5فـي حالة قيام املرخ�ص له بتقدمي خدماته للمنتفعني  ،فعليه االلتزام مبا ي�أتي :
 1-4-5يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه ب�إخط ـ ــار الهيئـ ــة كتابـ ــة قب ــل ( )12اثنــي ع�ش ــر �شهـ ــرا
فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب �	-أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي من منتفعيه غري
قابلة لال�ستخدام  ،وكجزء من �إخطاره املكتوب يجب �أن يبني املرخ�ص
له التحول املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة .
 2-4-5يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
ملنتفعيه تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهــم باخلدم ــات املرخ�ص ــة  ،وذلك
خالل (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
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�	3-4-5إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سليمه لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من
التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج
خالل تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها ،
وعليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن
يعدل النموذج وفقا له  ،ويقدمه للهيئة  ،وي�سري فـي �ش�أن النموذج املعدل
حكم هذا ال�شرط .
 4-4-5على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع منتفعيه بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وب�أي تعديل له  ،ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة
وفقا ملا ورد فـي النموذج .
 - 6متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت يلتزم املرخ�ص
له مبا ي�أتي :
 1-6ال�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن .
 2-6مع عدم الإخالل بال�شرط ( ، )21االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �شكل يتفق
عليه مع الهيئة خالل (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ،
بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه يلتزم مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء
مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة  ،وبن�شر م�ؤ�شرات
�أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل الإعالم  ،وذلك مبراعاة ال�شرط ( )21من هذا
الرتخي�ص  .وفـي حالة خمالفة االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى
تطبق الإجراءات الواردة فـي الئحة متطلبات جودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ص
له بتنفـيذها .
 - 7خدمات ال�صيانـة :
 1-7يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص  ،و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
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 2-7ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 7فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	1-2-7إذا كان �إ�صالح �أي نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا � ،أو �أن قطع الغيار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	2-2-7إذا ر�أت الهيئـ ــة �أن ــه من غي ــر املعقول �أن يطلـ ــب م ــن املرخ�ص لـ ــه تقديـ ــم
اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمــة املرخ�صــة لظــروف معين ــة  ،ومنهــا -
على �سبيل املثال ولي�س احل�صر  -الآتي :
أ�  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب � -إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أي �شخ�ص
مكلف بتوفـري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج � -إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
 - 8قطع اخلدمات املرخ�صة :
 1-8ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل متعمد
فـي الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة
دون �إ�شعار كتابي م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمني معقول للمنتفعني املت�أثرين
بذلك القطع � ،أو هذا التعليق .
 2-8ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 8فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ �	-إذا كان القطع �أو التعليق راجعا �إلى حالة طارئة � ،أو لقوة قاهرة .
ب � -إذا ك ــان القطــع �أو التعلي ــق خلدمـ ـ ــة مرخـ ــ�صة يوفره ـ ــا املرخــ�ص ل ــه ملنتف ــع
ما ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 9االلتزام باحل�صول على موافقة الهيئة على اخلدمات اجلديدة :
 1-9يلتزم املرخ�ص له باحل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقة من الهيئة قبل تقدمي
�أي خدمات جديدة .
 2-9يلتـ ــزم املرخــ�ص ل ــه بتقديــم كافة اخلدمــات املرخ�صــة وفقــا لبنود هذا الرتخيــ�ص
و�أي لوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات ت�صدرها الهيئة من حني لآخر .
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 - 10تقدمي خدمات النفاذ :
 1-10مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقرارات
ال�ص ــادرة تنفـيــذا ل ــه  ،يتعني علــى املرخ�ص له �أن يوفر بناء علــى طلب معقول
من �أي موفر خدمة �أو م�شغل مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إلى الأنظمة املرخ�صة
على �أ�سا�س غري ح�صري .
 2-10يخ�ضع توفـري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�صاالت ال�سارية فـي حينه  ،وتو�صيات و�إر�شادات الهيئات الدولية الأخرى ،
وك ــل اللوائـ ــح التنظيميـ ــة والقـ ــرارات والأوامر والإر�شـ ــادات ال�ساريـ ــة املفع ــول
ال�صادرة عن الهيئة .
 3-10يلتزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقيات توفـري النفاذ للم�شغلني املرخ�صني ،
وملوفري خدمات االت�صاالت املرخ�ص ــني  ،خ ــالل ( )3ثالثـ ــة �أ�شهر من ت�سلم
طلب كتابي منهم  ،وفـي حالة عدم تو�صل الطرفـني �إلى اتفاق خالل الفرتة
املذكورة  ،حتال نقاط اخلالف �إلى الهيئة .
 4-10يلتزم املرخـ�ص لــه باحل�صــول على املوافقة الكتابية امل�سبقة م ــن الهيئــة قب ــل
الدخــول فـ ــي � /أو تعديـ ــل �أي اتفاقي ــات مع امل�شغل ــني املرخ�ص ــني � ،أو موف ـ ــري
خدمات االت�صاالت .
 5-10يلتزم املرخ�ص له ب�ضمان �أن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فـيها
املرخ�ص له مع امل�شغلني املرخ�صني  ،ومع موفري خدمات االت�صاالت مبنية
على ال�شفافـية  ،وعدم التمييز  ،و�أن تكون �شروطها معقولة .
 6-10يعفى املرخ�ص له من توفـري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،خ�صو�صا  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر -فـي احلاالت الآتية :
�أ  -عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -عندمــا تت�ســبب �أنظم ـ ــة طالب النفـ ــاذ � ،أو يحتمــل �أن تت�سبب ف ــي خطــر ،
�أو تلف � ،أو �أذى لأي �شخ�ص � ،أو �أي ممتلكات .
ج �	-إذا كان هناك احتمال فـي �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فـي �إحداث تلف ،
�أو تداخـ ــل فـي عم ـ ــل الأنظمـ ــة املرخ�ص ـ ــة � ،أو تعطيــل خدمــات االت�ص ــاالت
التي تقدمها .
د  -عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
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 7-10يلتزم املرخ�ص له بتوفـري النفاذ للبنية الأ�سا�سية غري الن�شطة على �أ�سا�س
غري ح�صري  .ويجب �أن تكون االتفاقيات بني املرخ�ص له  ،وامل�شغلني املرخ�ص
لهم الآخرين  ،وموفري اخلدمات غري منافـية لقواعد املناف�سة  ،ويجب على
املرخ�ص له توفـري النفاذ لأي مقدم طلب مرخ�ص له .
 8-10يجب �أن تكون اتفاقيات م�ستوى اخلدمة بني املرخ�ص له وامل�شغلني املرخ�ص
لهم الآخرين  ،وموفري اخلدمات متوافقة مع اللوائح والقرارات التي ت�صدرها
الهيئة فـيما يخ�ص التعرفة وجودة اخلدمة والنفاذ والربط البيني .
 - 11خدمة الطرف الثالث :
 1-11يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي م�شغل مرخ�ص � ،أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكي يتمكن من توفـري خدمات
االت�صاالت من خاللها .
 2-11ال ينطبق ال�شرط (� )1-11إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأي من
الأ�سباب الآتية  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر � -إذا كان الطلب :
�أ  -خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص �أو
�أي ممتلكات .
ج  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف � ،أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
د 	-ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
 -12الربــط البينـي :
 1-12يحق للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني من امل�شغلني
املرخ�ص لهم .
 2-12على املرخ�ص له االلتزام بجميع اللوائح التنظيمية والإر�شادات والقرارات
والأوامر التي ت�صدرها الهيئة بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط البيني .
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 - 13التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-13يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح � ،أو موا�صفات فنية � ،أو قواعد � ،أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-13على املرخ�ص ل ــه الت أ�ك ــد مــن �أن ك ــل مكونــات الأنظمة املرخ�صة والأجهــزة
املربوطــة بهــا  ،والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة  ،موافــق عليها
ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية � ،أو تتوافق
مع موا�صفات فنية حتددها � ،أو توافق عليها الهيئة .
 - 14ربط الأجهزة الطرفـية :
على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أي جهاز
طرفـي متت املوافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو
تتوفر فـيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة  ،ويتبناها املرخ�ص له .
 -15تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديويـة :
 1- 15للهيئة �أن تخ�ص�ص للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات
الراديوية �أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا
تن�ص عليه خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من
ممار�سة حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صونة بحيث
ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها .
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �أن ي�ستعم ــل �أي ــا مـن الأجهـزة الراديوية املكونة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف املرخ�ص له ،
�أو خموال بذلك .
ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
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د  -ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي وقت �إلى حمطاته
الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ  ،وذلك من
�أجل التحقق من التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص � ،أو فح�ص م�صادر
الت�شوي�ش على م�شغل �آخر � ،أو جهة �أخرى .
هـ  -تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما  ،ووقفها عن العمل فورا ،
بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانـ ــون تنظيـ ــم
االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل املرخ�ص
له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي �أو خمالفة البندين ()5 ، 4
من املادة (� )9أو املادة ( )30من �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 16التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيـف :
 1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني
ل�شغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل امل�ستويات ،
وبتحقيق ن�سب التعمني املو�ضح ــة بامللح ــق (ب) لكــل مرحل ــة  ،وللهيئة توقيــع
الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب على �أال تقل هذه
الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .
 2-16للمرخــ�ص ل ــه توظي ــف خب ــراء �أجان ــب لرتكيــب وت�شغــيل و�صيانة وا�ستغالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفهم  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 17التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقوانني ذات
ال�صلة :
 1-17يلت ــزم املرخــ�ص لــه ب ـ�أن يبــذل ك ــل جه ــد ممكن ل�ضمان خ�صو�صيــة و�سريــة
املعلومات  ،و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها � ،أو يكت�سبها خالل عمله من �أي
�شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك عن طريق و�ض ــع الإجراءات املنا�سبة ،
وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
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 2-17على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
عل ــى ال�سري ــة بالقـ ــدر الذي ير�ضي الهيئ ــة  ،بن ــاء على طلبهــا املعقــول  ،وفـ ــاء
مبتطلبات ال�شرط (. )1-17
 3-17يلتزم املرخ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت على
مكاملات هاتفـية جارية � ،أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك
فـي احلاالت التي يبينها القانون  ،وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه  ،وبعد
احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-17للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذي �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع ،
وعلى املرخ�ص له فـي احلالتني �إعالم املنتفع الـ ــذي �ست�سجل مكاملاته  ،و�أن
يحتفظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعني الذين رمبا ت�سجل
مكاملاتهم  ،و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 - 18حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-18يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله � ،أو �أعمال فروعه لتقدمي اخلدمات املرخ�صة .
 2-18على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ()1-18
�	3-18إذا ات�ضح للهيئة �أن املرخ�ص له يخالف ال�شرط ( )1-18عليها اتخاذ الإجراءات
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع  ،مع الأخذ بعني االعتبار ما �إذا كان املرخ�ص
له قد قام بالدعم بغر�ض الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا
الرتخي�ص من عدمه .
 - 19حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة :
 1-19ال يجوز للمرخ�ص له فـيما يتعلق بالأ�سعار �أو ال�شروط املطبقة �أو �سواها
�أن يظهر �أي تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أي متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أي فئة �أو �صفة  ،فـيما يتعلق بتزويدهم
باخلدمات املرخ�صة  .ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
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�إذا ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فـيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا
العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب .
 2-19ال يجوز للمرخ�ص له �أن يبا�شر �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
�أ � -إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن � ،أو حمتكر فـي �أي �سوق خدمة ات�صاالت .
ب  -الدخول فـي اتفاقات مع �أي م�شغل مرخ�ص �آخر � ،أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار � ،أو توزيع املنتفعني � ،أو �أ�سواق خدمة معينة � ،أو فر�ض �أي
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
ج  -ا�ستغالل املعلومات التي ح�صل عليها من مرخ�صني �أو موفري خدمة
�آخرين لأغرا�ض منافـية للمناف�سة .
 3-19للهيئة وحدها ح�سم ما �إذا كان �أي عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا لهذا
ال�شرط  ،واتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
 - 20متطلبات املحا�سبة :
 1-20على املرخ�ص له  ،خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية كل �سنة مالية � ،أن ي�سلم
الهيئة ميزانيته املدققة  ،كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات
املتعلقة بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة
بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل
�صحيح املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فـيها  ،و�أن هذه البيانات
قد �أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-20يلت ــزم املرخــ�ص لــه ب�أن يقدم للهيئة خالل ( )3ثالثــة �أ�شهــر من التاريــخ
الفعلي ل�سريان الرتخي�ص اقرتاحا بالنظام املحا�سبي الذي ي�سمح بت�سجيل
اال�ستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول
بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا
على بيان عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط
البيني بناء على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سليمه لها .
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للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي هذا ال�شرط
�أو �إذا ارت�أت  ،خالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديال لهذا النظام �أ�صبح مطلوبا
بدرجة معقولة � ،أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى  -خالل فرتة معقولة  -نظاما
حما�سبيا حمددا .
 3-20للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص  ،وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص
له تزويد الهيئة بتلك املعلومات  ،خالل مدة معقولة حتددها له .
� 4-20إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املنــ�صو�ص عليه ــا فـ ــي ال�ش ــرط
(� ، )2-20أو �إذا كــان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي
حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط  ،ور�أت الهيئة �أنه من ال�ضروري
مراقبة التقيد ب�أحكام ال�شرط ( ، )18فلها �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يوفر
بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم � ،أو �أق�سام منف�صلة � ،أو فرع � ،أو فروع
منف�صلة � ،أو تابع � ،أو تابعني منف�صلني .
 - 21االلتزام بتوفـري املعلومـات :
 1-21على املرخ�ص له �أن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها
وفقا للطريقة التي حتددها  ،و�أن ي�ضعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ،
وللهيئ ــة �أن تطلـ ــب هـ ــذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائي ــات دوري ـ ــة و�أي
بيانات �أخرى .
 2-21عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له  ،تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�صول على املعلومات  ،وتوفـريها للهيئة � ،إال
�إذا ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-21يتيـ ـ ــح املرخ ـ ــ�ص ل ــه للهيئ ـ ـ ــة � ،أو من تفو�ضه ــم حريـ ــة الو�ص ــول ف ــي �أي وق ـ ــت
�إلى كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط
الرتخي�ص .
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 - 22التغييـر فـي ملكية الأ�سهم :
 1-22يلتزم املرخ�ص له ب�أخذ موافقة الهيئة امل�سبقة عند �أي تغيري فـي ملكية �أي
�شخ�ص لأ�سهم ال�شركة ب�أي طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري
�سيجعل عدد الأ�سهم  -التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إلى الأ�سهم التي
يعرف املرخ�ص له �أن ممثلني له يحملونها � -سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري
�أيا من الن�سب الآتية :
�أ %5 -
ب %10 -
ج %20 -
هـ %33.3 -
و %50 -
ز %66.6 -
 2-22يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي �أي �شركة
ذات عالقة  ،وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث
من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سهم املرخ�ص له .
 -23ر�سـوم الرتخي�ص :
 1-23يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية :
�أ  -ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص  -لأول مرة  -مبلغا  ،قدره ( )35000خم�سة وثالثون
�ألف ريال عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على ( )%1واحد باملائة من �إجمايل
الإيرادات ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة  ،ويدفع �سنويا
مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز �أول يناير من كل عام  ،وفـي حالة الت�أخر عن
دفع �أي مبلغ من الر�سم فـي موعده يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار
الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت
لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
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 -24حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة :
للمرخ�ص له حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي مناطق حق املرور
العام  ،وفـي البنايات واملمتلكات اخلا�صة فـيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة
للخدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية
والقوانني والقرارات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
 -25حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-25يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إلى �أي �شخ�ص �آخر ،
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 2-25كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من
خالل التبعية � ،أو انتقال حقوق الإدارة � ،أو االندماج � ،أو الت�صفـية � ،أو �إعادة
التنظيــم � ،أو غيــر ذلك  ،يتعني علي ــه  -ك�شــرط الكت�ســاب احلقـوق التــي يرتبهــا
هذا الرتخي�ص � -أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 - 26النزاعات :
للهيئة حــق النظر فـي النزاعات التي تن�ش�أ بني املرخ�ص ل ــه  ،واملرخ�صــني � ،أو موفــري
اخلدم ـ ــة الآخري ـ ــن � ،أو املنتفع ـ ــني  ،والف�صل فـيهـ ــا وفقـ ـ ــا لقانــون تنظي ـ ــم االت�صـ ــاالت
واللوائح ال�سارية  ،والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها
ملزمة جلميع الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إلى هيئة حتكيم .
 - 27الغرامــات :
مع عدم الإخالل ب�أي جزاءات �أو غرامات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ،أو �أي
عقوبات من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت والقوانني الأخرى � ،أو اللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،يطبق الآتي :
 1-27تخط ــر الهيئــة املرخ ــ�ص لـ ــه كتابة بجوانب الإخالل ب�أحكام هذا الرتخي�ص ،
ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما
ليقدم خطة عمل لإ�صالح ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل  ،تت�ضمن املدة
الالزمة لتنفـيذها  ،وللهيئة �إقرار اخلطة  ،و�إخطار املرخ�ص له لتنفـيذها .
�	2-27إذا لــم تقــر الهيئــة اخلط ــة � ،أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذها خــالل امل ــدة
املحددة  ،تفر�ض عليه غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة لإ�صالح ال�ضرر .
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ثانيا  :املالحــق
امللحـــق (�أ)
التزامات تو�سعة ال�شبكة والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية
التزامات تو�سعة ال�شبكة :
يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص ل ــه بتغطي ــة احل ــد الأدنــى الرتاكمي من عـ ــدد املبان ــي (املن ــازل واملن�شـ ـ�آت)
فـي منطقة الرتخي�ص خالل ( )4ال�سنوات الأربع املو�ضحة فـي اجلدول الآتي :
املحافظة
م�سقط
�شمال الباطنة
جنوب الباطنة
م�سندم
الظاهرة
الداخلية
�شمال ال�شرقية
جنوب ال�شرقية
الو�سطى
ظفار
الربميي
الإجمايل فـي كل �سنة

2017م 2018م 2019م 2020م
313563 220653 156733 147383
9125
6825
9425
0
9000
6800
0
5915
3016
1810
905
302
11722
7512
3992
1542
17422
12320
7520
3320
4795
4000
2495
1750
3000
3445
2000
0
2217
1198
434
225
18560
12740
7540
3740
9100
5350
3000
1250
401520 282653 194044 165427

على �أن يتم التن�سيق بني هيئة تنظيم االت�صاالت  ،وال�شركة العمانية للنطاق العري�ض
حول التزامـات تو�سعة ال�شبكة بتغطية احلد الأدنى الرتاكم ــي  ،وذلك فـي �ضــوء اجل ــدوى
وال�ضرورة املتعلقة بذلك .
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التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية :
حجم اال�ستثمارات الر�أ�س مالية خالل ( )3ثالث �سنوات يكون ح�سب اجلدول الآتي :
2017م

ال�سنة
امل�صروفات الر�أ�س مالية
24.900.000
27.400.000
19.600.000
(ريال عماين )
�إذا مل يحقـق املرخـ�ص لــه  -فـي �أي �سنــة  -االلتزامات امل�ستهدفة فـيما يتعلــق بالتغطيــة
وباخلطة اال�ستثمارية الر�أ�س ماليـة  ،ف ـ�إن للهيئة طلــب خطــة �إ�صالح من املرخـ�ص لــه
وتنفـيذها فـي مدة زمنية حمددة .
امللحــق ( ب )
التعميـــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :
� 12شهرا � 24شهرا � 36شهرا � 48شهرا � 60شهرا
من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
امل�ستوى
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص
موظف
%50
%50
%33
%33
%17
تنفيذي
%13
%40
%57
%48

%37
%60
%69
%78

2018م

%50
%70
%75
%87

2019م

%50
%70
%77
%90

%50
%70
%87
%91

مــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
رئيــ�س دائرة
رئيــ�س ق�سم
اخت�صا�صي
موظف
%94
%94
%92
%84
%76
م�ساندة
%90
%88
%86
%77
%57
الإجمـ ـ ـ ــايل
فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ( )1-16مع مراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي ال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص .

