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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/40
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركـة الربـط العربـي الدوليـة (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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 هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل ل�شركة الربط العربي الدولية (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية ملدة خم�س ع�شرة �سنة  ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من �شعبــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  7 :من يوليـــــــو �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

-1-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1021

ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة الربــط العربـــي الدوليـــة (�ش.م.م)
لإن�شــاء وت�شغيــل نظـام لتقديــم خدمـات ات�صــاالت عامـــة دوليــــة
املحتويـات
اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة (  : ) 1تعريف ـ ـ ـ ــات .
املــادة (  : ) 2املج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .
املــادة (  : ) 3الربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط .
املــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
املــادة (  : ) 5امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة .
املــادة (  : ) 6التعديـ ـ ـ ـ ـ ــل .
املــادة (  : ) 7الإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
املــادة (  : ) 8االنته ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
املــادة (  : ) 9االلت ـ ـ ـ ـ ـ ــزام .
املادة(  : ) 10الإخطارات .
اجلزء الثاين
ال�شـروط واملالحـق
�أوال  :ال�شروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2النظام املرخ�ص والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .
 - 3خدمات معاونة عامل اخلدمة .
 - 4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
 - 5اخلدمات الدولية .
 - 6التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 - 7متطلبات جودة اخلدمة .
 - 8خدمات ال�صيانة .
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 - 9قطع اخلدمات املرخ�صة .
 - 10تعرفة و�شروط اخلدمة .
 - 11تقدمي خدمات النفاذ .
 - 12خدمات �إعادة البيع .
 - 13خدمة الطرف الثالث .
 - 14الربط البيني .
 - 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
 - 16ربط الأجهزة الطرفية .
� - 17إ�صدار الفواتري .
 - 18الرتقيم .
 - 19تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
 - 20التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
 - 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 - 22حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد .
 - 23حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .
 - 24متطلبات املحا�سبة .
 - 25االلتزام بتوفري املعلومات .
 - 26التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
 - 27ر�سوم الرتخي�ص .
 - 28حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
 - 29النزاعات .
 - 30الغرامات .
 - 31اختيار امل�شغل .
ثانيا  :املالحــــق :
امللح ـ ــق (�أ) � -أنظمة االت�صاالت املرخ�صة .
امللحق (ب)  -التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .
امللحــق (ج)  -ن�سب التعمني .
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اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
تعريفـــــــات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص ومالحقه يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الوزيـــــــــر :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 2الهيئــــــــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 3سعر التحا�سب والت�سويات :
املبالغ والت�سويات ب�أي عملة �أو طريقة قابلة للدفع �أو الت�سوية � ،سواء للمرخ�ص له
�أو منه  ،مبوجب اتفاقات املرا�سل الدولية  ،مقابل �إنهاء خدمات االت�صاالت الدولية
�أو عبورها .
 - 4اتفاقات املرا�سل الدولية :
�أي اتفاق مكتوب فـي �أي �شكل كان  ،بني املرخ�ص له وبني م�شغل ات�صاالت دولية �آخر
لنظام ات�صاالت لإنهاء �أو عبور املكاملات الدولية .
 - 5م�شغل ات�صاالت دولية:
�أي م�شغل لنظام ات�صاالت فـي بلد �آخر �أو منطقة حدودية �أخرى خمول بت�شغيل نظام
ات�صاالت دولية بغر�ض توفري خدمات االت�صاالت .
 - 6التابـــع :
�أي �شخ ــ�ص طبي ــعي �أو معنـ ــوي واق ــع حت ــت حتكـ ــم �أو �سيطـ ــرة �شخ ــ�ص �آخ ــر طبيع ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
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 - 7حتكـم �أو �سيطــرة :
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعي �أو معـنوي و�إدارته � ،سواء
مــن خــالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويت �أو ملكيـة �سنـدات �أو �شراكـة
�أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر هذه احلقوق .
 - 8التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 9منطقة الرتخي�ص :
كامل املنطقة اجلغرافية من �أرا�ضي ال�سلطنة .
 - 10امل�شغل املرخ�ص :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معنــوي مرخــ�ص له بت�شغيــل بنيـة حتتيــة لنظــام ات�ص ــاالت
عامة �أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعة ل�شبكات
ات�صاالت عامة من الفئة الأوىل وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 11موفـر خدمـة:
�أي �شخ ــ�ص طبيعــي �أو معن ــوي مرخــ�ص لــه بتقديــم خدمــات االت�صــاالت العام ـ ــة
الإ�ضافية  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 12إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
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 البينـي واملدفوعــة للمرخ�صــني الآخريـن  ،فيما عــدا بيع وت�أجيــر الأجهـ ــزة
الطرفية .
 - 13خدمة البيانات العامة:
خدمة ات�صاالت ت�سمح ب�إر�سال �أو ا�ستقبال املعلومات على �شكل �إلكرتوين �إىل �أفراد
اجلمهور �أو فيما بينهم بوا�سطة نظام ات�صاالت املرخ�ص له  ،وال ي�شمل ذلك خدمة
ال�صوت الأ�سا�سية .
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 - 14خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية
فـي عر�ض نطاق ترددي حمدد �سلفا  ،وذلك بوا�سطة ات�صاالت راديوية عرب �أنظمة
االت�صاالت الف�ضائية خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .
 - 15خدمات االت�صاالت اخلا�صة الدولية :
خدمات االت�صاالت اخلا�صة التي تربط نظام ات�صاالت فـي ال�سلطنة بنظام ات�صاالت
خارجها دون �أو مع توفري خدمات االت�صاالت من خالل هذا النظام �إىل �أقطار خارج
ال�سلطنة .
 - 16خدمة املعلومات :
خدم ــة توف ــر الق ــدرة على �إن�ش ــاء �أي معلومــات واكت�سابه ــا وتخزينهــا وحتويله ــا
ومعاجلتها وا�سرتجاعها وا�ستغاللها �أو جعلهــا متاحة من خالل نظام ات�صاالت ،
وي�شمل ذلك النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت)  ،وخدمات املحتوى
الأخرى ذات العالقة  ،وخدمة الربقيات وخدمة التلك�س  ،ولكن ال ت�شمل خدمات
ال�صوت الأ�سا�سية .
 - 17خدمة التلك�س :
خدمة االت�صال الن�صي بالإر�سال املبا�شر لر�سائل ن�صية بني جهاز املنتفع الطرفـي
املربوط مع نظام ات�صاالت .
 - 18خدمة الإر�سال الإذاعي :
�إر�ســال الإ�ش ــارات والربام ــج الإذاعيــة امل�سموع ــة واملرئــية وتوزيعه ــا  ،با�ستثنــاء البـث
الإذاعي .
 - 19خدمة بطاقة االت�صال :
خدمة يوفر مبوجبها م�شغل مرخ�ص للمنتفعني بطاقة خ�صم �أو مدفوعة القيمة
م�سبقا �أو بطاقة ائتمان من �أجل ت�سوية �أو دفع تعرفة خدمات االت�صاالت املرخ�صة .
 - 20خدمة االت�صاالت الف�ضائية :
خدمة ات�صاالت يتم توفريها من خالل الربط بني املحطات الربية لل�سواتل الف�ضائية
مثل � INTELSAT ، INMARSAT ، ARABSATأو �أي نظام ات�صاالت ف�ضائي عام
�أو خا�ص �آخر  ،وي�ستثنى من ذلك خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية .
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� - 21ساتــــل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
 - 22القوة القاهرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
� - 23ضمان ح�سن التنفيذ:
�ضم ــان بنك ــي با�س ــم الهيئ ــة مبق ــدار ( )%7من �إجمال ــي امل�صروف ــات الر�أ�سماليـ ــة
( )CAPEXاملقرتح ا�ستثمارها فـي امل�شروع ل�ضمان ح�سن الأداء .
 - 24منطقة اخلدمة:
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص والتي ين�شئ فيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
والتي يكون قادرا فيها ب�شكل عام على توفري خدمات االت�صاالت لأي �شخ�ص يطلبها .
 - 25حمطة �إر�ساء الكوابل الدولية:
النقطة التي يتم فيها ربط �أي كابل حملي �أو دويل را�س فـي �سلطنة عمان ب�شبكة
ات�صاالت عامة �أ�سا�سية �أخرى داخل الأرا�ضي العمانية  ،وي�شمل ذلك الت�سهيالت
والأجهزة واملعدات الالزمة لإن�شاء و�صيانة هذا الربط مبا فـي ذلك الأرا�ضي واملباين
التي ي�شغلها .
 - 26االمتيازات اخلا�صة:
ترتيبات ح�صرية تت�ضمن اخلدمات والت�سهيالت �أو املهام على نهاية الطرف الأجنبي
من م�سار ال�سلطنة الدويل  ،وهي �ضرورية لإر�ساء �أو تو�صيل �أو ت�شغيل الكوابل
البحريـ ــة وذلك �إذا ل ـ ــم تكـ ــن هـ ــذه الرتتيبـ ــات متوفـ ــرة ملالكـ ــي الكوابـ ــل البحري ـ ــة
فـي ال�سلطنة ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
 - 27خدمات االت�صاالت الدولية :
خدمات االت�صاالت املقدمة للعموم بني ال�سلطنة والدول الأخرى .
املــادة ( ) 2
املجــــــال
يرخ�ص ل�شركة الربط العربي الدولية (�ش.م.م) ب�إن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة الدولية طبقا للأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص
ومالحقه .
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املــادة ( )3
الربــــط
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 جهـاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�صـاالت والئحتــه التنفيذيــة �أو القـرارات ال�ساريــة �أو املوا�صفــات الفنيــة التي
حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
املــادة ( )4
الإتـاوة ور�سـوم الرتخيـ�ص
 - 1يدفـع املرخــ�ص ل ــه حلكوم ــة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية مقداره ــا (� )%7سبعة باملائ ــة م ــن
�إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب الإتاوة بناء على
�إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل الثالثني من �شهر
يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل لهذا
الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخيــ�ص التــي تقررهــا وفقــا لل�ش ــرط ( )27من هذا
الرتخي�ص .
املــادة ( )5
املــــــــدة
مـدة هذا الرتخيـ�ص خمـ�س ع�شـرة �سنــة قابلــة للتجدي ــد وفق ــا لأحك ــام قان ــون تنظيـ ـ ــم
االت�صاالت .
املــادة ( )6
التعديـــــــل
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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املــادة ( )7
الإلغـــــاء
 - 1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2للهيئة احلـق فـي �إلغــاء الرتخيـ�ص فـي حالـة عــدم تقدمي املرخـ�ص لــه خلدماتــه خــالل
اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املــادة ( )8
االنتهـــاء
 - 1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2كم ــا ينتهــي �إذا انحل ــت ال�شخ�صيـة القانونيــة للمرخــ�ص لـ ــه �أو دخـل مرحل ــة الت�صفيــة
�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 .
املــادة ( )9
االلتــــــــزام
 - 1يلتزم املرخ�ص له � ،إ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ،
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها والقرارات ذات ال�صلة  ،ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة .
 - 2يلتزم املرخ�ص له بطرح (� )%40أربعني باملائة من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
بهذا الرتخي�ص لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل خم�س �سنوات
من تاريخ �سريان الرتخي�ص .
 - 3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفيذي للمرخ�ص له بتنفيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخيــ�ص  ،يحـدد املرخ�ص لــه  -فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك � -أحد كبـار مديريــه
ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين بالهيئة  ،تكون مهمته االت�صال بها ومتابعة
تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
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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�سلم .
اجلزء الثاين
�أوال  :ال�شروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمة االت�صاالت الدولية فـي ال�سلطنة على �أ�سا�س
غري ح�صري بوا�سطة �أنظمة االت�صاالت املرخ�صة .
 2-1للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات 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 .
 3-1للمرخ�ص له تقدمي خدمة بطاقات االت�صال الدويل املدفوعة القيمة بعد �أخذ
موافقة الهيئة امل�سبقة ودفع ال�ضمان البنكي الذي تقدره الهيئة .
 - 2النظام املرخ�ص و التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية :
 1-2يلتــزم املرخــ�ص لــه ب�إن�شـاء النظـام املرخـ�ص وفقـا للملحــق (�أ) وتنفي ــذ اخلطــة
اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املعتمدة من قبل الهيئة وفقا للملحق (ب)  ،وفـي حالة
�أي تغيري فـي هذا النظام �أو اخلطة  ،يجب على املرخ�ص له احل�صول على املوافقة
امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )25من هذا الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجالت للمعلومات فـي �إطار يتفق عليه مع الهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،وذلك للت�أكد من �أنه ملتزم مبوجب اخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املعتمدة  ،كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء ب�أي متطلبات
تتعل ــق بـ ـ�أي �إف�صــاح خ ــا�ص ع ـ ــن املعلومــات �أو متطلب ــات الإخط ــار وفــقا للقان ــون
�أو الرتخي�ص �أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
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�	3-2إذا مل يحقق املرخ�ص له فـي �أي �سنة االلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة
اال�ستثماري ــة الر�أ�سمالي ــة اعتب ـ ــر ذلك �إخ ـ ــالال ب�ش ـ ــروط الرتخيـ ــ�ص  ،وللهيئ ــة
�أن تخ�صم ما يقابل حجم الإخالل من املبالغ املحددة بامللحق (ب) من قيمة
�ضمان ح�سن التنفيذ  ،ولها �أن تفر�ض �أي غرامات �أخرى وفقا لأحكام القانون
و�شروط الرتخي�ص .
 - 3خدمات معاونة عامل اخلدمة :
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات الهاتفية
مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
 - 4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1- 4يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانات الفنية من �أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها والتي
تتي ــح للجهـ ــات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني ،
على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري الإمكانات 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 .
 2-4فـي حالــة حــدوث كارثــة طبيعيـة �أو وقوع حوادث ا�ستثنائيــة عامــة طارئـة ،
للوزيــر �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 اتباعها خالل اثني 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  ،على املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
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 - 5اخلدمات الدولية :
 1-5للمرخ�ص له التعاقد مع م�شغلي االت�صاالت الدولية لتوفري خدمات االت�صاالت
الدولية � ،شريطة احل�صول على موافقة الهيئة مقدما قبل التعاقد  ،و�أن يخطرها
ب�أ�س�س �أ�سعار التحا�سب والت�سويات التي يتفق عليها مع ه�ؤالء امل�شغلني مبوجب
هذا ال�شرط  ،و�أن يزودها لدى الطلب ب�أي معلومات تتعلق مب�صدر وعبور ونهاية
خدمات االت�صاالت الدولية من خالل �أو فـي �أرا�ضي ال�سلطنة  ،وباملعلومات التي
ت�ساعدها على الوفاء بالتزاماتها جتاه �أي منظمة ات�صاالت دولية .
 2-5على املرخ�ص له عند الدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع م�شغلي االت�صاالت
الدولية �أن يلتزم باملعاهدات الدولية القائمة  ،واالتفاقيات الثنائية امللزمة حلكومة
ال�سلطنة �سواء ال�سارية �أو تلك التي ت�صبح طرفا فيها  ،كما يلتزم بالقواعد التي
تتبناها الهيئــة من وقــت لآخــر فيمــا يخــ�ص اتفاقات الربــط البيني مع هـ ـ�ؤالء
امل�شغلني .
	3-5ال يحق للمرخ�ص له �أن يعقد �أي اتفاقات مع م�شغلي االت�صاالت الدولية تكون
معدالت الأ�سعار والت�سويات �أو �أي �شرط فيها متعار�ضا مع اللوائح ال�صادرة عن
الهيئة �أو م�ضرا ب�أي م�شغل �آخر �أو موفر خدمة عام مرخ�ص له بتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية من و�إىل ال�سلطنة  ،ويقع باطال كل ما يخالف ذلك .
 - 6التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-6علــى املرخ ــ�ص ل ــه �أن يقــوم ب�إن�شــاء نظــام فعــال خلدمــة املنتفعــني فيم ــا يتعل ـ ــق
با�ستف�ساراتهـم عـن اخلدمـات املرخ�صـة  ،مبا فـي ذلك خدمــات دليـل معلوماتــه ،
كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�صيانته .
 2-6يلتزم املرخ�ص له ب�أن مينح فر�صا مت�ساوية فـي احل�صول على نف�س النوع
واجلودة من اخلدمات املرخ�صة لكل املنتفعني فـي منطقة الرتخي�ص بنف�س
التعرفــة بق ــدر الإمك ــان  ،و�أن يح ــد من التباين فـي التقنيـات املتاحــة �أو املنا�سـبة
�أو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
 3-6يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابة قبل اثني ع�شر �شهرا فـي احلاالت الآتية :
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أ� � -إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب �	-أي تغيي ــر فـي خدمـ ــة مرخ�ص ــة ق ــد يجعــل �أجه ـ ــزة �أي منتفــع غي ــر قابلـ ـ ــة
لال�ستخدام  ،وكجزء من �إخطاره املكتوب  ،يجب �أن يبني املرخ�ص له التحول
املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة .
 4-6يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
�	5-6إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سليمه
لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من التاريخ الالحق
املحدد لتنفيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة فعليها
�أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل النموذج ويقدمه للهيئة  ،وي�سري فـي
�ش�أن النموذج املعدل حكم هذا ال�شرط .
 6-6للمرخ ــ�ص ل ــه �أن يع ــدل منـوذج اتفاقيــة اخلدمـة املوحـدة للمنتفعـني مــن وقـ ــت
لآخر  ،وي�سري فـي �ش�أن هذا التعديل حكم ال�شرط (. )5-6
 7-6على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع املنتفعني بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وب�أي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفري اخلدمات املرخ�صة وفقا ملا
ورد فـي النموذج .
 8-6يلتزم املرخ�ص له  ،فـي وقت ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص  ،ب�إعداد الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر �شكاوى املنتفعني فيما
يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر
هذه الالئحة �أو االطالع عليها  ،ويلتزم املرخ�ص له بت�سوية النزاعات املقدم
ب�ش�أنها ال�شكــاوى ب�شك ــل فــوري وفقــا لهــذه الالئحــة ولوائـح وق ــرارات و�أوام ــر
و�إر�ش ــادات الهيئة .
 9-6يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل الذي
حتــدده الهيئــة  ،وذلك فـي حال ــة �إلغ ــاء �أو عــدم جتديــد الرتخي ــ�ص �أو التوق ــف
عن توفري �أي خدمة مرخ�صة .
-13-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1021

 - 7متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم االت�صاالت يلتزم املرخ�ص
له مبا ي�أتي :
 1-7حتقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا لل�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة
من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة ف�شله توقع عليه الغرامات وفقا لتلك
ال�ضوابط والقواعد .
 2-7االحتفــاظ ب�سجــالت للمعلوم ــات فـي �شك ــل يتفــق عليــه مــع الهيئــة خ ــالل
�ستـ ــة �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�ضافية تطلبها الهيئة وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل
الإعالم  ،وذلك كله مبراعاة ال�شرط ( )25من هذا الرتخي�ص .
 - 8خدمات ال�صيانة :
 1-8يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
	2-8ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 8فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	1-2-8إذا كــان �إ�صالح �أي نظــام �أو جهــاز غري جمد اقت�صادي ــا �أو �أن قط ــع الغي ــار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	2-2-8إذا ر�أت الهيئــة �أنــه من غيــر املعقــول �أن يطلــب مــن املرخ�ص لـ ــه تقدي ــم
اخلدمة املطلوبــة بوا�سط ــة الأنظمة املرخ�صـة لظــروف معينــة  ،ومنهـ ــا
على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
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 بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج �	-إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
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 - 9قطع اخلدمات املرخ�صة :
 1-9ال 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 التعليق .
 2-9ال ينطبق ال�شرط ( )1-9فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا كان القطع �أو التعليق راجعا �إىل حالة طارئة � ،أو �إىل قوة قاهرة .
ب � -إذا كان القطع �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما
ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 10تعرفة و�شروط اخلدمة :
 1-10على املرخــ�ص لــه �أن يتقــدم بطلــب يتفــق مع الهيئــة على �إطاره خالل ثالثــة
�أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،يبني فيه التعرفة وال�شروط
التي يقرتحها لتقدمي خدمات االت�صاالت املرخ�صة  ،وذلك قبل ثالثني يوما
على الأقل من التاريخ الذي يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�شروط .
 2-10يجــب على الهيئــة �أن تبــدي موافقتهــا �أو عدم موافقته ــا علــى تعرف ــة و�ش ــروط
اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-10خالل خم�سة ع�شر يوم عمل
من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة  ،ولها رف�ض املوافقة على التعرفة
وال�شروط املقرتحة �إذا ا�شتملت احل�سابات على �أخطاء مادية � ،أو تعار�ضت مع
الق ــرارات والأوام ــر والإر�شــادات ال�صــادرة مــن الهيئــة �أو �إذا كانــت غيــر عادلــة
�أو غري معقولة � ،أو تخالف القوانني واللوائح املطبقة �أو �شروط الرتخي�ص .
�	3-10إذا لــم توافق الهيئة على تعرفــة و�شــروط اخلدم ــات املرخ�صــة  ،تعــني عليهــا
�أن تبلغ املرخ�ص له بعدم موافقتها  ،و�أن تبني اعرتا�ضاتها خالل خم�سة ع�شر
يوم عمل  ،وخالل خم�سة ع�شر يوم عمل من ت�سلم �إ�شعار الهيئة بعدم املوافقة ،
على املرخ�ص له �أن يعدل التعرفة وال�شروط و�أن يقدمها مرة �أخرى للهيئة
للح�صول على موافقتها .
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 4-10فـي حالة عدم اعرتا�ض الهيئة على التعرفة وال�شروط املقرتحة خالل خم�سة
ع�شــر ي ــوم عمــل ت�صب ــح �ساري ــة املفع ــول اعتبــارا مــن الي ــوم اخلام ــ�س ع�شـ ــر ،
�أو من التاريخ الذي اقرتحه املرخ�ص له � ،أيهما �أ�سبق .
 - 11تقدمي خدمات النفاذ :
 1-11مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية  ،يتعني
على املرخ�ص له �أن يوفر بناء على طلب معقول من �أي موفر خدمة �أو م�شغل
مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إىل الأنظمة املرخ�صة .
 2-11يخ�ضع توفري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�ص ــاالت ال�ساريـ ــة ف ــي حينـ ـ ــه  ،وتو�صي ـ ــات و�إر�ش ــادات الهيئـ ــات الدولي ـ ـ ـ ــة
الأخرى  ،وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�سارية املفعول ال�صادرة
عن الهيئة .
 3-11يتع ـ ــني عل ــى املرخـ ــ�ص ل ـ ــه �أن يوفر خدم ـ ــات النفاذ خالل فرتة ثالثة �أ�شهر
مــن تاري ــخ تقديــم الطلــب كحــد �أق�صــى  ،وفـي حال ــة ع ــدم تو�ص ــل الطرف ــني
�إىل اتفاق خالل هذه الفرتة حتال نقاط اخلالف �إىل الهيئة .
 4-11يعفى املرخ�ص له من توفري 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  -عندم ــا تت�سب ــب �أنظم ــة طالــب النف ــاذ � ،أو يحتم ــل �أن تت�سبــب فـي خط ــر
�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 ــل الأنظم ــة املرخ�ص ــة �أو تعطيــل خدمــات االت�ص ــاالت
التي تقدمها .
د  -عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
 - 12خدمات �إعادة البيع :
 1-12مع مراعاة �أي لوائح خا�صة بالربط البيني �أو �إعادة البيع يلتزم املرخ�ص
له خــالل مـ ــدة �أق�صاهــا ثالثـ ــون يــوم عمـ ــل  ،من تاري ــخ تقدي ــم موفـ ــر
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اخلدمـ ــة لطلبه  ،ب�أن يعقد معه اتفاقا لتوفري خدمات ات�صاالت يت�ضمن
�شروطا معقولة  ،ب�شكل ميكنه من توفري خدمات �إعادة البيع  ،وذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط والأ�سعار التي حتددها الهيئة .
 2-12ال يلتزم املرخ�ص له ب�أن يعقد االتفاق املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط ()1-12
�إذا كان من وجهة نظره املعقولة  ،وباالتفاق مع الهيئة يرتتب عليه �أي من
احلاالت الآتية :
 1-2-12يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص
�أو �أي ممتلكات .
 2-2-12يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
 3-2-12ال يبدو معقوال من الناحية العملية فـي �ضوء �أي من �شروط هذا
الرتخي�ص �أو غري مالئم من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
 - 13خدمة الطرف الثالث :
 1-13يتعهد 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 �أن يوفر خدمات
االت�صاالت من خاللها .
	2-13ال ينطبــق ال�شــرط (� )1-13إذا ر�أت الهيئــة �أن الطلــب غري معقول لأي من
الأ�سباب التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
أ�  -خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -يت�سبــب �أو من املحتمـل �أن يت�سبب فـي خطـر �أو تلـف �أو �أذى لأي �شخـ�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 .
-17-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1021

 -14الربط البيني :
مع عدم الإخالل ب�أحكام الربط البيني املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت
						
والئحته التنفـيذية يجب مراعاة الآتي :
 1-14اتفاقات الربط البيني :
 1-1-14يلتزم املرخ�ص له خالل ثالثة �أ�شه ــر من طل ــب مق ــدم من م�شغ ــل
مرخ ــ�ص �آخ ــر �أو موفـ ــر خدمـ ــة �أن يعق ــد مع ــه اتفاق ــا فــي احلـ ــدود
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( ، )3-1-14وذلك لربط
�أنظم ــة امل�شغ ــل املرخــ�ص الآخــر بالأنظمــة املرخ�صــة فـي نقــاط رب ــط
مالئمة فنيا وتوفـري خدمات االت�صاالت الأخرى التي تعد �ضرورية
للم�شغـل املرخ ــ�ص الآخ ــر لكــي يوف ــر خدمــات االت�ص ــاالت ملنتفعيــه ،
وفـي حال ــة عدم تو�صــل الطرفـيــن �إىل اتف ــاق خ ــالل املهلـ ــة املحــددة ،
يحال النزاع �إىل الهيئة للف�صل فـيه طبقا لل�شرط (. )3-14
 2-1-14ال ينطبق ال�شرط (� )1-1-14إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة ،
وباالتفاق مع الهيئة يتحقق فـيه �أي مما ي�أتي :
أ�  -يتعار�ض مع قانون تنظيم االت�صاالت �أو �أي قوانني �أخرى �سارية ،
�أو اللوائح �أو القرارات �أو الأوامر �أو الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة .
ب  -يت�سب ـ ــب �أو من املحتم ــل �أن يت�سبــب فـي خطــر �أو تلـ ــف �أو �أذى لأي
�شخ�ص �أو �أي ممتلكات .
ج  -يت�سبـ ــب �أو من املحتمـ ــل �أن يت�سب ــب ف ــي تلـ ــف �أو تداخ ــل ف ــي عم ـ ــل
الأنظمة املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي تقدمها .
د  -ال يبدو معق ــوال من الناحيـ ــة العملي ــة �أو غي ــر مالئ ــم من الناحي ـ ــة
الفنية �أو االقت�صادية .
 3-1-14يلتزم املرخ�ص له ب�أن �أي اتفاق يعقده مبقت�ضى ال�شرط ()1-1-14
تتوفر فـيه ال�شفافـية وعدم التمييز واملو�ضوعية ومنا�سبة ومعقولية
ال�شروط  ،ويت�ضمن الآتي :
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أ�  -الطريقة املطلوبة لإن�شاء و�صيانة التو�صيالت .
ب  -عدد نقاط التو�صيل التي يجب �أن تن�ش�أ .
ج  -دخول املرافق �أو الأرا�ضي الالزمة وا�ستخدامها بغر�ض دعم الربط
البيني .
د  -التواريخ �أو املدد املطلوبة للربط البيني .
هـ � -سعة الإر�سال ال�ضرورية التي ت�سمح بربط بيني فعال .
ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال (وي�شمل ذلك
طرق الرتقيم ونظام الإ�شارات) و�أي �شروط خا�صة مطلوبة
للحفاظ على جودة مقبولة للإ�شارة .
و � -أحكــام االلتزام ــات الطارئـ ــة لأي من الطرفـي ــن كنتيج ــة للربـ ــط
البيني .
ز � -أحكام دفع الأجور .
ح  -املحافظـ ــة على م�ستوي ــات جودة اخلدم ــة بني نقاط انتهائيـ ــة مبا
فـي ذلك توفـري املعاجلة حلاالت الإخفاق فـي الوفاء مب�ستويات
اخلدمة و�صيانة الأنظمة .
ط � -إجراءات ت�سوية الفواتري .
ي � -إج ــراءات الطل ــب والتنبـ ـ�ؤ والتوفـي ــر والفح ــ�ص واالختبـ ــار و�إدارة
احلركة .
ك � -إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
ل � -إجراءات نقل الرقم .
م  -توفـري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
ن  -الإجراءات الر�سمية حلل املنازعات .
 4-1-14ال ي�صبــح االتفاق املعقــود مبقت�ضى ال�شرط ( )1-1-14نافــذ املفعــول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها ،
ويجب �أن تتخذ الهيئة قرارها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إحالة
االتفاق �إليها  ،وفـي حالة موافقتها تخطر املرخ�ص له كتابة  ،وفـي
حالــة عــدم موافقته ــا تخطــره بقــرار الرفــ�ض م�سببــا  ،وعليــه تعديــل
االتفاق وفقا لهذا القرار للح�صول على موافقة الهيئة عليه .
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 5-1-14فـي حال �إجراء �أي تعديل على االتفاق ال ي�صبح نافذ املفعول �إال بعد
�أن يقدم للهيئة للح�صول على موافقتها  ،وعليها �أن تتخذ قرارها
خالل ثالثني يوم عمل وتبلغ املرخ�ص له بقرارها كتابة  ،وعليه �إجراء
التعديالت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .
 6-1-14يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�شغيلية واملحا�سبية
التي قد تطلبها لتت�أكد من �أن متطلبات هذا ال�شرط قد مت الوفاء بها ،
على �أن حتافظ الهيئة على �سرية �أي معلومات زودت بها وفقا لهذا
ال�شرط  ،و�صنفت على �أنها �سرية .
 7-1-14تقوم الهيئة من وقت لآخر بن�شر معلومات كافـية ومالئمة وحديثة
عن اتفاقات الربط البيني بني امل�شغلني املرخ�صني �أو/و موفري
اخلدمة  ،وفـي حال عقد املرخ�ص له اتفاقا مع م�شغل مرخ�ص �آخر
فعليه �أن ي�ضمن توفره علنيا لباقي امل�شغلني املرخ�صني .
 8-1-14يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة
ب�ش�أن م�شاركة امل�شغلني املرخ�صني �أو موفري اخلدمة الآخرين لأي
ت�سهيالت �أو بنى حتتية فـيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت العامة .
 2 -14مبادئ �أ�سعار الربط البيني :
 1-2-14يلتزم املرخ�ص له ب�أن تكون الأ�سعار التي يفر�ضها مقابل توفـريه
خلدمات االت�صاالت مبوجب ال�شرط ( )1-1-14من هذا الرتخي�ص
مبنية على �سعر التكلفة  ،ومربرة  ،وحت�سب هذه الأ�سعار بناء على
تقييم معقول للتكاليف املرتبطة ب�إن�شاء الربط البيني  ،وتوفـري
خدمات االت�صاالت التي يطلبها م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة .
 2-2-14فـي حتديد �أ�سعار الربط البيني يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
�أ  -يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة الربط البيني والت�سهيالت فـي جميع
الأحوال معقولة  ،ودون متييز بني املنتفعني ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
ب  -يجب �أن ت�ضمــن �أ�سعـ ــار كــل خدمــة تتطلــب الرب ــط البينــي عائــدا
معقوال للمرخ�ص له بعد ح�ساب تكاليف ت�شغيل النظام املرخ�ص ،
وتوفـري اخلدمات املرخ�صة .
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ج  -ت�صـاغ �شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غري اقت�صادي ،
وغي ــر مبنــي على تكلفـ ــة الأنظمـ ــة املرخ�ص ــة  ،وي�شم ــل ذلك رزم
اخلدمات  ،حتى ال يتم حتميل امل�شغل املرخ�ص الذي يطلب الربط
البيني دفع مقابل خدمات �أو مرافق ال يحتاجها .
د  -عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب الأنظمة املرخ�صة ،
و�أنظمة امل�شغل املرخ�ص �أو موفر اخلدمة طالــب الربط البين ــي
يتعني �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار اال�ستخدام الن�سبي لأجهزة ومعدات
كل طرف من الأطراف امل�شرتكة فـي هذا الربط .
هـ  -ت�ستعمــل تقديــرات التكلفـ ــة التدريجيــة الطويلــة الأم ــد ()LRIC
ك�أ�سا�س مبدئي حل�ساب تكاليف الربط البيني  ،وذلك بعد �سنتني
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
و � -إذا بنيت �أ�سعار الربـط البينــي على التعرفــة املوحدة للخدمات
املماثلة املقدمة ملنتفعي املرخ�ص له يجب عندئذ مراجعة تلك
الأ�سعار لت�أخذ بعني االعتبار �أي توفـري فـي التكلفة يرتبط بتقدمي
اخلدمة �إىل امل�شغل املرخ�ص طالب الربط البيني .
ز  -ال يحق للمرخ�ص له فر�ض �أي غرامات ت�أخري �إال طبقا ل�شروط
االتفاق املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-1-14من هذا الرتخي�ص ،
وبعد احل�صول على موافقة الهيئة .
 3-14حل نزاعات الربط البيني :
 1-3-14مع عــدم ا إلخ ــالل مبا تنـ�ص عليه اللوائـح ال�صادرة طبقا للمادة ()46
من قانون تنظيم االت�صاالت � ،إذا مل يتم التو�صل �إىل االتفاق املن�صو�ص
عليه فـي ال�شرط ( )1-1-14من هذا الرتخي�ص خالل الثالثة �أ�شهر ،
للمرخــ�ص له �أو امل�شغــل املرخـ�ص �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة  ،وعليها
�أن حت�سم النزاع خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإحالة  ،على �أن ي�شتمل
قرار احل�سم على فر�ض �أي �شروط معقولة تراها �ضرورية بح�سب
الظروف .
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 2-3-14فـي حال ن�شوب نزاع بني الطرفـني حول االتفاق �أو �أي �أمر يتعلق به ،
يجوز لأي منهما �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة للف�صل فـيه وفقا لل�شرط
(. )1-3-14
 3-3-14يقدم الطرف الذي �أحال النزاع �إىل الهيئة كل املعلومات ال�ضرورية
التي متكنها من حتديد طبيعة النزاع  ،وللطرف الآخر �أن يقدم
املعلومات التي يراها �ضرورية لدعم وجهة نظره  ،وللهيئة �أن تطلب
من �أي من الطرفـني تزويدها باملزيد من املعلومات  ،و�أن حتدد
الفرتة الزمنية التي يجب �أن تقدم املعلومات خاللها  ،وتخطر الهيئة
الطرفـني بقرارها كتابة  ،وعلى املرخ�ص له تنفـيذ قرار الهيئة .
 -15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-15يلتزم 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 .
 2-15على املرخ�ص له الت�أكد من �أن كل مكونات الأنظمة املرخ�صة والأجهزة املربوطة
بها والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمدة وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو تتوافق مع موا�صفات
فنية حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
 -16ربط 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 .
� -17إ�صدار الفواتري :
 1-17ال يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل
مبلغ مدرج فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
 2-17يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري وفقا
لل�شرط ( ، )1-17ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه الالئحة قبل
و�ضعها مو�ضع التطبيق .
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 3-17على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تراها الهيئة �ضرورية للت�أكد
من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري تت�صف باخل�صائ�ص الواردة فـي الالئحة
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )2-17من هذا الرتخي�ص  ،ويتعني االحتفاظ
بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن �سنتني من تاريخ �إعدادها .
 4-17على املرخ�ص له �أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر ب�أي معلومات
تطلبها ب�شكل معقول للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري ،
و�أن ي�سمــح لأي �شخــ�ص ميثلهــا بحرية الدخول �إىل �أي موقع لفح�ص �أو اختبار
نظام �إ�صدار الفواتري �أو �أي جزء منه .
 5-17على املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ ت�شغيل النظام
�أن يقدم معلومات مبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه  ،فـيما يتعلق
ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري تعرفة معقولة تقرها
الهيئة .
 -18الرتقيم :
على املرخ ـ ــ�ص ل ـ ــه االلت ــزام بخط ـ ــة الرتقيـ ــم الوطن ــي وبكـ ــل القـ ــرارات �أو الأوام ـ ــر
�أو الإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة .
 -19تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية :
 1-19تخ�ص�ص الهيئة للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات
الراديوية �أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا
تنـ�ص عليــه 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�سم ــاح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستعم ــل �أيا من الأجهــزة الراديوي ــة املكونــة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطــرة و�إ�شراف املرخ ــ�ص له
�أو خمول 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 �إىل
حمطاته الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ ،
وذلك م ــن �أج ــل التحق ـ ــق من الت ـ ــزام املرخـ ــ�ص ل ــه ب�ش ـ ــروط الرتخي ــ�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 قانون تنظيم
االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل املرخ�ص
له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي � ،أو فـي حالة خمالفة �أي من
البندين (  ) 5 ، 4من املادة (� ، )9أو املادة ( )30من قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 20التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف :
 1-20يلتزم 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 ،
وبتحقيــق ن�ســب التعميــن املو�ضحــة بامللحــق (ج) لك ــل مرحل ــة  ،وللهيئة توقيع
الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب على �أال تقل هذه
الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .
 2-20للمرخــ�ص له توظيــف خبــراء �أجانــب لرتكيــب وت�شغيــل و�صيانــة وا�ستغ ــالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
والقرارات ذات ال�صلــة � ،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 .
 -21التزامات 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 :
 1-21يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية املعلومات
و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله من �أي �شخ�ص يزوده
باخلدمــات املرخ�صـ ــة  ،وذلك عن طريـ ــق و�ضـع الإج ــراءات املنا�سبــة وتطبيقهــا
للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
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 2-21على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
على ال�سرية بالقدر الذي ير�ضي الهيئة بناء على طلبها املعقول  ،وفاء مبتطلبات
ال�شرط (. )1-21
 3-21يلتــزم املرخ ــ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمــح با�ستعمــال �أي جهــاز من مكون ــات
الأنظمــة املرخ�ص ــة الق ــادرة على الت�سجي ــل �أو املراقبــة ال�صامتة �أو التن�صــت
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 .
 4-21للمرخ�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 ،
وعلـى املرخ ـ ـ ــ�ص لـ ــه فـ ــي احلالتي ــن �إع ـ ــالم املنتفــع الـ ــذي �ست�سج ـ ــل مكاملاتـ ــه ،
و�أن يحتفــظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعيــن الذيــن رمبا ت�سجــل
مكاملاتهــم  ،و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 -22حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-22يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله �أو �أعمال فروعه الآتية :
أ�  -خدمة ال�صوت الأ�سا�سية .
ب  -خدمة بطاقات االت�صال الدولية املدفوعة القيمة .
ج  -خدمات القيمة امل�ضافة .
 2-22على املرخــ�ص ل ــه �أن يحتف ـ ــظ بال�سج ـ ــالت التــي تبيــن التحويالت املادية بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1-22
� 3-22إذا ات�ضح للهيئة �أن املرخ�ص له يخالف ال�شرط ( )1-22ف�سوف تتخذ الإجراءات
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع  ،مع الأخذ بعني االعتبار ما �إذا كان املرخ�ص له
قام بالدعم بغر�ض الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا الرتخي�ص
من عدمه .
 -23حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة :
 1-23ال يج ــوز للمرخ ــ�ص ل ــه فـيمــا يتعل ــق بالأ�سع ــار �أو ال�شروط املطبقــة �أو �سواهــا
�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
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باخلدمات املرخ�صة  ،ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
�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 .
 2-23ال يجوز للمرخ�ص له �أن ينخرط فـي �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
أ� � -إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن فـي �أي �سوق خدمة ات�صـاالت .
ب  -بالدخول 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�ستغــالل املعلوم ــات التــي ح�ص ــل عليهــا من مرخ�صيــن �أو موف ــري خدمـ ــة
�آخرين لأغرا�ض منافـية للمناف�سة .
د  -للهيئة 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 .
 -24متطلبات املحا�سبة :
 1-24على املرخ ــ�ص له خــالل خم�ســة �أ�شهــر من نهاي ــة كل �سنــة ماليــة � ،أن ي�سلــم �إىل
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 .
 2-24يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم للهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص اقرتاحا بالنظــام املحا�سبــي الــذي ي�سم ــح بت�سجي ــل اال�ستثم ــارات
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 ثالثة �أ�شهر
من تاريخ ت�سليمه لها .
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 3-24للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط (، )2-24
�أو �إذا ارت�أت خالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديال لهذا النظام قد �أ�صبح مطلوبا
بدرجة معقولة � ،أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى خالل فرتة معقولة نظاما
حما�سبيا حمددا .
 4-24للهيئة �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 .
� 5-24إذا ف�شــل املرخ ــ�ص له فـي الوف ــاء بااللتزامــات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط
(� ، )2-24أو �إذا كان 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 ( )22من هذا الرتخي�ص  ،فلها �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 .
 -25االلتزام بتوفـري املعلومات :
 1-25على 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 ،
وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية و�أي بيانات
�أخرى .
 2-25عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليــه عبئـ ــا باهظ ــا فــي �سبي ــل احل�صـ ــول على املعلوم ــات وتوفـريهــا للهيئــة ،
�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 .
 3-25يتيــح املرخـ ــ�ص ل ـ ــه للهيئ ـ ــة �أو من تفو�ضه ــم حري ـ ــة الو�ص ـ ــول ف ــي �أي وقـ ــت
إ�لـ ــى كل �أجهزت ــه ومعدات ــه ومرافق ــه وكتبــه و�سجالت ــه ذات العالقــة بتنفـي ــذ
�شروط الرتخي�ص .
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 -26التغيري فـي ملكية الأ�سهم :
 1-26يلتزم 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 �إىل الأ�سهم التي
يعرف املرخ�ص له �أن ممثلني له يحملونها � ،سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري
�أيا من الن�سب الآتية :
)%5( -1
)%10( -2
)%20( -3
)%33.3( -4
)%50( -5
)%66.6( -6
 2-26يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ثالثني 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 ( )% 50من �أ�سهم املرخ�ص له .
 -27ر�سوم الرتخي�ص :
يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية :
أ�  -ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص لأول مرة مبلغا قدره ( )20000ع�شرون �ألف ريال عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على (  )%1من �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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 -28حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-28يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إىل �أي �شخ�ص �آخر
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 2-28كل �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 التنظيم �أو غري
ذلك  ،يتعيــن عليه  -ك�شرط الكت�ســاب احلقــوق التي يرتبهــا هذا الرتخيــ�ص -
�أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 -29النزاعات :
للهيئة حق النظر فـي النزاعات التي تن�ش�أ بني املرخ�ص له واملرخ�صني �أو موفري
اخلدمة الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فـيها وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
ال�سارية والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها ملزمة جلميع
الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إىل هيئة حتكيم .
						
 - 30الغرامات :
مع عــدم الإخــالل ب�أي ج ـ ــزاءات �أو غرام ــات من�صو�ص عليها فـ ــي هذا الرتخيـ ــ�ص ،
�أو �أي عقوبـ ــات منـ�صو�ص عليـها فـي قانــون تنظي ــم االت�ص ــاالت والقواني ــن ا ألخ ــرى ،
�أو اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها يطبق الآتي :
� 1-30إذا ف�شل املرخ�ص له فـي �إ�صالح �أي �ضرر نا�شئ عن عدم االلتزام ب�أي من �شروط
الرتخي�ص تفر�ض عليه الهيئة غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة
لإ�صالح ال�ضرر .
 2-30تخطــر الهيئ ــة املرخــ�ص له كتابــة بجوانب الإخالل  ،ويعطــى مهل ــة معقول ــة
تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن خم�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 .
� 3-30إذا مل تقر الهيئة اخلطة �أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذها خالل املدة املحددة
تفر�ض عليه الغرامة املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-30من هذا الرتخي�ص .
 - 31اختيار امل�شغل :
على املرخــ�ص له دع ــم تقنيــة اختيــار امل�شغ ــل ح�سـب املكامل ــة وتقنيــة االختيــار امل�سب ــق
للم�شغل .
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امللحــق (�أ)
�أنظمة االت�صاالت املرخ�صة
 -1حمطة �أر�ضية لالت�صاالت الف�ضائية لربط ال�سلطنة دوليا .
 - 2معرب االت�صاالت الدولية (. )International Gateway
امللحـــق (ب)
التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية
حجم اال�ستثمارات الر�أ�سمالية خالل ال�سنوات ال�ست الأوىل من تاريخ منح الرتخي�ص :
ال�سنة
الأوىل

ال�سنة ال�سنة ال�سنة ال�سنة ال�سنة
الثانية الثالثة الرابعة اخلام�سة ال�ساد�سة

امل�صروفات
الر�
أ�سمالية 106.607 106.607 133.754 106.607 152.708 1.007.204
(بالريال
العماين )
�إذا مل يحقق املرخ�ص له فـي �أي �سنة االلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة اال�ستثمارية ،
فللهيئة �أن تخ�صم ما يقابل حجم عدم االلتزام من قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ .
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امللحـــــق (ج)
ن�سب التعميـــــــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :

امل�ستــوى

(� )12شهرا (� )24شهرا (� )36شهرا (� )48شهرا (� )60شهرا
من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص

موظف
تنفيذي

%17

%33

%33

%50

%50

مديـــر

%13

%37

%50

%50

%50

رئي�س دائرة

%40

%60

%70

%70

%70

رئي�س ق�سم

%57

%69

%75

%77

%87

اخت�صا�صي

%48

%78

%87

%90

%91

موظف
م�ساندة

%76

%84

%92

%94

%94

الإجمايل

%57

%77

%86

%88

%90

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 - 20من هذا الرتخي�ص .
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