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قـــرار
رقـــم 2016/47
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تقديـم خدمـة مركـز الدعـم الهاتفـي للعمـالء
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القــرار رقـ ــم  2012/116ب�إعفــاء بعــ�ض خدمــات االت�ص ــاالت م ــن �أحك ــام الرتاخيـ ــ�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إل ــى الئحـ ــة تنظي ـ ــم تقدي ــم خدمـ ــة مرك ــز الدعـ ــم الهاتف ــي للعمالء ال�صــادرة بالقـ ـ ــرار
رقم ، 2015/17
و�إلـ ـ ـ ــى موافقـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئ ـ ــة تنظيـ ــم االت�ص ــاالت ف ـ ــي اجتماعـ ــه رقـ ـ ــم ()2016/2
بتاريخ 2016/3/27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم تقدمي خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقــم  2015/17ب�إ�صدار الئح ــة تنظي ــم تقدي ــم خدمــة مرك ــز الدعـم الهاتفـ ــي
للعمالء امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  6 :مـن رمـ�ضــــان 1437هـ
املوافــــق  12 :مـن يـونيــــــــو 2016م

حممـــد بن حمــــد الرحمــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحــة تنظيــم تقديــم
خدمــة مركــز الدعـم الهاتفــي للعمـالء
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يق�صد بخدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء :
اخلدمــة التــي تعتم ــد عل ــى ا�ستخـ ــدام و�سائل االت�صــاالت لتلقــي اال�ستف�سـ ــارات  ،وتقدي ـ ــم
املعلومـات عـن املنتجـات �أو اخلدمـات للمنتفعــني .
املــادة ( ) 2
ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه الالئحة خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء التي تقدمها
بع�ض اجلهات خلدمة موظفـيها �أو منتفعيها .
املــادة ( ) 3
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط تقدمي خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء بالآتي :
-1
-2

-3
-4
-5

1االحتفــاظ ب�سجــالت املكاملات التي يتم �إجرا�ؤهــا مبركــز الدعم الهاتفــي للعمـالء
ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتقدميها �إىل اجلهات املخت�صة عند الطلب .
2االحتفــاظ بالت�سجيـالت ال�صوتي ــة للمكاملات التي يت ــم �إجرا�ؤه ــا مبركـ ــز الدعـ ــم
الهاتف ــي للعم ــالء للت�أك ــد من ج ــودة ال�ص ــوت  ،وتقدميه ــا �إىل اجله ــات املخت�ص ــة
عند الطلب .
�3ضمــان �سري ــة املعلوم ــات التي يح�صل عليها خــالل عملــه مــن �أي �شخــ�ص يــزوده
باخلدمة  ،ما مل يكن قانونا ملزما ب�إف�شائها .
4متكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية الو�صول فـي �أي وقت
�إىل الأجهزة واملعدات ذات ال�صلة بتقدمي اخلدمة .
5تزويد الهيئة بناء على طلب مكتوب ب�أي بيانات �أو �سجالت ترى �ضرورة موافاتها
بها .
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�6 -6أال يقل عدد املقاعد املقررة ملركز تقدمي اخلدمة عن ( )5خم�سة مقاعد .
�7 -7أن تكون الأنظمة والأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة وحفظ بيانات املنتفعني
داخل ال�سلطنة .
8 -8عدم نقل بيانات املنتفعني �إىل خارج ال�سلطنة .
9 -9تقدمي اخلدمة فقط من خالل ال�شبكات املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة .
10 10عـ ــدم تقديـ ــم خدمـ ـ ــات ا�ست�شاري ــة �إال بع ــد احل�صـ ــول علــى الرتاخيــ�ص املهنــية ،
وفق ــا للإجـراءات املعمــول بها فـي ال�سلطــنة  ،وي�ستثن ــى من ذلك مراكز الدعــم
الهاتف ــي التابعة جلهات حا�صلة على هذه الرتاخي�ص .
11 11عــدم ا�ستغــالل �أرقـ ــام هواتــف املنتفعني ب ـ�أي �شكل من الأ�شكــال  ،وي�شمــل ذلك ،
عل ــى �سبي ــل املثـ ــال  ،ا�ستخدامه ــا فـي حمـ ــالت �إعالنيـ ــة �أو بي ــع قواعـ ــد البيانـ ــات
التي حتتوي على هذه الأرقام �إىل جهات �أخرى دون �إذن م�سبق من �صاحب الرقم .
املــادة ( ) 4
مـ ــع عـ ــدم الإخ ـ ــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أو ج ــزاء من�صــو�ص عليـ ــه فـي قان ــون تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت
واللوائ ــح والقـرارات ال�صـ ــادرة تنفـيذا ل ــه � ،أو فـي �أي قان ــون �آخــر  ،يجــوز للهيئــة فـي ح ــال
خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة قطع خدم ــات االت�صاالت عن مركز الدع ــم الهاتف ــي
املخال ــف م�ؤقتـ ــا � ،أو فـ ــر�ض غرامـ ــة �إداريـ ــة ال جت ــاوز (� )1000أل ــف ريال عمانـ ــي عن كــل
خمالفــة � ،أو اجلم ــع بــني كليهم ــا .
وفـي حال تكرار املخالفة يكون للهيئة قطع خدمات االت�صاالت عن مركز الدعم الهاتفـي
املخالف نهائيا �أو م�ضاعفة الغرامة � ،أو اجلمع بني كليهما .

