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للنطاق العري�ص )�ص.م.ع.م( لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة البنية الأ�سا�سية 

للنطاق العري�ص وتقديم خدمات النطاق العري�ص

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ص 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 الأولـــــى

اإ�ســدار ترخيـــ�ش من الفئـــة الأولى لل�سركة العمانية للنطاق العري�ش )�ش.م .ع .م( لإن�ساء 
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املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 10 مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 17 مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
 قابو�ص بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلــزء الأول
تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 ( 
 تعريفـــات

اأحكام هذا الرتخي�ش ومالحقه يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني  فـي تطبيق 
قرين كل منها ، ما مل يقت�ش �سياق الن�ش خالف ذلك : 

1 - الهيئــــة : 
هيئة تنظيم الت�سالت املن�سو�ش عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت .

2 - التابـــع : 
اأي �سخـــ�ش طبيعـــي اأو معنـــوي واقـــع حتــت حتكـــم ، اأو �سيطــــرة �سخـــ�ش اآخـــر طبيعــــي 

اأو معنوي ، ب�سكل مبا�سر ، اأو غري مبا�سر .

3 - حتكــم اأو �سيطــرة : 
ال�سلطـة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة لتوجيه �سخ�ش طبيعي ، اأو معـنوي واإدارته ، �سواء 
مـــن خـــالل حق امللكية حل�س�ش اأو اأ�سهم اأو حق الت�سويــت اأو ملكية �سندات اأو �سراكة 

اأو ملكية اأي م�سلحة اأخرى اأيا كان م�سدر هذه احلقوق .

4 - التاريـخ الفعلـي ل�سريـان الرتخيـ�ص : 
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ش .

5 - النطــاق العريــ�ص : 
خدمــــــة ات�ســــالت توفــــر �سرعـــة تنزيـــل علـــى الإنرتنـــــت للم�ستخــــدم النهائـــي تزيــــــد 

على )256( كيلو بايت/الثانية ، وتتوفر ب�سكل دائم .

6 - خدمــات النفــاذ : 
نفـــاذ املرخــ�ش لـــه اإلى �سبكات مرخ�ش له اآخر ، بغر�ش التمكـــن من تقديــم خدمــات 
الت�سالت ، مبا فـي ذلك ربط اأجهزة الت�سالت با�ستخدام و�سائل �سلكية اأو راديوية 
والنفــــاذ لأي بنيــة اأ�سا�سيـــة وت�سمل املباين والأبراج والأنابيـــب اخلا�ســــة بالأ�ســــالك 

والكابالت .
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7 - منطقـة الرتخيــ�ص : 
كامل املنطقة اجلغرافـية لل�سلطنة .

8 - امل�سغــل املرخــ�ص : 
اأي �سخــ�ش طبيعــي اأو معنــوي مرخــ�ش لــه بت�سغيل بنية اأ�سا�سيـة لنظـام ات�ســالت 
عامـة ، اأو تقديـم خدمــات الت�سالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعــة ل�سبكات 

ات�سالت عامة من الفئة الأولى ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .

9 - موفــر خدمــة : 
اأي �سخــ�ش طبيعـــي اأو معنــــوي ، مرخـــ�ش لـــه بتقديـــم خدمـــات الت�ســـالت العامـــــة 

الإ�سافـية ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .

10 - اإجمالـي الإيـرادات ال�سنويـة للمرخـ�ص لـه : 
جميع الإيرادات التي يحققها 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 يحققها من املرخ�سني الآخرين بعد خ�سم تكلفة اإنهاء املكاملات املرتتبة على 
الربــط البينــي واملدفوعة للمرخ�سني الآخرين ، فـيمـــا عــدا بيـــع وتاأجـــري الأجهــــزة 

الطرفـية .

11 - الأجهـزة الطرفـية : 
اأجهــزة الت�ســالت اخلا�سة باملنتفــع التـــي متكنــــه مــن الت�ســال مــن خـــالل �سبكــــة 

ات�سالت عامة اأو خا�سة .

12 - �ساتــل : 
جهاز ات�سالت فـي مدار حول الأر�ش .

13 - القــوة القاهــرة : 
كل ما هو خارج عن اإرادة املرخ�ش له ، وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .

14 - منطقــة اخلدمــة : 
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ش ، والتي ين�سئ فـيها املرخ�ش له نظام الت�سالت ، 
والتــي يكون فـيهـــا قادرا ب�سكـــل عــــام علــى توفـري خدمــــات الت�ســــالت لأي �سخـــ�ش 

يطلبها . 
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املــادة ) 2 (

املجـــال

يرخــ�ش لل�سركــة العمانيــة للنطـــاق العريــ�ش )�ش.م.ع.م( باإن�ســاء وت�سغيل و�سيانــة البنيــة 
وال�شروط  العري�ض طبقا للأحكام  النطاق  العري�ض وتقدمي خدمات  للنطاق  االأ�شا�شية 

املن�سو�ش عليها فـي هذا الرتخي�ش ومالحقه .

املــادة ) 3 ( 

 الربـــط

يخول املرخ�ش له ربط الأنظمة املرخ�سة بـالآتي : 
1 - اأي نظام ات�سالت مرخ�ش مبوجب املــادة )21( من قانون تنظيم الت�سالت . 

2 - اأي نظام ات�سالت خارج ال�سلطنة .

3 - اأي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .

4 - اأي جهاز ات�سالت متت املوافقة عليه للربط البيني ، وفقا لأحكام قانون تنظيم 
الت�ســـالت ولئحتــــه التنفـيذيــــة اأو القــــرارات ال�ساريــة اأو املوا�سفــات الفنيــة التي 

حتددها ، اأو توافق عليها الهيئة .

املــادة ) 4 ( 

الإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ص

1 - يدفع املرخ�ش له حلكومة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنوية املقررة من قبلها عن كل �سنة من 
�سنوات الرتخي�ش ، وحت�سب بناء على اإجمايل الإيرادات املحققة حتى 31 من دي�سمرب 
غري  الأ�سا�سية  البنية  ا�ستغالل  من  املحققة  الإيرادات  ت�ستمل  ل  بحيث   ، ال�سنة  من 
الن�سطة . وتدفع قبل 30 من يناير من ال�سنة التالية ، على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة 

املدة من ال�سنة الأولى لهذا الرتخي�ش . 

2 - يدفع املرخ�ض له للهيئة ر�شوم الرتخي�ض التي تقررها وفقا لل�شرط )23( من اجلزء 
الثاين من هذا الرتخي�ش .
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املــادة ) 5 ( 

املـــدة

مــدة هــذا الرتخيــ�ش )25( خمـ�ش وع�سرون �سنـــة ، قابلـــة للتجديــد ، وفقـــا لأحكــام قانــــون 

تنظيم الت�سالت . 

املــادة ) 6 ( 

التعديـــــل

للهيئة واملرخ�ش له التفاق معا كتابة على تعديل الرتخي�ش . - 1

يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ش ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .- 2

املــادة ) 7 ( 

 الإلغــــاء

للهيئة بقرار م�سبب اإلغاء الرتخي�ش اأو اأي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فـيما يتعلق - 1

بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 

اإلغاء الرتخي�ش فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ش له خلدماته خالل - 2 للهيئة احلق فـي 

)12( اثني ع�سر �سهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش .

املــادة ) 8 ( 

 النتهـاء

ينتهي الرتخي�ش بانتهاء مدته ، ما مل يجدد وفق ما ين�ش عليه قانون تنظيم الت�سالت . - 1

الت�سفـية - 2 اأو دخـل مرحلـة  لــه  القانونيـــة للمــرخ�ش  ال�سخ�سية  اإذا انحلت  كما ينتهــي 

اأو تنازل عن امللكية  اأثر مماثل  اأي اإجراءات ق�سائية ذات  اأو اتخذت �سده  اأو الإفال�ش 

مل�سلحة دائنيه ، اأو اأي �سبب اآخر مماثل .
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املــادة ) 9 ( 

اللتـــــزام

يلتزم املرخ�ض له - اإ�شافة اإلى االأحكام وال�شروط املن�شو�ض عليها فـي هذا الرتخي�ض - - 1
باأحكام قانون تنظيم الت�سالت والالئحة التنفـيذية ، وبكل القوانني واللوائح املعمول 
ت�سدرها  التي  والإر�سادات  والأوامر  والقرارات  واللوائح   ، ال�سلة  ذات  والقرارات   ، بها 

الهيئة من وقت اإلى اآخر .
يلتزم املرخ�ش له - بعد موافقة احلكومة - بدرا�سة طرح ما يراه منا�سبا من اأ�سهمه - 2

فـي اأ�سول ال�سركة املرخ�سة بهذا الرتخي�ش لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط لالأوراق 
املالية خالل )5( خم�ش �سنوات من تاريخ �سريان الرتخي�ش . 

مع عدم االإخلل بالتزام الرئي�ض التنفـيذي للمرخ�ض له بتنفـيذ اأحكام و�شروط هذا - 3
الرتخي�ش ، يحدد املرخ�ش له - فـــي احلالت التي ت�ستدعي ذلك - اأحد كبار مديريه ، 
ل تقل درجته عن درجة مدير تنفـيذي بالهيئــة ، تكون مهمته الت�سال بهـــا ، ومتابعة 

تنفـيذ قراراتها على الوجه الأكمل .

املــادة ) 10 ( 

 الإخطــــارات

جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�سدرها الهيئة للمرخ�ش له تر�سل بالربيد على عنوانه 
امل�سجل ر�سميا ، اأو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سليم . 

اجلــزء الثانـــي

اأوال : ال�شــــروط 

1 - اخلدمات املرخ�سة : 
يخول املرخ�ش له تقدمي خدمات الت�سالت التالية فـي منطقة الرتخي�ش على   - 1-1
ال�سبكة  اأنظمـة الت�سـالت املرخ�ســة وتو�سيالت  اأ�ســـا�ش غيـــر ح�سري بوا�سطــة 
على اأن ي�سمل ذلك اإن�ساء البنية الأ�سا�سية للنطاق العري�ش و/اأو تقدمي خدمات 
 ، العري�ش  للنطاق  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق  العري�ش  النطاق 

والتي ت�ستمل على : 
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و�ســـف خمتـــ�سرا�ســــم اخلدمــــة

الفئة 1 : خدمـات البنيـة الأ�سا�سيـة غيـر الن�سطـة

النفاذ اإلى �سبكة الألياف 
GPON الب�سرية غري الن�سطة

عبارة عن : 
اإلى �سبكة الألياف الب�سرية - 1 خدمة ات�سالت ت�ستخدم للنفاذ 

من نقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له اإلى نقطة نهاية الألياف 
)FTP( فـي املباين ال�سكنية )�سواء كانت وحدة �سكنية واحدة 

اأو عدة وحدات �سكنية( .
، فت�شتخدم موزعات - 2 اإلى عدة نقاط  النفاذ من نقطة  خدمة 

غري ن�سطة فـي �سبكة توزيع الألياف للو�سول اإلى امل�ستخدمني 
النهائيني . 

و ت�سمل اخلدمة ما يلي : 
ال�سرتاك فـي �سلك األياف واحد جمدول من اإطار التوزيع - 

الب�سري )ODF( لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له اإلى املوزع 
املخ�س�ش .

نهاية -  نقطة  اإلى  املوزع  من  خم�س�ش  واحد  األياف  �سلك 
الألياف )FTP( فـي املباين ال�سكنية والتجارية . 

 - )ODF( الب�سري  التوزيع  اإطار  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له .

باملبنـــى -  اخلا�سة  الت�سالت  غرفة  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
)حيثما ينطبق ذلك( ، ميكـــن توفـري حمطــــة خط ب�سري 

)OLT( عند احلاجة . 

النفاذ الب�سري
)P2P( من نقطة اإلى نقطة 

خدمة ات�سالت من نقطة اإلى نقطة )P2P( ت�ستخدم فـي �سبكة - 
الب�سري  التوزيع  اإطار  من  الن�سطة  غري  الب�سرية  الألياف 
نهاية  نقطة  اإلى  له  للمرخ�ش  تابعة  تواجد  لنقطة   )ODF(

الألياف )FTP( فـي مباين امل�ستخدمني النهائيني . 
ت�سمل اخلدمة ما ياأتي : 

�سلك األياف واحد جمدول وخم�س�ش من نقطة تواجد تابعة - 
للمرخ�ش له اإلى مباين امل�ستخدمني النهائيني .

 - )ODF( الب�سري  التوزيع  اإطار  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له .

باملبنى -  اخلا�سة  الت�سالت  غرفة  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
)اإن اأمكن ذلك( .

ميكن توفـري حمطة خط ب�سري )OLT( عند احلاجة .- 
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تابع الفئة 1 : خدمات البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة

نواقل الألياف الب�سرية

خدمة ات�سال من نقطة اإلى نقطة )P2P( ت�ستخدم فـي �سبكة الألياف 
الب�سرية غري الن�سطة من املوقع املتنقل للمرخ�ش له اأو موقع متنقل 
مل�سغل اأو نقطة تواجد مل�ستخدم اإلى اإطار التوزيع الب�سري )ODF( فـي 
نقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له ، اأو اأي نقطة تواجد اأخرى مل�ستخدم . 

ت�سمل اخلدمة ما ياأتي : 
األيـــاف واحد جمدول وخم�س�ش من موقع متنقــــل -  �ســــلك 

اإلى نقطة تواجد اأو من نقطة تواجد اإلى اأخرى .
خدمة ربط واحدة فـي املوقع املتنقل اأو نقطة التواجد .- 
 - )ODF( الب�سري  التوزيع  اإطار  فـي  واحدة  ربط  خدمة 

لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له )اإن اأمكن ذلك( .
عنـــد احلاجـــــة -  ن�سطـــة  ات�ســـالت  اأجـــهزة  ا�ستخـــدام  ميكــــن 

كالو�سالت الراديوية واأجهزة الإر�سال .

امل�ساركة فـي الأبراج

اأو  الأجهزة  برتكيب  راديوية  ات�سالت  خدمات  م�سغل  يقوم  اأن 
مبداأ  وفق  له  للمرخ�ش  التابع  الربج  فـي  به  اخلا�سة  املعدات 
امل�ساركة فـي املواقع ، حيث يقوم امل�سغل با�ستئجار م�ساحة اأر�سية 
وا�ستئجار  له  للمرخ�ش  التابعة  لالإيجار  املتاحة  املنطقة  فـي 
لرتكيب  الربج  فـي  م�ساحة  با�ستخدام  ت�سريح  على  احل�سول  اأو 

الهوائيات والكابالت املحورية اخلا�سة به . 

خدمات امل�ساركة فـي املواقع

خدمــــــات تقــــدم ملوفــــــري اخلدمات من اأجـــل ا�ست�سافـــة معـــــدات 
اأو اأجهـــزة اأو خوادم ال�سبكــــة الن�سطة التابعــة لهــم اأو اأي اأجهـــزة 
اأخرى ت�ستخدم فـي الربــط البينـــي )اأجهزة امل�ساركة فـي املواقع( 

لغر�ش ربطها مع �سبكة املرخ�ش له . 
وت�سمل توفـري امل�ساحة املطلوبة للم�ستاأجر لو�سع معدات واأجهزة 
وخوادم ال�سبكة الن�سطة التابعة له اأو اأي اأجهزة اأخرى ت�ستخدم 
التاليـــــة  الأ�سا�سيــــة  الت�سهيـــــــالت  وتوفـري   ، البينــــي  الربـــط  فـي 
املواقع  فـي  امل�ساركة  خدمات  من  كجزء  املطلوبة  امل�ساحة  فـي 

)حيثما ينطبق ذلك ( : 
نظام تكييف الهواء .- 
تيار كهربائي مرتدد .- 
كابل تو�سيل الإر�سال . - 
نظام اإطفاء احلرائق .- 
نقاط تاأري�ض . - 
نظام الدخول بالبطاقة . - 
عازل �سد املاء والغبار .- 



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

و�ســـف خمتـــ�سرا�ســــم اخلدمــــة

الفئة 2 : خدمات النفاذ فـي املناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج املباين

النفاذ باجلملة

 عن طريق ال�سواتل

خدمة النفاذ عرب الأقمار ال�سناعية للمرخ�ش له �سوف ت�ستخدم 

اأنظمــة عري�سة النطــاق عبــر ال�ساتل لتقديــــم خدمـــات ات�ســـالت 

هذه  و�ست�سمل   ، والريفـية  البعيدة  املناطق  فـي  عالية  ب�سرعات 

اخلدمة ثالث فئات : 

اإلى املنازل )DTH( خلدمــة املنتفعني  1 - التو�سيــل املبا�سر 

الأفراد . 

2 - ال�سبكات املغلقة ، وت�سمل - على �سبيل املثال ل احل�سر - 

املدار�ش واملراكز ال�سحية ومراكز ال�سرطة وغريها .

املتنقلة  الت�سالت  ل�سبكات  الرئي�سية  الأ�سا�سية  البنى   -  3

والراديوية الثابتة وغريها من ال�سبكات املماثلة .

االت�شال عرب نقاط 

النفاذ خارج املباين

ات�سال ن�سط بني جهاز طرفـي لل�سبكة الب�سرية فـي نقطة النفاذ 

خـــارج املبانــي وبــني املرخـــ�ش لـــه ، ويتوفر مب�ستويـــات خمتلفــــة 

 ، اخلدمة  جلودة  متعددة  وخيارات  الرتددي  النطاق  عر�ش  من 

وي�ستخدم لربط حمطات احلافالت وجتهيزات الطرق وتقاطعات 

الطرق واللوحات الإعالنية الرقمية وغريها .

الفئــة 3 : اخلدمـــات املــــدارة لل�سبكــــة

خدمات 

الت�سغيل وال�سيانة لل�سبكة

تقدمي خدمـــة اإدارة و�سيانة ال�سبكة للمرافق واملوؤ�س�سات احلكومية 

لتحقيق الإدارة الفعالة لل�سبكات امل�سرتكـــــــــة وتخفـي�ش النفقات 

الت�سغيلية للمرافق .

اخلدمــــــة قائمة على توفـري احللول ويكون تقدميها على اأ�سا�ش 

كل حالة على حدة فـي حال ت�سافر اجلهود .
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للمرخـــ�ش لـــه - بعد موافقـــة كتابيـــة م�سبقة من الهيئة - تقديــــم اخلدمـــات   -2-1
املرخ�سة ، 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 .

التزامات ال�ستثمارات الراأ�ش مالية : - 2

على املرخ�ش له تنفـيذ اخلطة ال�ستثمارية الراأ�ش مالية املتفق عليها مع الهيئة   1-2
وفقا للملحق )اأ( من هذا الرتخي�ش ، وفـي حالة اأي تغيري فـي هذه اخلطة ، يجب 

على املرخ�ش له احل�سول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة . 

2-2 مع عدم االإخلل بال�شرط )21( من هذا الرتخي�ش يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ 
اأ�سهر  اإطــار يتفق عليــه مــع الهيئــة خــالل )3( ثالثة  ب�سجــــالت للمعلومــــات فـي 
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخيـــ�ش ، وذلك للتاأكد اأنه ملتزم مبوجب اخلطة 
ال�ستثمارية الراأ�ش مالية املعتمدة . كما يلتزم املرخ�ش له بالوفاء باأي متطلبات 
تتعلــــق بـــاأي اإف�ســـــاح خـــا�ش عــن املعلومــات اأو متطلبـــات الإخطـــار وفقـــا للقانـــون 

اأو الرتخي�ش اأو اللوائح ال�سارية اأو توجيهات الهيئة . 

يلتـــزم املرخـــ�ش لــــه مبوافــــاة الهيئـــة ب�سكــــــل دوري )ن�ســـف �سنــــوي( حــــول التطــــور   3-2
فـي تنفـيذ اخلطة ال�ستثمارية ، وكذلك حجم الإيرادات .

التزامات تو�سعة ال�سبكة : - 3

يلتزم املرخ�ش له بخطة تو�سعة ال�سبكة املو�سحة فـي امللحق )اأ( من هذا الرتخي�ش .

متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة : - 4

4-1 يلتزم املرخ�ش له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية من اأجهزة 
ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة الت�سالت املرخ�ش له بها ، والتي تتيح 
اأن  على   ، الوطني  الأمن  ملتطلبات  حتقيقا  �سبكته  على  الدخول  الأمنية  للجهات 
التقدم  مبراعاة  املطلوبة  الفنية  الإمكانيات  توفـري  مع  اخلدمة  تقدمي  يتزامن 
الفني ، ويتحمل املرخ�ش له فـي حالة تغيري اأنظمة �سبكته تكاليف حتديث الأجهزة 
التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي تاأثرت بالتغيري ، وذلك وفقا ملا تن�ش عليه 

القرارات التي ت�سدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
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4-2 فـي حالة حدوث كارثة طبيعية ، اأو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة ، فللوزير 
اأن ي�ستدعي - لغر�ض مواجهة هذه الكوارث اأو احلوادث - جميع خدمات و�سبكات 
ات�ساالت املرخ�ض له والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات 
وال�سبكات . وعلى املرخ�ض له اأن يقدم للهيئة )خطة الطوارئ( التي ينوي اتباعهـا 
يقوم  واأن   ، الرتخي�ض  ل�سريان  الفعلي  التاريخ  �سهرا من  اثني ع�سر  خالل )12( 

بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .

له  املرخ�ض  فعلى   ، الوطني  باالأمن  تتعلق  االأزمة  اأو  الطارئة  احلوادث  كانت  اإذا   3-4
 ، واأن ينفذ خطة الطوارئ   ، الهيئة  التي حتددها  االأمنية  اأن يتعاون مع االأجهزة 

ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .

5 - التزامات املرخ�ض له جتاه املنتفعني : 

يلتزم املرخ�ض له بتقدمي خدماته املرخ�سة اإلى موفري خدمات االت�ساالت العامة   1-5
املرخ�سني ، وذلك بناء على طلب معقول ، واأ�سا�ض غري ح�سري . 

يلتزم املرخ�ض له باحل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة فـي حالة رغبته تقدمي   2-5
خدماته املرخ�سة اإلى جهات اأخرى . 

يكــون تقديــم خدمــات االتــ�ساالت املرخــ�سة ، وفقــا للوائــح التنظيمية والقرارات   3-5
واالإر�سادات واللوائح التي ت�سدرها الهيئة . 

5-4 فـي حالة قيام املرخ�ض له بتقدمي خدماته للمنتفعني ، فعليه االلتزام مبا ياأتي : 

5-4-1 يلتـــزم املرخـــ�ض لـــه باإخطـــــار الهيئــــة كتابــــة قبـــل )12( اثنــي ع�ســـر �سهــــرا 
فـي احلاالت االآتية : 

اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة .  اأ - 

اأي تغيري فـي خدمة مرخ�سة قد يجعل اأجهزة اأي من منتفعيه غري  ب - 
قابلة لال�ستخدام ، وكجزء من اإخطاره املكتوب يجب اأن يبني املرخ�ض 
له التحول املالئم للخدمة ، وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة . 

املوحدة  اخلدمة  اتفاقية  منوذج  للهيئة  يقدم  اأن  له  املرخ�ض  على  يجب   2-4-5
ملنتفعيه تت�صمن �صروط واأحوال تزويدهــم باخلدمـــات املرخ�صـــة ، وذلك 

خالل )6( �ستة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ض . 
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اإذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل )30( ثالثني يوما من   3-4-5
تاريخ ت�سليمه لها ي�سبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة اأو من 
النموذج  على  الهيئة  اعرت�ست  اإذا  اأما   ، لتنفـيذه  املحدد  الالحق  التاريخ 
 ، باأ�سباب اعرتا�سها  له كتابة  املرخ�ض  تبلغ  اأن  الفرتة فعليها  خالل تلك 
وعليه خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة اأن 
يعدل النموذج وفقا له ، ويقدمه للهيئة ، وي�سري فـي �ساأن النموذج املعدل 

حكم هذا ال�صرط . 

على املرخ�ض له اأن يبلغ جميع منتفعيه بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة   4-4-5
للمنتفعني وباأي تعديل له ، ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�سة 

وفقا ملا ورد فـي النموذج . 

6 - متطلبات جودة اخلدمة : 

مع عدم االإخالل باأحكام املادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت يلتزم املرخ�ض 
له مبا ياأتي : 

6-1  ال�صوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�صاأن . 

6-2 مع عدم الإخالل بال�صرط )21( ، االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �سكل يتفق 
 ، الرتخي�ض  ل�سريان  الفعلي  التاريخ  اأ�سهر من  �ستة   )6( الهيئة خالل  مع  عليه 
بالوفاء  يلتزم  كما   ، اخلدمة  جودة  مبتطلبات  يلتزم  اأنه  للهيئة  يثبت  اأن  بغر�ض 
موؤ�سرات  وبن�سر   ، الهيئة  تطلبها  اإ�سافـية  معلومات  اأي  عن  االإف�ساح  مبتطلبات 
هذا  من   )21( ال�صرط  مبراعاة  وذلك   ، الإعالم  و�صائل  فـي  اخلدمة  جودة  اأداء 
االأولى  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�ض  االلتزامات  وفـي حالة خمالفة   . الرتخي�ض 
تطبق االإجراءات الواردة فـي الئحة متطلبات جودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ض 

له بتنفـيذها . 

7 - خدمات ال�سيانـة : 

7-1 يلتزم املرخ�ض له بتوفـري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 
يوفر له اخلدمة املرخ�سة ، وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ض ، واأجهزة 

االت�ساالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ض له ، والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع . 
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7-2 ل ينطبق ال�شرط )7 - 1( فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا كان اإ�شالح اأي نظام اأو جهاز غري جمد اقت�شاديا ، اأو اأن قطع الغيار   1-2-7
الالزمة مل تعد متوفرة . 

اإذا راأت الهيئــــة اأنـــه من غيـــر املعقول اأن يطلــــب مـــن املرخ�ص لــــه تقديــــم   2-2-7
اخلدمة املطلوبة بوا�شطة الأنظمــة املرخ�شــة لظــروف معينـــة ، ومنهــا - 

على �شبيل املثال ولي�ص احل�شر - الآتي : 

اأ - ظروف خارجة عن �شيطرة املرخ�ص له . 

ب - اإذا كان من �شاأن تقدمي اخلدمة تعري�ص �شحة اأو �شالمة اأي �شخ�ص 
مكلف بتوفـري تلك اخلدمة خلطر غري مربر . 

ج - اإذا كانت ال�شيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية . 

8 - قطع اخلدمات املرخ�شة : 

8-1 ل يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�شة اأو اأي جزء منها ب�شكل متعمد 
اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات املرخ�شة  فـي الأو�شاع الطبيعية ، كما ل يجوز له 
املتاأثرين  للمنتفعني  زمني معقول  اإنذار  ودون   ، للهيئة  م�شبق  كتابي  اإ�شعار  دون 

بذلك القطع ، اأو هذا التعليق . 

8-2 ل ينطبق ال�شرط )8 - 1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

اإذا كان القطع اأو التعليق راجعا اإلى حالة طارئة ، اأو لقوة قاهرة .  اأ - 

ب - اإذا كـــان القطــع اأو التعليـــق خلدمــــــة مرخــــ�شة يوفرهـــــا املرخــ�ص لـــه ملنتفـــع 
ما ي�شكل نظام ات�شالته خطرا على �شالمة الأنظمة املرخ�شة . 

9 - اللتزام باحل�شول على موافقة الهيئة على اخلدمات اجلديدة : 

9-1 يلتزم املرخ�ص له باحل�شول على املوافقة الكتابية امل�شبقة من الهيئة قبل تقدمي 
اأي خدمات جديدة . 

9-2 يلتــــزم املرخــ�ص لـــه بتقديــم كافة اخلدمــات املرخ�شــة وفقــا لبنود هذا الرتخيــ�ص 
واأي لوائح وقرارات واأوامر واإر�شادات ت�شدرها الهيئة من حني لآخر . 
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10 - تقدمي خدمات النفاذ : 
10-1 مع عدم االإخالل باأحكام قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفـيذية والقرارات 
ال�ســـادرة تنفـيــذا لـــه ، يتعني علــى املرخ�ض له اأن يوفر بناء علــى طلب معقول 
اإلى االأنظمة املرخ�سة  اإمكانية النفاذ  اأو م�سغل مرخ�ض  من اأي موفر خدمة 

على اأ�سا�ض غري ح�سري . 
الدويل  الحتاد  قبل  من  املن�صورة  للتو�صيات  النفاذ  خدمات  توفـري  يخ�صع   2-10
لالت�ساالت ال�سارية فـي حينه ، وتو�سيات واإر�سادات الهيئات الدولية االأخرى ، 
وكـــل اللوائــــح التنظيميــــة والقــــرارات واالأوامر واالإر�ســــادات ال�ساريــــة املفعـــول 

ال�سادرة عن الهيئة . 
10-3 يلتزم املرخ�ض له بالدخول فـي اتفاقيات توفـري النفاذ للم�سغلني املرخ�سني ، 
وملوفري خدمات االت�ساالت املرخ�ســـني ، خـــالل )3( ثالثــــة اأ�سهر من ت�سلم 
طلب كتابي منهم ، وفـي حالة عدم تو�سل الطرفـني اإلى اتفاق خالل الفرتة 

املذكورة ، حتال نقاط اخلالف اإلى الهيئة . 
10-4 يلتزم املرخـ�ض لــه باحل�ســول على املوافقة الكتابية امل�سبقة مـــن الهيئــة قبـــل 
الدخــول فــــي / اأو تعديــــل اأي اتفاقيـــات مع امل�سغلـــني املرخ�ســـني ، اأو موفـــــري 

خدمات االت�ساالت . 
10-5 يلتزم املرخ�ص له ب�صمان اأن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فـيها 
، ومع موفري خدمات االت�ساالت مبنية  امل�سغلني املرخ�سني  املرخ�ض له مع 

على ال�سفافـية ، وعدم التمييز ، واأن تكون �سروطها معقولة . 
10-6 يعفى املرخ�ض له من توفـري خدمات النفاذ اإذا راأت الهيئة اأن مثل هذا الطلب 
غري معقول ، خ�سو�سا - على �سبيل املثال ولي�ض احل�سر- فـي احلاالت االآتية : 

 اأ - عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ض له . 
عندمــا تت�ســبب اأنظمـــــة طالب النفــــاذ ، اأو يحتمــل اأن تت�سبب فـــي خطــر ،  ب - 

اأو تلف ، اأو اأذى الأي �سخ�ض ، اأو اأي ممتلكات . 
اإذا كان هناك احتمال فـي اأن تت�سبب اأنظمة طالب النفاذ فـي اإحداث تلف ،  ج - 
اأو تداخــــل فـي عمـــــل االأنظمــــة املرخ�ســـــة ، اأو تعطيــل خدمــات االت�ســـاالت 

التي تقدمها . 
د - عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية . 
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اأ�سا�س  على  الن�سطة  غري  الأ�سا�سية  للبنية  النفاذ  بتوفـري  له  املرخ�س  يلتزم   7-10
غري ح�سري . ويجب اأن تكون التفاقيات بني املرخ�س له ، وامل�سغلني املرخ�س 
لهم الآخرين ، وموفري اخلدمات غري منافـية لقواعد املناف�سة ، ويجب على 

املرخ�س له توفـري النفاذ لأي مقدم طلب مرخ�س له . 

10-8 يجب اأن تكون اتفاقيات م�ستوى اخلدمة بني املرخ�س له وامل�سغلني املرخ�س 
لهم الآخرين ، وموفري اخلدمات متوافقة مع اللوائح والقرارات التي ت�سدرها 

الهيئة فـيما يخ�س التعرفة وجودة اخلدمة والنفاذ والربط البيني . 

11 - خدمة الطرف الثالث : 

يتعهد املرخ�س له باأن ي�سمح لأي م�سغل مرخ�س ، اأو موفر خدمة اأن يربط   1-11
نظام ات�سالته املرخ�س بالأنظمة املرخ�سة ، لكي يتمكن من توفـري خدمات 

الت�سالت من خاللها . 

من  لأي  معقول  غري  الطلب  اأن  الهيئة  راأت  اإذا   )1-11( ال�شرط  ينطبق  ال   2-11
الأ�سباب الآتية - على �سبيل املثال ولي�س احل�سر - اإذا كان الطلب : 

خارجا عن �سيطرة املرخ�س له .  اأ - 

يت�سبب اأو من املحتمل اأن يت�سبب فـي خطر اأو تلف اأو اأذى لأي �سخ�س اأو  ب - 
اأي ممتلكات . 

يت�سبب اأو من املحتمل اأن يت�سبب فـي تلف ، اأو تداخل فـي عمل الأنظمة  ج - 
املرخ�سة ، اأو تعطيل خدمات الت�سالت التي يقدمها . 

ل يبدو معقول من الناحية العملية .  د - 

12- الربــط البينـي : 

يحق للمرخ�ص له احل�شول على خدمات النفاذ والربط البيني من امل�شغلني   1-12
املرخ�س لهم . 

والقرارات  والإر�سادات  التنظيمية  اللوائح  بجميع  اللتزام  له  املرخ�س  على   2-12
والأوامر التي ت�سدرها الهيئة بخ�سو�س خدمات النفاذ والربط البيني . 
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13 - التوافق الت�سغيلي للأنظمة واملعايري الفنية : 

يلتزم املرخ�ص له باأي لوائح ، اأو موا�سفات فنية ، اأو قواعد ، اأو اإر�سادات ت�سدرها   1-13
مع  املرخ�سة  واخلدمات  للأنظمة  الت�سغيلي  التوافق  �سمان  بغر�ص  الهيئة 
اأنظمة وخدمات االت�ساالت املقدمة من قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل 

ملئم فنيا واقت�ساديا . 

واالأجهــزة  املرخ�سة  االأنظمة  مكونــات  كـــل  اأن  مــن  التاأكـــد  لـــه  املرخ�ص  على   2-13
املربوطــة بهــا ، والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة ، موافــق عليها 
ومعتمدة وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت اأو اللوائح ال�سارية ، اأو تتوافق 

مع موا�سفات فنية حتددها ، اأو توافق عليها الهيئة . 

14 - ربط االأجهزة الطرفـية : 

على املرخ�ص له اأن يربط بنظام ات�ساالته املرخ�ص اأو ي�سمح باأن يربط به اأي جهاز 
طرفـي متت املوافقة عليه وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت اأو اللوائح ال�سارية اأو 

تتوفر فـيه موا�سفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة ، ويتبناها املرخ�ص له . 

15- تخ�سي�ص الرتددات للت�ساالت الراديويـة : 

للهيئة اأن تخ�س�ص للمرخ�ص له ، وفقا لتقديرها من وقت الآخر ، الرتددات   1- 15
ملا  وفقا   ، راديوي  اإطار ترخي�ص  فـي   ، ال�سرورية  الرتددات  اأو حزم  الراديوية 
تن�ص عليه خطة الرتددات الوطنية ، وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من 
ممار�سة حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص ، �سريطة اأن يلتزم باالآتي : 

التحقق من اأن اأجهزته الراديوية م�سممة ومبنية وم�سغلة وم�سونة بحيث  اأ - 
ال تت�سبب فـي اأي ت�سوي�ص ال داعي له عند ا�ستعمالها . 

اأيـــا مـن االأجهـزة الراديوية املكونة  اأن ي�ستعمـــل  ال�سماح الأي �سخ�ص  عدم  ب - 
ملحطاته اإال اإذا كان مثل هذا ال�سخ�ص حتت �سيطرة واإ�سراف املرخ�ص له ، 

اأو خموال بذلك . 

اأن كل االأ�سخا�ص الذين ي�ستعملون االأجهزة الراديوية املكونة  التاأكد من  ج - 
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها . 
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ال�سماح لأي �سخ�س خمول من الهيئة بحرية الو�سول فـي اأي وقت اإلى حمطاته  د - 
اأو عند ظهور حالة طوارئ ، وذلك من  الراديوية بغر�ص فح�ص مكوناتها 
اأجل التحقق من التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص ، اأو فح�ص م�شادر 

الت�سوي�س على م�سغل اآخر ، اأو جهة اأخرى . 
تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية اأو غلقها متاما ، ووقفها عن العمل فورا ،  هـ - 
بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانــــون تنظيــــم 
الت�سالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه ، وذلك فـي حالة اإخالل املرخ�س 
له باأي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي اأو خمالفة البندين )4 ، 5( 

من املادة )9( اأو املادة )30( من اأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 

16 - التزامات املرخ�س له فـي جمال التوظيـف : 
16-1 يلتزم املرخ�س له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني 
ل�سغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل امل�ستويات ، 
وبتحقيق ن�شب التعمني املو�شحـــة بامللحـــق )ب( لكــل مرحلـــة ، وللهيئة توقيــع 
تقل هذه  األ  الن�سب على  بتلك  التزامه  فـي حالة عدم  تقدرها  التي  الغرامة 

الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�سة . 
لـــه توظيـــف خبـــراء اأجانـــب لرتكيــب وت�سغــيل و�سيانة وا�ستغالل  16-2 للمرخــ�س 
اأنظمة الت�سالت وتقدمي اخلدمات املرخ�سة ، وذلك وفقا للقوانني واللوائح 
منهم  لكل  الذاتية  بال�سرية  الهيئة  تزويد  �سريطة   ، ال�سلة  ذات  والقرارات 
للموافقة عليها قبل توظيفهم ، وعلى املرخ�س له خف�س عدد هوؤلء اخلرباء 

وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

17 - التزامات املرخ�س له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية : 

مع عدم الإخالل باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفـيذية والقوانني ذات 
ال�سلة : 

و�سريــة  كـــل جهـــد ممكن ل�سمان خ�سو�سيــة  يبــذل  بــاأن  لــه  املرخــ�س  يلتـــزم   1-17
املعلومات ، واأ�سرار العمل التي يح�سل عليها ، اأو يكت�سبها خالل عمله من اأي 
�شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�شة ، وذلك عن طريق و�شـــع االإجراءات املنا�شبة ، 

وتطبيقها للحفاظ على �شرية تلك املعلومات اخلا�شعة حلماية القانون . 
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على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�شة باملحافظة   2-17
علـــى ال�شريـــة بالقــــدر الذي ير�شي الهيئـــة ، بنـــاء على طلبهــا املعقــول ، وفــــاء 

مبتطلبات ال�شرط )1-17( . 

مكونات  من  جهاز  اأي  با�ستعمال  ي�سمح  اأو  ي�ستعمل  باأل  له  املرخ�س  يلتزم   3-17
الأنظمة املرخ�سة القادرة على الت�سجيل اأو املراقبة ال�سامتة اأو التن�ست على 
اإذا كان ذلك  اإل   ، ال�سبكة  اأو بيانات منقولة بوا�سطة   ، مكاملات هاتفـية جارية 
، وبعد  املن�سو�س عليها فـيه  ، وبالإجراءات  القانون  التي يبينها  فـي احلالت 

احل�سول على موافقة اجلهات الأمنية . 

بناء على طلب  املكاملات  ت�سجيل  الأمنية  اأن يطلب من اجلهات  له  للمرخ�س   4-17
 ، اأو لأ�سباب ت�سغيلية بعد موافقة املنتفع  اأجراها  اأنه هو الذي  املنتفع لإثبات 
واأن   ، مكاملاته  �ست�سجل  الــــذي  املنتفع  اإعالم  احلالتني  فـي  له  املرخ�س  وعلى 
ت�سجل  رمبا  الذين  املنتفعني  اإعالم  بها  مت  التي  للو�سائل  ب�سجل  يحتفظ 

مكاملاتهم ، واأن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب . 

18 - حظر الدعم غري العادل ، املتبادل اأو من جانب واحد : 

يحظر على املرخ�س له اأن يدعم ب�سكل غري عادل ، متبادل اأو من جانب واحد ،   1-18
اأعماله ، اأو اأعمال فروعه لتقدمي اخلدمات املرخ�سة . 

بني  املادية  التحويالت  تبني  التي  بال�سجالت  يحتفظ  اأن  له  املرخ�س  على   2-18
االأعمال املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )1-18(

اإذا ات�شح للهيئة اأن املرخ�ص له يخالف ال�شرط )18-1( عليها اتخاذ الإجراءات   3-18
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�شع ، مع االأخذ بعني االعتبار ما اإذا كان املرخ�ص 
هذا  مبقت�شى  عليه  مفرو�ص  التزام  باأي  الوفاء  بغر�ص  بالدعم  قام  قد  له 

الرتخي�س من عدمه . 

19 - حظر التمييز غري امل�سروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة : 

�شواها  اأو  املطبقة  ال�شروط  اأو  باالأ�شعار  يتعلق  فـيما  له  للمرخ�ص  يجوز  ال   1-19
اأي متييز غري عادل ، نحو  اأن ميار�س  اأو   ، اأي تف�سيل غري م�سروع  اأن يظهر 
بتزويدهم  يتعلق  فـيما   ، �شفة  اأو  فئة  اأي  من  اأ�شخا�ص  اأو  معينني  اأ�شخا�ص 
التمييز  من  النوع  هذا  مار�س  له  املرخ�س  اأن  ويعترب   . املرخ�سة  باخلدمات 
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اأو �شاند ب�شكل غري عادل ومادي عمل يقوم به فـيما يتعلق بتزويد  ف�شل  اإذا 
اخلدمات املرخ�سة من اأجل اأن ي�سع الأ�سخا�س الذين يتناف�سون معه على هذا 

العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب . 
، وب�سفة  اأخرى  تناف�سية  اأي ممار�سات غري  يبا�سر  اأن  له  19-2 ل يجوز للمرخ�س 

خا�سة ما ياأتي : 
اإ�ساءة ا�ستخدام اأي مركز مهيمن ، اأو حمتكر فـي اأي �سوق خدمة ات�سالت .  اأ - 
الدخول فـي اتفاقات مع اأي م�سغل مرخ�س اآخر ، اأو موفر خدمة بهدف  ب - 
تثبيت االأ�شعار ، اأو توزيع املنتفعني ، اأو اأ�شواق خدمة معينة ، اأو فر�ص اأي 

�شوابط اأو قيود اأخرى حتد من املناف�شة . 
خدمة  موفري  اأو  مرخ�سني  من  عليها  ح�سل  التي  املعلومات  ا�ستغالل  ج - 

اآخرين الأغرا�ص منافـية للمناف�شة . 
19-3 للهيئة وحدها ح�سم ما اإذا كان اأي عمل اأو امتناع عن عمل يعد مناق�سا لهذا 

ال�شرط ، واتخاذ االإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�شع . 
20 - متطلبات املحا�سبة : 

20-1 على املرخ�س له ، خالل )5( خم�سة اأ�سهر من نهاية كل �سنة مالية ، اأن ي�سلم 
بالبيانات  معززة   ، ال�سنة  تلك  نهاية  فـي  هي  كما   ، املدققة  ميزانيته  الهيئة 
اأن تكون م�سحوبة  ، ويتعني  النقدية  والتدفقات  والأ�سهم  بالعمليات  املتعلقة 
بتقرير من مدقق ح�شابات م�شتقل يبني اأن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل 
�سحيح املركز املايل للمرخ�س له فـي التواريخ املبينة فـيها ، واأن هذه البيانات 

قد اأعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها ، واملقبولة فـي ال�سلطنة . 
التاريــخ  من  اأ�سهــر  ثالثــة   )3( خالل  للهيئة  يقدم  باأن  لــه  املرخــ�س  يلتـــزم   2-20
بت�سجيل  ي�سمح  الذي  املحا�سبي  بالنظام  اقرتاحا  الرتخي�س  ل�سريان  الفعلي 
املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات  ال�ستثمارات 
بها ، واملقبولة فـي ال�سلطنة ، وعلى وجه اخل�سو�س اأن يكون هذا النظام قادرا 
الربط  اأ�شعار  و�شع  الكافـي حتى ميكن  بالتف�شيل  التكلفة  عنا�شر  بيان  على 
البيني بناء على ح�ساب التكلفة ، وللهيئة قبول النظام املقرتح اأو رف�سه خالل 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ت�سليمه لها . 
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ال�شرط  هذا  فـي  عليه  املن�شو�ص  املحا�شبي  النظام  رف�شها  حال  فـي  للهيئة   
اأ�سبح مطلوبا  النظام  لهذا  تعديال  اأن  الرتخي�س  ، خالل فرتة  ارتاأت  اإذا  اأو 
بدرجة معقولة ، اأن تاأمر املرخ�س له اأن يتبنى - خالل فرتة معقولة - نظاما 

حما�سبيا حمددا . 

اأخرى من  اأن يزودها مبعلومات حما�سبية  له  املرخ�س  اأن تطلب من  للهيئة   3-20
اأجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص ، وفر�شها ب�شكل فعال ، وعلى املرخ�ص 

له تزويد الهيئة بتلك املعلومات ، خلل مدة معقولة حتددها له . 

ال�شـــرط  فــــي  عليهـــا  املنــ�شو�ص  بااللتزامات  الوفاء  فـي  له  املرخ�ص  ف�شل  اإذا   4-20
فـي  ف�شل  له قد  املرخ�ص  الذي و�شعه  املحا�شبي  النظام  كــان  اإذا  اأو   ،  )2-20(
حتقيق اأهدافه املن�شو�ص عليها فـي هذا ال�شرط ، وراأت الهيئة اأنه من ال�شروري 
مراقبة التقيد باأحكام ال�شرط )18( ، فلها اأن تطلب من املرخ�س له اأن يوفر 
بع�س اخلدمات املرخ�سة من خالل ق�سم ، اأو اأق�سام منف�سلة ، اأو فرع ، اأو فروع 

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

21 - اللتزام بتوفـري املعلومـات : 

21-1 على املرخ�ص له اأن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها 
وفقا للطريقة التي حتددها ، واأن ي�شعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ، 
وللهيئـــة اأن تطلــــب هــــذه املعلومات فـي �سكل تقارير واإح�سائيـــات دوريـــــة واأي 

بيانات اأخرى . 

21-2 عند طلب اأي معلومات من املرخ�ص له ، تتاأكد الهيئة اأن هذا الطلب لن يفر�ص 
اإل   ، ، وتوفـريها للهيئة  املعلومات  عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�سول على 
اإذا ارتاأت الهيئة اأن مثل تلك املعلومات اأ�شا�شية لتمكينها من حتقيق اأهدافها 

ومبا�سرة اخت�سا�ساتها املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت . 

21-3 يتيــــــح املرخـــــ�ص لـــه للهيئـــــــة ، اأو من تفو�شهـــم حريــــة الو�شـــول فـــي اأي وقـــــت 
اإلى كل اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�شجلته ذات العلقة بتنفـيذ �شروط 

الرتخي�س . 
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22 - التغييـر فـي ملكية الأ�سهم : 
اأي  فـي ملكية  اأي تغيري  امل�سبقة عند  الهيئة  ب�أخذ موافقة  له  املرخ�ص  يلتزم   1-22
�سخ�ص لأ�سهم ال�سركة ب�أي طريق من طرق اكت�س�ب امللكية ، اإذا ك�ن هذا التغيري 
�سيجعل عدد الأ�سهم - التي ميلكه� ذلك ال�سخ�ص ب�لإ�س�فة اإلى الأ�سهم التي 
يعرف املرخ�ص له اأن ممثلني له يحملونه� - �سوف يتج�وز مب��سرة بعد التغيري 

اأي� من الن�سب الآتية : 
اأ - %5

ب - %10
ج - %20

هـ - %33.3
و - %50

ز - %66.6
22-2 يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنوي� خالل )30( ثالثني يوم� من كل �سنة من 
اأي �سركة  ب�أ�سم�ء ك�فة حملة الأ�سهم فـي  الت�ريخ الفعلي ل�سري�ن الرتخي�ص 
ذات عالقة ، وجمموع الأ�سهم التي ميلكه� كل منهم فـي ت�ريخ الإبالغ ، ويق�سد 
ب�ل�سركة ذات العالقة املرخ�ص له اأو اأي �سخ�ص طبيعي اأو معنوي ميلك اأكرث 

من )50%( خم�سني ب�مل�ئة من اأ�سهم املرخ�ص له . 
23- ر�سـوم الرتخي�ص : 

23-1 يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية : 
ر�سم اإ�سدار الرتخي�ص - لأول مرة - مبلغ� ، قدره )35000( خم�سة وثالثون  اأ - 

األف ري�ل عم�ين . 
مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ل تزيد على )1%( واحد ب�مل�ئة من اإجم�يل  ب - 
الإيرادات ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة الق�دمة ، ويدفع �سنوي� 
مقدم� فـي ميع�د ل يتج�وز اأول ين�ير من كل ع�م ، وفـي ح�لة الت�أخر عن 
مبقدار  ن�سبة  له  املرخ�ص  يتحمل  موعده  فـي  الر�سم  من  مبلغ  اأي  دفع 
الف�ئدة ال�سنوية على قرو�ص البنوك التج�رية التي يتم ن�سره� من وقت 

لآخر من قبل البنك املركزي العم�ين عن كل يوم ت�أخري . 
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24- حق متديد الكوابل وتركيب النظ�م املرخ�ص فـي املمتلك�ت الع�مة واخل��سة : 
املرور  حق  من�طق  فـي  املرخ�ص  النظ�م  وتركيب  الكوابل  متديد  حق  له  للمرخ�ص 
الالزمة  ال�سرورية  ب�لأعم�ل  يتعلق  فـيم�  اخل��سة  واملمتلك�ت  البن�ي�ت  وفـي   ، الع�م 
للخدم�ت املرخ�سة ، وذلك وفق� لأحك�م ق�نون تنظيم الت�س�لت ولئحته التنفـيذية 

والقوانني والقرارات املعمول به� فـي هذا ال�س�أن . 
25- حوالة الرتخي�ص وانتق�له : 

25-1 يحظر على املرخ�ص له حوالة اأي من اخلدم�ت املرخ�سة اإلى اأي �سخ�ص اآخر ، 
دون موافقة كت�بية م�سبقة من الهيئة . 

، �سواء ك�ن ذلك من  اأو معنوي يخلف املرخ�ص له ق�نون�  25-2 كل �سخ�ص طبيعي 
خالل التبعية ، اأو انتق�ل حقوق الإدارة ، اأو الندم�ج ، اأو الت�سفـية ، اأو اإع�دة 
التنظيــم ، اأو غيــر ذلك ، يتعني عليـــه - ك�ســرط الكت�ســاب احلقـوق التــي يرتبهــا 

هذا الرتخي�ص - اأن يقدم الوث�ئق التي تراه� الهيئة من��سبة . 
26 - النزاع�ت : 

للهيئة حــق النظر فـي النزاع�ت التي تن�س�أ بني املرخ�ص لـــه ، واملرخ�ســني ، اأو موفــري 
اخلدمـــــة الآخريـــــن ، اأو املنتفعـــــني ، والف�سل فـيهــــ� وفقــــــ� لق�نــون تنظيـــــم الت�ســــ�لت 
واللوائح ال�س�رية ، والقواعد التي ت�سدره� الهيئة فـي هذا ال�س�أن ، وتكون قراراته� 

ملزمة جلميع الأطراف ، وله� مبوافقة اأطراف النزاع اإح�لته اإلى هيئة حتكيم . 
27 - الغرامــ�ت : 

مع عدم االإخالل باأي جزاءات اأو غرامات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ، اأو اأي 
عقوب�ت من�سو�ص عليه� فـي ق�نون تنظيم الت�س�لت والقوانني الأخرى ، اأو اللوائح 

والقرارات ال�س�درة تنفـيذا له� ، يطبق الآتي : 
تخطـــر الهيئــة املرخـــ�ص لــــه كت�بة بجوانب الإخالل ب�أحك�م هذا الرتخي�ص ،   1-27
ويعطى مهلة معقولة تقدره� الهيئة مب� ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم� 
املدة  تت�سمن   ، الإخالل  هذا  عن  الن�جت  ال�سرر  لإ�سالح  عمل  خطة  ليقدم 

الالزمة لتنفـيذه� ، وللهيئة اإقرار اخلطة ، واإخط�ر املرخ�ص له لتنفـيذه� . 
اإذا لــم تقــر الهيئــة اخلطـــة ، اأو اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي تنفـيذه� خــالل املـــدة   2-27
املحددة ، تفر�ص عليه غرامة ال تتـجاوز �سعف التكاليف الالزمة الإ�سالح ال�سرر . 
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ثانيا : املالحــق 
امللحـــق )اأ(

التزامات تو�سعة ال�سبكة والتزامات اال�ستثمارات الراأ�س مالية

التزام�ت تو�سعة ال�سبكة : 

يلتــــزم املرخــــ�ص لـــه بتغطيـــة احلـــد الأدنــى الرتاكمي من عــــدد املب�نـــي )املنـــ�زل واملن�ســـ�آت( 
فـي منطقة الرتخي�ص خالل )4( ال�سنوات الأربع املو�سحة فـي اجلدول الآتي : 

2020م2019م2018م2017ماملحافظة

147383156733220653313563م�سقط

0942568259125�سم�ل الب�طنة 

5915068009000جنوب الب�طنة 

30290518103016م�سندم

15423992751211722الظ�هرة

332075201232017422الداخلية

1750249540004795�سم�ل ال�سرقية

0200034453000جنوب ال�سرقية

22543411982217الو�سطى

374075401274018560ظف�ر

1250300053509100الربميي

165427194044282653401520االإجمايل فـي كل �سنة

العري�ص  للنط�ق  العم�نية  وال�سركة   ، الت�س�لت  تنظيم  التن�سيق بني هيئة  يتم  اأن  على 
حول التزامـ�ت تو�سعة ال�سبكة بتغطية احلد الأدنى الرتاكمـــي ، وذلك فـي �ســوء اجلـــدوى 

وال�سرورة املتعلقة بذلك . 
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 التزام�ت ال�ستثم�رات الراأ�ص م�لية : 
حجم ال�ستثم�رات الراأ�ص م�لية خالل )3( ثالث �سنوات يكون ح�سب اجلدول الآتي : 

2019م2018م2017مال�سنة

امل�سروف�ت الراأ�ص م�لية 
)ري�ل عم�ين (

19.600.00027.400.00024.900.000

اإذا مل يحقـق املرخـ�ص لــه - فـي اأي �سنــة - اللتزام�ت امل�ستهدفة فـيم� يتعلــق ب�لتغطيــة 
لــه  املرخـ�ص  اإ�سالح من  للهيئة طلــب خطــة  فــ�إن   ، الراأ�ص م�ليـة  ال�ستثم�رية  وب�خلطة 

وتنفـيذه� فـي مدة زمنية حمددة . 
امللحــق ) ب (

التعميـــن
على املرخ�ص له اأن يتعهد بتحقيق اإجم�يل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كم� هو مو�سح 

 فـي اجلدول اأدن�ه :

امل�ستوى

12 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

24 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

36 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

48 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

60 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص
موظف 
50%50%33%33%17%تنفيذي

50%50%50%37%13%مــديــــــــــــــر

70%70%70%60%40%رئيــ�ص دائرة

87%77%75%69%57%رئيــ�ص ق�سم

91%90%87%78%48%اخت�س��سي
موظف 
94%94%92%84%76%م�س�ندة

90%88%86%77%57%الإجمــــــــ�يل
فـي ح�لة عدم حتقيق اأي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص 
املن�سو�ص  الإجراءات  مراع�ة  مع   )1-16( لل�سرط  وفقا  الهيئة  تقدرها  التي  الغرامة  له 

عليها فـي ال�سرط )27( من هذا الرتخي�ص . 




