
- 1 -

اجلريدة الر�سمية العدد )965(

هيئة تنظيم االت�صاالت
قــرار 

رقــم 2012/34
ب�صاأن �صوابط تقدمي خدمة االت�صاالت ال�صوتية العامة
با�صتخــدام تقنيــة ال�صــوت عبــر بروتوكـــول االإنرتنـــت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
يعمـل فـي �سـاأن تقديـم خدمـة االت�سـاالت ال�سوتيـة عبـر بروتوكــــول االإنرتنـــت بال�ســوابط 

املرفقة .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 18 من ربيع الثاين 1433هـ
املوافــــق : 11 من مـــــــــــــار�س 2012م 

حممد بن حمد الرحمي 
رئـيـــــــ�س مـــــجـــلـــــــ�س االإدارة 
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�صوابط تقدمي خدمة االت�صاالت ال�صوتية العامة 
با�صتخدام تقنية ال�صوت عرب بروتوكول االإنرتنـت

املـــادة ) 1 ( 
فـي تطبيق اأحكام هذه ال�سوابط يق�سد بخدمة االت�ساالت ال�سوتية عرب تقنية بروتوكول 
االإنرتنت خدمة نقل املكاملة ال�سوتية اأو املكاملات املرئية با�ستخدام تقنية بروتوكول االإنرتنت 

�سواء ب�سكل جزئي اأو كلي مل�سار النقل وفقا ل�سروط اخلدمات املرخ�سة .

املـــادة ) 2 (
 يكون تقدمي خدمة االت�ساالت ال�سوتية عرب تقنية بروتوكول االإنرتنت للمرخ�س لهم 
العامة وفقا لقانون تنظيم االت�ساالت والرتاخي�س  ال�سوتية  بتقدمي خدمة االت�ساالت 
املمنوحـــة لهـــم ، ويجــوز للهيئــة اإعفــاء نوعيـات معينـة من تطبيقــات تقنيــة ال�ســوت عبــر 

بروتوكول االإنرتنت عرب اأجهزة احلا�سوب وما ي�سابهها لال�ستخدام ال�سخ�سي فقط .

املـــادة ) 3 ( 
يلتزم املرخ�س له بتقدمي خدمة االت�ساالت ال�سوتية العامة با�ستخدام تقنية بروتوكول 

االإنرتنت باالآتي :
التثبــــت مـــن هويــة امل�سرتكني لديــــــه وت�سجيلهــــم طبقـا لنفــ�س املعايـيـــر املطبقــة   - 1

على منتفعي خدمات االت�ساالت العامة .
االلتزام مبتطلبات اجلودة املنظمة خلدمة ال�سوت االأ�سا�سية ال�سادرة عن الهيئة ،   - 2

وذلك اإذا كان تقدميها يتم على اأ�سا�س اأنها من خدمات ال�سوت االأ�سا�سية .  
اإخطار اأي منتفع بهذه اخلدمات - لدى تقدميه طلب احل�سول عليها - باأن هذه   - 3
خدمة  على  املطبقة  اخلدمة  جودة  معايري  بنف�س  تقيدها  ي�سرتط  ال  اخلدمة 
ال�سوت االأ�سا�سية العامة ، واأن اخلدمة قد ال تتوفر فـي حالة انقطاع الطاقة ، 
وذلك اإذا كان تقدميها يتم على اأ�سا�س اأنها خدمة من خدمات القيمة امل�سافة ، 

ويجب اأن ي�سار بو�سوح اإىل جودة ال�سوت وفقا للمعايري الدولية .
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4 - على املرخ�س له اأن ي�سمن االآتي : 

اأ - توفري النفاذ اإىل خدمات الطوارئ . 
ب - اإر�سال رقم تعريف هوية خط الطالب )CLI( لكل املكاملات .

ج - مراعاة �سرية وحماية بيانات املنتفع ومكاملاته . 
د - اأن تكـــون قواعـــد البيانـــات ال�سخ�سيــة للمنتفــع موجـــودة وحمفوظــــة داخـــل 

احلدود اجلغرافية لل�سلطنة .

املـــادة ) 4 (
يحق للمرخ�س له بتقدمي خدمة االت�ساالت ال�سوتية العامة عرب تقنية بروتوكول االإنرتنت 
الرتقيم  ، وذلك وفقا خلطة  االت�ساالت  تنظيم  احل�سول على هياكل لالأرقام من هيئة 
الوطنية ، وفـي جميـع االأحوال ال يجـوز لـه ا�ستخـدام غري االأرقــام املخ�س�سـة لــه من قبـل 

الهيئة كما يجب عليه االلتزام باللوائح ال�سارية ذات ال�سلة فيما يتعلق بالرتقيم .

املـــادة ) 5 ( 
 ال يجـــوز للمرخــــ�س لـــه الـذي متــر عبــر �سبكتــه حركــة ات�ســاالت مرخــ�س له اآخــر اإغــالق 
اأو تقليل جودة اإمكانية اإر�سال احلزم امل�ستخدمة لالت�ساالت ال�سوتية العامة عرب تقنية 
بروتوكول االإنرتنت ب�سورة متييزية مقارنة باإمكانية اإر�سال احلزم امل�ستخدمة الأغرا�س 

اأخرى . 

املـــادة ) 6 (
اأي نوع  العامة با�ستخدام  على جميع املرخ�س لهم بتقدمي خدمات االت�ساالت ال�سوتية 
ال�سارية  والقواعد  بالنظم  االلتزام  االإنرتنت  بروتوكول  تقنية  ذلك  فـي  التقنية مبا  من 
، والتعاون فيما بينهم ل�سمان التوافق الت�سغيلي لالأنظمة وفقا  املتعلقة بالربط البيني 

للمعايري الدولية .


