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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت

قــرار

رقــم 2014/41

باإ�صدار الئحة تقدمي خدمات االت�صاالت لذوي االإعاقة

ا�ستنــادا اإىل قانــون تنظيــم االت�سـاالت ال�ســادر باملــــر�ســـوم ال�سلطــانــي رقــــــم2002/30 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/121 ب�ساأن ت�سديق �سلطنة عمان على االتفاقية الدولية 

حلقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة ، 

واإلـى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون تنظيــــم االت�ســاالت ال�سـادرة بالقـرار رقــــــم 2008/144 ،

  2014/6 رقــــم  القــــــرار  االت�ســـاالت مبوجــــب  تنظيــــم  هيئـــة  اإدارة  واإلــى موافقــة جملـــ�ص 

بتاريــــخ 2014/3/16م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة تقدمي خدمات االت�سـاالت لذوي االإعاقة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�صـــدر فـي : 12 من رم�صــــــــان 1435هـ

املوافـــــــق : 10 من يوليـــــــــــو 2014م

 حممد بن حمد الرحمي

                                                                                                    رئــيــــــــــ�ص مـجلـــــــــ�ص االإدارة
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الئحــة تقديـم خدمـات االت�صـاالت لـذوي االإعاقــة\

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�ص 

عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفـيذية ، ويكون للكلمات والعبارات التالية 

املعنى املحدد قرين كل منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

قدراتهم  بع�ص  فـي  نق�ص  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص   : االإعاقــــــــــــــة  ذوي   -  1

اجل�سدية اأو احل�سيــة اأو الذهنيــة خلقيــا ، اأو نتيجــة عامــل 

وراثـــــي ، اأو مــــر�ص ، اأو حـــــادث ، مــما يحــــد مــــن قدرتهـــم 

على تاأدية دورهم الطبيعي فـي احلياة قيا�سا على من هم 

والتاأهيل  الرعاية  اإىل  معه  يحتاجون  مبا   ، اأعمارهم  فـي 

حتــى يـــوؤدوا دورهـــم فـــي احليـــاة ، ويحمــلوا بطاقــة معاق 

�سادرة من وزارة التنمية االجتماعية .

التنمية  وزارة  قبل  مـن  لهـا  الرتخيـ�ص  يتـم  التـي  املراكــز   : التاأهيــــــل  مراكـــــز   -  2

والتاأهــــيل  الرعايـــة  برامـــج  تقديـــم  بهــــدف  االجتماعيـــة 

فـيها اجلمعيات  ، مبا  االإعاقــة  الالزمـــة لذوي  والتدريـــب 

املعنية برعاية وتاأهيل املعاقني .

م�ساعدة  برجمية  اأنظمة   ، معدات   ، اأجهزة   ، منتجات  اأي   : امل�صانـــدة  التقنيـــــة   -  3

ت�ستخدم لتح�سني وزيادة القدرات الوظيفـية لذوي االإعاقة .

4 - اخلدمــات التتابعيـة : خدمــة يقدمــها �سخـــ�ص و�سيط لذوي االإعاقة با�ستخدام 

 ، الهاتفـية  املكاملات  خالل  الفورية  الرتجمة  اأو  املرئي  االإعالم 

الفورية  الر�سائــل  وخدمــة   ، التتابعـــية  الفـيديــو  كخـــدمة 

التتابعية .  

املــادة ) 2 ( 

يجب على املرخـــ�ص له توفـري اخلدمات االآتية لذوي االإعاقة :

1 - خدمة الربط البيني ملكاملات الفـيديو .

2 - خدمــة ال�ســوت ، والر�سائــل الن�سـية الق�سـرية ، والو�سائـط املتعـددة ، واالتــ�سال 

املرئي ، والبيانات .

3 - اخلدمات التتابعية ، والتن�سيق فـي �ساأنها مع اجلهات املعنية خالل االأجل الذي 

حتدده الهيئة .
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4 - خدمات مكاملات الطوارئ ، بحيث يتمكن ذوو االإعاقة من تقدمي البالغ للحالة 

الطارئة فـي وقت حدوثها دون اأي تاأخري .

5 - خدمات الدليل ، بحيث يتمكن ذوو االإعاقة من اال�ستفادة منها .

املــادة ) 3 ( 

يلتزم املرخ�ص له باالآتي :

1 - توفـري باقات ، وعرو�ص تعرفة خا�سة لذوي االإعاقة .

2 - توفـري خدمات الفواتري بن�سخة اإلكرتونية لها قابلية نطق الن�ص املكتوب .

3 - توفـري نظام مرن لتق�سيط املبالغ امل�ستحقة على ذوي االإعاقة نظري ا�ستخدامهم 

خدمات االت�ساالت .

4 - توفـري ممرات ال�ستخدام الكرا�سي املتحركة للدخول اإىل منافذ املرخ�ص له .

5 - تخ�سيـــ�ص �سخـــ�ص متـــدرب علـــى التخاطــب بلـغــة االإ�ســـارة  فـي املنافذ الرئي�سية 

على االأقل .

6 - متكني ذوي االإعاقة من الو�سول اإىل اأجهزة الدفع االآيل اأينما كان ذلك جمديا 

جتاريا .

7 - متكيــن ذوي االإعاقــة مــن النفــاذ اإىل املوقـع االإلكرتونـي للمرخـ�ص لـه ، والتفاعل 

مـع حمتــواه .

8 - مراعاة االأولوية لذوي االإعاقة عند تقدمي خدمات االت�ساالت .

9 - مراعاة االأولوية ملراكز التاأهيل عند تقدمي امل�ساعدة ، والدعم الفني ، وال�سيانة 

خلدمات االت�ساالت .

10 - تقدمي قائمة باملزودين فـي ال�سوق املحلي الذين يقومون ببيع التقنية امل�ساندة .

املــادة ) 4 ( 

يجب على املرخ�ص له االلتزام باالآتي :

1 - تقدمي خطة مف�سلة اإىل الهيئة باآلية تنفـيذ االلتزامات املن�سو�ص عليها فـي هذه 

الالئحــة ، واملـــدة الزمنــية املتوقــعة الإجنازهــا ، وذلك خـــالل )60( �ستيـــن يومــــا 

من تاريخ العمل بهذه الالئحة .

2 - تقديـــم تقاريـــر ربــع �سنويـــة اإىل الهيـــئة بــ�ساأن تنفـــيذ اخلطـــة املنـــ�سو�ص عليهـــا 

فـي البند )1( من هذه املادة .

املــادة ) 5 ( 

للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة اأحكام هذه الالئحة ، اأن تتخذ اأحد االإجراءات املن�سو�ص 

عليها فـي املادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه .


