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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/9

باإ�سدار ترخي�س من الفئة االأوىل 

ل�سركــة املداخــل لال�ستثمــار )�س.م.م( 

الإن�ساء وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة البحرية

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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�سلطانــي رقم 2002/30 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اإ�ســدار ترخيــ�ص من الفئــة الأولــى ل�سركــة املداخل لال�ستثمار )�ص.م.م( لإن�ساء وت�سغيل 

نظام لتقدمي خدمات الت�سالت العامة البحرية ملدة خم�ص ع�سرة �سنة ، وذلك بال�سيغة 

املرفقة .

 املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 28 من ربيع االأول �سنة 1434هـ 

املوافــــــق :  9  من فربايـــــــــر �سنة 2013م 
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأوىل 

 ل�سركة املداخل لال�ستثمار )�ص .م .م( 

لإن�ساء وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات الت�سالت العامة البحرية

املحتويات

اجلزء الأول

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( : تعريفات . 

املـــادة ) 2 ( : املجال .

املـــادة ) 3 ( : الربط . 

املـــادة ) 4 ( : الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .

املـــادة ) 5 ( :املدة .

املـــادة ) 6 ( : التعديل .

املـــادة ) 7 ( : الإلغاء .

املـــادة ) 8 ( : النتهاء .

املـــادة ) 9 ( : اللتزام .

املـــادة )10 ( : الإخطارات . 

اجلزء الثاين

ال�سروط واملالحق

اأول : ال�سروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة . 

2 - التزامات ال�ستثمارات الراأ�سمالية . 

3 - اخلدمة ال�ساملة . 

4 - خدمة مكاملات الطوارئ . 

5 - خدمات دليل املعلومات .

6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة .

7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة . 
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8 - التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .  

9 - متطلبات جودة اخلدمة .

10 - خدمات ال�سيانة . 

11 - قطع اخلدمات املرخ�سة . 

12 - تعرفة و�سروط اخلدمة . 

13 - تقدمي خدمات النفاذ .

14 - خدمات اإعادة البيع . 

15 - خدمة الطرف الثالث . 

16 - الربط البيني . 

17 - التوافق الت�سغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .

18 - ربط الأجهزة الطرفية الراديوية . 

19 - اإ�سدار الفواتري . 

20 - الرتقيم . 

21 - تخ�سي�ص الرتددات للت�سالت الراديوية . 

22 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف . 

23 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية . 

24 - حظر الدعم غري العادل ، املتبادل اأو من جانب واحد . 

25 - حظر التمييز غري امل�سروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .

26 - متطلبات املحا�سبة . 

27 - اللتزام بتوفري املعلومات . 

28 - الإبلغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .

29 - ر�سوم الرتخي�ص . 

30 - حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�سة . 

31 - حوالة الرتخي�ص وانتقاله . 

32 - النزاعات . 

33 - الغرامات . 

ثانيا : امللحق : 

امللحق )اأ( - ن�سب التعمني .
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اجلزء الأول

تعريفات واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 ( 

 تعريفات

فـي تطبيق اأحكام هذا الرتخي�ص يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل 

منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خلف ذلك : 

1 - الوزير : 

وزير النقل والت�سالت . 

2 - الهيئة : 

هيئة تنظيم الت�سالت املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت . 

3 - التابع : 

اأي �سخــــ�ص طبيعـــي اأو معنـــوي واقـــع حتــــت حتكم اأو �سيطـــرة �سخـــ�ص اآخــــر طبيعــــي 

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

4 - التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص : 

تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ص . 

5 - منطقة الرتخي�ص : 

املياه الإقليمية وال�سواحل العمانية .

6 - امل�سغل املرخ�ص : 

اأي �سخـــ�ص طبيعي اأو معنوي مرخ�ص له بت�سغيــل بنية حتتية لنظـــام ات�ســالت عامــة 

اأو تقدمي خدمات الت�سالت العامة التي تعتمد على ا�ستغلل �سعة ل�سبكات ات�سالت 

عامة من الفئة الأوىل وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .
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7 - موفر خدمة : 

اأي �سخ�ص طبيعي اأو معنوي مرخ�ص له بتقدمي خدمات الت�سالت العامة الإ�سافية 

وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 

 8 - اإجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له : 

جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خلل �سنة نتيجة بيع اأو تاأجري اخلدمات 

، وي�سمــــــل ذلك جميع الإيرادات مقابـــل تزويــده لأي خدمـــة مرخ�ســــة  املرخ�ســـة 

املكاملات  اإنهاء  تكلفة  بعد خ�سم  الآخرين  املرخ�سني  التي يحققها من  الدفعات  اأو 

املرتتبة على الربط البيني واملدفوعة للمرخ�سني الآخرين ، فيما عدا بيع وتاأجري 

الأجهزة الطرفية .

9 - خدمة ال�سوت الأ�سا�سية : 

خدمــــة ات�سالت تت�سمـــن اإر�سال املخاطبـــة امل�سموعــــة باجتاهــــني فـي نفــــ�ص الوقـــت 

اأو اإر�سال �سور ثابتة بربجميات متدرجة اأو دون )فاك�سميلي( ، وي�سمل ذلك خدمات 

الهاتف ال�سوتي من خلل �سبكة املعلومات العاملية ، وخدمات اإعادة الت�سال الدولية ، 

فيما عدا خدمات الت�سال عرب و�سائل الت�سال املتنقل اخللوي واأي و�سائل ات�سال 

اأخرى خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك . 

10 - خدمة البيانات العامة : 

خدمة ات�سالت ت�سمح باإر�سال اأو ا�ستقبال املعلومات على �سكل اإلكرتوين اإىل اأفراد 

اجلمهور اأو فيما بينهم بوا�سطة نظام الت�سالت املرخ�ص به ، ول ي�سمل ذلك خدمة 

ال�سوت الأ�سا�سية . 

11 - خدمة املعلومات : 

خدمة توفر القدرة على اإن�ساء اأي معلومات واكت�سابها وتخزينها وحتويلها ومعاجلتها 

وي�سمل   ، ات�سالت  نظام  خلل  من  متاحة  جعلها  اأو  وا�ستغللها  وا�سرتجاعها 

الأخرى  املحتوى  وخدمات   ، )الإنرتنت(  العاملية  املعلومات  �سبكة  اإىل  النفاذ  ذلك 

ذات العلقة ، وخدمة الربقيات وخدمة التلك�ص ، ولكن ل ت�سمل خدمات ال�سوت 

الأ�سا�سية . 
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12 - خدمات الت�سالت ال�سخ�سية املتنقلة العاملية : 

الراديوية  الإلكرتونية  النب�سات  ا�ستقبال  اأو  واإر�سال  ببث  ت�سمح  ات�سالت  خدمة 

فـي عر�ص نطاق ترددي حمدد �سلفا وذلك بوا�سطة ات�سالت راديوية عرب اأنظمة 

الت�سالت الف�سائية خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .

 : )MMSI( 13 - هوية اخلدمة املتنقلة البحرية

الحتاد  عن  ال�سادرة  الراديوية  للوائح  وفقا  ت�سدر  اأرقام  ت�سعة  من  فريدة  هوية 

الدويل للت�سالت .

14 - القوة القاهرة : 

كل ما هو خارج عن اإرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه . 

15 - �سمان ح�سن التنفيذ : 

امل�سروفات  اإجمايل  من   )%7( باملائة  �سبعة  مبقدار  الهيئة  با�سم  بنكي  �سمان 

الراأ�سمالية )CAPEX( املقرتح ا�ستثمارها فـي امل�سروع ل�سمان ح�سن الأداء . 

16 - المتيازات اخلا�سة : 

الطرف  نهاية  على  املهام  اأو  والت�سهيلت  اخلدمات  تت�سمن  ح�سرية  ترتيبات 

اأو ت�سغيل  اأو تو�سيل  ، وهي �سرورية لإر�ساء  ال�سلطنة الدويل  الأجنبي من م�سار 

الكوابل البحرية وذلك اإذا مل تكن هذه الرتتيبات متوفرة ملالكي الكوابل البحرية 

فـي ال�سلطنة ذوي الأو�ساع املتماثلة . 

17 - منطقة اخلدمة : 

املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص والتي ين�سئ فيها املرخ�ص له نظام الت�سالت ، 

و يكون قادرا فيها على توفري خدمات الت�سالت لأي �سخ�ص يطلبها .

18 - خدمات الت�سالت العامة البحرية : 

تتمكن   ، بحرية  ات�سالت  نظام  بوا�سطة  تقدميها  يتم  التي  الت�سالت  خدمات 

ال�سفن والقوارب باأنواعها املختلفة من خلله من الت�سال فيما بينها وباملحطات 

ببع�ص  بع�سها  ال�ساحلية  املحطات  بني  الت�سال  واإجراء   ، الياب�سة  على  ال�ساحلية 

على الياب�سة .

19 - �ساتل : 

جهاز ات�سالت فـي مدار حول الأر�ص .
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املـــادة ) 2 ( 

 املجــــال 

يرخ�ص ل�سركة املداخل لل�ستثمار )�ص .م .م( باإن�ساء وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات الت�سالت 

العامة البحرية طبقا للأحكام وال�سروط املن�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص .

املـــادة ) 3 ( 

الربــــط 

يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�سة بـالآتي : 

اأي نظام ات�سالت مرخ�ص مبوجب املـــادة )21( من قانون تنظيم الت�سالت .   - 1

البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم  للربط  املوافقة عليه  ات�سالت متت  اأي جهاز   - 2

التي  الفنية  املوا�سفات  اأو  ال�سارية  القرارات  اأو  التنفيذية  ولئحته  الت�سالت 

حتددها اأو توافق عليها الهيئة .

املـــادة ) 4 ( 

 الإتاوة ور�ســوم الرتخيــ�ص 

من   )%7( باملائة  �سبعة  مقدارها  �سنوية  اإتاوة  ال�سلطنة  حلكومة  له  املرخ�ص  يدفع   - 1

اإجمايل اإيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص ، وحت�سب الإتاوة بناء على 

اإجمايل الإيرادات املحققة حتى 31 من دي�سمرب من ال�سنة ، وتدفع قبل 30 من يناير 

من ال�سنة التالية ، على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة املتبقية من ال�سنة الأوىل لهذا 

الرتخي�ص . 

يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التي تقررها وفقا لل�سرط )29( من اجلزء   - 2

الثاين من هذا الرتخي�ص .

املـــادة ) 5 ( 

 املــــدة 

مدة هذا الرتخي�ص خم�ص ع�سرة �سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1001(

املـــادة ) 6 ( 

 التعديـــل 

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

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

املـــادة ) 7 ( 

الإلغــــاء 

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

بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .

للهيئة اإلغاء الرتخي�ص فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ص له خلدماته خلل اثني ع�سر   - 2

�سهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .

املـــادة ) 8 ( 

النتهـــاء 

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

كمــا ينتهــــي اإذا انحلت ال�سخ�سيــة القانونيــة للمرخــ�ص لـــه اأو دخل مرحلـــة الت�سفيــة   - 2

اأو الإفل�ص اأو اتخذت �سده اأي اإجراءات ق�سائية ذات اأثر مماثل اأو تنازل عن امللكية 

مل�سلحة دائنيه اأو اأي �سبب اآخر مماثل .

املـــادة ) 9 ( 

 اللتــــزام 

1 - يلتزم املرخ�ص له ، اإ�سافة اإىل الأحكام وال�سروط املن�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ، 

التنفيذية وبكل القوانني واللوائح املعمول  باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته 

بها والقرارات ذات ال�سلة ، ولوائح وقرارات واأوامر واإر�سادات الهيئة .

2 - يلتزم املرخ�ص له بطرح اأربعني باملائة )40%( من اأ�سهمه فـي اأ�سول ال�سركة املرخ�سة 

للكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية خلل خم�ص �سنوات من تاريخ �سريان 

الرتخي�ص . 
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3 - مع عدم الإخلل بالتزام الرئي�ص التنفيذي للمرخ�ص له بتنفيذ اأحكام و�سروط هذا 

الرتخيـــ�ص ، يحدد املرخ�ص لـــه - فـي احلالت التي ت�ستدعي ذلك - اأحـــد كبار مديريـــه 

ومتابعة  بها  الت�سال  تكون مهمته   ، بالهيئة  املديرين  درجة كبار  درجته عن  تقل  ل 

تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل .

املـــادة ) 10 ( 

 الإخطــــارات 

جميع الإخطارات وامللحظات التي ت�سدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على عنوانه 

امل�سجل ر�سميا اأو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بال�ستلم . 

اجلزء الثاين

اأول : ال�ســـروط

1 - اخلدمات املرخ�سة : 

يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات الت�سالت العامة البحرية فـي منطقة الرتخي�ص   1-1

على اأ�سا�ص غري ح�سري بوا�سطة اأنظمة الت�سالت املرخ�سة وتو�سيلت ال�سبكة 

التي ركبها اأو يركبها وت�سمل الآتي : 

- خدمة ال�سوت الأ�سا�سية مبعاونة عامل اخلدمة .

- خدمة البيانات العامة .

- خدمة املعلومات .

- خدمة الت�سالت اخلا�سة .

- خدمات القيمة امل�سافة .

- بيع وتاأجري و�سيانة الأجهزة الطرفية والأجهزة الراديوية .

للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات املرخ�سة ،   2-1

كلها اأو بع�سها ، بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن ، وفـي اأي من 

هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
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2 - التزامات ال�ستثمارات الراأ�سمالية :

يلتزم املرخ�ص له باإن�ساء النظام املرخ�ص وفقا للنظام العاملي لل�سلمة وال�ستغاثة   1-2

فـي البحر ) GMDSS( وتنفيذ اخلطة ال�ستثمارية الراأ�سمالية املعتمدة من قبل 

، يجب على املرخ�ص له  اأو اخلطة  النظام  اأي تغيري فـي هذا  الهيئة وفـي حالة 

احل�سول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة . 

2-2 مع عدم الإخلل بال�سرط )27( من هذا الرتخي�ص ، يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ 

من  اأ�سهر  ثلثة  خلل  الهيئة  مع  عليه  يتفق  اإطار  فـي  للمعلومات  ب�سجلت 

التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص . كما يلتزم بالوفاء باأي متطلبات تتعلق باأي 

اإف�ســـاح خـــا�ص عن املعلومــــات اأو متطلبات الإخطــار وفقــا للقانــون اأو الرتخيــ�ص 

اأو اللوائح ال�سارية اأو توجيهات الهيئة . 

2-3  اإذا مل يحقق املرخ�ص له فـي اأي �سنة اللتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة 

ال�ستثمارية الراأ�سمالية اعترب ذلك اإخلل ب�سروط الرتخي�ص وللهيئة اأن تخ�سم 

اأي  تفر�ص  اأن  ولها   ، التنفيذ  ح�سن  �سمان  قيمة  من  الإخلل  حجم  يقابل  ما 

غرامات اأخرى وفقا لأحكام القانون و�سروط الرتخي�ص . 

يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بقواعد البيانات اخلا�سة مبنتفعيه داخل ال�سلطنة .  4-2

3 - اخلدمة ال�ساملة :

 3-1 يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات الت�سالت البحرية التالية دون مقابل ، وذلك 

للحتاد  التابع  الراديوية  للت�سالت  العاملي  املوؤمتر  عن  ال�سادرة  للوائح  وفقا 

الدويل للت�سالت : 

اأ - ا�ستقبال نداء ال�ستغاثة ونقله .

ب - معلومات ال�سلمة البحرية والتي تت�سمن التحذير من العوا�سف .

ل ي�ستحق املرخ�ص له اأي دعم فيما يتعلق باخلدمة ال�ساملة اأو تو�سعة النظام اإذا   2-3

كان ذلك واقعا فـي منطقة الرتخي�ص ، مبا فيها التو�سعات التي يجريها تنفيذا 

ملتطلبات التغطية وتو�سعة النظام اأو التي يجريها طواعية كمناطق خدمة .
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4 - خدمة مكاملات الطوارئ :

يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمة مكاملات الطوارئ فـي منطقة الرتخي�ص جمانا   1-4

للعموم . 

4-2 يتعني على املرخ�ص له التاأكد من اأن خدمة مكاملات الطوارئ من خلل الرقم 

)9999( اأو اأي رقم اآخر حتدده الهيئة لهذا الغر�ص متوفرة ب�سكل دائم وم�ستمرة 

دون عوائق .

5 - خدمات دليل املعلومات :

على  يتعني  به  اخلا�سة  املعلومات  عن  الإف�ساح  عدم  املنتفع  بطلب  الإخلل  عدم  مع 

املرخ�ص له الآتي : 

تقدمي دليل معلومات مطبوع جمانا لكل منتفع م�سرتك بناء على طلبه وفقا   1-5

لل�سكل وامل�سمون الذي تقرره الهيئة من حني لآخر .

تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم ، مقابل تعرفة معقولة   2-5

تقرها الهيئة . 

5-3  ال�سماح لأي م�سغل مرخ�ص اآخر بالنفاذ اإىل دليل معلوماته بال�سكل الذي يقـرره ،

     وب�سروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة ، مبا فـي ذلك تعوي�ص املرخ�ص له عن 

النفقات املبا�سرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ اإىل الدليل ، �سريطة اأن 

يلتزم امل�سغل املرخ�ص الآخر بالآتي : 

ا�ستعمال املعلومات فقط لتقدمي خدمات دليل املعلومات اأو لتوجيه املكاملات   - 1

�سريطة األ يزود عملءه باأي معلومات متعلقة مبنتفع طلب من املرخ�ص له 

اإبقاء معلوماته �سرية . 

منح املرخ�ص له حرية النفاذ اإىل دليل معلوماته من قبل املرخ�سني الآخرين   - 2

مقابل تعرفة معقولة .

اأن تقدميه للمعلومات ل يتعار�ص مع القانون .  - 3

تتعلق  مبعلومات  طلبهم  على  بناء  املنتفعني  لتزويد  املمكنة  اجلهود  كل  بذل   4-5

بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي اأي بلد اآخر والتي توفر للمرخ�ص له خدمات 

الت�سال معها ، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
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6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة :

الهاتفية  املكاملات  بتقدمي خدمة  الهيئة  تقرها  تعرفة  مقابل  له  املرخ�ص  يلتزم   

مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه . 

7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة : 

من  الفنية  الإمكانيات  جميع  اخلا�سة  نفقته  على  يوفر  اأن  له  املرخ�ص  يلتزم   1-7

املرخ�ص له بها  ات�سالت داخل �سبكة الت�سالت  اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج 

 ، والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على �سبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني 

املطلوبة مبراعاة  الفنية  الإمكانيات  اأن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري  على 

التقدم الفني ، ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري اأنظمة �سبكته تكاليف حتديث 

الأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي تاأثرت بالتغيري ، وذلك وفقا ملا 

تن�ص عليه القرارات التي ت�سدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .

7-2 فـي حالة حدوث كارثة طبيعية اأو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة ، للوزير 

و�سبكات  اأو احلوادث جميع خدمات  الكوارث  لغر�ص مواجهة هذه  ي�ستدعي  اأن 

ات�سالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات 

وال�سبكات . وعلى املرخ�ص له اأن يقدم للهيئة )خطة الطوارئ( التي ينوي اتباعها 

خلل اثني ع�سر �سهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص واأن يقوم بتطوير 

وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .

املرخ�ص له  ، على  الوطني  بالأمن  الأزمة تتعلق  اأو  الطارئة  اإذا كانت احلوادث   3-7

، واأن ينفذ خطة الطوارئ  اأن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة 

ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .

8 - التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :

يتعلق  فيما  املنتفعني  خلدمة  فعال  نظام  باإن�ساء  يقوم  اأن  له  املرخ�ص  على   1-8

با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�سة ، مبا فـي ذلك خدمات الرتكيب وخدمات 

دليل معلوماته ، كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�سيانته .

يلتزم املرخ�ص له اأن مينح فر�سا مت�ساوية فـي احل�سول على نف�ص النوع واجلودة   2-8

من اخلدمات املرخ�سة لكل املنتفعني فـي منطقة الرتخي�ص بنف�ص التعرفة بقدر 
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الإمكان ، واأن يحد من التباين فـي التقنيات املتاحة اأو املنا�سبة اأو املطلوبة خلدمة 

فئة معينة من املنتفعني .

يلتزم املرخ�ص له باإخطار الهيئة كتابة قبل اثني ع�سر �سهرا فـي احلالت الآتية :   3-8

اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة .   - 1

اأي تغييـــر فـي خدمـــة مرخ�ســــة قد يجعل اأجهـــزة اأي م�ستـــرك غيـــر قابلـــة   - 2

لل�ستعمال . وكجزء من اإخطاره املكتوب ، يجب اأن يبني املرخ�ص له التحول 

يلتزم  كما   . اجلديدة  للخدمة  املنتفع  انتقال  وترتيبات   ، للخدمة  امللئم 

الهيئة ل�سمان توفر اخلدمة املرخ�سة مبوجب  باأي متطلبات قد تفر�سها 

ال�سرط )1-3( .

8-4  يجب على املرخ�ص له اأن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني 

تت�سمن �سروط واأحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�سة ، وذلك خلل ثلثة اأ�سهر 

من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .

8-5 اإذا مل تعرت�ص الهيئة على منوذج التفاقية خلل ثلثني يوما من تاريخ ت�سليمه 

لها ي�سبح �ساري املفعول بعد الثلثني يوما املذكورة اأو من التاريخ اللحق املحدد 

لتنفيذه . اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على النموذج خلل تلك الفرتة فعليها اأن تبلغ 

املرخ�ص له كتابة باأ�سباب اعرتا�سها ، وعليه خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اأن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة ، وي�سري  ا�ستلمه لعرتا�ص الهيئة 

فـي �ساأن النموذج املعدل حكم هذا ال�سرط .

8-6 للمرخ�ص له اأن يعدل منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني من وقت لآخر ، 

وي�سري فـي �ساأن هذا التعديل حكم ال�سرط )5-8( . 

املوحدة  اخلدمة  اتفاقية  بنموذج  املنتفعني  جميع  يبلغ  اأن  له  املرخ�ص  على   7-8

للمنتفعني واأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفري اخلدمات املرخ�سة وفقا ملا ورد 

فـي النموذج . 

8-8  يلتزم املرخ�ص له ، فـي وقت ل يتجاوز ثلثة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان 

الرتخي�ص ، باإعداد لئحة تت�سمن اإجراءات فعالة لنظر �سكاوى املنتفعني فيما 

يتعلق بتقدمي خدمات الت�سالت ، وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�سر هذه 
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اأو الطلع عليها ، ويلتزم املرخ�ص له بت�سوية النزاعات املقدم ب�ساأنها  اللئحة 

واإر�سادات  واأوامر  وقرارات  ولوائح  اللئحة  لهذه  وفقا  فوري  ب�سكل  ال�سكاوى 

الهيئة . 

يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني اأو غريهم خلل الأجل الذي   9-8

حتدده الهيئة ، وذلك فـي حالة اإلغاء اأو عدم جتديد الرتخي�ص اأو التوقف عن 

توفري اأي خدمة مرخ�سة . 

9- متطلبات جودة اخلدمة : 

مع عدم الإخلل باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ، يلتزم املرخ�ص له مبا ياأتي : 

ت�سدرها  التي  والقواعد  بال�سوابط  واللتزام  اخلدمة  جودة  متطلبات  9-1 حتقيق 

الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�ساأن ، وفـي حالة ف�سله توقع �سده الغرامات وفقا 

لتلك ال�سوابط والقواعد .

�ستة  خلل  الهيئة  مع  عليه  يتفق  �سكل  فـي  للمعلومات  ب�سجلت  الحتفاظ   2-9

اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ، بغر�ص اأن يثبت للهيئة اأنه يلتزم 

مبتطلبات جودة اخلدمة ، كما يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�ساح عن اأي معلومات 

اإ�سافية تطلبها الهيئة وبن�سر موؤ�سرات اأداء جودة اخلدمة فـي و�سائل الإعلم ، 

وذلك كله مبراعاة ال�سرط )27( من هذا الرتخي�ص .

10 - خدمات ال�سيانة :

10-1 يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 

يوفر له اخلدمة املرخ�سة ، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص واأجهزة 

الت�سالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له ، والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .

ل ينطبق ال�سرط )10- 1( فـي اأي من احلالت الآتية :   2-10

الغيار  اأن قطع  اأو  اقت�ساديا  اأو جهاز غري جمد  اأي نظام  اإ�سلح  اإذا كان   - 1

اللزمة مل تعد متوفرة .

تقدمي  له  املرخ�ص  من  يطلب  اأن  املعقول  غري  من  اأنه  الهيئة  راأت  اإذا   - 2

اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمة املرخ�سة لظروف معينة ، ومنها على 

�سبيل املثال ولي�ص احل�سر : 
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ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له . اأ - 

اإذا كان من �ساأن تقدمي اخلدمة تعري�ص �سحة اأو �سلمة اأي �سخ�ص  ب - 

مكلف بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .

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

11 - قطع اخلدمات املرخ�سة :

ب�سكل  منها  جزء  اأي  اأو  املرخ�سة  الأنظمة  عمل  قطع  له  للمرخ�ص  يجوز  ل   1-11

متعمد فـي الأو�ساع الطبيعية ، كما ل يجوز له اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات 

املرخ�سة دون اإ�سعار كتابي م�سبق للهيئة ، ودون اإنذار زمني معقول للمنتفعني 

املتاأثرين بذلك القطع اأو التعليق .

11-2  ل ينطبق ال�سرط )11-1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

1 - اإذا كان القطع اأو التعليق راجعا حلالة طارئة ، اأو لقوة قاهرة . 

2 - اإذا كان القطع اأو التعليق خلدمة مرخ�سة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما 

ي�سكل نظام ات�سالته خطرا على �سلمة الأنظمة املرخ�سة .

12 - تعرفة و�سروط اخلدمة :

12-1 على املرخ�ص له اأن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على اإطاره خلل ثلثة اأ�سهر 

التي  وال�سروط  التعرفة  فيه  يبني   ، الرتخي�ص  ل�سريان  الفعلي  التاريخ  من 

يقرتحها لتقدمي خدمات الت�سالت ، وذلك قبل ثلثني يوما على الأقل من 

التاريخ الذي يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�سروط . 

اأو عدم موافقتها على تعرفة و�سروط  اأن تبدي موافقتها  الهيئة   12-2 يجب على 

ال�سرط )12-1( خلل خم�سة ع�سر يوم عمل  فـي  املن�سو�ص عليها  اخلدمات 

من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة ، ولها رف�ص املوافقة على التعرفة 

وال�سروط املقرتحة اإذا ا�ستملت احل�سابات على اأخطاء مادية ، اأو تعار�ست مع 

القوانني  تخالف  اأو   ، اأو غري معقولة  عادلة  كانت غري  اإذا  اأو  الأ�سعار  لئحة 

واللوائح املطبقة اأو �سروط الرتخي�ص .

اإذا مل توافق الهيئة على تعرفة و�سروط اخلدمات املرخ�سة ، تعني عليها اأن   3-12

تبلغ املرخ�ص له بعدم موافقتها واأن تبني اعرتا�ساتها خلل خم�سة ع�سر يوم 
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عمل ، وخلل خم�سة ع�سر يوم عمل من ا�ستلم اإ�سعار الهيئة بعدم املوافقة ، 

اأن يعدل التعرفة وال�سروط واأن يقدمها مرة اأخرى للهيئة  على املرخ�ص له 

للح�سول على موافقتها .

12-4 فـي حالة عدم اعرتا�ص الهيئة على التعرفة وال�سروط املقرتحة خلل خم�سة 

ع�سر يوم عمل ت�سبح �سارية املفعول اعتبارا من اليوم اخلام�ص ع�سر ، اأو من 

التاريخ الذي اقرتحه املرخ�ص له ، اأيهما اأ�سبق .

13 - تقدمي خدمات النفاذ :

مع عدم الإخلل باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفيذية ، يتعني   1-13

على املرخ�ص له اأن يوفر بناء على طلب معقول من اأي موفر خدمة اأو م�سغل 

مرخ�ص اإمكانية النفاذ اإىل الأنظمة املرخ�سة . 

الدويل  الحتاد  قبل  من  املن�سورة  للتو�سيات  النفاذ  خدمات  توفري  يخ�سع   2-13

للت�سالت ال�سارية فـي حينه ، وتو�سيات واإر�سادات الهيئات الدولية الأخرى ، 

وكــل اللوائــح والقــرارات والأوامــر والإر�ســادات ال�ساريــة املفعـــول ال�ســـادرة عـــن 

الهيئة .

اأ�سهر من  اأن يوفر خدمات النفاذ خلل فرتة ثلثة  يتعني على املرخ�ص له   3-13

تاريخ تقدمي الطلب كحد اأق�سى ، وفـي حالة عدم تو�سل الطرفني اإىل اتفاق 

خلل هذه الفرتة حتال نقاط اخللف اإىل الهيئة .

13-4  يعفى املرخ�ص له من توفري خدمات النفاذ اإذا راأت الهيئة اأن مثل هذا الطلب 

غري معقول ، بالأخ�ص فـي احلالت الآتية : 

1 -  عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .

عندما تت�سبب اأنظمة طالب النفاذ ، اأو يحتمل اأن تت�سبب فـي خطر اأو تلف   - 2

اأو اأذى لأي �سخ�ص اأو ممتلكات .

اإذا كان هناك احتمال فـي اأن تت�سبب اأنظمة طالب النفاذ فـي اإحداث تلف   - 3

اأو تداخل فـي عمل الأنظمة املرخ�سة اأو تعطيل خدمات الت�سالت التي 

تقدمها .

4 - عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية . 
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14 - خدمات اإعادة البيع : 

البيع يلتزم املرخ�ص له  اإعادة  اأو  البيني  اأي لوائح خا�سة بالربط  14-1  مع مراعاة 

خلل مدة اأق�ساها ثلثون يوم عمل من تاريخ تقدمي اأي موفر خدمة لطلبه ، 

اأن يعقد معه اتفاقا لتوفري خدمات ات�سالت يت�سمن �سروطا معقولة ، ب�سكل 

ميكنه من توفري خدمات اإعادة البيع وذلك وفقا لل�سروط وال�سوابط والأ�سعار 

التي حتددها الهيئة .

14-2  ل يلتزم املرخ�ص له بعد موافقة الهيئة باأن يعقد التفاق املن�سو�ص عليه فـي 

ال�سرط )14-1( اإذا كان يرتتب عليه اأي من احلالت الآتية : 

يت�سبــب اأو من املحتمـــل اأن يت�سبب فـي خطــــر اأو تلــــف اأو اأذى لأي �سخـــ�ص   - 1

اأو ممتلكات .

الأنظمة  فـي عمل  اأو تداخل  فـي تلف  يت�سبب  اأن  املحتمل  اأو من  يت�سبب   - 2

املرخ�سة ، اأو تعطيل خدمات الت�سالت التي يقدمها .

هذا  �سروط  من  اأي  �سوء  فـي  العملية  الناحية  من  معقول  يبدو  ل   - 3

الرتخي�ص ومتطلبات تو�سعة النظام املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )1-2( 

اأو غري ملئم من الناحية الفنية اأو القت�سادية .

15 - خدمة الطرف الثالث : 

يربط  اأن  اأو موفر خدمة  لأي م�سغل مرخ�ص  ي�سمح  باأن  له  املرخ�ص  يتعهد   1-15

نظام ات�سالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�سة ، لكي يتمكن من اأن يوفر خدمات 

الت�سالت من خللها . 

من  لأي  معقول  غري  الطلب  اأن  الهيئة  راأت  اإذا   )1-15( ال�سرط  ينطبق  ل   2-15

الأ�سباب التالية على �سبيل املثال ولي�ص احل�سر : 

1 - خارج عن �سيطرة املرخ�ص له . 

2 -  يت�سبــب اأو من املحتمــل اأن يت�سبب فـي خطــر اأو تلـــف اأو اأذى لأي �سخــ�ص 

اأو ممتلكات .

اأو تداخل فـي عمل الأنظمة  اأن يت�سبب فـي تلف  اأو من املحتمل  3 - يت�سبب 

املرخ�سة اأو تعطيل خدمات الت�سالت التي يقدمها .

4 - ل يبدو معقول من الناحية العملية .
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16 - الربط البيني :

مع عدم الإخلل باأحكام الربط البيني املن�سو�ص عليه فـي قانون تنظيم الت�سالت 

ولئحته التنفيذية ، يجب مراعاة الآتي :  

اتفاقات الربط البيني .   1-16

16-1-1 يلتزم املرخ�ص له خلل ثلثة اأ�سهر من تقدمي الطلب من م�سغل 

احلدود  فـي  اتفاقا  معه  يعقد  اأن  خدمة  موفر  اأو  اآخر  مرخ�ص 

لربط  وذلك   )3-1-16( ال�سرط  فـي  عليها  املن�سو�ص  وال�سوابط 

ربط  نقاط  فـي  املرخ�سة  بالأنظمة  الآخر  املرخ�ص  امل�سغل  اأنظمة 

ملئمة فنيا وتوفري خدمات الت�سالت الأخرى التي تعد �سرورية 

للم�سغل املرخ�ص الآخر لكي يوفر خدمات الت�سالت ملنتفعيه ، وفـي 

يحال   ، املحددة  املهلة  خلل  اتفاق  اإىل  الطرفني  تو�سل  عدم  حالة 

النزاع اإىل الهيئة للف�سل فيه طبقا لل�سرط )3-16( .

الهيئة  اإذا كان الطلب من وجهة نظر  ال�سرط )1-1-16(  ل ينطبق   2-1-16

يتحقق فيه اأي مما ياأتي : 

يتعار�ص مع قانون تنظيم الت�سـالت اأو اأي قوانني اأخرى �سارية ،   -1

اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأوامر اأو الإر�سادات ال�سادرة عن الهيئة . 

اأذى لأي  اأو  اأو تلف  اأن يت�سبب فـي خطر  اأو من املحتمل  يت�سبب   - 2

�سخ�ص اأو ممتلكات .

اأو تداخل فـي عمل  اأن يت�سبب فـي تلف  املحتمل  اأو من  3 - يت�سبب 

الأنظمة املرخ�سة ، اأو تعطيل خدمات الت�سالت التي تقدمها .

4 - ل يــبدو معقول من الناحية العملية اأو غيـر ملئم من الناحية 

الفنية اأو القت�سادية . 

16-1-3 يلتزم املرخ�ص له باأن اأي اتفاق يعقده مبقت�سى ال�سرط )1-1-16( 

تتوفر فيه ال�سفافية وعدم التمييز واملو�سوعية ومنا�سبة ومعقولية 

ال�سروط ويت�سمن الآتي : 
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الطريقة املطلوبة لإن�ساء و�سيانة التو�سيلت وعدد نقاط التو�سيل   - 1

التي يجب اأن تن�ساأ . 

عدد نقاط التو�سيل التي يجب اأن تن�ساأ .   - 2

اأو الأرا�ســي اللزمــة وا�ستخدامهـــا بغر�ص دعــم  دخــول املرافــق   - 3

الربط البيني .

التواريخ اأو املدد املطلوبة للربط البيني .   - 4

�سعة الإر�سال ال�سرورية التي ت�سمح بربط بيني فعال .   - 5

ال�سكل الذي يجب اأن تكون عليه اإ�سارات الإر�سال )وي�سمل ذلك   - 6

مطلوبة  خا�سة  �سروط  واأي  الإ�سارات(  ونظام  الرتقيم  طرق 

للحفاظ على جودة مقبولة للإ�سارة . 

للربط  كنتيجة  الطرفني  من  لأي  الطارئة  اللتزامات  اأحكام   - 7

البيني . 

اأحكام دفع الأجور .  - 8

املحافظــة على م�ستويــات جــودة اخلدمــة بني نقاط انتهائيـة مبــا   - 9

فـي ذلك توفري املعاجلة حلالت الإخفاق فـي الوفاء مب�ستويات 

اخلدمة و�سيانة الأنظمة . 

اإجراءات ت�سوية الفواتري .   - 10

واإدارة  والختبار  والفح�ص  والتوفري  والتنبوؤ  الطلب  اإجراءات   - 11

احلركة . 

12 - اإر�سال اإ�سارة التعرف على رقم املت�سل . 

13 - اإجراءات نقل الرقم . 

14 - توفري بيانات ال�سبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .

15 - الإجراءات الر�سمية حلل املنازعات . 

املفعول  نافذ  ال�سرط )1-1-16(  املعقود مبقت�سى  التفاق  16-1-4 ل ي�سبح 

اإل بعد قيام املرخ�ص له باإحالته اإىل الهيئة للح�سول على موافقتها ، 
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اإحالة  تاريخ  اأ�سهر من  الهيئة قرارها خلل ثلثة  اأن تتخذ  ويجب 

اإليها ، وفـي حالة موافقتها تخطر املرخ�ص له كتابة ، وفـي  التفاق 

تعديل  وعليه  م�سببا  الرف�ص  بقرار  تخطره  موافقتها  عدم  حالة 

التفاق وفقا لهذا القرار للح�سول على موافقة الهيئة عليه . 

16-1-5 فـي حال اإجراء اأي تعديل على التفاق ل ي�سبح نافذ املفعول اإل بعد 

قرارها  تتخذ  اأن  وعليها  موافقتها  على  للح�سول  للهيئة  يقدم  اأن 

وعليه   ، كتابة  بقرارها  له  املرخ�ص  وتبلغ  عمل  يوم  ثلثني  خلل 

اإجراء التعديلت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .

16-1-6 يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�سغيلية واملحا�سبية 

التي قد تطلبها لتتاأكد اأن متطلبات هذا ال�سرط قد مت الوفاء بها ، 

على اأن حتافظ الهيئة على �سرية اأي معلومات زودت بها وفقا لهذا 

ال�سرط و�سنفت على اأنها �سرية .

16-1-7 تقوم الهيئة من وقت لآخر بن�سر معلومات كافية وملئمة وحديثة 

موفري  اأو/و  املرخ�سني  امل�سغلني  بني  البيني  الربط  اتفاقات  عن 

اخلدمة ، وفـي حال عقد املرخ�ص له اتفاقا مع م�سغل مرخ�ص اآخر 

فعليه اأن ي�سمن توفره علنيا لباقي امل�سغلني املرخ�سني .

16-1-8  يلتزم املرخ�ص له باأي قرارات اأو تعليمات اأو اإر�سادات ت�سدرها الهيئة 

ب�ساأن م�ساركة امل�سغلني املرخ�سني اأو موفري اخلدمة الآخرين اأو اأي 

ت�سهيلت اأو بنى حتتية فيما يت�سل ب�سبكة الت�سالت العامة .

16-2 مبادئ اأ�سعار الربط البيني .

توفريه  مقابل  يفر�سها  التي  الأ�سعار  تكون  باأن  له  املرخ�ص  يلتزم   1-2-16

�سعر  على  مبنية   )1-1-16( ال�سرط  مبوجب  الت�سالت  خلدمات 

معقول  تقييم  على  بناء  الأ�سعار  هذه  وحت�سب   . ومربرة  التكلفة 

للتكاليف املرتبطة باإن�ساء الربط البيني وتوفري خدمات الت�سالت 

التي يطلبها م�سغل مرخ�ص اأو موفر خدمة . 

16-2-2 فـي حتديد اأ�سعار الربط البيني يلتزم املرخ�ص له بالآتي : 



اجلريدة الر�سمية العدد )1001(

جميع  فـي  والت�سهيلت  البيني  الربط  خدمة  اأ�سعار  تكون  اأن  يجب   - 1

الأحوال معقولة وبدون متييز بني املنتفعني ذوي الأو�ساع املتماثلة .

يجب اأن ت�سمن اأ�سعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقول   - 2

وتوفري   ، املرخ�ص  النظام  ت�سغيل  تكاليف  ح�ساب  بعد  له  للمرخ�ص 

اخلدمات املرخ�سة .

ت�ساغ �سروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غري اقت�سادي وغري   - 3

مبني على تكلفة الأنظمة املرخ�سة ، وي�سمل ذلك رزم اخلدمات ، حتى 

ل يتم حتميل امل�سغل املرخ�ص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل 

خدمات اأو مرافق ل يحتاجها .

 ، املرخ�سة  الأنظمة  عرب  احلركة  عن  الناجتة  العوائد  توزيع  عند   - 4

الربط  على طالب  يتعني  اأو موفر اخلدمة  املرخ�ص  امل�سغل  واأنظمة 

البيني اأن يوؤخذ بعني العتبار ال�ستخدام الن�سبي لأجهزة ومعدات كل 

طرف من الأطراف امل�سرتكة فـي هذا الربط . 

ت�ستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد )LRIC( كاأ�سا�ص   - 5

ال�ساملة  واخلدمة  البيني  الربط  من  كل  تكاليف  حل�ساب  مبدئي 

بعد  وذلك   ، الرتخي�ص  هذا  من   )3( ال�سرط  فـي  عليها  املن�سو�ص 

�سنتني من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص . 

اإذا بنيت اأ�سعار الربط البيني على التعرفة املوحدة للخدمات املماثلة   - 6

املقدمة ملنتفعي املرخ�ص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأ�سعار لتاأخذ 

اإىل  اخلدمة  بتقدمي  يرتبط  التكلفة  فـي  توفري  اأي  العتبار  بعني 

امل�سغل املرخ�ص طالب الربط البيني .

ل يحق للمرخ�ص له فر�ص اأي غرامات تاأخري اإل طبقا ل�سروط التفاق   - 7

موافقة  على  احل�سول  وبعد   ،  )1-1-16( ال�سرط  فـي  عليه  املن�سو�ص 

الهيئة . 

16-3 حل نزاعات الربط البيني 

لقانون  طبقا  ال�سادرة  اللوائح  عليه  تن�ص  مبا  الإخلل  عدم  مع   1-3-16

اإىل التفاق املن�سو�ص عليه  اإذا مل يتم التو�سل   ، تنظيم الت�سالت 
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امل�سغل  اأو  اأ�سهر للمرخ�ص له  فـي ال�سرط )16-1-1( خلل الثلثة 

املرخ�ص اأن يحيل النزاع اإىل الهيئة ، وعليها اأن حت�سم النزاع خلل 

�ستة اأ�سهر من تاريخ الإحالة ، على اأن ي�ستمل قرار احل�سم على فر�ص 

اأي �سروط معقولة تراها �سرورية بح�سب الظروف . 

16-3-2 فـي حال ن�سوب نزاع بني الطرفني حول التفاق اأو اأي اأمر يتعلق به ، 

يجوز لأي منهما اأن يحيل النزاع اإىل الهيئة للف�سل فيه وفقا لل�سرط 

. )1-3-16(

16-3-3 يقدم الطرف الذي اأحال النزاع اإىل الهيئة كل املعلومات ال�سرورية 

يقدم  اأن  الآخر  للطرف  و   ، النزاع  طبيعة  حتديد  من  متكنها  التي 

اأن  للهيئة  و   ، نظره  وجهة  لتدعيم  �سرورية  يراها  التي  املعلومات 

تطلب من اأي من الطرفني تزويدها باملزيد من املعلومات ، واأن حتدد 

الفرتة الزمنية التي يجب اأن تقدم املعلومات خللها ، وتخطر الهيئة 

الطرفني بقرارها كتابة ، وعلى املرخ�ص له تنفيذ قرار الهيئة .

17 - التوافق الت�سغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :

17-1 يلتزم املرخ�ص له باأي لوائح اأو موا�سفات فنية اأو قواعد اأو اإر�سادات ت�سدرها 

مع  املرخ�سة  واخلدمات  للأنظمة  الت�سغيلي  التوافق  �سمان  بغر�ص  الهيئة 

اأنظمة وخدمات الت�سالت املقدمة من قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل 

ملئم فنيا واقت�ساديا .

17-2 على املرخ�ص له التاأكد من اأن كل مكونات الأنظمة املرخ�سة والأجهزة املربوطة 

بها والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�سة ، موافق عليها ومعتمدة وفقا 

اأو تتوافق مع موا�سفات  ال�سارية  اللوائح  اأو  لأحكام قانون تنظيم الت�سالت 

فنية حتددها اأو توافق عليها الهيئة . 

18 - ربط الأجهزة الطرفية الراديوية :

18-1 على املرخ�ص له اأن يربط بنظام ات�سالته املرخ�ص اأو ي�سمح باأن يربط به اأي 

جهــــاز طرفـي متــــت املوافقــــة عليـــــه وفقـــا لأحكــــام قانــــون تنظيـــــم الت�ســـــالت 

الهيئة  نظر  فـي  معقولة  فنية  موا�سفات  فيه  تتوفر  اأو  ال�سارية  اللوائح  اأو 

ويتبناها املرخ�ص له . 
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19 - اإ�سدار الفواتري :

ل يجوز للمرخ�ص له اإ�سدار اأي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�سة اإل اإذا كان كل   1-19

مبلغ مدرج فيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .

الفعلي  التاريخ  من  اأ�سهر  ثلثة  على  تزيد  ل  مدة  خلل  له  املرخ�ص  يعد   2-19

ل�سريان الرتخي�ص لئحة اإجراءات منا�سبة ت�سمن الدقة فـي اإ�سدار الفواتري 

وفقا لل�سرط )19-1( . ويتعني احل�سول على موافقة الهيئة على هذه اللئحة 

قبل و�سعها مو�سع التطبيق .

للتاأكد  �سرورية  الهيئة  تراها  التي  بال�سجلت  يحتفظ  اأن  له  املرخ�ص  على   3-19

اللئحة  فـي  الواردة  باخل�سائ�ص  تت�سف  الفواتري  اإ�سدار  اإجراءات  اأن  من 

املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )19-2( ، ويتعني الحتفاظ بهذه ال�سجلت ملدة 

ل تقل عن �سنتني من تاريخ اإعدادها .

على املرخ�ص له اأن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر باأي معلومات   4-19

تطلبها للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�ساأن اإ�سدار الفواتري ، واأن ي�سمح 

لأي �سخ�ص ميثلها بحرية الدخول اإىل اأي موقع لفح�ص اأو اختبار نظام اإ�سدار 

الفواتري اأو اأي جزء منه . 

على املرخ�ص له خلل مدة ل تزيد على �سهر واحد من تاريخ ت�سغيل النظام   5-19

اأن يقدم معلومات مبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه ، فيما يتعلق 

تقرها  معقولة  تعرفة  نظري  وذلك   ، له  قدمت  ات�سالت  خدمات  اأي  باأ�سعار 

الهيئة . 

20 - الرتقيم :

على املرخ�ص له اللتزام باللوائح الراديوية ال�سادرة عن الحتاد الدويل للت�سالت 

. )MMSI ( املتعلقة بتخ�سي�ص هويات اخلدمة املتنقلة البحرية

21 - تخ�سي�ص الرتددات للت�سالت الراديوية : 

تخ�س�ص الهيئة للمرخ�ص له ، وفقا لتقديرها من وقت لآخر ، الرتددات الراديوية   1-21

اأو حزم الرتددات ال�سرورية ، فـي اإطار ترخي�ص راديوي ، وفقا ملا تن�ص عليه 
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خطة الرتددات الوطنية ، وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة 

حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص ، �سريطة اأن يلتزم بالآتي : 

وم�سانة  وم�سغلة  ومبنية  م�سممة  الراديوية  اأجهزته  اأن  من  التحقق   -1

بحيث ل تت�سبب فـي اأي ت�سوي�ص ل داعي له عند ا�ستعمالها . 

اأيا من الأجهزة الراديوية املكونة  عدم ال�سماح لأي �سخ�ص باأن ي�ستعمل   - 2

ملحطاته اإل اإذا كان مثل هذا ال�سخ�ص حتت �سيطرة واإ�سراف املرخ�ص له 

اأو خمول بذلك .

التاأكد من اأن كل الأ�سخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة   - 3

ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�سروط هذا الرتخي�ص واللتزام بها .

ال�سماح لأي �سخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�سول فـي اأي وقت اإىل   - 4

 ، اأو عند ظهور حالة طوارئ  حمطاته الراديوية بغر�ص فح�ص مكوناتها 

وذلك من اأجـــل التحقــــق من التزام املرخـــ�ص لــــه ب�ســــروط الرتخيــــ�ص ، 

اأو فح�ص م�سادر الت�سوي�ص على م�سغل اآخر اأو جهة اأخرى .

العمل  عن  ووقفها  متاما  غلقها  اأو  الراديوية  حمطاته  ا�ستعمال  تقييد   - 5

فورا ، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانون 

تنظيم الت�سالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه ، وذلك فـي حالة اإخلل 

املرخ�ص له باأي �سرط من �سروط الرتخي�ص الراديوي اأو خمالفة اأحكام 

قانون تنظيم الت�سالت . 

22 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف :

يلتزم املرخ�ص له باأن يتخذ كل اخلطوات اللزمة لتدريب املوظفني العمانيني   1-22

كــل  وعلــى  والإداري  الفنــي  التنظيمــي  هيكلـــه  فـي  املتاحـــة  الوظائـــف  ل�سغــــل 

امل�ستويات ، وبتحقيق ن�سب التعمني املو�سحة بامللحق ) اأ( لكل مرحلة ، وللهيئة 

توقيع الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب .

22 -2 للمرخــــ�ص له توظيـــف خرباء اأجانب لرتكيـــب وت�سغيـــل و�سيانـــة وا�ستغلل 

اأنظمة الت�سالت وتقدمي اخلدمات املرخ�سة ، وذلك وفقا للقوانني واللوائح 
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منهم  لكل  الذاتية  بال�سرية  الهيئة  تزويد  �سريطة   ، ال�سلة  ذات  والقرارات 

للموافقة عليها قبل توظيفه ، وعلى املرخ�ص له خف�ص عدد هوؤلء اخلرباء 

وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

23 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية :

مع عدم الإخلل باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفيذية والقوانني ذات 

ال�سلة : 

23-1 يلتزم املرخ�ص له باأن يبذل كل جهد ممكن ل�سمان خ�سو�سية و�سرية املعلومات 

واأ�سرار العمل التي يح�سل عليها اأو يكت�سبها خلل عمله من اأي �سخ�ص يزوده 

وتطبيقها  املنا�سبة  الإجراءات  و�سع  طريق  عن  وذلك  املرخ�سة  باخلدمات 

للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�سعة حلماية القانون .

23-2 على املرخ�ص له الحتفاظ مبعلومات كافية عن اإجراءاته اخلا�سة باملحافظة 

وفــاء   ، املعقــول  طلبهـا  على  بنــاء  الهيئــة  ير�سي  الذي  بالقــدر  ال�سريــة  علــى 

مبتطلبات ال�سرط )1-23( .

مكونات  من  جهاز  اأي  با�ستعمال  ي�سمح  اأو  ي�ستعمل  ل  باأن  له  املرخ�ص  يلتزم   3-23

الأنظمة املرخ�سة القادرة على الت�سجيل اأو املراقبة ال�سامتة اأو التن�ست على 

مكاملات هاتفية جارية اأو بيانات منقولة بوا�سطة ال�سبكة ، اإل اإذا كان ذلك فـي 

احلالت التي يبينها القانون وبالإجراءات املن�سو�ص عليها فيه وبعد احل�سول 

على موافقة اجلهات الأمنية . 

بناء على طلب  املكاملات  ت�سجيل  الأمنية  اأن يطلب من اجلهات  له  للمرخ�ص   4-23

 ، املنتفع  بعد موافقة  ت�سغيلية  لأ�سباب  اأو  اأجراها  الذي  اأنه هو  لإثبات  املنتفع 

واأن   ، مكاملاته  �ست�سجل  الذي  املنتفع  اإعلم  احلالتني  فـي  له  املرخ�ص  وعلى 

يحتفظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها اإعلم املنتفعني الذين قد ت�سجل مكاملاتهم 

واأن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .

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

يحظر على املرخ�ص له اأن يدعم ب�سكل غري عادل ، متبادل اأو من جانب واحد ،   1-24

اأعماله اأو اأعمال فروعه الآتية : 



اجلريدة الر�سمية العدد )1001(

1 - خدمة ال�سوت الأ�سا�سية مبعاونة عامل اخلدمة .

2 - خدمة البيانات العامة .

3 - خدمة املعلومات . 

4 - خدمات الت�سالت اخلا�سة . 

5 - خدمات القيمة امل�سافة . 

6 - بيع وتاأجري و�سيانة الأجهزة الطرفية والأجهزة الراديوية . 

علــى املرخ�ص لــه اأن يحتفــظ بال�سجــلت التــي تبني التحويــلت املاديـــة بني   2-24

الأعمال املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )1-24( . 

25 - حظر التمييز غري امل�سروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة :

�سواها  اأو  املطبقة  ال�سروط  اأو  بالأ�سعار  يتعلق  فيما  له  للمرخ�ص  يجوز  ل   1-25

اأي متييز غري عادل ، نحو  اأن ميار�ص  اأو   ، اأي تف�سيل غري م�سروع  اأن يظهر 

بتزويدهم  يتعلق  فيما   ، �سفة  اأو  فئة  اأي  من  اأ�سخا�ص  اأو  معينني  اأ�سخا�ص 

التمييز  من  النوع  هذا  مار�ص  له  املرخ�ص  اأن  ويعترب   . املرخ�سة  باخلدمات 

اأو �ساند ب�سكل غري عادل ومادي عمل يقوم به فيما يتعلق بتزويد  اإذا ف�سل 

اخلدمات املرخ�سة من اأجل اأن ي�سع الأ�سخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا 

العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب . 

 ، اأخرى  تناف�سية  غري  ممار�سات  اأي  فـي  ينخرط  اأن  له  للمرخ�ص  يجوز  ل   2-25

وب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

اإ�ساءة ا�ستخدام اأي مركز مهيمن فـي اأي �سوق خدمة ات�سالت .  -1

بهدف  اأو موفر خدمة  اآخر  اأي م�سغل مرخ�ص  اتفاقات مع  فـي  الدخول   - 2

اأي  فر�ص  اأو  معينة  خدمة  اأ�سواق  اأو  املنتفعني  توزيع  اأو  الأ�سعار  تثبيت 

�سوابط اأو قيود اأخرى حتد من املناف�سة .

خدمة  موفري  اأو  مرخ�سني  من  عليها  ح�سل  التي  املعلومات  ا�ستغلل   - 3

اآخرين لأغرا�ص منافية للمناف�سة .

للهيئة وحدها ح�سم ما اإذا كان اأي عمل اأو امتناع عن عمل يعد مناق�سا لهذا 

ال�سرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لزمة ملعاجلة الو�سع . 
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26 - متطلبات املحا�سبة :

على املرخ�ص له خلل خم�سة اأ�سهر من نهاية كل �سنة مالية ، اأن ي�سلم الهيئة   1-26

املتعلقة  بالبيانات  معززة   ، ال�سنة  تلك  نهاية  فـي  هي  كما  املدققة  ميزانيته 

بتقرير  تكون م�سحوبة  اأن  ويتعني   ، النقدية  والتدفقات  والأ�سهم  بالعمليات 

من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني اأن كل تلك البيانات املالية متثل ب�سكل �سحيح 

املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فيها ، واأن هذه البيانات قد اأعدت 

وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة فـي ال�سلطنة . 

يلتزم املرخ�ص له باأن يقدم للهيئة خلل ثلثة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان   2-26

ال�ستثمارات  بت�سجيل  ي�سمح  الذي  املحا�سبي  بالنظام  اقرتاحا  الرتخي�ص 

واملقبولة  بها  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  والإيرادات وفقا  والعوائد  والنفقات 

بيان  على  قادرا  النظام  هذا  يكون  اأن  اخل�سو�ص  وجه  وعلى   ، ال�سلطنة  فـي 

عنا�سر التكلفة بالتف�سيل الكافـي حتى ميكن و�سع اأ�سعار الربط البيني بناء 

على ح�ساب التكلفة ، وللهيئة قبول النظام املقرتح اأو رف�سه خلل ثلثة اأ�سهر 

من تاريخ ت�سليمه لها . 

للهيئة فـي حال رف�سها النظام املحا�سبي املن�سو�ص عليه فـي ال�سرط )2-26(   3-26

اأو اإذا ارتـــاأت خـــلل فرتة الرتخي�ص اأن تعديــل لهــذا النظـــام اأ�سبــح مطلوبــا ، 

اأن تاأمر املرخ�ص له اأن يتبنى خلل فرتة معقولة نظاما حما�سبيا حمددا . 

اأخرى من  اأن يزودها مبعلومات حما�سبية  له  املرخ�ص  اأن تطلب من  للهيئة   4-26

اأجل مراقبة تطبيق �سروط الرتخي�ص وفر�سها ب�سكل فعال ، وعلى املرخ�ص 

له تزويد الهيئة بتلك املعلومات خلل مدة حتددها له . 

اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي الوفاء باللتزامات املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )2-26( ،   5-26

اأو اإذا كان النظام املحا�سبي الذي و�سعه املرخ�ص له قد ف�سل فـي حتقيق اأهدافه 

املن�سو�ص عليها فـي هذا ال�سرط وراأت الهيئة اأنه من ال�سروري مراقبة التقيد 

باأحكام ال�سرط )24( من هذا الرتخي�ص ، فلها اأن تطلب من املرخ�ص له اأن 

يوفــر بعــ�ص اخلدمــات املرخ�ســة من خــلل ق�ســم اأو اأق�ســام منف�سلــة ، اأو فــرع 

اأو فروع منف�سلة ، اأو تابع اأو تابعني منف�سلني .
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27 - اللتزام بتوفري املعلومات : 

على املرخ�ص له اأن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة الحتفاظ بها   1-27

وفقـــا للطريقـــة التي حتددهــــا ، واأن ي�سعهــــا فـي متناولهــــا فـي الوقت الــــذي 

حتدده ، وللهيئة اأن تطلب هذه املعلومات فـي �سكل تقارير واإح�سائيات دورية 

واأي بيانات اأخرى . 

27-2 عند طلب اأي معلومات من املرخ�ص له تتاأكد الهيئة اأن هذا الطلب لن يفر�ص 

اإل   ، للهيئة  وتوفريها  املعلومات  على  احل�سول  �سبيل  فـي  باهظا  عبئا  عليه 

اإذا ارتاأت الهيئة اأن مثل تلك املعلومات اأ�سا�سية لتمكينها من حتقيق اأهدافها 

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

اإىل  وقت  اأي  فـي  الو�سول  حرية  تفو�سهم  من  اأو  للهيئة  له  املرخ�ص  يتيح   3-27

�سروط  بتنفيذ  العلقة  ذات  و�سجلته  وكتبه  ومرافقه  ومعداته  اأجهزته  كل 

الرتخي�ص .

28 - الإبلغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم :

لأ�سهم  �سخ�ص  اأي  ملكية  فـي  تغيري  اأي  الهيئة عن  باإبلغ  له  املرخ�ص  يلتزم   1-28

ال�سركة باأي طريق من طرق اكت�ساب امللكية ، اإذا كان هذا التغيري �سيجعل عدد 

الأ�سهم التي ميلكها ذلك ال�سخ�ص بالإ�سافة اإىل الأ�سهم التي يعرف املرخ�ص 

له اأن ممثلني له يحملونها ، �سوف يتجاوز مبا�سرة بعد التغيري اأيا من الن�سب 

الآتية : 

. %5 -1

. %10 -2

. %20 -3

. %33٫3 -4

. %50 -5

. %66٫6 -6
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اأن يتم  اأي حالة من احلالت املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )28-1( يجب  28-2 فـي 

الإبلغ قبل ثلثني يوما من التاريخ الذي ي�سبح فيه التغيري فـي امللكية �ساري 

املفعول .

�سنة من  كل  يوما من  �سنويا خلل ثلثني  الهيئة  باإبلغ  له  املرخ�ص  يلتزم   3-28

اأي �سركة  باأ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي  التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص 

ذات علقة وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبلغ ، ويق�سد 

بال�سركة ذات العلقة املرخ�ص له اأو اأي �سخ�ص طبيعي اأو معنوي ميلك اأكرث 

من خم�سني باملائة )50 %( من اأ�سهم املرخ�ص له .

29 - ر�سوم الرتخي�ص :

يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم التالية : 

ر�ســـم اإ�ســـدار الرتخي�ص لأول مـــرة مبلغــــا قدره)20000( ع�سرون األف ريـــال  اأ - 

عماين . 

مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ل تزيد على واحد باملائة )1%( من اإجمايل الإيرادات  ب - 

ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة ويدفع �سنويا مقدما فـي ميعاد 

ل يتجاوز اأول يناير من كل عام ، وفـي حالة التاأخر عن دفع مبلغ الر�سم فـي 

موعده يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ص البنوك 

التجاريــة التي يتم ن�سرهـا مـن وقـت لآخر من قبل البنـك املركـــزي العمانـــي 

عن كل يوم تاأخري .

30 - حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�سة : 

للمرخــ�ص لـــه حق متديــد الكوابــل وتركيـــب النظام املرخــ�ص فـي مناطـق حـق املــرور 

وفقا  وذلك   ، املرخ�سة  للخدمات  اللزمة  ال�سرورية  بالأعمال  يتعلق  فيما   ، العام 

لأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفيذية والقوانني والقرارات املعمول بها 

فـي هذا ال�ساأن . 

31 - حوالة الرتخي�ص وانتقاله : 

يحظر على املرخ�ص له حوالة اأي من اخلدمات املرخ�سة اإىل اأي �سخ�ص اآخر   1-31

دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
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، �سواء كان ذلك من  اأو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا  كل �سخ�ص طبيعي   2-31

خلل التبعية اأو انتقال حقوق الإدارة اأو الندماج اأو الت�سفية اأو اإعادة التنظيم 

اأو غري ذلك ، يتعني عليه ك�سرط لكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص 

اأن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .

32 - النزاعـــــــــات :

اأو موفري  واملرخ�سني  له  املرخ�ص  تن�ساأ بني  التي  النزاعات  فـي  النظر  للهيئة حق 

اخلدمة الآخرين اأو املنتفعني والف�سل فيها وفقا لقانون تنظيم الت�سالت واللوائح 

ملزمة  قراراتها  وتكون   ، ال�ساأن  هذا  فـي  الهيئة  ت�سدرها  التي  والقواعد  ال�سارية 

جلميع الأطراف ، ولها مبوافقة اأطراف النزاع اإحالته اإىل هيئة حتكيم . 

33 - الغرامـــــــات  :

مع عدم الإخلل باأي جزاءات اأو غرامات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ، اأو اأي 

عقوبات من�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت والقوانني الأخرى ، اأو اللوائح 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا لها يطبق الآتي : 

اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي اإ�سلح اأي �سرر نا�سئ عن عدم اللتزام باأي من �سروط   1-33

اللزمة  التكاليف  �سعف  تتـجاوز  ل  غرامة  الهيئة  عليه  تفر�ص  الرتخي�ص 

لإ�سلح ال�سرر . 

معقولة  مهلة  ويعطى   ، الإخلل  بجوانب  كتابة  له  املرخ�ص  الهيئة  تخطر   2-33

ليقدم خطة عمل لإ�سلح  يوما  يقل عن خم�سة ع�سر  الهيئة مبا ل  تقدرها 

ال�سرر الناجت عن هذا الإخلل تت�سمن املدة اللزمة لتنفيذها ، وللهيئة اإقرار 

اخلطة واإخطار املرخ�ص له لتنفيذها . 

اإذا مل تقر الهيئة اخلطة اأو اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي تنفيذها خلل املدة املحددة   3-33

تفر�ص عليه الغرامة املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )1-33( . 
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�مللحق )�أ(

ن�سب التعميـــــــــــن

على املرخ�ص له اأن يتعهد بتحقيق اإجمايل الن�ضب املئوية للتعمني لكل �ضنة كما هو مو�ضح 

فـي اجلدول اأدناه : 

�مل�ستــوى

عند التاريخ 

�لفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص 

بعد )12( 

�سهرا من 

التاريخ 

�لفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )24( 

�سهرا من 

التاريخ 

�لفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )36( 

�سهرا من 

التاريخ 

�لفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )48( 

�سهرا من 

�لتاريخ �لفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

50%50%33%33%17%موظف تنفيذي

50%50%50%37%13%مدير

رئي�ص دائرة 

)�ملهند�سون(
%54%60%70%70%70

رئي�ص ق�سم

)�لفنيون(
%70%72%75%77%87

اخت�سا�سي 

)�لعمالة �ملاهرة(
%80%82%87%90%91

94%94%92%84%76%موظف م�ساندة

90%88%86%79%68%الإجمالــــــي  

فـي حالة عدم حتقيق اأي من ن�ضب التعمني فـي كل م�ضتوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص 

له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�ضرط )22-1( من هذا الرتخي�ص .


