
اجلريدة الر�سمية العدد )1021(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/40

باإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأوىل

 ل�سركـة الربـط العربـي الدوليـة )�ص.م.م(

لإن�ساء وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات ات�سالت عامة دولية

�سلطان عمان  نحن قابو�ص 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�سلطاين رقم 2002/30 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

اإ�سدار ترخي�ش من الفئة الأوىل ل�سركة الربط العربي الدولية )�ش.م.م( لإن�ساء وت�سغيل 

نظام لتقدمي خدمات ات�سالت عامة دولية ملدة خم�ش 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 �سعبــــان �سنة 1434هـ

املـوافــــق :  7   من يوليـــــــو �سنة 2013م

 قابو�ص بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأوىل 

ل�سركــة الربــط العربـــي الدوليـــة )�ص.م.م( 

لإن�ســاء وت�سغيــل نظـام لتقديــم خدمـات ات�ســالت عامـــة دوليــــة 

املحتويـات

اجلزء الأول

تعريفات واأحكام عامة

تعريفـــــــــات . :املــادة ) 1 (

املجـــــــــــــــــــال .:املــادة ) 2 (

الربــــــــــــــــــط .:املــادة ) 3 (

الإتاوة ور�سوم الرتخي�ش .:املــادة ) 4 (

املـــــــــــــــــــــــــــدة .:املــادة ) 5 (

التعديــــــــــــل .:املــادة ) 6 (

الإلغـــــــــــــــــاء .:املــادة ) 7 (

النتهـــــــــــــاء .:املــادة ) 8 (

اللتـــــــــــــزام .:املــادة ) 9 (

الإخطارات . :املادة) 10 (

اجلزء الثاين

ال�سـروط واملالحـق

اأول : ال�سروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة . 

2 - النظام املرخ�ش والتزامات ال�ستثمارات الراأ�سمالية . 

3 - خدمات معاونة عامل اخلدمة .

4 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة . 

5 - اخلدمات الدولية . 

6 - التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني . 

7 - متطلبات جودة اخلدمة .

8 - خدمات ال�سيانة . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1021(

9 - قطع اخلدمات املرخ�سة . 

10 - تعرفة و�سروط اخلدمة . 

11 - تقدمي خدمات النفاذ . 

12 - خدمات اإعادة البيع . 

13 - خدمة الطرف الثالث . 

14 - الربط البيني . 

15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية .

16 - ربط الأجهزة الطرفية . 

17 - اإ�سدار الفواتري . 

18 - الرتقيم . 

19 - تخ�سي�ش الرتددات لالت�سالت الراديوية . 

20 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال التوظيف . 

21 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية . 

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

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

24 - متطلبات املحا�سبة . 

25 - اللتزام بتوفري املعلومات . 

26 - التغيري فـي ملكية الأ�سهم .

27 - ر�سوم الرتخي�ش . 

28 - حوالة الرتخي�ش وانتقاله . 

29 - النزاعات . 

30 - الغرامات . 

31 - اختيار امل�سغل .

ثانيا : املالحــــق : 

امللحـــــق )اأ( - اأنظمة الت�سالت املرخ�سة . 

امللحق )ب( - التزامات ال�ستثمارات الراأ�سمالية .

امللحــق )ج( - ن�سب التعمني .
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اجلزء الأول

تعريفات واأحكام عامة 

املــادة ) 1 ( 

تعريفـــــــات

فـي تطبيق اأحكام هذا الرتخي�ش ومالحقه يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني 

قرين كل منها ، ما مل يقت�ش �سياق الن�ش خالف ذلك :

1 - الوزيـــــــــر : 

وزير النقل والت�سالت . 

2 - الهيئــــــــة :

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

3 - �سعر التحا�سب والت�سويات :

املبالغ والت�سويات باأي عملة اأو طريقة قابلة للدفع اأو الت�سوية ، �سواء للمرخ�ش له 

اأو منه ، مبوجب اتفاقات املرا�سل الدولية ، مقابل اإنهاء خدمات الت�سالت الدولية 

اأو عبورها .

4 - اتفاقات املرا�سل الدولية : 

اأي اتفاق مكتوب فـي اأي �سكل كان ، بني املرخ�ش له وبني م�سغل ات�سالت دولية اآخر 

لنظام ات�سالت لإنهاء اأو عبور املكاملات الدولية .

5 - م�سغل ات�سالت دولية: 

اأي م�سغل لنظام ات�سالت فـي بلد اآخر اأو منطقة حدودية اأخرى خمول بت�سغيل نظام 

ات�سالت دولية بغر�ش توفري خدمات الت�سالت . 

6 - التابـــع : 

اأي �سخـــ�ش طبيـــعي اأو معنــــوي واقـــع حتـــت حتكــــم اأو �سيطــــرة �سخـــ�ش اآخـــر طبيعـــي 

اأو معنوي ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .
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7 - حتكـم اأو �سيطــرة : 

ال�سلطـة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة لتوجيه �سخ�ش طبيعي اأو معـنوي واإدارته ، �سواء 

مــن خــالل حق امللكية حل�س�ش اأو اأ�سهم اأو حق الت�سويت اأو ملكيـة �سنـدات اأو �سراكـة 

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

8 - التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص : 

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

9 - منطقة الرتخي�ص : 

كامل املنطقة اجلغرافية من اأرا�سي ال�سلطنة . 

10 - امل�سغل املرخ�ص : 

اأي �سخـــ�ش طبيعـــي اأو معنــوي مرخــ�ش له بت�سغيــل بنيـة حتتيــة لنظــام ات�ســـالت 

عامة اأو تقدمي خدمات الت�سالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعة ل�سبكات 

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

11 - موفـر خدمـة: 

اأي �سخـــ�ش طبيعــي اأو معنـــوي مرخــ�ش لــه بتقديــم خدمــات الت�ســالت العامـــــة 

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

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

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 البينـي واملدفوعــة للمرخ�ســني الآخريـن ، فيما عــدا بيع وتاأجيــر الأجهــــزة 

الطرفية .

13 - 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 ات�سالت املرخ�ش له ، ول ي�سمل ذلك خدمة 

ال�سوت الأ�سا�سية . 
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14 - 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�ش نطاق ترددي حمدد �سلفا ، وذلك بوا�سطة ات�سالت راديوية عرب اأنظمة 

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

15 - خدمات الت�سالت اخلا�سة الدولية : 

خدمات الت�سالت اخلا�سة التي تربط نظام ات�سالت فـي ال�سلطنة بنظام ات�سالت 

خارجها دون اأو مع توفري خدمات الت�سالت من خالل هذا النظام اإىل اأقطار خارج 

ال�سلطنة .

16 - خدمة املعلومات : 

وتخزينهــا وحتويلهـــا  واكت�سابهـــا  اأي معلومــات  اإن�ســـاء  على  القـــدرة  توفـــر  خدمـــة 

 ، ات�سالت  نظام  خالل  من  متاحة  جعلهــا  اأو  وا�ستغاللها  وا�سرتجاعها  ومعاجلتها 

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

الأخرى ذات العالقة ، وخدمة الربقيات وخدمة التلك�ش ، ولكن ل ت�سمل خدمات 

ال�سوت الأ�سا�سية . 

17 - خدمة التلك�ص : 

خدمة الت�سال الن�سي بالإر�سال املبا�سر لر�سائل ن�سية بني جهاز املنتفع الطرفـي 

املربوط مع نظام ات�سالت .

18 - خدمة الإر�سال الإذاعي : 

اإر�ســال الإ�ســـارات والربامـــج الإذاعيــة امل�سموعـــة واملرئــية وتوزيعهـــا ، با�ستثنــاء البـث 

الإذاعي .

19 - خدمة بطاقة الت�سال : 

خدمة يوفر مبوجبها م�سغل مرخ�ش للمنتفعني بطاقة خ�سم اأو مدفوعة القيمة 

م�سبقا اأو بطاقة ائتمان من اأجل ت�سوية اأو دفع تعرفة خدمات الت�سالت املرخ�سة . 

20 - خدمة الت�سالت الف�سائية : 

خدمة ات�سالت يتم توفريها من خالل الربط بني املحطات الربية لل�سواتل الف�سائية 

مثل INTELSAT ، INMARSAT ، ARABSAT اأو اأي نظام ات�سالت ف�سائي عام 

اأو خا�ش اآخر ، وي�ستثنى من ذلك خدمات الت�سالت ال�سخ�سية املتنقلة العاملية .
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21 - �ساتــــل : 

جهاز ات�سالت فـي مدار حول الأر�ش .

22 - القوة القاهرة :

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

23 - �سمان ح�سن التنفيذ: 

اإجمالـــي امل�سروفـــات الراأ�سماليــــة  �سمـــان بنكـــي با�ســـم الهيئـــة مبقـــدار )7%( من 

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

24 - منطقة اخلدمة: 

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

والتي يكون قادرا فيها ب�سكل عام على توفري خدمات الت�سالت لأي �سخ�ش يطلبها .

25 - حمطة اإر�ساء الكوابل الدولية: 

النقطة التي يتم فيها ربط اأي كابل حملي اأو دويل را�ش فـي �سلطنة عمان ب�سبكة 

الت�سهيالت  ، وي�سمل ذلك  العمانية  الأرا�سي  اأخرى داخل  اأ�سا�سية  ات�سالت عامة 

والأجهزة واملعدات الالزمة لإن�ساء و�سيانة هذا الربط مبا فـي ذلك الأرا�سي واملباين 

التي ي�سغلها .

26 - المتيازات اخلا�سة: 

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

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

البحريــــة وذلك اإذا لـــــم تكــــن هــــذه الرتتيبــــات متوفــــرة ملالكــــي الكوابــــل البحريـــــة 

فـي ال�سلطنة ذوي الأو�ساع املتماثلة . 

27 - خدمات الت�سالت الدولية : 

خدمات الت�سالت املقدمة للعموم بني ال�سلطنة والدول الأخرى . 

املــادة ) 2 (  

املجــــــال

لتقدمي خدمات  وت�سغيل نظام  باإن�ساء  الدولية )�ش.م.م(  العربي  الربط  ل�سركة  يرخ�ش 

الت�سالت العامة الدولية طبقا لالأحكام وال�سروط املن�سو�ش عليها فـي هذا الرتخي�ش 

ومالحقه .
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املــادة ) 3( 

 الربــــط 

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

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

اأي نظام ات�سالت خارج ال�سلطنة .  - 2

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

البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم  املوافقة عليه للربط  اأي جهـاز ات�سالت متت   - 4

الت�سـالت ولئحتــه التنفيذيــة اأو القـرارات ال�ساريــة اأو املوا�سفــات الفنيــة التي 

حتددها اأو توافق عليها الهيئة .

املــادة ) 4( 

 الإتـاوة ور�سـوم الرتخيـ�ص 

يدفـع املرخــ�ش لـــه حلكومـــة ال�سلطنة اإتاوة �سنوية مقدارهـــا )7%( �سبعة باملائـــة مـــن   - 1

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

اإجمايل الإيرادات املحققة حتى 31 دي�سمرب من ال�سنة ، وتدفع قبل الثالثني من �سهر 

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

الرتخي�ش . 

يدفع املرخ�ش له للهيئة ر�سوم الرتخيــ�ش التــي تقررهــا وفقــا لل�ســـرط )27( من هذا   - 2

الرتخي�ش .

املــادة ) 5(  

املــــــــدة 

قانـــون تنظيــــــم  �سنــة قابلــة للتجديـــد وفقـــا لأحكـــام  خمـ�ش ع�سـرة  مـدة هذا الرتخيـ�ش 

الت�سالت . 

املــادة ) 6( 

التعديـــــــل 

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

2 - يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ش وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .
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املــادة ) 7( 

الإلغـــــاء

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

بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 

للهيئة احلـق فـي اإلغــاء الرتخيـ�ش فـي حالـة عــدم تقدمي املرخـ�ش لــه خلدماتــه خــالل   - 2

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

املــادة ) 8(

النتهـــاء 

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

2 - كمـــا ينتهــي اإذا انحلـــت ال�سخ�سيـة القانونيــة للمرخــ�ش لــــه اأو دخـل مرحلـــة الت�سفيــة 

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

مل�سلحة دائنيه اأو اأي �سبب اآخر مماثل .

املــادة ) 9(

اللتــــــــزام 

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

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�ش له بطرح )40%( اأربعني باملائة من اأ�سهمه فـي اأ�سول ال�سركة املرخ�سة 

بهذا الرتخي�ش لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط لالأوراق املالية خالل خم�ش �سنوات 

من تاريخ �سريان الرتخي�ش .

3 - مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�ش التنفيذي للمرخ�ش له بتنفيذ اأحكام و�سروط هذا 

الرتخيــ�ش ، يحـدد املرخ�ش لــه - فـي احلالت التي ت�ستدعي ذلك - اأحد كبـار مديريــه 

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

تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
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املــادة ) 10( 

الإخطــــارات 

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

عنوانه امل�سجل ر�سميا اأو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سلم . 

اجلزء الثاين 

اأوال : ال�شروط 

1 - اخلدمات املرخ�شة :

اأ�سا�ص  ال�سلطنة على  فـي  الدولية  الت�سالت  له تقدمي خدمة  املرخ�ص  1-1 يخول 

غري ح�سري بوا�سطة اأنظمة الت�سالت املرخ�سة .

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 .

1-3 للمرخ�ص له تقدمي خدمة بطاقات الت�سال الدويل املدفوعة القيمة بعد اأخذ 

موافقة الهيئة امل�سبقة ودفع ال�سمان البنكي الذي تقدره الهيئة .

2 - النظام املرخ�ص و التزامات اال�شتثمارات الراأ�شمالية :

يلتــزم املرخــ�ص لــه باإن�سـاء النظـام املرخـ�ص وفقـا للملحــق )اأ( وتنفيـــذ اخلطــة   1-2

ال�ستثمارية الراأ�سمالية املعتمدة من قبل الهيئة وفقا للملحق )ب( ، وفـي حالة 

اأي تغيري فـي هذا النظام اأو اخلطة ، يجب على املرخ�ص له احل�سول على املوافقة 

امل�سبقة من الهيئة .

مع عدم الإخالل بال�سرط )25( من هذا الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ   2-2

من  اأ�سهر  ثالثة  خالل  الهيئة  مع  عليه  يتفق  اإطار  فـي  للمعلومات  ب�سجالت 

التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ، وذلك للتاأكد من اأنه ملتزم مبوجب اخلطة 

ال�ستثمارية الراأ�سمالية املعتمدة ، كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء باأي متطلبات 

تتعلـــق بـــاأي اإف�ســاح خـــا�ص عـــــن املعلومــات اأو متطلبـــات الإخطـــار وفــقا للقانـــون 

اأو الرتخي�ص اأو اللوائح ال�سارية اأو توجيهات الهيئة . 
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اإذا مل يحقق املرخ�ش له فـي اأي �سنة اللتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة   3-2

ال�ستثماريـــة الراأ�سماليـــة اعتبـــــر ذلك اإخـــــالل ب�ســـــروط الرتخيــــ�ش ، وللهيئـــة 

قيمة  من  )ب(  بامللحق  املحددة  املبالغ  من  الإخالل  حجم  يقابل  ما  تخ�سم  اأن 

�سمان ح�سن التنفيذ ، ولها اأن تفر�ش اأي غرامات اأخرى وفقا لأحكام القانون 

و�سروط الرتخي�ش . 

3 - خدمات معاونة عامل اخلدمة : 

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

مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه . 

4 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :

يلتزم املرخ�ش له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانات الفنية من اأجهزة   1- 4

املرخ�ش له بها والتي  ات�سالت داخل �سبكة الت�سالت  ومعدات ونظم وبرامج 

 ، تتيـــح للجهــــات الأمنية الدخول على �سبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني 

املطلوبة مبراعاة  الفنية  الإمكانات  توفري  تقدمي اخلدمة مع  يتزامن  اأن  على 

التقدم 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 .

 ، طارئـة  عامــة  ا�ستثنائيــة  حوادث  وقوع  اأو  طبيعيـة  كارثــة  حــدوث  حالــة  فـي   2-4

احلوادث جميع خدمات  اأو  الكوارث  لغر�ش مواجهة هذه  ي�ستدعي  اأن  للوزيــر 

و�سبكات ات�سالت املرخ�ش له والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه 

اخلدمات وال�سبكات ، وعلى املرخ�ش له اأن يقدم للهيئة )خطة الطوارئ( التي 

 ، التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش  ينوي اتباعها خالل اثني ع�سر �سهرا من 

واأن يقوم بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .

املرخ�ش له  ، على  الوطني  بالأمن  الأزمة تتعلق  اأو  الطارئة  اإذا كانت احلوادث   3-4

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

ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .
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5 - اخلدمات الدولية :

للمرخ�ش له التعاقد مع م�سغلي الت�سالت الدولية لتوفري خدمات الت�سالت   1-5

الدولية ، �سريطة احل�سول على موافقة الهيئة مقدما قبل التعاقد ، واأن يخطرها 

باأ�س�ش اأ�سعار التحا�سب والت�سويات التي يتفق عليها مع هوؤلء امل�سغلني مبوجب 

هذا ال�سرط ، واأن يزودها لدى الطلب باأي معلومات تتعلق مب�سدر وعبور ونهاية 

خدمات الت�سالت الدولية من خالل اأو فـي اأرا�سي ال�سلطنة ، وباملعلومات التي 

ت�ساعدها على الوفاء بالتزاماتها جتاه اأي منظمة ات�سالت دولية .

على املرخ�ش له عند الدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع م�سغلي الت�سالت   2-5

الدولية اأن يلتزم باملعاهدات الدولية القائمة ، والتفاقيات الثنائية امللزمة حلكومة 

ال�سلطنة �سواء ال�سارية اأو تلك التي ت�سبح طرفا فيها ، كما يلتزم بالقواعد التي 

تتبناها الهيئــة من وقــت لآخــر فيمــا يخــ�ش اتفاقات الربــط البيني مع هـــوؤلء 

امل�سغلني .

ل يحق للمرخ�ش له اأن يعقد اأي اتفاقات مع م�سغلي الت�سالت الدولية تكون   3-5

معدلت الأ�سعار والت�سويات اأو اأي �سرط فيها متعار�سا مع اللوائح ال�سادرة عن 

الهيئة اأو م�سرا باأي م�سغل اآخر اأو موفر خدمة عام مرخ�ش له بتقدمي خدمات 

الت�سالت الدولية من واإىل ال�سلطنة ، ويقع باطال كل ما يخالف ذلك . 

6 - التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :

علــى املرخـــ�ش لـــه اأن يقــوم باإن�ســاء نظــام فعــال خلدمــة املنتفعــني فيمـــا يتعلـــــق   1-6

با�ستف�ساراتهـم عـن اخلدمـات املرخ�سـة ، مبا فـي ذلك خدمــات دليـل معلوماتــه ، 

كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�سيانته .

النوع  نف�ش  على  احل�سول  فـي  مت�ساوية  فر�سا  مينح  باأن  له  املرخ�ش  يلتزم   2-6

بنف�ش  الرتخي�ش  منطقة  فـي  املنتفعني  لكل  املرخ�سة  اخلدمات  من  واجلودة 

التعرفــة بقـــدر الإمكـــان ، واأن يحـــد من التباين فـي التقنيـات املتاحــة اأو املنا�سـبة 

اأو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .

يلتزم املرخ�ش له باإخطار الهيئة كتابة قبل اثني ع�سر �سهرا فـي احلالت الآتية :  3-6
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اأ - اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة . 

اأي تغييـــر فـي خدمــــة مرخ�ســـة قـــد يجعــل اأجهـــــزة اأي منتفــع غيـــر قابلــــــة  ب - 

لال�ستخدام ، وكجزء من اإخطاره املكتوب ، يجب اأن يبني املرخ�ش له التحول 

املالئم للخدمة ، وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة .

يجب على املرخ�ش له اأن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني   4-6

تت�سمن �سروط واأحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�سة ، وذلك خالل ثالثة اأ�سهر 

من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش .

اإذا مل تعرت�ش الهيئة على منوذج التفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سليمه   5-6

الالحق  التاريخ  من  اأو  املذكورة  يوما  الثالثني  بعد  املفعول  �ساري  ي�سبح  لها 

املحدد لتنفيذه ، اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة فعليها 

اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب اعرتا�سها ، وعليه خالل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ت�سلمه لعرتا�ش الهيئة اأن يعدل النموذج ويقدمه للهيئة ، وي�سري فـي 

�ساأن النموذج املعدل حكم هذا ال�سرط .

للمرخـــ�ش لـــه اأن يعـــدل منـوذج اتفاقيــة اخلدمـة املوحـدة للمنتفعـني مــن وقــــت   6-6

لآخر ، وي�سري فـي �ساأن هذا التعديل حكم ال�سرط )5-6( .

املوحدة  اخلدمة  اتفاقية  بنموذج  املنتفعني  جميع  يبلغ  اأن  له  املرخ�ش  على    7-6

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

ورد فـي النموذج . 

يلتزم املرخ�ش له ، فـي وقت ل يتجاوز ثالثة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان   8-6

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

لن�سر  تتبع  التي  الطريقة  الهيئة  وحتدد   ، الت�سالت  خدمات  بتقدمي  يتعلق 

املقدم  النزاعات  بت�سوية  له  املرخ�ش  ويلتزم   ، عليها  الطالع  اأو  الالئحة  هذه 

ب�ساأنها ال�سكــاوى ب�سكـــل فــوري وفقــا لهــذه الالئحــة ولوائـح وقـــرارات واأوامـــر 

واإر�ســـادات الهيئة . 

يلتزم املرخ�ش له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني اأو غريهم خالل الأجل الذي   9-6

حتــدده الهيئــة ، وذلك فـي حالـــة اإلغـــاء اأو عــدم جتديــد الرتخيـــ�ش اأو التوقـــف 

عن توفري اأي خدمة مرخ�سة . 
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7 - متطلبات جودة اخلدمة :

مع عدم الإخالل باأحكام املــادة )51 مكررا( من قانون تنظيم الت�سالت يلتزم املرخ�ش 

له مبا ياأتي :

حتقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا لل�سوابط والقواعد التي ت�سدرها الهيئة   1-7

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

ال�سوابط والقواعد .

خـــالل  الهيئــة  مــع  عليــه  يتفــق  �سكـــل  فـي  للمعلومـــات  ب�سجــالت  الحتفــاظ   2-7

�ستــــة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش ، بغر�ش 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 

الإعالم ، وذلك كله مبراعاة ال�سرط )25( من هذا الرتخي�ش .

8 - خدمات ال�سيانة :

يلتزم املرخ�ش له بتوفري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع   1-8

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

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

ل ينطبق ال�سرط )8 - 1( فـي اأي من احلالت الآتية :  2-8

اإذا كــان اإ�سالح اأي نظــام اأو جهــاز غري جمد اقت�ساديـــا اأو اأن قطـــع الغيـــار   1-2-8

الالزمة مل تعد متوفرة .

اإذا راأت الهيئــة اأنــه من غيــر املعقــول اأن يطلــب مــن املرخ�ش لــــه تقديـــم   2-2-8

اخلدمة املطلوبــة بوا�سطـــة الأنظمة املرخ�سـة لظــروف معينــة ، ومنهــــا 

على �سبيل املثال ولي�ش احل�سر :

ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ش له . اأ - 

اإذا كان من �ساأن تقدمي اخلدمة تعري�ش �سحة اأو �سالمة اأي �سخ�ش  ب - 

مكلف بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .

اإذا كانت ال�سيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية . ج - 
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9 - قطع اخلدمات املرخ�سة :

9-1 ل يجوز للمرخ�ش له قطع عمل الأنظمة املرخ�سة اأو اأي جزء منها ب�سكل 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 . 

9-2 ل ينطبق ال�سرط )9-1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني :

اأ - اإذا كان القطع اأو التعليق راجعا اإىل حالة طارئة ، اأو اإىل قوة قاهرة . 

ما  ملنتفع  له  املرخ�ش  يوفرها  التعليق خلدمة مرخ�سة  اأو  القطع  كان  اإذا   - ب 

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

10 - تعرفة و�سروط اخلدمة :

على املرخــ�ش لــه اأن يتقــدم بطلــب يتفــق مع الهيئــة على اإطاره خالل ثالثــة   1-10

اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش ، يبني فيه التعرفة وال�سروط 

التي يقرتحها لتقدمي خدمات الت�سالت املرخ�سة ، وذلك قبل ثالثني يوما 

على الأقل من التاريخ الذي يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�سروط . 

يجــب على الهيئــة اأن تبــدي موافقتهــا اأو عدم موافقتهـــا علــى تعرفـــة و�ســـروط   2-10

اخلدمات املن�سو�ش عليها فـي ال�سرط )10-1( خالل خم�سة ع�سر يوم عمل 

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

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

القـــرارات والأوامـــر والإر�ســادات ال�ســادرة مــن الهيئــة اأو اإذا كانــت غيــر عادلــة 

اأو غري معقولة ، اأو تخالف القوانني واللوائح املطبقة اأو �سروط الرتخي�ش .

اإذا لــم توافق الهيئة على تعرفــة و�ســروط اخلدمـــات املرخ�ســة ، تعــني عليهــا   3-10

اأن تبلغ املرخ�ش له بعدم موافقتها ، واأن تبني اعرتا�ساتها خالل خم�سة ع�سر 

يوم عمل ، وخالل خم�سة ع�سر يوم عمل من ت�سلم اإ�سعار الهيئة بعدم املوافقة ، 

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

للح�سول على موافقتها .
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فـي حالة عدم اعرتا�ش الهيئة على التعرفة وال�سروط املقرتحة خالل خم�سة   4-10

ع�ســر يـــوم عمــل ت�سبـــح �ساريـــة املفعـــول اعتبــارا مــن اليـــوم اخلامـــ�ش ع�ســــر ، 

اأو من التاريخ الذي اقرتحه املرخ�ش له ، اأيهما اأ�سبق .

11 - تقدمي خدمات النفاذ :

مع عدم الإخالل باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفيذية ، يتعني   1-11

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

مرخ�ش اإمكانية النفاذ اإىل الأنظمة املرخ�سة . 

الدويل  الحتاد  قبل  من  املن�سورة  للتو�سيات  النفاذ  خدمات  توفري  يخ�سع   2-11

لالت�ســـالت ال�ساريــــة فـــي حينــــــه ، وتو�سيـــــات واإر�ســـادات الهيئــــات الدوليـــــــــة 

الأخرى ، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سارية املفعول ال�سادرة 

عن الهيئة .

يتعـــــني علـــى املرخــــ�ش لـــــه اأن يوفر خدمـــــات النفاذ خالل فرتة ثالثة اأ�سهر   3-11

مــن تاريـــخ تقديــم الطلــب كحــد اأق�ســى ، وفـي حالـــة عـــدم تو�ســـل الطرفـــني 

اإىل اتفاق خالل هذه الفرتة حتال نقاط اخلالف اإىل الهيئة .

يعفى املرخ�ش له من توفري خدمات النفاذ اإذا راأت الهيئة اأن مثل هذا الطلب   4-11

غري معقول ، خ�سو�سا على �سبيل املثال ولي�ش احل�سر فـي احلالت الآتية : 

اأ - عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ش له .

ب - عندمـــا تت�سبـــب اأنظمـــة طالــب النفـــاذ ، اأو يحتمـــل اأن تت�سبــب فـي خطـــر 

اأو تلف اأو اأذى لأي �سخ�ش اأو اأي ممتلكات .

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

اأو تداخــــل فـي عمـــل الأنظمـــة املرخ�ســـة اأو تعطيــل خدمــات الت�ســـالت 

التي تقدمها .

د - عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية . 

12 - خدمات اإعادة البيع :

املرخ�ش  يلتزم  البيع  اإعادة  اأو  البيني  بالربط  خا�سة  لوائح  اأي  مراعاة  مع   1-12

موفــــر  تقديـــم  تاريـــخ  من   ، عمــــل  يــوم  ثالثــــون  اأق�ساهــا  مــــدة  خــالل  له 
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يت�سمن  ات�سالت  خدمات  لتوفري  اتفاقا  معه  يعقد  باأن   ، لطلبه  اخلدمــــة 

، وذلك وفقا  اإعادة البيع  ، ب�سكل ميكنه من توفري خدمات  �سروطا معقولة 

لل�سروط وال�سوابط والأ�سعار التي حتددها الهيئة .

ال�سرط )1-12(  فـي  عليه  املن�سو�ش  التفاق  يعقد  باأن  له  املرخ�ش  يلتزم  ل   2-12

اإذا كان من وجهة نظره املعقولة ، وبالتفاق مع الهيئة يرتتب عليه اأي من 

احلالت الآتية :

12-2-1 يت�سبب اأو من املحتمل اأن يت�سبب فـي خطر اأو تلف اأو اأذى لأي �سخ�ش 

اأو اأي ممتلكات .

12-2-2 يت�سبب اأو من املحتمل اأن يت�سبب فـي تلف اأو تداخل فـي عمل الأنظمة 

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

12-2-3 ل يبدو معقول من الناحية العملية فـي �سوء اأي من �سروط هذا 

الرتخي�ش اأو غري مالئم من الناحية الفنية اأو القت�سادية .

13 - خدمة الطرف الثالث :

اأن يربط  اأو موفر خدمة  يتعهد املرخ�ش له باأن ي�سمح لأي م�سغل مرخ�ش   1-13

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

الت�سالت من خاللها . 

اأن الطلــب غري معقول لأي من  اإذا راأت الهيئــة  ل ينطبــق ال�ســرط )1-13(   2-13

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

خارجا عن �سيطرة املرخ�ش له .  اأ - 

يت�سبــب اأو من املحتمـل اأن يت�سبب فـي خطـر اأو تلـف اأو اأذى لأي �سخـ�ش  ب - 

اأو 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 .

د - ل يبدو معقول من الناحية العملية . 
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14- الربط البيني :

مع عدم االإخالل باأحكام الربط البيني املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت 

والئحته التنفـيذية يجب مراعاة االآتي :      

14-1 اتفاقات الربط البيني : 

م�صغـــل  مقـــدم من  طلـــب  اأ�صهـــر من  له خالل ثالثة  املرخ�ص  يلتزم   1-1-14

مرخـــ�ص اآخـــر اأو موفــــر خدمــــة اأن يعقـــد معـــه اتفاقـــا فــي احلــــدود 

لربط  وذلك   ،  )3-1-14( ال�صرط  فـي  عليها  املن�صو�ص  وال�صوابط 

اأنظمـــة امل�صغـــل املرخــ�ص االآخــر باالأنظمــة املرخ�صــة فـي نقــاط ربـــط 

مالئمة فنيا وتوفـري خدمات االت�صاالت االأخرى التي تعد �صرورية 

للم�صغـل املرخـــ�ص االآخـــر لكــي يوفـــر خدمــات االت�صـــاالت ملنتفعيــه ، 

وفـي حالـــة عدم تو�صــل الطرفـيــن اإىل اتفـــاق خـــالل املهلــــة املحــددة ، 

يحال النزاع اإىل الهيئة للف�صل فـيه طبقا لل�صرط )3-14( .

14-1-2 ال ينطبق ال�صرط )14-1-1( اإذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة ، 

وباالتفاق مع الهيئة يتحقق فـيه اأي مما ياأتي :

اأ - يتعار�ص مع قانون تنظيم االت�صاالت اأو اأي قوانني اأخرى �صارية ، 

اأو اللوائح اأو القرارات  اأو االأوامر اأو االإر�صادات ال�صادرة عن الهيئة . 

ب - يت�صبـــــب اأو من املحتمـــل اأن يت�صبــب فـي خطــر اأو تلــــف اأو اأذى الأي 

�صخ�ص اأو اأي ممتلكات .

ج - يت�صبــــب اأو من املحتمــــل اأن يت�صبـــب فـــي تلــــف اأو تداخـــل فـــي  عمـــــل 

االأنظمة املرخ�صة ، اأو تعطيل خدمات االت�صاالت التي تقدمها .

د - ال يبدو معقـــوال من الناحيــــة العمليـــة اأو  غيـــر مالئـــم من الناحيـــــة 

الفنية اأو االقت�صادية . 

 )1-1-14( ال�صرط  يعقده مبقت�صى  اتفاق  اأي  باأن  له  املرخ�ص  يلتزم   3-1-14

تتوفر فـيه ال�صفافـية وعدم التمييز واملو�صوعية ومنا�صبة ومعقولية 

ال�صروط ، ويت�صمن االآتي :
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 اأ - الطريقة املطلوبة الإن�صاء و�صيانة التو�صيالت .  

ب - عدد نقاط التو�صيل التي يجب اأن تن�صاأ .

ج - دخول املرافق اأو االأرا�صي الالزمة وا�صتخدامها بغر�ص دعم الربط 

البيني .

د - التواريخ اأو املدد املطلوبة للربط البيني . 

هـ - �صعة االإر�صال ال�صرورية التي ت�صمح بربط بيني فعال .

اإ�صارات االإر�صال )وي�صمل ذلك  اأن تكون عليه  ال�صكل الذي يجب       

مطلوبة  خا�صة  �صروط  واأي  االإ�صارات(  ونظام  الرتقيم  طرق 

للحفاظ على جودة مقبولة لالإ�صارة .

و - اأحكــام االلتزامـــات الطارئــــة الأي من الطرفـيـــن كنتيجـــة للربــــط 

البيني .

ز - اأحكام دفع االأجور .

ح - املحافظــــة على م�صتويـــات جودة اخلدمـــة بني نقاط انتهائيــــة مبا 

مب�صتويات  الوفاء  فـي  االإخفاق  حلاالت  املعاجلة  توفـري  ذلك  فـي 

اخلدمة و�صيانة االأنظمة .

ط - اإجراءات ت�صوية الفواتري .

ي - اإجـــراءات الطلـــب والتنبـــوؤ والتوفـيـــر والفحـــ�ص واالختبــــار واإدارة 

احلركة .

ك - اإر�صال اإ�صارة التعرف على رقم املت�صل .

ل - اإجراءات نقل الرقم .

م - توفـري بيانات ال�صبكة والتعامل مع هذه البيانات و�صريتها .

ن - االإجراءات الر�صمية حلل املنازعات .

14-1-4 ال ي�صبــح االتفاق املعقــود مبقت�صى ال�صرط )14-1-1( نافــذ املفعــول 

 ، الهيئة للح�صول على موافقتها  اإىل  باإحالته  املرخ�ص له  اإال بعد قيام 

اإحالة  تاريخ  من  اأ�صهر  ثالثة  خالل  قرارها  الهيئة  تتخذ  اأن  ويجب 

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

حالــة عــدم موافقتهـــا تخطــره بقــرار الرفــ�ص م�صببــا ، وعليــه تعديــل 

االتفاق وفقا لهذا القرار للح�صول على موافقة الهيئة عليه . 
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14-1-5 فـي حال اإجراء اأي تعديل على االتفاق ال ي�صبح نافذ املفعول اإال بعد 

قرارها  تتخذ  اأن  وعليها   ، موافقتها  على  للح�صول  للهيئة  يقدم  اأن 

خالل ثالثني يوم عمل وتبلغ املرخ�ص له بقرارها كتابة ، وعليه اإجراء 

التعديالت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .

14-1-6 يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�صغيلية واملحا�صبية 

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

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

ال�صرط ، و�صنفت على اأنها �صرية .

14-1-7  تقوم الهيئة من وقت الآخر بن�صر معلومات كافـية ومالئمة وحديثة 

موفري  اأو/و  املرخ�صني  امل�صغلني  بني  البيني  الربط  اتفاقات  عن 

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

فعليه اأن ي�صمن توفره علنيا لباقي امل�صغلني املرخ�صني .

14-1-8 يلتزم املرخ�ص له باأي قرارات اأو تعليمات اأو اإر�صادات ت�صدرها الهيئة 

االآخرين الأي  اأو موفري اخلدمة  املرخ�صني  امل�صغلني  ب�صاأن م�صاركة 

ت�صهيالت اأو بنى حتتية فـيما يت�صل ب�صبكة االت�صاالت العامة .

14- 2 مبادئ اأ�صعار الربط البيني :

توفـريه  مقابل  يفر�صها  التي  االأ�صعار  تكون  باأن  له  املرخ�ص  يلتزم   1-2-14

خلدمات االت�صاالت مبوجب ال�صرط )14-1-1( من هذا الرتخي�ص 

بناء على  االأ�صعار  ، وحت�صب هذه  ، ومربرة  التكلفة  �صعر  مبنية على 

وتوفـري   ، البيني  الربط  باإن�صاء  املرتبطة  للتكاليف  معقول  تقييم 

خدمات االت�صاالت التي يطلبها م�صغل مرخ�ص اأو موفر خدمة . 

14-2-2 فـي حتديد اأ�صعار الربط البيني  يلتزم  املرخ�ص له باالآتي :

اأ - يجب اأن تكون اأ�صعار خدمة الربط البيني والت�صهيالت فـي جميع 

االأحوال معقولة ، ودون متييز بني املنتفعني ذوي االأو�صاع املتماثلة .

ب - يجب اأن ت�صمــن اأ�صعــــار كــل خدمــة تتطلــب الربـــط البينــي عائــدا 

معقوال للمرخ�ص له بعد ح�صاب تكاليف ت�صغيل النظام املرخ�ص ، 

وتوفـري اخلدمات املرخ�صة .
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 ، اقت�صادي  نقل غري  دون  للحيلولة  البيني  الربط  �صروط  ت�صـاغ   - ج 

وغيـــر مبنــي على تكلفــــة االأنظمــــة املرخ�صـــة ، وي�صمـــل ذلك رزم 

اخلدمات ، حتى ال يتم حتميل امل�صغل املرخ�ص الذي يطلب الربط 

البيني دفع مقابل خدمات اأو مرافق ال يحتاجها .

د - عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب االأنظمة املرخ�صة ، 

البينـــي  الربط  اأو موفر اخلدمة طالــب  املرخ�ص  امل�صغل  واأنظمة 

يتعني اأن يوؤخذ بعني االعتبار اال�صتخدام الن�صبي الأجهزة ومعدات 

كل طرف من االأطراف امل�صرتكة فـي هذا الربط .

 )LRIC( هـ - ت�صتعمــل تقديــرات التكلفــــة التدريجيــة الطويلــة االأمـــد

كاأ�صا�ص مبدئي حل�صاب تكاليف الربط البيني ، وذلك بعد �صنتني 

من التاريخ الفعلي ل�صريان الرتخي�ص .  

للخدمات  املوحدة  التعرفــة  على  البينــي  الربـط  اأ�صعار  بنيت  اإذا   - و 

تلك  مراجعة  عندئذ  يجب  له  املرخ�ص  ملنتفعي  املقدمة  املماثلة 

االأ�صعار لتاأخذ بعني االعتبار اأي توفـري فـي التكلفة يرتبط بتقدمي 

اخلدمة اإىل امل�صغل املرخ�ص طالب الربط البيني .

ز - ال يحق للمرخ�ص له فر�ص اأي غرامات تاأخري اإال طبقا ل�صروط 

االتفاق املن�صو�ص عليها فـي ال�صرط )14-1-1( من هذا الرتخي�ص ، 

وبعد احل�صول على موافقة الهيئة . 

14-3 حل نزاعات الربط البيني : 

14-3-1 مع عــدم االإخـــالل مبا تنـ�ص عليه اللوائـح ال�صادرة طبقا للمادة )46( 

من قانون تنظيم االت�صاالت ، اإذا مل يتم التو�صل اإىل االتفاق املن�صو�ص 

عليه فـي ال�صرط )14-1-1( من هذا الرتخي�ص خالل الثالثة اأ�صهر ، 

للمرخــ�ص له  اأو امل�صغــل املرخـ�ص اأن يحيل النزاع اإىل الهيئة ، وعليها 

اأن حت�صم النزاع خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ االإحالة ، على اأن ي�صتمل 

بح�صب  �صرورية  تراها  معقولة  �صروط  اأي  فر�ص  على  احل�صم  قرار 

الظروف . 
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14-3-2 فـي حال ن�صوب نزاع بني الطرفـني حول االتفاق اأو اأي اأمر يتعلق به ، 

يجوز الأي منهما اأن يحيل النزاع اإىل الهيئة للف�صل فـيه وفقا لل�صرط 

. )1-3-14(

ال�صرورية  املعلومات  الهيئة كل  اإىل  النزاع  اأحال  الذي  الطرف  يقدم   3-3-14

يقدم  اأن  االآخر  وللطرف   ، النزاع  طبيعة  حتديد  من  متكنها  التي 

املعلومات التي يراها �صرورية لدعم وجهة نظره ، وللهيئة اأن تطلب 

حتدد  واأن   ، املعلومات  من  باملزيد  تزويدها  الطرفـني  من  اأي  من 

الفرتة الزمنية التي يجب اأن تقدم املعلومات خاللها ، وتخطر الهيئة 

الطرفـني بقرارها كتابة ، وعلى املرخ�ص له تنفـيذ قرار الهيئة .

15- التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :

15-1 يلتزم املرخ�ص له باأي لوائح اأو موا�صفات فنية اأو قواعد اأو اإر�صادات ت�صدرها 

مع  املرخ�صة  واخلدمات  لالأنظمة  الت�صغيلي  التوافق  �صمان  بغر�ص  الهيئة 

اأنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�صغلني مرخ�صني اآخرين ب�صكل 

مالئم فنيا واقت�صاديا .

15-2 على املرخ�ص له التاأكد من اأن كل مكونات االأنظمة املرخ�صة واالأجهزة املربوطة 

بها والتي ت�صتعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة ، موافق عليها ومعتمدة وفقا 

تتوافق مع موا�صفات  اأو  ال�صارية  اللوائح  اأو  االت�صاالت  تنظيم  قانون  الأحكام 

فنية حتددها اأو توافق عليها الهيئة . 

16- ربط الأجهزة الطرفـية :

على املرخ�ص له اأن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص اأو ي�صمح باأن يربط  به اأي جهاز 

طرفـي متت املوافقة عليه وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�صاالت اأو اللوائح ال�صارية ، 

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

17- اإ�شدار الفواتري  : 

17-1 ال يجوز للمرخ�ص له اإ�صدار اأي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة اإال اإذا كان كل 

مبلغ مدرج فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .

17-2 يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على ثالثة اأ�صهر من التاريخ الفعلي ل�صريان 

وفقا  الفواتري  اإ�صدار  فـي  الدقة  ت�صمن  منا�صبة  اإجراءات  الئحة  الرتخي�ص 

لل�صرط )17-1( ، ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه الالئحة قبل 

و�صعها مو�صع التطبيق .
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للتاأكد  �صرورية  الهيئة  تراها  التي  بال�صجالت  يحتفظ  اأن  له  املرخ�ص  على   3-17

الالئحة  فـي  الواردة  باخل�صائ�ص  تت�صف  الفواتري  اإ�صدار  اإجراءات  اأن  من 

املن�صو�ص عليها فـي ال�صرط )17-2( من هذا الرتخي�ص ، ويتعني االحتفاظ 

بهذه ال�صجالت ملدة ال تقل عن �صنتني من تاريخ اإعدادها .

17-4 على املرخ�ص له اأن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت الآخر باأي معلومات 

تطلبها ب�صكل معقول للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�صاأن اإ�صدار الفواتري ، 

واأن ي�صمــح الأي �صخــ�ص ميثلهــا بحرية الدخول اإىل اأي موقع لفح�ص اأو اختبار 

نظام اإ�صدار الفواتري اأو اأي جزء منه . 

17-5 على املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على �صهر واحد من تاريخ ت�صغيل النظام 

اأن يقدم معلومات مبوبة فـي الفواتري الأي منتفع بناء على طلبه ، فـيما يتعلق 

تقرها  معقولة  تعرفة  نظري  وذلك   ، له  قدمت  ات�صاالت  خدمات  اأي  باأ�صعار 

الهيئة .

18- الرتقيم :

على املرخـــــ�ص لـــــه االلتـــزام بخطـــــة الرتقيــــم الوطنـــي وبكــــل القــــرارات اأو االأوامـــــر 

اأو االإر�صادات التي ت�صدرها الهيئة . 

19- تخ�شي�ص الرتددات للت�شالت الراديوية : 

الرتددات   ، الآخر  وقت  من  لتقديرها  وفقا   ، له  للمرخ�ص  الهيئة  تخ�ص�ص   1-19

، وفقا ملا  اإطار ترخي�ص راديوي  ، فـي  اأو حزم الرتددات ال�صرورية  الراديوية  

تنـ�ص عليــه خطة الرتددات الوطنية ، وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من 

ممار�صة حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص ، �صريطة اأن يلتزم باالآتي : 

 اأ - التحقق من اأن اأجهزته الراديوية  م�صممة ومبنية وم�صغلة وم�صونة بحيث 

ال تت�صبب فـي اأي ت�صوي�ص ال داعي له عند ا�صتعمالها . 

ب - عدم ال�صمـــاح الأي �صخ�ص باأن ي�صتعمـــل اأيا من االأجهــزة الراديويـــة املكونــة 

ملحطاته اإال اإذا كان مثل هذا ال�صخ�ص حتت �صيطــرة واإ�صراف املرخـــ�ص له 

اأو خمول بذلك . 

اأن كل االأ�صخا�ص الذين ي�صتعملون االأجهزة الراديوية املكونة  ج - التاأكد من 

ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�صروط هذا الرتخي�ص  وااللتزام بها .
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اإىل  وقت  اأي  فـي  الو�صول  بحرية  الهيئة  �صخ�ص خمول من  الأي  ال�صماح   - د 

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

وذلك مـــن اأجـــل التحقـــــق من التـــــزام املرخــــ�ص لـــه ب�صـــــروط الرتخيـــ�ص ، 

اأو فح�ص م�صادر الت�صوي�ص على م�صغل اآخر اأو جهة اأخرى .

هـ - تقييد ا�صتعمال حمطاته الراديوية اأو غلقها متاما ووقفها عن العمل  فورا ، 

بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�صميا بذلك وفقا الأحكام قانون تنظيم 

االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه ، وذلك فـي حالة اإخالل املرخ�ص 

له باأي �صرط من �صروط الرتخي�ص الراديوي ، اأو فـي حالة خمالفة اأي من 

البندين ) 4 ، 5 ( من املادة )9( ، اأو املادة )30( من قانون تنظيم االت�صاالت . 

20 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف :  

20-1 يلتزم املرخ�ص له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني 

ل�صغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني واالإداري وعلى كل امل�صتويات ، 

وبتحقيــق ن�صــب التعميــن املو�صحــة بامللحــق )ج( لكـــل مرحلـــة ، وللهيئة توقيع 

هذه  تقل  اأال  على  الن�صب  بتلك  التزامه  عدم  حالة  فـي  تقدرها  التي  الغرامة 

الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .  

اأجانــب لرتكيــب وت�صغيــل و�صيانــة وا�صتغـــالل  20-2 للمرخــ�ص له توظيــف خبــراء 

اأنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة ، وذلك وفقا للقوانني واللوائح 

منهم  لكل  الذاتية  بال�صرية  الهيئة  تزويد  �صريطة   ، ال�صلــة  ذات  والقرارات 

للموافقة عليها قبل توظيفهم ، وعلى املرخ�ص له خف�ص عدد هوؤالء اخلرباء 

وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

21- التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�شو�شية وال�شرية : 

مع عدم االإخالل باأحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقوانني ذات 

ال�صلة :

21-1 يلتزم  املرخ�ص له باأن يبذل كل جهد ممكن ل�صمان خ�صو�صية و�صرية املعلومات 

واأ�صرار العمل التي يح�صل عليها اأو يكت�صبها خالل عمله من اأي �صخ�ص يزوده 

باخلدمــات املرخ�صــــة ، وذلك عن طريــــق و�صـع االإجـــراءات املنا�صبــة وتطبيقهــا 

للحفاظ على �صرية تلك املعلومات اخلا�صعة حلماية القانون .
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21-2 على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�صة باملحافظة 

على ال�صرية بالقدر الذي ير�صي الهيئة بناء على طلبها املعقول ، وفاء مبتطلبات 

ال�صرط )1-21( .

مكونـــات   اأي جهــاز من  با�صتعمــال  ي�صمــح  اأو  ي�صتعمل  باأال  له  املرخـــ�ص  يلتــزم   3-21

التن�صــت  اأو  ال�صامتة  املراقبــة  اأو  الت�صجيـــل  على  القـــادرة  املرخ�صـــة  االأنظمــة 

كان  اإذا  اإال   ، ال�صبكة  بوا�صطة  منقولة  بيانات  اأو  جارية  هاتفـية  مكاملات  على 

ذلك فـي احلاالت التي يبينها القانون وباالإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه وبعد 

احل�صول على موافقة اجلهات االأمنية . 

طلب  على  بناء  املكاملات  ت�صجيل  االأمنية  اجلهات  من  يطلب  اأن  له  للمرخ�ص   4-21

 ، املنتفع  بعد موافقة  ت�صغيلية  اأو الأ�صباب  اأجراها  الذي  اأنه هو  املنتفع الإثبات 

وعلـى املرخـــــــ�ص لــــه فــــي احلالتيـــن اإعـــــالم املنتفــع الــــذي �صت�صجـــــل مكاملاتــــه ، 

واأن يحتفــظ ب�صجل للو�صائل التي مت بها اإعالم املنتفعيــن الذيــن رمبا ت�صجــل 

مكاملاتهــم ، واأن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .

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

22-1 يحظر على املرخ�ص له اأن يدعم ب�صكل غري عادل ، متبادل اأو من جانب واحد ، 

اأعماله اأو اأعمال فروعه االآتية : 

اأ - خدمة ال�صوت االأ�صا�صية .

ب - خدمة بطاقات االت�صال الدولية املدفوعة القيمة . 

ج - خدمات القيمة امل�صافة .  

22-2 على املرخــ�ص لـــه اأن يحتفـــــظ بال�صجـــــالت التــي تبيــن التحويالت املادية بني 

االأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�صرط )1-22( . 

22-3  اإذا ات�صح للهيئة اأن املرخ�ص له يخالف ال�صرط )22-1( ف�صوف تتخذ االإجراءات 

التي تراها الزمة ملعاجلة الو�صع ، مع االأخذ بعني االعتبار ما اإذا كان املرخ�ص له 

قام بالدعم بغر�ص الوفاء باأي التزام مفرو�ص عليه مبقت�صى هذا الرتخي�ص 

من عدمه .  

23- حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�شات املنافـية للمناف�شة :

23-1 ال يجـــوز للمرخـــ�ص لـــه فـيمــا يتعلـــق باالأ�صعـــار اأو ال�صروط املطبقــة اأو �صواهــا 

، نحو  اأي متييز غري عادل  اأن ميار�ص  اأو   ، اأي تف�صيل غري م�صروع  اأن يظهر 

بتزويدهم  يتعلق  فـيما   ، �صفة  اأو  فئة  اأي  من  اأ�صخا�ص  اأو  معينني  اأ�صخا�ص 
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التمييز  من  النوع  هذا  مار�ص  له  املرخ�ص  اأن  ويعترب   ، املرخ�صة  باخلدمات 

�صاند ب�صكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فـيما يتعلق بتزويد  اأو  اإذا ف�صل 

اخلدمات املرخ�صة من اأجل اأن ي�صع االأ�صخا�ص الذين يتناف�صون معه على هذا 

العمل فـي ظرف تناف�صي غري منا�صب . 

23-2 ال يجوز للمرخ�ص له اأن ينخرط فـي اأي ممار�صات غري تناف�صية اأخرى ، وب�صفة 

خا�صة ما ياأتي :

 اأ - اإ�صاءة ا�صتخدام اأي مركز مهيمن فـي اأي �صوق خدمة ات�صـاالت .

اأو موفر خدمة بهدف  ب - بالدخول فـي اتفاقات مع اأي م�صغل مرخ�ص اآخر 

اأي  فر�ص  اأو  معينة  خدمة  اأ�صواق  اأو  املنتفعني  توزيع  اأو  االأ�صعار  تثبيت 

�صوابط اأو قيود اأخرى حتد من املناف�صة .

ج - ا�صتغــالل املعلومـــات التــي ح�صـــل عليهــا من مرخ�صيــن اأو موفـــري خدمــــة  

اآخرين الأغرا�ص منافـية للمناف�صة .

د - للهيئة وحدها ح�صم ما اإذا كان اأي عمل اأو امتناع عن عمل يعد مناق�صا لهذا 

ال�صرط واتخاذ االإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�صع . 

24- متطلبات املحا�شبة :

24-1 على املرخـــ�ص له خــالل خم�صــة اأ�صهــر من نهايـــة كل �صنــة ماليــة ، اأن ي�صلــم اإىل 

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

بتقرير  م�صحوبة  تكون  اأن  ويتعني   ، النقدية  والتدفقات  واالأ�صهم  بالعمليات 

من مدقق ح�صابات م�صتقل يبني اأن كل تلك البيانات املالية متثل ب�صكل �صحيح 

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

وفقا للمبادئ املحا�صبية املعمول بها واملقبولة فـي ال�صلطنة . 

24-2 يلتزم املرخ�ص له باأن يقدم للهيئة خالل ثالثة اأ�صهر من التاريخ الفعلي ل�صريان 

اال�صتثمـــارات  بت�صجيـــل  ي�صمـــح  الــذي  املحا�صبــي  بالنظــام  اقرتاحا  الرتخي�ص 

واملقبولة  بها  املعمول  املحا�صبية  للمبادئ  وفقا  واالإيرادات  والعوائد  والنفقات 

بيان  على  قادرا  النظام  هذا  يكون  اأن  اخل�صو�ص  وجه  وعلى   ، ال�صلطنة  فـي 

عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�صع اأ�صعار الربط البيني بناء 

على ح�صاب التكلفة ، وللهيئة قبول النظام املقرتح اأو رف�صه خالل ثالثة اأ�صهر 

من تاريخ ت�صليمه لها . 
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24-3 للهيئة فـي حال رف�صها النظام املحا�صبي املن�صو�ص عليه فـي ال�صرط )2-24( ، 

اإذا ارتاأت خالل فرتة الرتخي�ص اأن تعديال لهذا النظام قد اأ�صبح مطلوبا  اأو 

نظاما  معقولة  فرتة  خالل  يتبنى  اأن  له  املرخ�ص  تاأمر  اأن   ، معقولة  بدرجة 

حما�صبيا حمددا . 

اأخرى من  يزودها مبعلومات حما�صبية  اأن  له  املرخ�ص  تطلب من  اأن  للهيئة   4-24

اأجل مراقبة تطبيق �صروط الرتخي�ص وفر�صها ب�صكل فعال ، وعلى املرخ�ص له 

تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة معقولة حتددها له . 

ال�صرط  فـي  عليها  املن�صو�ص  بااللتزامــات  الوفـــاء  فـي  له  املرخـــ�ص  ف�صــل  اإذا   5-24

فـي  ف�صل  قد  له  املرخ�ص  و�صعه  الذي  املحا�صبي  النظام  كان  اإذا  اأو   ،  )2-24(

حتقيق اأهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�صرط وراأت الهيئة اأنه من ال�صروري 

اأن تطلب من  مراقبة التقيد باأحكام ال�صرط )22( من هذا الرتخي�ص ، فلها 

املرخ�ص له اأن يوفر بع�ص اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�صم اأو اأق�صام منف�صلة ، 

اأو فرع اأو فروع منف�صلة ، اأو تابع اأو تابعني منف�صلني .

25- اللتزام بتوفـري املعلومات :

25-1 على املرخ�ص له اأن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها 

وفقا للطريقة التي حتددها ، واأن ي�صعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ، 

وللهيئة اأن تطلب هذه املعلومات فـي �صكل تقارير واإح�صائيات دورية واأي بيانات 

اأخرى . 

25-2 عند طلب اأي معلومات من املرخ�ص له تتاأكد الهيئة اأن هذا الطلب لن يفر�ص 

 ، عليــه عبئــــا باهظـــا فــي �صبيـــل احل�صــــول على املعلومـــات وتوفـريهــا للهيئــة 

اإال اإذا ارتاأت الهيئة اأن مثل تلك املعلومات اأ�صا�صية لتمكينها من حتقيق اأهدافها 

ومبا�صرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .

25-3 يتيــح املرخــــ�ص لـــــه للهيئـــــة اأو من تفو�صهـــم حريـــــة الو�صـــــول فـــي اأي وقــــت 

اإلــــى كل اأجهزتـــه ومعداتـــه ومرافقـــه وكتبــه و�صجالتـــه ذات العالقــة بتنفـيـــذ 

�صروط الرتخي�ص .
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26- التغيري فـي ملكية الأ�شهم :

اأي  ملكية  فـي  تغيري  اأي  عند  امل�صبقة  الهيئة  موافقة  باأخذ  له  املرخ�ص  يلتزم   1-26

�صخ�ص الأ�صهم ال�صركة باأي طريق من طرق اكت�صاب امللكية ، اإذا كان هذا التغيري 

التي  االأ�صهم  اإىل  باالإ�صافة  ال�صخ�ص  ذلك  ميلكها  التي  االأ�صهم  عدد  �صيجعل 

يعرف املرخ�ص له اأن ممثلني له يحملونها ، �صوف يتجاوز مبا�صرة بعد التغيري 

اأيا من الن�صب االآتية :

)%5( -1

)%10( -2

)%20( -3

)%33.3( -4

)%50( -5

)%66.6( -6

من  �صنة  كل  من  يوما  ثالثني  خالل  �صنويا  الهيئة  باإبالغ  له  املرخ�ص  يلتزم   2-26

�صركة  اأي  فـي  االأ�صهم  كافة حملة  باأ�صماء  الرتخي�ص  ل�صريان  الفعلي  التاريخ 

ذات عالقة وجمموع االأ�صهم التي ميلكها كل منهم فـي  تاريخ االإبالغ ، ويق�صد 

بال�صركة ذات العالقة املرخ�ص له اأو اأي �صخ�ص طبيعي اأو معنوي ميلك اأكرث 

من )50 %( من اأ�صهم املرخ�ص له . 

27- ر�شوم الرتخي�ص :

يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�صوم االآتية :

 اأ - ر�صم  اإ�صدار الرتخي�ص الأول مرة مبلغا قدره )20000( ع�صرون األف ريال عماين .

ب - مبلغ الر�صم ال�صنوي بن�صبة ال تزيد على ) 1%( من اإجمايل االإيرادات ال�صنوية 

لتمويل موازنة الهيئة لل�صنة القادمة ، ويدفع �صنويا مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز 

اأول يناير من كل عام ، وفـي حالة التاأخر عن دفع اأي مبلغ من الر�صم فـي موعده 

يتحمل املرخ�ص له ن�صبة مبقدار الفائدة ال�صنوية على قرو�ص البنوك التجارية 

التي يتم ن�صرها من وقت الآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري . 
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28- حوالة الرتخي�ص وانتقاله :

28-1 يحظر على املرخ�ص له حوالة اأي من اخلدمات املرخ�صة اإىل اأي �صخ�ص اآخر 

دون موافقة كتابية م�صبقة من الهيئة .

28-2 كل �صخ�ص طبيعي اأو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا ، �صواء كان ذلك من خالل 

التبعية اأو انتقال حقوق االإدارة اأو االندماج اأو الت�صفـية اأو اإعادة التنظيم اأو غري 

ذلك ، يتعيــن عليه - ك�صرط الكت�صــاب احلقــوق التي يرتبهــا هذا الرتخيــ�ص - 

اأن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�صبة .

29- النزاعات : 

موفري  اأو  واملرخ�صني  له  املرخ�ص  بني  تن�صاأ  التي  النزاعات  فـي  النظر  حق  للهيئة 

اخلدمة االآخرين اأو املنتفعني والف�صل فـيها وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت واللوائح 

ال�صارية والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�صاأن ، وتكون قراراتها ملزمة جلميع 

االأطراف ، ولها مبوافقة اأطراف النزاع اإحالته اإىل هيئة حتكيم .   

30 - الغرامات :      

مع عــدم االإخــالل باأي جـــــزاءات اأو غرامـــات من�صو�ص عليها فــــي هذا الرتخيــــ�ص ، 

اأو اأي عقوبــــات منـ�صو�ص عليـها فـي قانــون تنظيـــم االت�صـــاالت والقوانيـــن االأخـــرى ، 

اأو اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها يطبق االآتي :

30-1 اإذا ف�صل املرخ�ص له فـي اإ�صالح اأي �صرر نا�صئ عن عدم االلتزام باأي من �صروط 

الالزمة  التكاليف  �صعف  تتـجاوز  ال  غرامة  الهيئة  عليه  تفر�ص  الرتخي�ص 

الإ�صالح ال�صرر . 

30-2 تخطــر الهيئـــة املرخــ�ص له كتابــة بجوانب االإخالل ، ويعطــى مهلـــة معقولـــة 

الإ�صالح  عمل  خطة  ليقدم  يوما  ع�صر  خم�صة  عن  يقل  ال  مبا  الهيئة  تقدرها 

وللهيئة   ، لتنفـيذها  الالزمة  املدة  تت�صمن   ، االإخالل  هذا  عن  الناجت  ال�صرر 

اإقرار اخلطة واإخطار املرخ�ص له لتنفـيذها . 

30-3  اإذا مل تقر الهيئة اخلطة اأو اإذا ف�صل املرخ�ص له فـي تنفـيذها خالل املدة املحددة 

تفر�ص عليه الغرامة املن�صو�ص عليها فـي ال�صرط )30-1( من هذا الرتخي�ص . 

31 - اختيار امل�شغل : 

على املرخــ�ص له دعـــم تقنيــة اختيــار امل�صغـــل ح�صـب املكاملـــة وتقنيــة االختيــار امل�صبـــق 

للم�صغل .
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امللحــق )اأ(

اأنظمة الت�شالت املرخ�شة

1- حمطة اأر�صية لالت�صاالت الف�صائية لربط ال�صلطنة دوليا .

. )International Gateway( 2 - معرب االت�صاالت الدولية

امللحـــق )ب(

التزامات ال�شتثمارات الراأ�شمالية 

حجم اال�صتثمارات الراأ�صمالية خالل ال�صنوات ال�صت االأوىل من تاريخ منح الرتخي�ص :

ال�شنة 

الأوىل

ال�شنة 

الثانية

ال�شنة 

الثالثة

ال�شنة 

الرابعة

ال�شنة 

اخلام�شة

ال�شنة 

ال�شاد�شة

امل�صروفات 

الراأ�صمالية 

)بالريال 

العماين (

1.007.204152.708106.607133.754106.607106.607

اإذا مل يحقق املرخ�ص له فـي اأي �صنة االلتزامات امل�صتهدفة فيما يتعلق باخلطة اال�صتثمارية ، 

فللهيئة اأن تخ�صم ما يقابل حجم عدم االلتزام من قيمة �صمان ح�صن التنفيذ .
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امللحـــــق )ج(

ن�شب التعميـــــــن

على املرخ�ص له اأن يتعهد بتحقيق اإجمايل الن�صب املئوية للتعمني لكل �صنة كما هو مو�صح 

فـي اجلدول اأدناه :

امل�شتــوى

)12( �شهرا 

من التاريخ 

الفعلي 

ل�شريان 

الرتخي�ص

)24( �شهرا 

من التاريخ 

الفعلي 

ل�شريان 

الرتخي�ص

)36( �شهرا 

من التاريخ 

الفعلي 

ل�شريان 

الرتخي�ص

)48( �شهرا 

من التاريخ 

الفعلي 

ل�شريان 

الرتخي�ص

)60( �شهرا 

من التاريخ 

الفعلي 

ل�شريان 

الرتخي�ص

موظف 

تنفيذي
%17%33%33%50%50

50%50%50%37%13%مديـــر

70%70%70%60%40%رئي�ص دائرة

87%77%75%69%57%رئي�ص ق�شم

91%90%87%78%48%اخت�شا�شي

موظف 

م�شاندة
%76%84%92%94%94

90%88%86%77%57%الإجمايل

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

له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�صرط )20 - 1( من هذا الرتخي�ص .
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