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هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
قــــرار
رقم 2014/22
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للخطـة الوطنيـة للرتقيـم
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/20ب�إ�صدار ترخي�صني من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية
لالت�صاالت (�ش.م.ع.م) الأول لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الثابتة الأ�سا�سية والثاين
لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/17ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية
القطرية لالت�صاالت (�ش .م .ع .م) لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2007/81بتحديد ر�سوم �أرقام االت�صاالت ،
و�إىل القرار رقم  2007/83بتحديد ر�سوم الأرقام املخت�صرة خلدمات الر�سائل الق�صرية ،
و�إىل موافقة جمل�س الإدارة فـي اجتماعه رقم  2013/6بتاريخ 2013/11/13م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن اخلطة الوطنية للرتقيم ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :من جمادى الأوىل 1435هـ
املوافــــق  25 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2014م

حممد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الالئحة التنظيمية للخطة الوطنية للرتقيم
البـــاب الأول
تعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحــة يكــون للكلمات والعبارات الــواردة نف�س املعنى املنــ�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه � ،أو فـي ترخي�صي الثابت واملتنقل ال�صادرين
باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم  2004/20وترخيـ ــ�ص املتنقـ ــل ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقم  ، 2005/17ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
� - 1أرقام االت�صاالت العامة :
الأرقام التي تتكون من ثمانية �أرقام  ،وت�ستخدم للثابت واملتنقل .
� -2أرقام االت�صاالت العامة املميزة :
الأرقام التي تتكون من ثمانية �أرقام  ،وهي نوعان :
�أ � -أرقام االت�صاالت ذات القيمة العالية  ،وتبد�أ بالرقم (. )900
ب � -أرقام االت�صال املجاين  ،وتبد�أ بالرقم (. )800
� - 3أرقام االت�صاالت العامة املخت�صرة :
الأرقام التي ال تقل عن �أربعة �أرقام  ،وال تزيد على �سبعة �أرقام .
 - 4الأرقام املخت�صرة خلدمات الر�سائل الق�صرية :
تتكون من خم�سة �أرقام وت�شتمل على نوعني من الأرقام :
�أ  -الأرقام املخت�صرة للخدمات ذات القيمة العالية  ،والتي تبد�أ بـ (� )9أو �أي رقم �آخر
حتدده الهيئة الحقا متى ما ا�ستدعت احلاجة لذلك .
ب  -الأرقام املخت�صرة للخدمات ذات القيمة غري العالية  ،والتي تبد�أ بـ (� )8أو �أي رقم
�آخر حتدده الهيئة الحقا متى ما ا�ستدعت احلاجة لذلك .
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� - 5أرقام فتح االت�صال الدويل (: )00
الأرقام التي ت�ستخدم لالت�صال الدولـي من ال�سلطنــة  ،ويليهــا رمـ ــز البلــد املطلوب
االت�صال به  ،ثم رقم امل�شرتك .
 - 6الأرقام �أو الرموز امل�صنفة :
الأرق ــام �أو الرم ــوز امل�شمولـ ــة فـي اخلط ــة الوطني ــة للرتقيـ ــم ال�ستخـ ــدام حمـ ــدد
مث ــل ال�شبك ــة الهاتفي ــة العامــة املوزعــة جغرافيــا �أو �شبكة الهاتــف املتنقل وغريها .
وال ي�شري ر�صد الأرقام �أو الرموز �إىل توفرها .
 - 7الأرقام �أو الرموز غري امل�صنفة :
الأرقام �أو الرموز املت�ضمنة فـي اخلطة الوطنية للرتقيم  ،ولي�ست متاحة للحجز
�أو التخ�صي�ص  ،وللهيئة حتويل تلك الأرقام �أو الرموز �إىل �أرقام �أو رموز م�صنفة .
 - 8الرقــــم امل�ستــــرد :
الرقم الذي يتم ا�سرتجاعه من املنتفع .
 - 9الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة :
الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة للمرخ�ص له  ،ويدرج ا�سمه بجانبها فـي ال�سجالت
اخلا�صة بها  .ويجب �أال حتتوي تلك ال�سجالت على معلومات ب�ش�أن تواريخ دخولها
�إىل اخلدمة .
 - 10الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة لالنتقال فقط :
الأرقام �أو الرموز التي يتم تخ�صي�صها للمرخ�ص له بغر�ض �إدارة االنتقال من نطاق
�إىل نطاق �آخر  ،وقد يكون التخ�صي�ص م�ؤقتا حتى تقرر الهيئة �أن يتم تخ�صي�ص تلك
الأرقام �أو الرموز ملتطلبات خدمة جديدة  ،وللهيئة تغيري م�ؤ�شر حالة التخ�صي�ص
تبعا لذلك .
 - 11الأرقام �أو الرموز ال�شاغرة :
جمموعة الأرقام �أو الرموز املتوفرة للتخ�صي�ص �أو احلجز  ،وقد تظهر جمموعة
�أرقام ك�شاغر مع طلبها من قبل مرخ�ص �آخر  ،وذلك ب�سبب عدم حتديث ال�سجالت
اخلا�صة بتلك الأرقام �أو ت�أخري التحديث .
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 - 12الأرقام ال�شاغرة لغر�ض حمدد :
نطاقات الأرقام التي تكون متوفرة ح�صريا لأغرا�ض معينة .
 - 13الأرقام املحمية :
جمموعة الأرقام املحجوزة �إىل �إ�شعار �آخر � ،أو �إىل �أن يحل تاريخ معني �إذا مت حتديد
تاريخ لذلك  ،وتتم حماية الأرقام لأغرا�ض التخطيط امل�ستقبلي � ،أو لتجنب م�شاكل
االت�صال امل�ؤقتة �أو الدائمة �أو لغريها من الأ�سباب الأخرى .
 - 14الأرقام �أو الرموز املحجوزة :
الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة م�ؤقتا  ،والتي تخ�ضع للت�أكيد من قبل مقدم الطلب
�أو الهيئة  ،ويجب عدم ظهور ا�سم مقدم الطلب �إىل جانب احلجز ل�ضمان ال�سرية
التجارية .
 - 15رموز نقاط الإ�شارات الوطنية :
�أرقـام ثنائيــة تتكــون من (� )14أربـع ع�شــرة خان ــة  ،وت�ستخــدم ف ــي حتديـ ــد عنا�صـ ــر
ال�شبكة املت�صلة ب�شبكة الإ�شارة الوطنية .
 - 16رموز نقاط الإ�شارات الدولية :
�أرق ــام ثنائيــة تتكــون مــن (� )14أربـع ع�شــرة خانــة  ،وت�ستخــدم فـي حتديــد عنا�صــر
ال�شبكة املت�صلة ب�شبكة الإ�شارة الدولية .
 - 17رموز ال�شبكة املتنقلة :
�أرقـ ــام ثنائي ــة تتكون من ث ــالث خان ــات  ،وت�ستخــدم فـي حتدي ــد ال�شبك ــة الأ�صلي ــة
للم�ستخدمني .
 - 18رمز �شبكة الهاتف املتنقل :
الرمز الذي ي�ستخدم مع رمز البلد اخلا�ص بالهاتف املتنقل لتحديد م�شغل خدمة
الهاتف املتنقل .
 - 19رمز االت�صال الدويل بال�سلطنة :
الرمز املخ�ص�ص من قبل االحتاد الدويل لالت�صاالت (قطاع االت�صاالت) لل�سلطنة
وهو الرمز ( ، )968وهذا الرقم يتبع �أرقام فتح االت�صال الدويل لالت�صال بال�سلطنة
من اخلارج  ،ويليه رقم امل�شرتك داخل ال�سلطنة .
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 - 20رمز اختيار امل�شغل :
جمموعة من اخلانات يتم تخ�صي�صها �سواء مل�شغلني خمتارين � ،إما خلدمة االختيار
امل�سبق ( ، )CPSو�إما خلدمة االختيار بح�سب املكاملة (. )CSS
� - 21أرقام االت�صاالت غري اجلغرافية :
هياكل للأرقام غري املرتبطة مبنطقة جغرافية حمددة .
� - 22أرقام االت�صاالت اجلغرافية :
هياكل للأرقام املرتبطة مبنطقة جغرافية حمددة .
 - 23مق�سم :
جممل الأجهزة الناقلة للحركة ومراحل النقل وو�سائل املراقبة والإ�شارة والوحدات
الوظيفيــة الأخــرى بنقط ــة ال�شبكــة  ،والتــي ميك ــن عن طريقهـ ــا ربــط خط ــوط
امل�شرتكـ ــني ودوائــر االت�صــاالت و�/أو الوحدات الوظيفية ربطا بيني ــا  ،وذلك وفقا
لطلب امل�ستخدمني الأفراد .
البـــاب الثانــــي
خطــة الرتقيــم
املــادة ( ) 2
تتكون الأرقام الوطنية من ( )8ثماين خانات كحد �أق�صى  ،وللهيئة تعديل عدد اخلانات
متى ما دعت احلاجة لذلك .
وعليه ــا الت�أك ــد من �أن جمي ــع الأرقـ ــام تتواف ــق مــع تو�صيــة االحت ــاد الدولـ ــي لالت�صـ ــاالت
رقم ( )E .164امل�شار �إليها فـي هذه اخلطة .
املــادة ( ) 3
تتطاب ــق اخلط ــة الوطنية للرتقيم مع املعايي ــر الدوليــة ذات العالق ــة  ،وخا�صــة تو�ص ــيات
االحتاد الدويل لالت�صاالت �أو مالحقها الت�شغيلية الآتية :
�أ  - E.123 -ال�سجل القيا�سي لأرقام الهواتف الوطنية والدولية .
ب  - E.161 -الإجـ ــراءات اخلا�ص ــة بالأرق ــام واحل ــروف والرم ــوز للهواتف والأجهزة
الأخرى التي ميكن ا�ستخدامها للنفاذ فـي �شبكة الهاتف .
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ج  - E.164 -خطة الرتقيم لالت�صاالت العامة الدولية .
د  - E.166 -خطة الرتقيم امل�شرتكة بني  E.164و . X.121
هـ  - X.121-خطة الرتقيم الدولية ل�شبكات البيانات العامة .
الأرقام امل�صنفة وغري امل�صنفة
املــادة ( ) 4
تنق�سم �أرقام االت�صاالت �إىل �أرقام م�صنفة وغري م�صنفة .
املــادة ( ) 5
يكون للأرقام �أو الرموز امل�صنفة �أحد م�ؤ�شرات احلاالت الآتية :
�أ � -أرقام �أو رموز خم�ص�صة .
ب � -أرقام �أو رموز خم�ص�صة لالنتقال ح�صريا .
ج � -أرقام �أو رموز �شاغرة .
د � -أرقام �شاغرة لغر�ض حمدد .
هـ � -أرقام حممية .
و � -أرقام �أو رموز حمجوزة .
خطــة االت�صــال احلاليـة
املــادة ( ) 6
تتكون �أرقام االت�صاالت املخ�ص�صة ال�ستخدام املنتفع داخل ال�سلطنة فـي املكاملات املحلية
والوطنية من ( )8ثماين خانات .
املــادة ( ) 7
تتكون من (� )4أربع خانات � ،أرقام االت�صاالت املخ�ص�صة لال�ستخدامات الآتية :
م�ستــوى خطــة االت�صـال

اال�ستخــــدام

1 xxx

خدمات االت�صاالت العامة .

9999

خدمات الطوارئ .
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املــادة ( ) 8
تتكون من ( )8ثماين خانات � ،أرقام االت�صاالت املخ�ص�صة ال�ستخدام اخلدمات الآتية :
اال�ستخــــدام
م�ستــوى خطــة االت�صـال
900xxxxx
خدمات ذات القيمة العالية .
800xxxxx
خدمات املكاملات املجانية .
وتخ�ص�ص �أرقام االت�صاالت امل�شار �إليها ح�سب الطلب  ،وتخ�ضع خلا�صية قابلية نقل الأرقام
بني املرخ�ص لهم .
كما يجب �أن تكون هذه الأرقام متوفرة للو�صول �إليها �سواء من قبل مت�صلني من �شبكة
املرخ�ص له نف�سه � ،أو من �شبكة مرخ�ص له �آخر � ،شريطة و�ضع الرتتيبات التجارية لذلك
بني املرخ�صني .
املــادة ( ) 9
يلتزم مرخ�صو الهاتف املتنقل العاملي بدعم رقم الطوارئ الدويل . 112
خطة االت�صال لرموز اخلدمات العامة ( 1xxxو )9999
املــادة ( ) 10
ت�ستخدم �أرقام خطة االت�صال التي تبد�أ بالرقم ( )1وبالرمز ( )9999لالت�صال باخلدمات
العامة  ،وميكن االت�صال بتلك الأرقام ح�صريا من داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
تتكون الرموز الق�صرية للخدمات العامة من (� )4أربعة �أرقام (مثال  ، )1xxx :وللهيئة
ت�صنيفها ح�سب نوع اخلدمة التي تخ�ص�ص لها  .وتنق�سم رموز االت�صال �إىل :
النوع (�أ)  -املخ�ص�صة للخدمات العامة للجمهور :
ي�ستخدم هذا النوع من قبل املنتفع لالت�صال باخلدمات العامة مثل 999
للطوارئ  ،وتخ�ص�ص ب�شكل فردي من قبل الهيئة  ،وبدون تخ�صي�صها
ملرخ�ص له معني  .وعلى كافة املرخ�ص لهم ا�ستخدام هذه الرموز ح�صريا ،
للأغرا�ض التي خ�ص�صت من �أجلها .
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النوع (ب)  -املخ�ص�صة خلدمات حمددة �ضمن ال�شبكة :
ي�ستخدم هذا النوع على امتداد ال�شبكة من قبل املنتفع لالت�صال باخلدمات
التي يوفرها نظام املرخ�ص له للم�شرتكني معه �أو نظام مرخ�ص له �آخر .
وتخ�ص�ص هذه الرموز من قبل الهيئة ملرخ�ص له معني .
رموز االت�صال الأخرى :
يتم تخ�صي�ص رموز االت�صال الأخرى للمرخ�ص لهم لتقدمي خدمات معينة
ح�صرية ملنتفعيهم املبا�شرين �أو لعمليات ال�شبكة الداخلية .
وللمرخ�ص له ذي الأنظمة املختلفة احلق فـي اختيار الرموز املقابلة متى
كان ذلك مالئما ومعقوال بغر�ض تبني توجه عام قدر الإمكان .
وتخ�ص�ص الهيئة م�ستوى من الرموز للغر�ض امل�شار �إليه  ،ب�شرط ت�سجيل
الرموز التي ي�ستخدمها كل مرخ�ص له فـي قاعدة البيانات اخلا�صة بهذه
اخلطة .
رمــوز نقطـــة الإ�شـــارة
املــادة ( ) 12
تتك ــون رموز نقط ــة الإ�شــارة من (� )14أربع ع�شرة خانــة ت�ستخــدم لرتقيـم نقــاط الإ�شــارات
فـي �شبكة نظام الإ�شارات رقم . )SS7( 7
وتق�سم �شبكة نظام الإ�شارات رقم � )SS7( 7إىل �شبكة �إ�شارات دولية و�شبكة �إ�شارات وطنية :
�أ  -رموز نقطة الإ�شارة الوطنية (: )NSPC
ت�ستخدم هذه الرموز لتحديد عنا�صر ال�شبكة التي تتوفر بها خا�صية االت�صال
ب�شبكة الإ�شارات الوطنية  .وتكون تلك الرموز م�ستقلة عن رموز نقاط الإ�شارات
الدولية  ،وتت�ألف من (� )14أربع ع�شرة قيمة ثنائية فـي �صيغة (� )9-5أرقام .
ب  -رموز نقطة الإ�شارة الدولية :
تتكون هذه الرموز من (� )14أربع ع�شرة قيمة ثنائية فـي �صيغة (� )3-8-3أرقام ،
وتعترب هذه الأرقام الثالثة الأوىل م�ضافة �إليها  ،والأرقام الثمانية التالية رموز
�إ�شارة ال�شبكة �أو املنطقة  ،وحتدد الأرقام الثالثة املتبقية نقطة �إ�شارة حمددة ،
والتي عند �إ�ضافتها �إىل رمز �إ�شارة ال�شبكة �أو املنطقة ت�شكل رمز نقطة الإ�شارة
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الدولية ( )ISPCاملكون من (� )14أربع ع�شرة خانة  ،وفقا لتو�صية االحتاد الدويل
لالت�صاالت رقم . Q.708
وي�ستخـ ــدم رمـ ــز نقط ــة الإ�ش ــارة الدوليـ ــة ( )ISPCلتحدي ــد عنا�ص ـ ــر ال�شبك ـ ــة
التــي لديه ــا ات�صال ب�شبكـ ــة الإ�ش ــارات الدولية  .ويخ�صـ ــ�ص االحت ـ ــاد الدول ـ ــي
لالت�صاالت رمز �إ�شارة �شبكة �أو منطقة واحدة لكل دولة على �أقل تقدير .
رمـوز �شبكـة الهاتـف املتنقـل
املــادة ( ) 13
ي�ص ــل عدد �أرقام رم ــوز �شبكة الهاتف املتنقل ل�شبكات الهاتــف املتنقــل العاملي فـي ال�سلطنــة
�إىل رقمني  ،وذلك وفق تو�صية االحتاد الدويل لالت�صاالت رقم . E212
للمرخ�ص لهم بت�شغيل �شبكات الهاتف املتنقل ح�صريا طلب تخ�صي�ص رموز �شبكة الهاتف
املتنقل .
رمــوز اختيـــار امل�شغـــل
املــادة ( ) 14
�أ  -يت ــم تخ�صيــ�ص رمــوز اختي ــار امل�شـغ ــل ( )CSPrefixفـي �صيغـ ــة ( )OXللمرخـ ـ ــ�ص
له ـ ــم بتقدي ــم خدمـ ـ ــات االت�ص ــاالت العام ــة  ،ويك ــون الرمــز (� )Xأي ـ ـ ــا م ـ ــن الآت ـ ــي :
� ، 1أو � ، 2أو � ، 3أو � ، 4أو � ، 000أو . 8
ب  -يتم تخ�صي�ص رموز خدمة اختيار امل�شغل ( )CSPrefixفـي �صيغة ( )09XYللمرخ�ص
لهم بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة .
ج  -تخ�ص�ص رموز خدمة اختيار امل�شغل ( - )CSPrefixامل�شار �إليها فـي البندين (�أ) و (ب)
من هذه املــادة  -ح�سب �أقدمية امل�شغل فـي ال�سلطنة .
البــاب الثالـــث
قواعـد و�إجـراءات اخلطـة الوطنيـة للرتقيـم
املــادة ( ) 15
تخت�ص الهيئة بتحديد وتخ�صي�ص الأرقام والرموز وحجزها وتعديلها و�سحبها و�إدارتها
وفقا لتقديرها .
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املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة  ،عند تخ�صي�ص النطاقات اجلغرافية لهذه اخلطة  ،بالآتي :
�أ �	-أن تكون للرموز اجلغرافية �أهمية وطنية .
ب  -عدم ربط الرموز اجلغرافية مبرخ�ص له حمدد من الفئة الأوىل .
ج  -تخ�صي�ص جمموعات الأرقام للمرخ�ص لهم من الفئة الأوىل فـي كل منطقة
جغرافية ح�سب الطلـب  ،وذلك من م�ساحة الأرقــام التي تلي رمز املنطقـة املعنــي ،
حيــث تت�أل ــف ك ــل جمموع ــة من (� )1000ألــف رقـ ــم متتـ ــال  ،وق ــد تكـ ــون هــذه
املجموعات من عدد �أكرب �أو �أ�صغر من الأرقام وفقا ملا حتدده الهيئة .
د �	-إخطار املرخ�ص له من الفئة الأوىل ب�أ�سباب فر�ض �أية �شروط �إ�ضافية على طلبات
تخ�صي�ص �أرقام �أو رموز االت�صاالت .
املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل بالتزامات املرخ�ص له املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفيذية لقانون
تنظي ــم االت�ص ــاالت امل�شــار �إليه ــا والرتاخي�ص ال�صادرة له ــم  ،يلتــزم املرخــ�ص له ــم الذيـ ــن
ت�سلموا ح�ص�صهم من الأرقام �أو الرموز بعدم ا�ستخدامها ب�صورة جتارية �أو فـي احلمالت
الت�سويقية �إال فـي احلاالت التي توافق عليها الهيئة .
طلبـات تخ�صيـ�ص �أو حجـز الأرقـام
املــادة ( ) 18
�أ � -أرقام االت�صاالت العامة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخــ�ص ل ــه مــن الفئة الثانية بتقدي ــم خدمة ال�صــوت عرب بروتوك ــول الإنتـ ــرنت
غري الرحالة  ،والذي ميتلك مق�سما .
ب � -أرقام االت�صاالت غري اجلغرافية :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1052

 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخــ�ص ل ــه من الفئة الثانيــة بتقدمي خدمة ال�صــوت عــرب بروتوك ــول الإنرتن ــت
الرحالة .
ج � -أرقام االت�صاالت العامة املميزة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سم �أو نظام ال�شبكة الذكية .
د � -أرقام االت�صاالت العامة املخت�صرة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سما .
 - 3املرخ�ص له من الفئة الثانية بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية  ،وال
ميتلك مق�سما .
هـ  -الأرقام املخت�صرة خلدمات الر�سائل الق�صرية :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل ب�إن�شاء �أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة  ،وميتلك
مق�سما .
 - 3املرخ ــ�ص لـ ــه من الفئـ ــة الثانيــة بتقدمي خدم ــات االت�صــاالت العام ــة الإ�ضافي ــة ،
وال ميتلك مق�سما .
و  -رموز نقاط الإ�شارات الوطنية :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سما .
ز  -رموز نقاط الإ�شارات الدولية :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سم دويل .
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ح  -رموز ال�شبكة املتنقلة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل ب�إن�شاء �أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة .
ط  -رمز اختيار امل�شغل :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سم دويل .
املــادة ( ) 19
يلتزم مقدم طلب التخ�صي�ص �أو احلجز �أن يقدم طلبه على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
ويذيله بتوقيعه  ،مرفقا معه املعلومات الآتية :
�أ  -اال�سم التجاري امل�سجل كامال  ،وعنوان الربيد امل�سجل  ،وا�سم ومعلومات االت�صال
اخلا�ص ــة ب ــه  ،وحتدي ــد ال�شخــ�ص املعنــي مبراجعــة الطلــب ومعلومــات االت�ص ــال
اخلا�صة به كرقم الهاتف  ،والفاك�س  ،وعنوان بريده الإلكرتوين .
ب  -ر�سالة تفوي�ض موقعة من مقدم الطلب وم�ؤرخة  ،وذلك فـي حالة قيام �شخ�ص
�آخر بتقدمي الطلب نيابة عن مقدم الطلب .
ج  -التفا�صيل املتعلقة بنوع خدمة االت�صاالت للنطاق (�شامال اخل�صائ�ص النوعية
والكمية للخدمة)  ،والتعرفة املقرتحة للخدمة  ،متى انطبق ذلك .
د  -التاريخ املتوقع لبدء اخلدمة .
هـ  -رمز و�/أو جمموعة الأرقام املراد تخ�صي�صها �أو حجزها  ،واخلياران الثاين والثالث
فـي حالة عدم توفر تلك الرموز �أو املجموعة .
و  -تفا�صيل ترخي�ص االت�صاالت �أو الت�صريح املمنوح ملقدم الطلب  ،والذي �سيقوم
مقدم الطلب ا�ستنادا به بت�شغيل �سعة الأرقام املطلوبة والنظام الذي يتم ت�شغيله .
ز  -تفا�صيل الرتتيبات اخلا�صة بالربط البيني للم�شغل وقابلية نقل الأرقام .
ح  -تفا�صيل ا�ستخدام مقدم الطلب للتخ�صي�ص احلايل للأرقام  ،وي�شمل ذلك  -على
�سبيل املثال  -الآتي :
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 الأرق ــام امل�ستخدمــة لتقديــم خدماتــه  ،والتــي تكون خم�ص�صة للم�ستخدمــنيالنهائيني .
 ال�سعة غري امل�ستخدمة حاليا . الأرقام املحجوزة للنمو اجلغرافـي وطلبات املنتفعني . خطة اال�ستخدام املتوقع لفرتة زمنية حمددة  ،والتاريخ املتوقع ال�ستخدامالتخ�صي�ص احلايل ب�شكل كامل .
	�أي معلومات �أخرى يرى مقدم الطلب �أنها �ضرورية �أو منا�سبة لدعم الطلب .املــادة ( ) 20
تخطر الهيئة مقدم الطلب كتابيا بالر�سوم الواجب �سدادها واملن�صو�ص عليها فـي اجلزء
الثالث من هذه اخلطة �أو فـي قرارات الهيئة الأخرى  ،ويعترب الطلب ملغى �إذا مل يتم
�سداد تلك الر�سوم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ الإخطار .
املــادة ( ) 21
للهيئة �أن تطلب من مقدم الطلب توفري �أية تفا�صيل �أو معلومات �إ�ضافية تكون الزمة من
وجهة نظرها للبت فـي الطلب  ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي
الطلب � ،أو �أية مدة �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 22
�إذا كان الطلب م�ستوفيا الإجراءات وامل�ستندات  ،تقوم الهيئة بتخ�صي�ص �أرقام �أو رموز
االت�صاالت املطلوبة � ،أو تلك التي مت االتفاق عليها مع مقدم الطلب عو�ضا عن تلك
املطلوبة  ،خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 23
يجب على مقدم الطلب الذي يطلب تخ�صي�ص �سعة �إ�ضافية  ،تقدمي دليل يثبت ا�ستخدامه
ما ال يقل عن ( )%80ثمانني باملائة من �سعة الأرقام التي مت تخ�صي�صها له �سابقا .
كما عليه �إبداء �أ�سباب طلب تخ�صي�ص �سعة �أرقام �إ�ضافية  -لتخ�صي�صها لتقدمي خدمة
معينة � -إذا كان قد خ�ص�صت له �أرقام خالل فرتة ( )12االثني ع�شر �شهرا الأخرية لتقدمي
نف�س اخلدمة �أو جمال اخلدمة املطلوب تخ�صي�ص �سعة الأرقام الإ�ضافية له .
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حـاالت تقديـم طلبـات احلجـز ومدتـه
املــادة ( ) 24
ال يحق للمرخ�ص لهم تقدمي طلبات حجز الأرقام �إال خالل الفرتة التي ت�سمح فيها
الهيئة بذلك  ،وفـي جميع الأحوال يلتزم مقدم طلب احلجز بالت�أكد من �أن طلبه تتوفر
فيه ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ، )19و�أية �شروط ومتطلبات �أخرى
من�صو�ص عليها فـي هذه اخلطة .
املــادة ( ) 25
عل ــى الهيئ ــة املحافظ ــة على �سري ــة �أيـ ــة طلب ــات تقـ ــدم �إليها  ،مــا ل ـ ــم ي�ص ــرح مق ــدم الطلب
�أو قدرت الهيئة بخالف ذلك .
ولها املوافقة على الطلبات املقدمة حلجز الأرقام  ،ومنها على �سبيل املثال  ،الطلبات
املقدمة ملواجهة احلاالت الآتية :
�أ  -التوقعات الناجتة عن تقدمي طلب تخ�صي�ص �سعة �أرقام وفقا خلطة مقدم الطلب
للتو�سعة املتوقعة لفرتة ال�سنوات الثالثة القادمة .
ب  -تو�سعة �أو زيادة اخلدمات احلالية �أو لإدخال خدمات جديدة .
وفـي كل الأحوال ال ترتتب املوافقة على طلب احلجز �أحقية مقدم الطلب لأن تخ�ص�ص
له الهيئة تلك الأرقام املطلوب حجزها له � ،أو �أن يقوم بتفعيل تلك الأرقام تلقائيا عند
انتهاء مدة احلجز .
املــادة ( ) 26
تكون مدة احلجز ( )3ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد بتقدمي طلب بذلك �إىل الهيئة  ،وللمرخ�ص
له طلب حتويل احلجز �إىل تخ�صي�ص � ،شريطة �سداد الر�سوم املقررة للتخ�صي�ص خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بالر�سوم .
املــادة ( ) 27
للهيئة �إلغاء احلجز فـي �أي من احلاالت الآتية :
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�أ  -انتهاء مدة احلجز بدون طلب جتديده .
ب  -قيام مقدم الطلب ب�سحب احلجز .
ج  -اتفاق الهيئة ومقدم الطلب على حتويل احلجز �إىل تخ�صي�ص .
التعامل مع طلبات التناف�س على احلجز
املــادة ( ) 28
للهيئة � -إذا كانت جمموعة الأرقام املتوفرة حمدودة  -حجز ذات جمموعة الأرقام لأكرث
من مرخ�ص له م�ؤهل وفقا لأحكام هذه اخلطة  ،على �أن يتم تخ�صي�صها للمرخ�ص له
الذي يثبت حاجته لتلك املجموعة ب�سبب طلبات املنتفعني .
مواعيد تقدمي طلبات التخ�صي�ص ومدته وتعديله
املــادة ( ) 29
يجب �أن تقدم طلبات تخ�صي�ص الأرقام فـي موعد ال يزيد على (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ
املقرر لبدء اخلدمة .
املــادة ( ) 30
تكون مدة التخ�صي�ص ( )12اثني ع�شر �شهرا بحد �أق�صى  ،وذلك وفقا للمعلومات املقدمة
ب�ش�أن توقعات الطلب على الأرقام والرموز .
وللهيئ ــة حتدي ــد م ــدد تخ�صيــ�ص �أق�صــر  ،على �أن يت ــم �إخطــار مق ــدم الطل ــب بالأ�سب ــاب
التي دعتها التخاذ هذا القرار .
املــادة ( ) 31
على املرخ�ص له  -الذي خ�ص�صت له �سعة �أرقام  -التقدم بطلب للهيئة لإجراء التعديالت
الالزمة فـي �سجالتها  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ  -تعديل تخ�صي�ص الأرقام �أو الرموز .
ب  -تعديل الغر�ض من تخ�صي�ص الأرقام .
ج  -تعديل �شروط اال�ستخدام املفرو�ضة على التخ�صي�ص .
د � -أية تعديالت �أخرى تراها الهيئة .
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املــادة ( ) 32
يلتزم املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له �سعة الأرقام �أو الرموز  ،بالآتي :
�أ  -ا�ستخدام الأرقـام �أو الرمـوز املخ�صــ�صة للأغرا�ض املحددة فـي طلبه للتخ�صي�ص ،
�أو التي �صرحت له الهيئة بها  ،وي�شمل ذلك �أي ت�صنيف يتعلق بنوع اخلدمة �أو التعرفة
املحددة فـي هذه اخلطة .
ب  -حتمـل م�س�ؤولي ــة الأرقام �أو الرمـوز املخ�ص�صة  ،طاملا �أنه املرخ�ص الـذي خ�صـ�صت
له تلك الأرقام �أو الرموز بداية .
ج  -عدم االجتار فـي الأرقام �أو جمموعات الأرقام .
د  -االحتفاظ ب�سجل يو�ضح ن�سبة الأرقام امل�ستخدمة .
هـ  -االحتفاظ ب�سجل للأرقام التي مت نقلها �إىل مرخ�ص له �آخر .
و  -عدم ح�ساب �أية تكلفة على �أي �شخ�ص يخ�ص�ص له رقم معني � ،إال بعد احل�صول
على موافقة الهيئة على ذلك .
ز  -ا�ستخدام الأرقام ورموز االت�صاالت التي خ�ص�صتها له الهيئة وفق �أحكام هذه
اخلطة ح�صريا .
ح  -تنفي ــذ التعديــالت التي تطلبها الهيئة على الأرق ــام �أو الرموز  ،بالتزام ــن مع
باق ــي امل�شغلني  ،واملرخ�ص لهم .
ط �	-إخطار امل�شغلني �أو املرخ�ص لهم الآخرين فـي ال�سلطنة �أو خارجها عند تفعيل
�أرقام �أو رموز االت�صاالت التي مت تخ�صي�صها  ،وذلك خالل املواعيد التي حتددها
املعايري الدولية ال�صادرة من قبل االحتاد الدويل لالت�صاالت .
ي  -توفري املعلومات الآتية �سنويا  ،والتي تكون متعلقة بالأرقام املخ�ص�صة  ،لت�ضمينها
فـي التقرير ال�سنوي للرتقيم :
 - 1اال�ستخدام احلايل للأرقام املخ�ص�صة .
 - 2ال�سعة الرتقيمية التي مت تخ�صي�صها بالفعل للمنتفعني .
 - 3حجم ال�سعة الرتقيمية املحفوظة للتو�سعات امل�ستقبلية .
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 - 4التوقعات لالحتياجات امل�ستقبلية للرتقيم من الهيئة .
 - 5الأرقــام امل�ستخدم ــة فعليـ ــا لتقدي ــم اخلدمـ ــة الثابتـ ــة  ،والتي تكـ ــون خم�ص�ص ـ ــة
للمنتفعني لكل منطقة تغطية مق�سم لتلك اخلدمة .
 - 6جمموعات الأرقام املخ�ص�صة ال�ستخدام �أي �شخ�ص �آخر من غري املنتفعني .
 - 7تفا�صيل الأرقام املنقولة �إىل مرخ�ص له �آخر بناء على طلب املنتفع .
�	- 8أية معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
تخ�صي�ص رموز نقاط الإ�شارات و�شروطها ومدتها و�سحبها
املــادة ( ) 33
تكون ملكي ــة رموز نق ــاط الإ�ش ــارات التي يتم تخ�صي�صهـ ــا للمرخ ــ�ص ل ــه  ،ملكي ــة عام ــة ،
وال يجوز له الت�صرف بها �إال فـي احلدود املخ�ص�صة لها .
وعلى الهيئة �إخطار االحتاد الدويل لالت�صاالت عن واقعة تخ�صي�ص الرموز �أو �سحبها من
املرخ�ص له .
املــادة ( ) 34
يلت ــزم مقــدم طلب تخ�صيــ�ص رم ــوز نقط ــة الإ�شـ ــارة الدولي ــة (� )ISPCأو رم ــوز نقط ــة
الإ�شارة الوطنيـة (� ، )NSPCأن يقــدم طلبه على منـ ــوذج الطلـ ــب املعتم ـ ـ ــد مـ ــن الهيئـ ــة ،
ويجب �أن يت�ضمن الطلب املعلومات الآتية :
�أ  -ا�سم مقدم الطلب  ،ومعلومات االت�صال اخلا�صة به  ،واال�سم التجاري امل�سجل
بالكامل  ،والعنوان الربيدي امل�سجل وا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن االت�صال وو�سائل
االت�صال اخلا�صة به كرقم الهاتف  ،ورقم الفاك�س وعنوان بريده الإلكرتوين .
ب  -ر�سال ــة تخويل موقعــة من مقــدم الطلب وم�ؤرخة  ،وذلك فـي حالة تفوي�ض الغري
لتقدمي ا�ستمارة الطلب نيابة عنه .
ج  -اال�سم املميز لنقطة الإ�شارة التي قد ت�شمل املوقع .
د  -طبيعة اال�ستخدام فـي ال�شبكة .
هـ  -نوع و�صناعة نقطة الإ�شارة .
و  -العنوان الفيزيائي لنقطة الإ�شارة (عنوان الو�صول �إىل ال�شبكة) .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1052

ز  -تاريخ دخول نقطة الإ�شارة للخدمة .
ح  -فيما يتعلق برموز نقطة الإ�شارة الدولية ( )ISPCيجب حتديد عالقة �إ�شارة
واحدة على الأقل لنظام نقل الر�سائل ( ، )MTPوي�شمل ذلك ا�سم نقطة الإ�شارة
البعيدة وعنوانها وموقعها ورمز نقطة الإ�شارة الدولية اخلا�ص بها .
املــادة ( ) 35
عل ــى مقـ ــدم الطلب �إخطار الهيئة ب�أية تعديــالت تط ــر�أ على املعلومات الــواردة فـي طلبه ،
�أو التي يقدمها للهيئة وفقا لطلبها .
املــادة ( ) 36
تخ�ص�ص رموز نقاط الإ�شارة لكل مرخ�ص له خالل فرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من
تاريخ ت�سلم الطلب  .وللهيئة جتاوز هذه املدة فـي احلاالت الآتية :
�أ  -طلب معلومات �إ�ضافية من مقدم الطلب .
ب  -تقدير الهيئة ل�ضرورة منح مدة للت�شاور .
ج  -ارتباط الطلب مبو�ضوع يلزم معاجلته قبل التخ�صي�ص .
د  -طلب تقدمي دليل يثبت �أن مقدم الطلب ي�شغل �أو يدير نظام ات�صاالت وفقا لأحكام
قانون تنظيم االت�صاالت وا�ستنادا �إىل الرتخي�ص املطلوب .
هـ � -أي حالة �أخرى تقدرها الهيئة .
املــادة ( ) 37
يلتزم املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له رموز نقاط الإ�شارات بالآتي :
�أ  -ا�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة الدولية املخ�ص�صة لل�سلطنة وامل�شتقة من رموز
�إ�شارة ال�شبكة �أو املنطقة داخل ال�سلطنة .
ب  -احل�صول على موافقة كتابية من اجلهات وال�سلطات املخت�صة فـي دولة �أخرى ،
عن طريق الهيئة  ،ال�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة الدولية امل�شتقة من رموز �إ�شارة
ال�شبكة �أو املنطقة واملخ�ص�ص لتلك الدولة .
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ج  -االمتناع عن نقل رموز نقطة الإ�شارة الدولية (� )ISPCأو رموز نقطة الإ�شارة
الوطنية ( )NSPCبني املرخ�ص لهم .
د  -تخ�صي�ص رمز نقطة �إ�شارة واحدة فقط لكل مركز نقطة �إ�شارة .
هـ  -االمتناع عن نقل رموز نقطة الإ�شارة الدولية ( ، )ISPCبا�ستثناء حاالت االندماج
�أو تدين اال�ستثمار �أو اال�ستحواذ �أو اال�ستثمارات امل�شرتكة  ،ب�شرط �إخطار الهيئة
م�سبقا عن تلك احلاالت .
و  -و�ضع نقطة �إ�شارة فـي اخلدمة لها �إ�شارة واحدة على الأقل لنظام نقل الر�سائل
( )MTPفـي �شبكة الإ�شارة الدولية  ،وذلك فيما يتعلق بتخ�صي�ص رموز نقطة
الإ�شارة الدولية .
ز  -مراعاة تو�صيات االحتاد الدويل لالت�صاالت كالتو�صيات رقم . Q.7xx
ح  -و�ضع نقاط الإ�شارة املطلوبة فـي اخلدمة خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ
التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 38
على املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له رموز نقاط الإ�شارة التقدم بطلب كتابي للهيئة لتعديل
�أي من الآتي :
�أ  -ت�سجيل الرمز .
ب  -الغر�ض من ا�ستخدام الرمز .
ج � -شروط اال�ستخدام .
وال تعد التعديالت �سارية املفعول �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 39
على الهيئة �إخطار مقدم طلب التعديل بقرارها خالل فرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ ت�سلم الطلب .
املــادة ( ) 40
تقوم الهيئة بالت�شاور مع الأطراف املعنية لفرتة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوم عمل
قبل �سحب رموز نقاط الإ�شارة املخ�ص�صة  ،وعليها �إ�شعار املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له
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الرموز بقرارها م�سببا وكتابيا خالل فرتة ال تقل عن ( )90ت�سعني يوم عمل بعد انتهاء
تلك امل�شاورات .
املــادة ( ) 41
للهيئة �سحب �سعة رموز نقاط الإ�شارة املخ�ص�صة �أو جزء منها فـي احلاالت الآتية :
�أ  -عدم و�ضع رمز نقطة الإ�شارة فـي اخلدمة خالل الفرتة الزمنية املحددة .
ب  -ا�ستخ ــدام رم ــز نقط ــة الإ�شارة لغ ــر�ض يختلف عن الغر�ض املحــدد ف ــي ا�ستمــارة
الطلب .
ج  -توقف املرخ�ص له عن ا�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة .
د  -ا�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة من قبل مرخ�ص له �آخر دون موافقة الهيئة .
هـ �	-أية حاالت �أخرى حتددها الهيئة .
البــاب الرابـــع
الر�سـوم ومواعيـد �سدادهـا
املــادة ( ) 42
يحظر االجتار ب�أرقام �أو رموز االت�صاالت  .ويجوز التنازل عن �أرقام االت�صاالت بني املنتفعني
وفق ـ ــا للقواع ـ ــد ال�ساري ــة � ،شريط ــة �أن يقــوم املرخــ�ص لــه بتغييــر كافــة البيان ــات املتعلقــة
بالرقم املتنازل عنه فـي �سجالته .
املــادة ( ) 43
تتقا�ض ــى الهيئ ــة مقابــل تخ�صيــ�ص و�إعادة تخ�صيــ�ص �أرق ــام ورموز االت�صــاالت  ،الر�ســوم
املن�صو�ص عليها فـي القرارات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،على �أال تتجاوز تلك
الر�سوم تكاليف �إدارة هذه اخلطة .
املــادة ( ) 44
يلتزم املرخ�ص له با�سرتداد رقم االت�صاالت املخ�ص�ص للمنتفع � ،إذا ثبت �أنه مل يفعله خالل
املدد التي حتددها الهيئة  ،وعليه عدم تخ�صي�ص تلك الأرقام �إال بعد م�ضي ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ اال�سرتداد .
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وللمنتفــع �صاحــب الرقم امل�ستــرد الأولوية فـي ا�ستــرداد الرقم ذاتــه خالل املدد امل�شار �إليـها
�أو بعدها � ،إذا مل تخ�ص�ص ملنتفع �آخر .
البــاب اخلامـــ�س
مراجعــة قــرارات الهيئــة
املــادة ( ) 45
يحق لأي مقدم طلب وفق �أحكام هذه اخلطة  ،تقدمي طلب كتابي للهيئة ملراجعة قرارها
ال�صادر ب�ش�أن طلبه  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ  -رف�ض الطلب كليا �أو جزئيا .
ب  -فر�ض �شروط �أو التزامات �إ�ضافية على طلب التخ�صي�ص �أو �إجرائه .
ج  -طلب معلومات �إ�ضافية لدعم الطلب .
د � -أية حاالت �أخرى تراها الهيئة معقولة .
ويتم تقدمي ونظر طلب املراجعة وفقا للقواعد وال�شروط التي ت�ضعها الهيئة لذلك .
البــاب ال�ســاد�س
مراجـعة وتعديـل اخلطـة الوطنيـة للرتقيـم
املــادة ( ) 46
للهيئة من وقت �إىل �آخر مراجعة وتعديل هذه اخلطة وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليها .
كما لها مراجعتها بناء على طلب كتابي معقول من املرخ�ص له �أو املنتفعني �أو �أي طرف
�آخر ذي م�صلحة .

