ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1458

ب إا س ار

قـــرار
رقم 2/2022/3/2/1152
ب مات ا
ة ن يم و ا ن

سا ت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/30
واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم الت�سالت ال�سادرة بالقرار رقم ،2008/144
واإىل القرار رقم  2007/69فـي �ساأن التاأخري فـي اإ�سدار الفواتري املتعلقة بخدمات الت�سالت
املرخ�سة،
واإىل �سوابط حماية �سرية وخ�سو�سية بيانات املنتفع ال�سادرة بالقرار رقم ،2009/113
واإىل نظام الف�سل فـي املنازعات ال�سادر بالقرار رقم ،2010/44
واإىل موافقة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمل فـي �ساأن تنظيم حقوق املنتفعني بخدمات الت�سالت باأحكام الالئحة املرفقة.
ا ــاد ال انيــــة
يجب على جميع املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفـيق اأو�ساعهم خالل (� )6ستة اأ�سهر
من تاريخ العمل بها.
ا ــاد ال ال ــــة
يلغ ــى الق ــرار رقـ ــم  ،2007/69والق ــرار رقـ ــم  ،2009/113والف�س ــل اخلام ــ�ص م ــن الق ــرار
رقم  2010/44امل�سار اإليها ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،اأو يتعار�ص مع اأحكامها.
ا ــاد الراب ــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
سـ ر ـ  8م س ــــــــــــــر 1444هـ
ا وا ـــــ  5 :م �س م ـــــــــر 2022
�ســـالــــــــــــم بــ نا ســـــــــــر ال و ــــــــــ
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
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سـا ت

ـة ن يـم ـو ا ن ـ ب مـات ا
ال ســ ا أو
ري ــات واأ ــا عامــة
اŸــادة ( ) 1
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ص
عليه فـي قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفـيذية ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:
ا ر ـ لـ
ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري احلا�سل على ترخي�ص لتقدمي خدمات الت�سالت وفقا
لأحكام قانون تنظيم الت�سالت.
اŸنتفع:
ال�سخ�ص الذي تقدم له خدمات الت�سالت اأو يطلب تقدمي هذه اخلدمات من قبل
اŸرخ�ص له.
ال وا ال و
خدمة متكن املنتفعني من النفاذ للخدمات فـي �سبكات الت�سالت املتنقلة من ا�ستخدام
خدمات الت�سالت خارج اأرا�سي �سلطنة عمان اأو على م الطائرات اأو ال�سفن با�ستخدام
ا�سرتاكهم مع املرخ�ص له.
�س ا �س ال
املبلغ املتفق عليه بني املرخ�ص له واملنتفع عند طلب احل�سول على خدمات الت�سالت.
الر�سالة ا ق امية :)SPAM
الر�سالة التي تر�سل با�ستمرار من املر�سل اإىل املت�سلم ،رغم طلب املت�سلــم التوق ــف عــن اإر�سالها
اأو الر�سالــة التجاري ــة اأو الدعائية التي تر�سل قبل احل�سول على موافقة اأو طلب �سابق
من املر�سل اإليه.
ال ي ال �سوا لل ناوي ا إل ونية :)Attacks Dictionary
طريقة يتم من خاللها تكوين العناوين الإلكرتونية ب�سكل اآيل عن طريق تكوين حروف
اأو اأرقام.
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ا اقية ا مة ا و
اتفاقية عامة للمنتفعني تت�سمن �سروط واأ�ساليب تزويد املنتفع بخدمات الت�سالت
املرخ�سة.
ا مــة
اخلدمة التي مبوجبها يتم نقل الت�سالت ب�سفة جزئية اأو كلية بغ�ص النظر عن النظم
اأو الو�سائل امل�ستخدمة فـي ذلك با�ستثناء خدمة البث الإذاعي.
ع ــ ا مــة
العقد املربم بني املرخ�ص له واملنتفع لتقدمي اخلدمة.
ا ر ــ
مركز الدعم الهاتفـي للعمالء.
مــة ا ر ــ
خدمة املكاملات الهاتفـية التي يقدمها املرخ�ص له للمنتفعني لتلقي ال�ستف�سارات ،وتقدمي
املعلومات عن املنتجات اأو اخلدمات.
ا ــاد ) 2
يجب على املرخ�ص له توفـري منافذ خلدمة املنتفعني ح�سب التوزيع اجلغرافـي والكثافة
ال�سكانية لكل حمافظة على النحو الذي حتدده الهيئة.
ا ــاد ) 3
يجب على املرخ�ص له اإعداد خطة �سنوية بهدف رفع الوعي العام لدى املنتفعني واجلمهور
عن اخلدمة التي يقدمها ،وموافاة الهيئة بها واأي تعديالت لحقة عليها .ويجوز للهيئة
متابعة تنفـيذها ون�سرها على املوقع الإلكرتوين للهيئة.
ال ســ ال انــ
وع ا مة
م طل ات ا اقية ا مة ا و
ا ــاد ) 4
يلتزم املرخ�ص له باإعداد اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني باللغة العربية والإ ليزية،
�سريطة احل�سول على موافقة الهيئة قبل تطبيقها.
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ا ــاد

)5

يلتزم املرخ�ص له بت�سمني اتفاقية اخلدمة املوحدة ما ياأتي:
 - 1احل ــالت الت ــي يج ــوز فـيهــا للمرخ�ص له اإنهاء اخلدمة عن املنتفع ب�سكل موؤقت
اأو دائم ،و�سروط اإعادة تفعيل اخلدمة.
 - 2حالت انقطاع اخلدمة والأعطال الفنية املتوقعة وغري املتوقعة ومدة اإ�سالحها.
 - 3املتطلبات الأ�سا�سية جلودة اخلدمة وحالت التعوي�ص فـي حال عدم وفائه بهذه
املتطلبات.
� - 4سيا�سة حماية �سرية وخ�سو�سية البيانات ال�سخ�سية للمنتفعني املعتمدة من الهيئة.
� - 5سروط ا�ستخدام اخلدمة ،والآثار املرتتبة على اإ�ساءة ا�ستخدامها.
 - 6التزامات املنتفع والآثار املرتتبة على خمالفتها.
 - 7ال�سمانات املتعلقة بالأجهزة التي يوفرها للمنتفع مع اخلدمة.
 - 8املدة الزمنية للفوترة ،وطرق �سدادها ،ومدة �سقوط املطالبة بها.
� - 9سيا�سة ال�ستخدام العادل للخدمة.
 - 10إاج ــراءات التعامــل مع �سكاوى املنتفعني واملدة الزمنية حللها ،على األ تتجاوز ()5
خم�سة اأيام عمل ،ويوم عمل واحد فـي حالت ال�ستعجال املحددة من الهيئة.
 - 11طرق التوا�سل مع املركز.
 - 12اإجراءات تعديل اتفاقية اخلدمة املوحدة ،وطرق اإخطار املنتفع بها ،وبيان حقوقه
املرتتبة على ذلك.
ا ــاد ) 6
يلتزم املرخ�ص له بتزويد املنتفع بن�سخة من اتفاقية اخلدمة املوحدة وعقد اخلدمة املربم
معه ،كما يلتزم بالحتفاظ بهما ملدة ( )2عامني من تاريخ انتهاء العقد.
ا ــاد

)7

يلتزم املرخ�ص له بت�سمني عقد اخلدمة  -على الأخ�ص  -املعلومات الآتية:
 - 1اخلدمة املطلوبة وو�سف الباقة.
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� - 2سقف ال�ستهالك.
 - 3تاريخ اإبرام عقد اخلدمة ومدته واآلية التجديد واإلغاء اخلدمة.
 - 4تاريخ تفعيل اخلدمة اأو الباقة امل�سرتك بها.
 - 5تفا�سيل التعرفة واملعدات والأجهزة املقدمة.
 - 6تفا�سيل عر�ص اخلدمة ومدة �سالحيته.
 - 7قيود ا�ستخدام اخلدمة والتعرفة املطبقة عند جتاوز تلك القيود.
� - 8سروط تعديل الباقة واإنهائها.
 - 9الغرام ــات الت ــي تف ــر�ص فـي حال الإخالل ب�سروط عقد اخلدمة وما تت�سمنه
من باقات.
 - 10امل ــدة الزمني ــة لإخطـ ــار املنتف ــع باإنهــاء اخلدمة على اأن يكون ذلك مبدة ل تقل
عن ( )30ثالثني يوما.
ا ــاد ) 8
ل يجـ ــوز للمرخـ ــ�ص له حتدي ــد مدة عقد اخلدمة اإل بعد احل�سول على موافقة م�سبقة
من الهيئة ،ويلتزم املرخ�ص له ببيان اآلية احت�ساب قيمة الإنهاء املبكر للخدمة.
كما ل يجوز للمرخ�ص له فوترة اأي خدمة اأو باقة مل يثبت قبول ال�سرتاك اأو ا�سرتاك
املنتفع فـيها.
ا ــاد ) 9
يجب على املرخ�ص له فـي حال تعديل �سروط واأحكام اخلدمة اأو الباقة امل�سرتك فـيها
والتــي ت�ستــرط حــدا اأدنى ملدة عقد اخلدمة تخيري املنتفع بني ال�ستمرار فـي اخلدمة
اأو الباقة وفق العقد احلايل حتى نهاية احلد الأدنى من مدة العقد ،اأو اإلغاء العقد دون
اإلزامه ب�سداد مبلغ الإنهاء املبكر اأو ح�سبما يتم التفاق عليه.
ا ــاد

) 10

يجب على املرخ�ص له تقدمي خدماته بدون متييز لأي منتفع يتقدم بطلب احل�سول
عليها ما مل يتعذر تقدميها لأ�سباب فنية اأو قانونية ميكن اإثباتها.
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ال ســ ال الـــ
ال و ر وال وا ال و
ا ــاد ) 11
يجب على املرخ�ص له اإ�سدار فاتورة ب�سكل دوري ومنتظم كل �سهر تت�سمن تفا�سيل اأ�سعار
اخلدمة ،ويجوز للمنتفع واملرخ�ص له التفاق على اأن يكون �سقف ال�ستهالك اإما تراكميا
اأو �سهريا.
وفـي جميع الأحوال ،ل يجوز اأن تتجاوز الفاتورة �سقف ال�ستهالك املتفق عليه.
ا ــاد ) 12
يجب على املرخ�ص له اإ�سدار الفواتري خالل مدة ( )90ت�سعني يوما من تاريخ تقدمي
اخلدمة ،ول يجوز له اأن ي�سدر اأي فاتورة بقيمة اإحدى اخلدمات بعد م�سي تلك املدة
اإل اإذا وجد خلل فني تقدره الهيئة ،كما ل يجوز له فوترة اأي خدمة مقدما بالن�سبة
للمنتفعني الذين اختاروا نظام الدفع الآجل.
ا ــاد ) 13
يلتزم املرخ�ص له  -فـي حالة اإ�سدار الفاتورة خالل املدة املن�سو�ص عليها فـي املادة ()12
من هذه الالئحة  -بتق�سيط قيمة فاتورة التجوال الدويل على اأق�ساط �سهرية مبا يعادل
فت ــرة التاأخيـ ــر وبيــان تفا�سيل هذه امل�ستحقات واإخطار املنتفع بذلك ،ول يتحمل املنتفع
اأي التزامات مالية اإ�سافـية.
ا ــاد ) 14
يلتزم املرخ�ص له باإخطار الهيئة كتابيا بحالت التاأخري فـي اإ�سدار الفواتري اإذا بلغت ن�سبة
هذا التاأخري ( )%10ع�سرة باملائة من الفواتري امل�ستحقة على املنتفعني اأو اأكرث ،وفـي هذه
احلالة يلتزم املرخ�ص له بالإعالن عن التاأخري واأ�سبابه.
ا ــاد ) 15
ل يجوز للمرخ�ص له املطالبة باملبالغ املفوترة باأ�سعار اخلدمة وغريها من مبالغ مف�سلة
بالفواتري بعد مرور عام من اأول تاريخ �سدرت فـيه دون قيام املرخ�ص له باأي اإجراء لتح�سيلها.
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ا ــاد ) 16
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري و�سائل جمانية و�سهلة ال�ستخدام متكن املنتفع من مراقبة
ا�ستهالكه من اخلدمات املقدمة له ،واإ�سعار املنتفع عند و�سول ا�ستهالكه لن�سبة حمددة
من اإجمايل الباقة امل�سرتك بها ،وعند انتهائها .وللهيئة ا�ستثناء بع�ص اخلدمات من هذا
احلكم اإذا اقت�سى الأمر ذلك.
ا ــاد ) 17
يجوز للمنتفع العرتا�ص على �سحة اأي مبلغ مدرج فـي الفاتورة خالل ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ �سدور الفاتورة اأو من تاريخ علمه بها ،ول يلتزم ب�سداد تلك املبالغ اإل بعد
النتهاء من جميع الإجراءات القانونية املتاحة للمرخ�ص له واملنتفع ،ويجب عليه دفع
املبالغ  -غري املتنازع عليها  -وذلك خالل فرتة ال�سداد امل�سار اإليها فـي الفاتورة.
ا ــاد ) 18
يجب على املرخ�ص له توفـري خيارات للمنتفع متكنه من ا�سرتداد اأو ا�ستخدام الر�سيد
املتبقي لالأرقام م�سبقة الدفع ،وذلك فـي حالة تغيري طريقة الدفع ،كما يلتزم باإخطار
املنتفع باأر�سدة اخلدمات التي �سيفقدها عند تغيري الباقة اأو اخلدمة.
ا ــاد ) 19
ل يجوز للمرخ�ص له تقدمي خدمة التجوال الدويل للبيانات اإل بطلب من املنتفع ،وتكون
تلك اخلدمة منف�سلة عن طلب خدمة املكاملات ال�سوتية للتجوال الدويل.
ا ــاد ) 20
يجب على املرخ�ص له وقف خدمة البيانات املحلية اأو اأثناء التجوال الدويل فور ا�ستهالك
املنتفع كامل �سعة البيانات املت�سمنة فـي الباقة امل�سرتك فـيها ،واإخطاره باإيقاف اخلدمة
وكيفـي ــة اإعادته ــا وتكلفــة ا�ستمراره فـيها بتعرفة خمتلفة عن تعرفة الباقة امل�سرتك فـيها
اأو اإتاحة خيار ال�سرتاك فـي باقة جديدة.
ا ــاد ) 21
يجب على املرخ�ص له �سمان توفـري احلماية الالزمة للمنتفعني فـي املناطق احلدودية
من تداخل التجوال الدويل مع �سبكة املرخ�ص له فـي الدول املجاورة.
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ا ــاد

) 22

يجب على املرخ�ص له �سمان اللتزام بكافة ال�سرتاطات واملعايري املحددة من قبل الهيئة،
وعلى الأخ�ص الآتي:
 - 1تو�سيح تفا�سيل وخ�سائ�ص جودة اخلدمة  -للمنتفع  -وفق اخلدمة والباقة التي
ي�سرتك فـيها� ،سريطة األ تكون تلك اخل�سائ�ص اأقل من تلك املذكورة فـي اللوائح
املتعلقة بجودة اخلدمة.
 - 2اإع ــادة ج ــزء اأو ك ــل املبالغ املدفوع ــة  -وف ــق م ــا ا�ست ــفاد من ــه املنتف ــع م ــن اخلدم ــة
اأو وفق التفاق بينهم  -فـي حال ف�سل املرخ�ص له باللتزام مبعايري جودة اخلدمات
املعلن عنها.
 - 3حتديد املدة الزمنية املقررة لتو�سيل اخلدمة ،واللتزام بها.
 - 4اإ�سالح الأعطال ،وفـي حال جتاوزت مدة اإ�سالحها (� )7سبعة اأيام عمل ،ل يجوز
للمرخ�ص له اإ�سدار فاتورة عن ال�سهر كامال ،ويلتزم ب�سطب مبلغ ال�سرتاك
ال�سهري مقابل فرتة النقطاع اأو العطل.
ال ســ الرابــ
الر�سا ا ق امية والر�سا ال ارية اأو ال عا ية
ا ــاد

) 23

تطبق اأحكام هذا الف�سل على الر�سالة التي تن�ساأ اأو تر�سل من اأو اإىل �سلطنة عمان ،اأو التي
يثبت اأن مر�سلها يعمل اأو يقيم فـي �سلطنة عمان ،اأو اأن مركزه الرئي�سي اأو اأحد فروعه
فـيها.
وي�ستثن ــى م ــن ذلك م ــا تر�سل ــه وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�ص
العتبارية العامة اأو الإعالنات الق�سائيـ ــة فـي �سلطنة عمان اأو ما ير�س ــله املرخ ــ�ص له
وفقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة كالر�سائل التوعوية والتثقيفـية ،اأو فـي حالت الكوارث
الطبيعية واحلوادث ال�ستثنائية العامة.
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ا ــاد ) 24
ل يجوز لأي �سخ�ص اإر�سال اأو م�ساعدة الآخرين اأو حتري�سهم على اإر�سال ر�سائل اقتحامية،
�سواء با�ستخدام خدمة الر�سائل الق�سرية اأو خدمة الر�سائل املتعددة الو�سائط اأو الربيد
الإلكرتوين اأو غريها من خدمات واأنظمة الت�سالت.
كم ــا ل يج ــوز ا�ستخــدام اأو م�ساعـ ــدة الآخريـ ــن اأو حتري�س ــهم على ا�ستخدام برامج
ت�ساعد اأو حت ـ ــث عل ــى اإر�س ـ ــال الر�سائـ ــل القتحامي ــة كربامج اجلمع الع�سوائي للعناوين
الإلكرتونية ( ،)Address Harvestingوبرامج الرتكيب الع�سوائي للعناوين الإلكرتونية
(.)Attacks Dictionary
ا ــاد ) 25
يلتزم املرخ�ص له عند الإر�سال اأو التعاقد اأو الت�سريح باإر�سال ر�سائل جتارية اأو دعائية
بالآتي:
� - 1سم ــان احل�س ــول على موافقة املت�سلم امل�سبقة ،وفقا للطريقة التي يحددها املرخ�ص له
وتوافق عليها الهيئة.
 - 2ت�سمني عنوان للر�سالة يدل على املحتوى ،واإ�سافة رمز ( )ADللعنوان.
 - 3ت�سمني ا�سم املر�سل اأو ا�سم ال�سخ�ص الذي اأر�سلت الر�سالة نيابة عنه ب�سكل مف�سل
ووا�سح وغري م�سلل ،بالإ�سافة اإىل بيانات التوا�سل اخلا�سة باملر�سل.
 - 4بي ــان تفا�سي ــل تكلفة اإر�س ــال الر�سال ــة اأو اأي معلومات اأخرى خا�سة بالأ�سعار قد
توؤثر على قرار امل�ساركة فـيما يروج له.
� - 5سمان عدم قيام املر�سل باإر�سال الر�سالة خ ــالل الأوق ــات الت ــي يحدده ــا املنتف ــع
اأو تلك املتعارف على اأنها اأوقات راحة.
 - 6ت�سمني الر�سالة و�سيلة جمانية وفعالة وب�سيطة وبذات لغة الر�سالة ،ومماثلة
للطريقة التي اأر�سلت من خاللها الر�سالة ،لتمكن املت�سلم من الآتي:
أا  -الت�س ــال مبا�س ــرة باملر�ســل ،ويجب اأن تكون تلك الو�سيلة �سارية وفعالة ملدة
ل تقل عن ( )30ثالثني يوما من اإر�سال الر�سالة.
ب  -اإيقاف اأو تقدمي طلب اإيقاف اإر�سال هذه الر�سائل ،وعلى املر�سل اإيقاف اإر�سال
اأي ر�سائ ــل اإىل املت�سل ــم ف ــور ت�سلم ــه طلـ ــب الإيقـ ــاف خــالل يوم عمل واحد
من اإر�سال الطلب.
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 - 7اإر�س ــال الر�سائـ ــل الدعائيـة اأو التجارية اإىل الفئة العمرية املنا�سبة ملا يروج عنه
فـي تلك الر�سائل.
 - 8ت�سمني الأحكام املن�سو�ص عليها فـي هذا الف�سل واجلزاءات املرتتبة على خمالفتها
فـي عقد اخلدمة.
ا ــاد ) 26
يجب على مر�سل الر�سائل التجارية اأو الدعائية املحافظة على �سرية وخ�سو�سية البيانات
الت ــي ح�س ــل علي ــها م ــن املت�سل ــم اأي ــا كــان نوعهــا ،وعدم الت�سرف فـيها ببيعها اأو ن�سرها
اأو توزيعها اأو تبادلها مع الآخرين اأو اإ�ساءة ا�ستخدامها ،اأو ا�ستخدامها فـي غري الأغرا�ص
التي جمعت من اأجلها.
ا ــاد ) 27
يجب على املرخ�ص له القيام بالآتي:
 - 1ا�ستخ ــدام الربام ــج اأو اخلدمـ ــات اأو الأدوات الالزمــة ملكافحة الر�سائل القتحامية
اأو احلد منها اأو اإيقافها.
 - 2اإن�ساء قاعدة بيانات تت�سمن حمتوى كافة الر�سائل التجارية اأو الدعائية التي اأر�سلها
نيابة عن اأي �سخ�ص ،وتفا�سيل بياناتهم وبيانات التوا�سل للمت�سلم واملوافقات
والطلبات التي على اأ�سا�سها الإر�سال ،وتاريخه ،ويجب الحتفاظ بهذه املعلومات
ملدة ل تقل عن (� )6ستة اأ�سهر من تاريخ الإر�سال.
 - 3تخ�سي ــ�ص رقــم ات�سالت موحد ليتمكن املنتفع من اإيقاف كافة الر�سائل التجارية
اأو الدعائية عرب طلب واحد.
 - 4القيام بربامج توعوية للمنتفعني ملكافحة الر�سائل القتحامية.
 - 5اإعداد اإر�سادات ملكافحة الر�سائل القتحامية بعد موافقة الهيئة.
 - 6تقدمي تقرير �سنوي عن عدد الر�سائل القتحامية املر�سلة من واإىل اأنظمة اأو �سبكات
كل مرخ�ص له وعدد ال�سكاوى املت�سلمة ،وما اتخذ فـي �ساأنها ،وغريها من البيانات
واملعلومات ذات ال�سلة اأو اأي تقارير تطلبها الهيئة وفقا لاللتزامات املن�سو�ص عليها
فـي هذا الف�سل.
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ا ــاد

) 28

يعد م�سوؤول عن اإر�سال الر�سالة القتحامية اأو خمالفة اأحكام ال�سوابط املن�سو�ص عليها
فـي هذا الف�سل ،كل من:
 - 1املر�سل.
 - 2امل�ستفـيد من الإر�سال اأو الرتويج فـي حالة طلبه لالإر�سال.
 - 3اأي �سخ�ص يتعامل اأو يتيح اأنظمة اأو برامج ت�ساعد على اإر�سال الر�سائل القتحامية
فـي حالة علمه بذلك.
وفـ ــي جمي ــع الأح ــوال ،يجـ ــوز للمت�س ــرر مــن الر�سائــل القتحامـية املطالبة بالتعوي�ص
عن الأ�سرار التي حلقته من خمالفة ال�سوابط املن�سو�ص عليها فـي هذا الف�سل.
ال ســ ا امــ
مايـة سو سيـة و�سريـة بيانـات ا ن يـ
ا ــاد ) 29
يجوز للمرخ�ص له اأن يطلب من املنتفع تقدمي البيانات ال�سخ�سية اخلا�سة به وفقا لأحكام
قان ــون حماي ــة البيان ــات ال�سخ�سي ــة ال�س ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقم � ،2022/6سريطة
اأن تكون هذه البيانات �سرورية لتفعيل اخلدمة املطلوبة.
ا ــاد

) 30

يلتزم املرخ�ص له ب�سمان �سرية وخ�سو�سية البيانات ال�سخ�سية التي يح�سل عليها من املنتفع،
وذلك على النحو الآتي:
 - 1ا�ستخدام تلك البيانات فـي نطاق الغر�ص الذي خ�س�ست له ،ومبا ل يخالف اأحكام
هذه الالئحة.
 - 2ق�سر �سالحية النفاذ اإىل هذه البيانات على العاملني املخت�سني وتوفـري خا�سية
فـي النظام لتحديد العامل الذي اطلع على بيانات املنتفع ،واآخر اإجراء اأو عملية
متت عليها.
 - 3اتخاذ كافة التدابري الفنية واملهنية ال�سرورية حلماية اأنظمته و�سبكاته ،ومنع
غري املخت�سني بالنفاذ اإىل هذه البيانات اأو الك�سف عنها.
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 - 4اإ�سدار �سوابط ب�ساأن الإجراءات املتبعة حلماية �سرية وخ�سو�سية هذه البيانات،
ون�سره ــا عل ــى موقع ــه الإلكرتون ــي ،واإتاحت ــها للمنتف ــع ،وذلك بع ــد اعتماده ــا
من الهيئة.
 - 5حتديث البيانات ال�سخ�سية للمنتفع.
 - 6اإخطار الهيئة واملنتفع فورا باأي اخرتاقات اأو خماطر اأمنية اأثرت اأو من املحتمل
اأن توؤثر على �سالمة بياناته اأو قد توؤدي اإىل ك�سفها لالآخرين.
 - 7ال�سماح للهيئة بالنفاذ اإىل البيانات ال�سخ�سية للمنتفع اأو الك�سف عنها اإذا طلبت
ذلك.
 - 8اإلغاء اأو حجب اأي بيانات باملخالفة مع اأحكام هذا الف�سل.
ا ــاد ) 31
يجوز للمرخ�ص له  -بعد موافقة املنتفع كتابيا  -تبادل اأو ن�سر بياناته ال�سخ�سية مع اأي
�سركة تابعة للمرخ�ص له اأو مع الغري داخل �سلطنة عمان ،وفـي هذه احلالة يلتزم املرخ�ص
له ب�سمان عدم قيامهم با�ستخدام تلك البيانات اإل فـي الأغرا�ص التي خ�س�ست من اأجلها
وباحلدود امل�سموح بها.
ويجــوز للمنتفــع النفاذ اإىل بياناته عرب القنوات التي يوفرها املرخ�ص له وذلك لتعديلها
اأو اإلغائها بنف�سه اأو تقدمي طلب لتعديلها اأو اإلغائها.
ا ــاد ) 32
ل يجوز للمرخ�ص له القيام بالآتي:
 - 1توفـري البيانات ال�سخ�سية اخلا�سة باملنتفع لأي �سخ�ص اأو جهة لي�ست لهم عالقة
بتوفـري اخلدمات املطلوبة من قبل املنتفع.
 - 2طلب بيانات لي�ست لها �سلة بتقدمي اخلدمة.
 - 3الحتفاظ بالبيانات ال�سخ�سية ملدة ل تزيد على ( )2عامني من تاريخ انتهاء
عقد اخلدمة املربم مع املنتفع ،على اأن يتم حفظ تلك البيانات  -بعد انتهاء املدة
املذكورة  -فـي قواعد بيانات منف�سلة ،ويجوز متديد تلك املدة بعد موافقة الهيئة.
 - 4تبادل البيانات ال�سخ�سية عرب احلدود مع اأي �سخ�ص اأو موؤ�س�سة اأو �سركة تابعة
للمرخ�ص له اأو مع الغري ،اإل بعد موافقة الهيئة.
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ال ســـ ال ســـاد�
مات ا
ماية ا أ ا ا س م
ا ــاد ) 33

سا ت

يجــب علـ ــى املرخ ــ�ص له توفـ ــري الربامج اأو املعدات اأو الأجهزة اأو التطبيقات التي تهدف
اإىل حماية الأطفال م�ستخدمي خدمات الت�سالت للتحكم فـي املحتوى.
ا ــاد

) 34

يجب على املرخ�ص له و�سع �سيا�سة حلماية الأطفال تعتمد من الهيئة تكون �سمن ال�سيا�سة
العامة للمرخ�ص له ،تت�سمن حماية الأطفال الذين ي�ساهمون فـي املحتوى عرب الإنرتنت
من خالل امل�ساركة فـي الربامج والأفالم والألعاب والأخبار وغريها.
ا ــاد

) 35

يجب على املرخ�ص له و�سع اآليات وا�سحة و�سهلة لالإبالغ عن اأي انتهاكات حلقوق الطفل
اأو خ�سو�سيته ،تت�سمن معلومات واإر�سادات للم�ستخدمني عن الإجراءات الواجب اتباعها.
ا ــاد

) 36

يجب على املرخ�ص له التعاون مع وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�ص
العتباريــة العام ــة اأو اخلا�ســة للتعامــل مــع املحتـوى ال�سار بالأطفال ،واإبالغ اجلهات
املخت�سة باأي ممار�سة �سارة.
ا ــاد ) 37
يجب على املرخ�ص له القيام بتوعية املنتفعني بالآتي:
 - 1الربامــج اأو املع ــدات اأو الأجهــزة اأو التطبيقــات التــي تهــدف اإلــى حمايــة الأطفــال
اأو حتديد كيفـية ا�ستخدامها اأو �سرائها.
 - 2الآليات التي ي�سدرها وفقا حلكم املادة ( )35من هذه الالئحة.
 - 3كيفـية التعامل مع املحتوى ال�سار.
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ا ــاد

) 38

يلتزم املرخ�ص له ب�سمان توافق �سيا�سات جمع البيانات مع الت�سريعات املعمول بها فـي �ساأن
حماية الطفل ،وو�سع قيود على جمع البيانات ال�سخ�سية لالأطفال ،ومعاجلتها وتخزينها
وبيعها ،ون�سرها با�ستخدام و�سائل تقنيات املعلومات اأو تقنيات الذكاء ال�سطناعي.
ا ــاد

) 39

يلتزم املرخ�ص له بال�ستثمار فـي تطوير الأنظمة القائمة على الذكاء ال�سطناعي للك�سف
عن اأعمال العتداء اجل�سدي اأو اللفظي اأو النف�سي على الأطفال عرب الإنرتنت ،بالتعاون
مع اجلهات املخت�سة.
ا ــاد ) 40
يحظر على املرخ�ص له اإبرام عقد خدمة مع اأي طفل ،وا�ستثناء من ذلك يجوز له اإتاحة
باقات خا�سة لالأطفال ت�سجل با�سم ويل اأمره ،على اأن يتحمل كافة التبعات املالية
والقانونية املرتتبة على ا�ستخدام تلك الباقات.
ا ــاد

) 41

يحظر على املرخ�ص له الت�سويق اأو الت�سهيل اأو ت�سجيع املمار�سات التي ت�ستهدف ا�ستغالل
الأطفال ،اأو تتنافى مع القيم الدينية اأو العادات والتقاليد ،ويجب عليه العمل على حماية
الأطفال من الت�سالت غري املرغوبة.
ال ســ ال سابــ
مـــة ا ر ــ
ا ــاد ) 42
يلتزم املرخ�ص له عند تقدمي خدمة املركز اأن تكون على مدار ( )24اأربع وع�سرين �ساعة،
باللغتني العربية وا إل ليزية كلغتني اأ�سا�سيتني ،واأي لغة اأخرى تطلبها الهيئة.
ا ــاد

) 43

يجب على املرخ�ص له ت�سهيل توا�سل املنتفعني مع اأحد العاملني فـي املركز خالل املدة
التي حتددها الهيئة بدون متييز.
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ا ــاد ) 44
يجب على املرخ�ص له الحتفاظ ب�سجالت املكاملات التي يتم اإجراوؤها لطلب خدمة املركز
ملدة (� )6ستة اأ�سهر.
ا ــاد ) 45
يلتزم املرخ�ص له باأن تكون الأنظمة والأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي خدمة املركز وحفظ
بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.
ا ــاد ) 46
يلتزم املرخ�ص له بالتعرف على اأرقام ات�سالت الأ�سخا�ص من ذوي الإعاقة ،وكبار ال�سن،
عند تقدمي خدمة املركز والتعامل مع ا�ستف�ساراتهم ،بالطريقة املنا�سبة.
وفـي جميع الأحوال ،يجب اأن تكون لهوؤلء الأ�سخا�ص الأولوية فـي الرد عليهم ،واإ�سالح
الأعطال فـي اخلدمات املقدمة لهم.
ا ــاد ) 47
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمات معلومات الدليل لالأ�سخا�ص من ذوي الإعاقة ،وكبار
ال�سن ،عن طريق حتويل الت�سال مبا�سرة من ذوي الإعاقة ،وكبار ال�سن اإىل الرقم املطلوب.
ال ســ ال امــ
ا برقم ا سا
ا
ا ــاد ) 48
يجب على املنتفع الذي يرغب فـي تغيري املرخ�ص له مع الحتفاظ برقمه ،تقدمي طلب
للمرخ�ص له الذي يرغب بالنتقال اإليه ،مو�سحا به ا�سمه وبياناته ال�سخ�سية ورقم
الت�سال املطلوب نقله ،على اأن يرفق بالطلب امل�ستندات الر�سمية الالزمة للح�سول على
اخلدمة.
ا ــاد ) 49
يلتزم املنتفع الذي يرغب فـي تغيري املرخ�ص له بالآتي:
 - 1اأن تكون املعلومات املدونة فـي الطلب �سحيحة ،واأن تكون البيانات ال�سخ�سية
املدونة فـي طلب تغيري املرخ�ص له مطابقة للبيانات ال�سخ�سية املدونة فـي عقد
طلب اخلدمة املقدم للمرخ�ص له املطلوب النتقال منه.
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 - 2ت�سوية امل�ستحقات املالية املرتتبة على الرقم امل�سجل لدى املرخ�ص له املنتقل منه
بعد قيامه باإ�سعاره بتلك امل�ستحقات ،وذلك وفقا لالإجراءات املعتمدة من الهيئة.
 - 3اختيار الإجراء الواجب على املرخ�ص له اتخاذه ب�ساأن الر�سيد املتبقي فـي البطاقة
م�سبقة الدفع.
ا ــاد ) 50
يجوز للمنتفع  -فـي حال عدوله عن النتقال اإىل مرخ�ص له اآخر خالل املدة املقررة له -
تقدمي طلب باإلغاء النتقال� ،سريطة اأن يكون ذلك قبل قبول طلب النتقال من املرخ�ص
له الذي يرغب النتقال منه ،مع تزويد املنتفع بن�سخة من طلب الإلغاء بعد التوقيع
وامل�سادقة عليه من قبل املرخ�ص له الذي كان يرغب النتقال اإليه.
ا ــاد ) 51
ل يجوز للمرخ�ص له املطالبة باأي م�ستحقات مالية بعد اكتمال عملية نقل رقم الت�سالت
وتفعيله لدى املرخ�ص له الذي انتقل اإليه الرقم ،فـيما عدا امل�ستحقات املرتتبة على خدمات
الت�سال اأثناء التجوال الدويل.
ا ــاد ) 52
يجب على املرخ�ص له الذي يرغب املنتفع النتقال اإليه ،فور ت�سلمه طلب الإلغاء ،اإر�سال
اإ�سعار باإلغاء طلب نقل رقم الت�سال اإىل املرخ�ص له الذي كان يرغب املنتفع النتقال منه،
عرب النظام املتفق عليه لنقل رقم الت�سال.
ا ــاد ) 53
ل يجوز للمرخ�ص له فر�ص اأي �سروط على املنتفع اأو جتاوز املدة املحددة لنقل رقم الت�سال،
وعليه �سمان اكتمال عملية النقل خالل مدة ل تتجاوز ( )2يومي عمل للمنتفعني من
الأفراد ،و (� )7سبعة اأيام عمل للمنتفعني من الأ�سخا�ص العتبارية العامة واخلا�سة.
ا ــاد ) 54
يجب على املرخ�ص له الذي انتقل اإليه الرقم اإعادته فورا اإىل املرخ�ص له الذي انتقل منه
الرقم فـي حال نقل رقم الت�سال باملخالفة لالإجراءات املن�سو�ص عليها فـي هذا الف�سل،
واإخطار املنتفع بذلك ،على اأن يتحمل املرخ�ص له الذي انتقل منه الرقم اأي تبعات ترتتب
على ذلك ،ومنها عدم مطالبة املنتفع باأي م�ستحقات مالية مقابل ال�ستخدام للخدمة
خالل تلك الفرتة.
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ال ســ ال ا�ســ
ليــ ا مــات واإل او ــا
ا ــاد ) 55
يجوز للمرخ�ص له تعليق اخلدمة اأو جزء منها اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر فـي حال اإخالل
املنتفع لبنود و�سروط عقد اخلدمة ،ومنها عدم ال�سداد املنتظم للفواتري امل�ستحقة عليه،
وذلك مبراعاة الآتي:
 - 1اأن يتنا�سب الإجراء مع الإخالل باللتزامات التعاقدية ،دون التمييز بني املنتفعني.
 - 2اإخطار املنتفع بالإجراء قبل ( )5خم�سة اأيام عمل من تاريخ بدء اتخاذه ،با�ستثناء
حالت الحتيال اأو حماولة ا�ستخدام اخلدمة لرتكاب جرمية اأو ال�ستهالك غري
الطبيعي للخدمة اأو فـي حال طلب اجلهات املخت�سة ذلك.
 - 3عدم وجود نزاع قائم حول فوترة املبالغ املطلوب �سدادها.
 - 4اإخطار املنتفع قبل اتخاذ الإجراء بال�سرتاكات ال�سهرية اأو غريها من املبالغ التي
�ستتم فوترتها فـي كل الأحوال ،وخا�سة فـي حال ف�سل اخلدمة اأو جزء منها.
 - 5اإ�سعار املنتفع بر�سالة ن�سية ق�سرية اأو بالربيد الإلكرتوين اأو كليهما بقرب �سحب
رقم الت�سال املخ�س�ص له ،لعدم تفعيله خالل املدد املحددة ل�سرتداد الأرقام
وفقا لالإجراءات املحددة من الهيئة.
ا ــاد

) 56

يجب على املرخ�ص له تعليق اخلدمة اأو جزء منها فـي حال و�سول اإجمايل املبالغ املرتتبة
على املنتفع �سقف ال�ستهالك املتفق عليه اأو ا�ستنفاده حجم الباقة امل�سرتك بها ،وعليه
تعليق اخلدمة املت�سمنة فـي تلك الباقة دون غريها من اخلدمات خارج الباقة ،وفـي كل
الأحوال يجب اأن يتمكن املنتفع من النفاذ اإىل خدمات الطوارئ.
ا ــاد

) 57

يجوز للمرخ�ص له اإلغاء اخلدمة فـي اأي من احلالت الآتية:
 - 1اإذا طلبت الهيئة ذلك ،على اأن يكون الطلب م�سببا.
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 - 2مغــادرة املنتفــع �سلطنة عمان نهائيا بالن�سبة للمقيمني ،وذلك خالل ( )3ثÓثة
اأيام عمل من تاريخ علم املرخ�ص له بذلك اأو اأي مدة اأخرى حتددها الهيئة.
 - 3اإذا قام املنتفع باإخالء مكان �سكنه اأو عمله لأي �سبب كان ،على اأن يقدم طلبا بذلك.
( 58 ) IOÉ``ŸG
يجوز للمرخ�ص له تعليق اخلدمة ب�سكل موؤقت فـي اأي من احلالت الآتية:
 - 1عدم حتديث املنتفع ملعلوماته اأو تقدمي اأي بيانات اإ�سافـية لزمة خالل مدة �سهر
من تاريخ اإ�سعاره من املرخ�ص له اأو اأي مدة حتددها الهيئة.
 - 2ثبوت اإ�ساءة ا�ستخدام اخلدمة مبا فـي ذلك الإزعاج اأو التهديد اأو الحتيال.
 - 3عدم تعبئة الر�سيد لالأرقام م�سبقة الدفع بالن�سبة للخدمات م�سبقة الدفع للفرتة
التي حتددها الهيئة ،على اأن يخطر املنتفع قبل اأ�سبوع بذلك من خالل الأرقام
الأخرى امل�سجلة للمنتفع اأو باأي و�سيلة اأخرى.
( 59 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للمرخ�ص له فـي حال تعليق اأو اإلغاء اخلدمة فوترة اأي مبالغ عدا املرتبطة بتعليق
اخلدمة موؤقتا واملعتمدة من الهيئة ،ومقابل ال�ستخدامات ال�سابقة لالإلغاء اأو التعليق.
( 60 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له عند تعليق اأو اإلغاء اخلدمة اللتزام بالآتي:
 - 1اعتماد اإجراءات خا�سة لتفعيل اأو تعليق اأو النتقال بني اخلدمات واملزايا املقدمة
لكل خدمة ،وذلك بعد موافقة الهيئة.
 - 2منح املنتفع اإمكانية فنية لإلغاء اأو حجب اأي خدمات اإ�سافـية م�سافة القيمة تقدم
تلقائيا له عند ا�سرتاكه باخلدمات الأ�سا�سية.
 - 3ت�سهيل اإجراءات طلب اإنهاء الباقة امل�سرتك بها اأو تغيريها اأو اإيقاف اخلدمة ب�سكل
موؤقت كالت�سال باملركز اأو با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ،ول يجوز اإلغاء �سريحة
تعريف هوية املنتفع ( )SIM Cardاأو بع�ص اخلدمات الأ�سا�سية اإل باحل�سور
ال�سخ�سي اأو بتوكيل من الكاتب بالعدل.
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 - 4اإبالغ املنتفع بتاريخ تفعيل اخلدمة اأو اإلغائها �سواء كان فوريا اأو عند اكتمال دورة
الفوترة.
 - 5عدم فوترة اأي مبالغ على اخلدمة املطلوب اإلغاوؤها من التاريخ الفعلي لوقف
اخلدمة ،با�ستثناء املبالغ املرتتبة على الإنهاء املبكر لعقد اخلدمة.
 - 6تقدمي ما يثبت طلب املنتفع اإنهاء اخلدمة اأو وقفها موؤقتا ،مو�سحا به تاريخ
تقدمي الطلب.
ا ــاد ) 61
يلتزم املرخ�ص له باإعادة اخلدمة فورا عند ثبوت عدم �سحة الإجراء املتخذ من قبله بتعليق
اخلدمة اأو اإلغاوؤها اأو عند زوال اأ�سباب التعليق اأو الإلغاء ،وذلك خالل مدة ل تتجاوز يوم
عمل واحد من تاريخ علمه ،ما مل يحول دون ذلك ظروف تقدرها الهيئة.
ا ــاد ) 62
ل يجوز تعليق اأو اإلغاء خدمة معينة اأو عدم اإتاحة خدمة اإ�سافـية للمنتفع ب�سبب وجود
م�ستحقات على خدمة اأخرى اأو رقم ات�سال اآخر خم�س�ص للمنتفع نف�سه.
ال ســـ ال ا ســـر
لمات ا ن ـــــــ
ا ــاد ) 63
تقدم �سكوى املنتفع من اخلدمة اإىل املرخ�ص له وفقا لأحكام لئحة النظر فـي �سكاوى
املنتفعني التي ي�سدرها املرخ�ص له ،وعلى املرخ�ص له البت فـي ال�سكوى خالل مدة ل
تتجاوز ( )5خم�سة اأيام من تاريخ تقدميها ،واإ�سدار قرار بذلك ،ويعد م�سي هذه املدة دون
البت فـيها رف�سا لها.
ا ــاد ) 64
يجوز للمنتفع التظلم اإىل الهيئة من قرار املرخ�ص له امل�سار اإليه فـي املادة ( )63من
هذه الالئحة خالل (� )60ستني يوما من تاريخ اإخطاره به .وفـي جميع الأحوال ل يجوز
للمنتفع التظلم اإل بعد ا�ستنفاد جميع الإجراءات واملواعيد املن�سو�ص عليها فـي لئحة
النظر فـي �سكاوى املنتفعني املن�سو�ص عليها فـي املادة ( )63من هذه الالئحة.
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ا ــاد ) 65
يجوز للمنتفع التظلم اإىل الهيئة مبا�سرة دون اتباع الإجراءات واملواعيد املن�سو�ص عليها
فـي لئحة النظر فـي �سكاوى املنتفعني املن�سو�ص عليها فـي املادة ( )63من هذه الالئحة،
فـي اأي من احلالت الآتية:
 - 1عند تعليق اأو اإلغاء اخلدمة عن املنتفع بدون �سبب.
 - 2عند اخرتاق خ�سو�سية املنتفع اأو اإف�ساء �سرية بياناته ومعلوماته.
 - 3اإذا كان املنتفع من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
 - 4اأي حالت اأخرى تقدرها الهيئة.
ا ــاد ) 66
يقدم طلب التظلم اإىل الهيئة على النموذج املعد لذلك ،مرفقا به كافة البيانات وامل�ستندات
املطلوبة .وعلى الهيئة البت فـي الطلب خالل مدة ل تتجاوز ( )15خم�سة ع�سر يوما من
ا�ستيفاء كافة البيانات وامل�ستندات ،وفـي حال رف�ص الطلب يجب اأن يكون الرف�ص م�سببا.
ا ــاد ) 67
يجوز للهيئة رف�ص التظلم فـي احلالت الآتية:
 - 1اإذا قـ ــدم التظل ــم بعـ ــد (� )60س ــتني يوم ــا م ــن اإخــطار املنتفع بقرار املرخ�ص له
فـي �سكواه.
 - 2اإذا ك ــان مو�س ــوع التظل ــم فاتــورة لــم يتقدم املنتفع ب�سكوى عنها للمرخ�ص له
خالل (� )6ستة اأ�سهر من تاريخ �سدورها.
 - 3اإذا كان مو�سوع التظلم خارج اخت�سا�سات الهيئة.
ا ــاد ) 68
يجب على الهيئة اإخطار املرخ�ص له بالتظلم ،وعليه الرد خالل املدة التي حتددها الهيئة،
على اأن تتم موافاة املتظلم برد املرخ�ص له.
ا ــاد ) 69
يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له موافاتها باأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات تراها
�سرورية للبت فـي التظلم.
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ا ــاد ) 70
يج ــوز للهيئ ــة فـ ــي حال ــة عــدم رد املرخ�ص له على التظلم اأو توفـري املعلومات اأو البيانات
اأو امل�ستندات املطلوبة ،خالل املدة املحددة لذلك ،اتخاذ اأي من الإجراءات الآتية:
 - 1زي ــارة املرك ــز الرئي�س ــي للمرخ ــ�ص له اأو اأي من فروعه للح�سول على املعلومات
اأو البيانات اأو امل�ستندات الالزمة للبت فـي التظلم.
 - 2دعوة اأي من الأطراف اأو كليهما ،ملناق�سة مو�سوع التظلم.
 - 3فر�ص اأي من الغرامات وفقا حلكم البند ( )3من املادة ( )75من هذه الالئحة.
ا ــاد ) 71
يجوز للهيئة اأن ت�سدر قرارا بحفظ التظلم فـي حال الت�سوية بني املنتفع واملرخ�ص له،
�سريطة تقدمي ما يثبت ذلك.
ا ــاد ) 72
يجوز للهيئة البت فـي التظلم ب�سكل م�ستعجل ودون مراعاة املدد املن�سو�ص عليها فـي هذه
الالئحة ،فـي احلالت الآتية:
 - 1وجود ما يهدد ال�سالمة اأو اخل�سو�سية اأو الأمن الوطني.
 - 2وجود اأي م�سكالت اأو اأ�سرار اقت�سادية اأو فنية اأو ت�سغيلية اأو جتارية على اأي م ــن
املرخـ ـ ــ�ص لهـ ـ ــم اأو مـ ــن م�ستخدم ـ ــي �سبكـ ــات اأو خدم ــات الت�سـ ــالت اأو املراف ــق
اأو الت�سهيالت املرتبطة بها.
 - 3اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك.
ا ــاد ) 73
ل يجوز للمرخ�ص له بدون موافقة الهيئة تعليق اخلدمة اأو اإلغاوؤها اأو تغيريها للمنتفع
خالل مدة النظر فـي التظلم.
ا ــاد ) 74
يجب على املرخ�ص له حفظ �سجالت �سكاوى املنتفعني ملدة ل تقل عن عام بعد النتهاء منها،
وعليه ،ال�سماح للهيئة بالنفاذ اإىل اأنظمته لالطالع وتنزيل وحفظ املعلومات والبيانات
املتعلقة بال�سكاوى والبالغات املقدمة من املنتفعني وغريها من املعلومات املتعلقة بها.
كما يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقارير دورية اإىل الهيئة ب�ساأن ال�سكاوى والبالغات املقدمة
اإليه ،والإجراء املتخذ ب�ساأنها ،ويجوز للهيئة اإتاحة تلك التقارير للجمهور.
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ال ســ ا ـــاد ع�ســر
ا ـــ ا ات ا إداريــة
ا ــاد ) 75
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت ،يجوز للهيئة
فـي حالة خمالفة املرخ�ص له اأحكام هذه الالئحة اتخاذ جزاء اأو اأكرث من اجلزاءات الآتية،
ح�سب ج�سامة املخالفة:
 - 1اإنذار املرخ�ص له.
 - 2اإلزام املرخ�ص له باإعادة املبالغ املح�سلة للمنتفعني.
 - 3اتخاذ اأي من الإجراءات املن�سو�ص عليها فـي املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم
الت�سالت ،وذلك ح�سب مقت�سيات احلال.
ويجوز للهيئة اأن تن�سر القرار املتخذ ب�ساأن املخالفة وفقا للو�سيلة التي تراها منا�سبة.
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