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2022/58 º``bQ

êGôHCÓd á«fÉª©dG ácô°û!d #dhC’G áÄØdG øe ¢ü«NôJ QGó°UEÉH
ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG $«¨°ûJh AÉ°ûfE’ 

¿É`ªY ¿É`£!°S   ¥QÉ``W ø``H º``ã«g ø`ëf

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

äBG ƒ````g É```Ã É```æª°SQ
#````dhC’G IOÉ``ŸG

اإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�سركة العمانية لالأبراج لإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية 

غري الن�سطة لأبراج الت�سالت، وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق.

á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

`g1444 á`æ°S ô````````````Ø°U øe 10 :»`a Qó`°U
"2022 á`æ°S ô```````ÑªàÑ°S øe   7  :%````aGƒ`ŸG

¥QÉ``W øH º``ã«g 
¿É```ª`Y ¿É£!```°S
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êGôHCÓd á«fÉª©dG ácô°û!d #dhC’G áÄØdG øe ¢ü«NôJ
 ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG $«¨°ûJh AÉ°ûfE’ 

äÉ``jƒàëŸG
&hC’G Aõ``÷G

á``eÉY "É``µMCGh äÉ``Øjô©J
املادة )1(: تعريفات.

املادة )2(: املجال.
املادة )3(: الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص.

املادة )4(: املدة.
املادة )5(: التعديل. 

املادة )6(: الإلغاء.
املادة )7(: النتهاء.
املادة )8(: اللتزام. 

املادة )9(: الإخطارات.
»``fÉãdG Aõ``÷G

ال�شــروط واملالحــق 
hCG’: ال�ســــروط:

1 - اخلدمات املرخ�سة.

2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة.

3 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة. 

4 - التزامات املرخ�ص له جتاه املرخ�ص لهم الآخرين واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

5 - متطلبات جودة اخلدمة.

6 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة. 

7 - التفاقيات الدولية.

8 - اأ�سعار اخلدمات.

9 - خدمات النفاذ. 
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10 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية. 

11 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�سغيل والتدريب. 

12 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل �سلطنة عمان.

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

14 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة. 

15 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية. 

16 - اللتزام بتوفـري املعلومات. 

17 - اإ�سناد الأعمال اإىل �سركات خارجية.

18 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم. 

19 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية.

20 - حقوق الرتفاق.

21 - التنازل عن الرتخي�ص. 

22 - النزاعات.

23 - الغرامات.

É``«fÉK: املالحق: 
امللحق )اأ(- توظيف غري العمانيني.

&hC’G Aõ```÷G
 á``eÉY "É``µMCGh äÉ``Øjô©J

( 1 ) IOÉ``ŸG
äÉ```Øjô©J

يكـــون للكلمــات والعــبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص 
معنى اآخر:

 :¿ƒ``fÉ'dG - 1
قانون تنظيم الت�سالت.

 :á````Ä«¡dG - 2
هيئة تنظيم الت�سالت.
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 :¬d ¢üNôŸG - 3
ال�سركة العمانية لالأبراج.

 :¢ü«NÎdG ¿Éjô°ùd »!©ØdG ïjQÉàdG - 4
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ص. 

 :¢ü«NÎdG á'£æe - 5
�سلطنة عمان.

 :ájƒæ°ùdG äGOGôjE’G ‹ÉªLEG - 6
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل عام نتيجة تقدمي اخلدمات املرخ�سة، 

وفقا للوائح والقرارات والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن.

 :IôgÉ'dG Iƒ'dG - 7
كل ما هو خارج عن اإرادة املرخ�ص له، وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه. 

 :ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG - 8
جميــع الأعمال املدنية غري الن�سطة للبنية الأ�سا�سية لأبـــراج الت�ســالت وت�سمل - 

علــى �سبيــل املثــال ل احل�ســر - مواقع وهياكل الأبراج، وغرف احلماية، واملعدات، 

واإمدادات الأ�سالك الكهربائية، والبطاريات الحتياطية، والقنوات والألياف الب�سرية 

غري الن�سطة �سمن موقع الربج، وهياكل التوزيع.

 :ó``«`Øà°ùŸG - 9
اجلهة التي تقدم لها خدمات الت�سالت اأو تطلب تقدمي هذه اخلدمات من قبل 

املرخ�ص له.

( 2 ) IOÉ``ŸG
&É```éŸG

يرخ�ص لل�سركة العمانية لالأبراج فـي اإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج 

الرتخي�ص  واأحكام هذا  له،  تنفـيذا  ال�سادرة  والقرارات  القانون  الت�سالت طبقا لأحكام 

ومالحقه.
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( 3 ) IOÉ``ŸG
¢ü``«NÎdG "ƒ``°SQh IhÉ``JE’G

1 - يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 
اأعوام الرتخي�ص، وحت�سب الإتاوة بناء  ال�سنـــوية اخلا�سعــة لالإتاوة، عن كل عام من 
العام، وتدفع قبل  مـــن دي�سمبـــر من  املحققــــة حتـــى )31(  الإيــــرادات  اإجمالـــي  علـــى 
)30( من يناير من العام التايل، على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من العام الأول، 

والعام الأخري لهذا الرتخي�ص.

2 - يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم التي تقررها الهيئة وفقا لل�سرط رقم )19( من اجلزء 
الثاين من هذا الرتخي�ص.

( 4 ) IOÉ``ŸG
Ió````ŸG

مدة الرتخي�ص )25( خم�سة وع�سرون عاما من التاريخ الفعلي ل�سريانه.

( 5 ) IOÉ``ŸG
$```jó©àdG

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

2 - يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك. 

( 6 ) IOÉ``ŸG
AÉ```¨dE’G

وفقا  املمنوحة مبوجبه  احلقوق  اأي من  اأو  الرتخي�ص،  اإلغاء  م�سبب  بقرار  للهيئة  يجوز 
لأحكام القانون. 

( 7 ) IOÉ``ŸG
AÉ````¡àf’G

ينتهي الرتخي�ص فـي احلالت الآتية:
1 - انتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه القانون.

2 - اإذا انحلت ال�سخ�سية القانونية للمرخ�ص له، اأو دخل مرحلة الت�سفـية، اأو الإفال�ص، 
اأو اتخذت �سده اأي اإجراءات ق�سائية ذات اأثر مماثل، اأو تنازل عن امللكية مل�سلحة دائنيه.
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( 8 ) IOÉ``ŸG
"Gõ```àd’G

1 - يلتزم املرخ�ص له ببناء )250( مائتني وخم�سني برج ات�سالت على الأقل خالل )5( خم�سة 

اأعوام من تاريخ �سريان هذا الرتخي�ص فـي املواقع التي حتددها الهيئة بالتن�سيق مع 

املرخ�ص له.

واأحكام  الرتخي�ص،  فـي هذا  املن�سو�ص عليها  وال�سروط  بالأحكام  له  املرخ�ص  يلتزم   -  2

الهيئة،  عن  ال�سادرة  والإر�سادات  والتوجيهات  والأوامر  والقرارات  واللوائح  القانون 

كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�سلة.

3 - يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �سخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول اإىل اأي موقع 

لتدقيق اأو فح�ص اأو اختبار اأي نظام.

4 - يلتزم املرخ�ص له باإجراء درا�سة للنظر فـي اجلدوى التجارية والقت�سادية لطرح ما ل يقل 

عن ن�سبة )40%( اأربعني باملائة على الأقل من اأ�سهمه فـي اأ�سول ال�سركة املرخ�سة بهذا 

الرتخيـــ�ص لالكتتـــاب العـــام فــــي بور�ســة م�سقط �ص.م.ع.م خالل )5( خم�سة اأعوام 

من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص. 

( 9 ) IOÉ``ŸG
äGQÉ````£NE’G

بالربيد  تر�سل  له  للمرخ�ص  الهيئة  ت�سدرها  التي  واملخاطبات  الإخطارات  جميع   -  1

على عنوانه امل�سجل ر�سميا اأو مبوجب اآلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق 

الرقمية اأو باأي و�سيلة اأخرى يتفق عليها مع الهيئة. 

2 - للهيئة اإر�سال الإخطارات العاجلة اإىل املرخ�ص له عن طريق الربيد الإلكرتوين على 

اأن يلي ذلك اإر�سالها مكتوبة، وباملحتوى ذاته. 

3 - يقوم املرخ�ص له بتعيني مفو�ص م�سوؤول تكون لديه درجة كبار املديرين اأو ما يوازيه، 

وتوكل له مهمة متثيل املرخ�ص له اأمام الهيئة ومتابعة تنفـيذ قراراتها املتعلقة بالرتخي�ص 

اأو اأي قرارات اأخرى.
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 »``fÉãdG Aõ``÷G
ال�شــروط واملالحــق

hCG’: ال�سروط
1 - اخلدمات املرخ�سة:

1 - 1 - يخول للمرخ�ص له اإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج 

الت�سالت فـي منطقة الرتخي�ص على اأ�سا�ص غري ح�سري وفقا لأحكام 

و�سروط هذا الرتخي�ص، والتي ت�سمل الآتي: 

1 - 1 - 1 - تقديـــم خدمـــات امل�ساركـــة فـــي الأبراج واملواقع ومـــا يلحـــق 

بذلك من عنا�سر البنية الأ�سا�سيــة غري الن�سطــة لأبـــراج 

الت�سالت.

1 - 1 - 2 - تاأجري كوابل الألياف الب�سرية غري الن�سطة.

1 - 2 - يجـــوز ا�ستخـــدام اأجهـــزة ات�ســـالت ن�سطـــة عنــــد احلاجـــة بعد احل�سول 

على موافقة م�سبقة من الهيئة.

1 - 3 - يجوز للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات 

املرخ�ســـة، كلها اأو بع�سها، بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن، 

اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات  وفـي 

بنف�سه.

2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة:

2 - 1 - يجب على املرخ�ص له اأن ي�سعى اإىل ا�ستقطاب التقنيات اجلديدة لتطوير 

اخلدمات املقدمة و�سمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة.

2 - 2 -  يجب على املرخ�ص له اأن ي�سعى اإىل ا�ستقطاب اأحدث البتكارات واملنتجات 

الت�سغيلي  التوافق  يحقق  ومبا  منها،  ال�ستفادة  ي�سمن  مبا  واخلدمات 

الآمن والقابلية لتطوير هذه البتكارات واملنتجات واخلدمات.

2 - 3 - يجب اأن تت�سمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ص له برامج ا�ستثمارية ت�سمل 

الن�سطة  غري  الأ�سا�سية  البنية  حتديث  اأو  التو�سعة،  املثال:  �سبيل  على 

لأبراج الت�سالت، واأي اإجراءات لزمة لذلك.
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3 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

3 - 1 - يلتزم املرخ�ص له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية 

من اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح لالأجهزة الأمنية حتقيق متطلبات 

الأمن الوطني، وذلك وفقا ملا تن�ص عليه القرارات التي ت�سدرها الهيئة 

فـي حدود اأحكام القوانني املعمول بها، وفـي حالة تاأثر الإمكانيات الفنية 

ونظم  ومعدات  اأجهزة  فـي  تغيري  اأي  جراء  من  الأمنية  الأجهزة  لدى 

الأمنية  الأجهزة  تتحملها  التي  التكاليف  يتحمل  اأن  فعليه  له،  املرخ�ص 

فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�سرورية.

3 -2 - فـي حالة حدوث كارثة طبيعية، اأو حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة يجوز 

على  القائمني  لديه  والعاملني  له  املرخ�ص  خدمات  جميع  ا�ستدعاء 

الكوارث  ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات وال�سبكات لغر�ص مواجهة هذه 

اأو احلوادث، وعلى املرخ�ص له اأن يقوم بتطوير وحتديث خطة الطوارئ 

املقدمة اإىل الهيئة �سنويا اأو بناء على طلب الهيئة.

3 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه بالتعـــاون مـــع الأجهـــزة الأمنيــة التي حتددها الهيئة 

اأو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، واأن ينفذ  اإذا كانت احلوادث الطارئة 

خطة الطوارئ، ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة.

4 - التزامات املرخ�ص له جتاه املرخ�ص لهم الآخرين واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة:

    يلتزم املرخ�ص له بالآتي: 

4 - 1 - تقدمي اخلدمات املرخ�سة اإىل املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات الت�سالت، 

وذلك بناء على طلب معقول واأ�سا�ص غري ح�سري.

4 - 2 - احل�ســـول علـــى موافقـــة كتابية م�سبقة من الهيئة قبل تقدمي اأي من 

خدمات  بتقدمي  لها  مرخ�ص  غري  جهة  اأي  اإىل  املرخ�سة  اخلدمات 

الت�سالت فـي �سلطنة عمان ب�سكل مبا�سر.

 4 - 3 - يكــــون ت�سميـــم الأبراج ومرافقهــا مهـياأة قدر الإمكان لت�ستوعب جميع 

املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات الت�سالت.

4 - 4 -  يتعني على املرخ�ص له اأن ي�سعى اإىل اإن�ساء البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة 

لالت�سالت فـي املناطق القت�سادية واملناطق احلرة واملواقع ال�سياحية.
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5 - متطلبات جودة اخلدمة: 

5 - 1 - يلتـــــزم املرخــــ�ص له بتحقيـــق متطلبـــات جـــودة اخلدمـــة وفقــــا للوائـــح 

والقرارات والأوامر والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة من وقت لآخر. 

5 - 2 - يلتــــــزم املرخـــــ�ص لـــه بالحتفـــــاظ ب�سجـــــالت للمعلومـــات تثبــــت التزامـــه 

كما  الهيئة،  حتدده  الذي  النحو  على  وذلك  اخلدمة  جودة  مبتطلبات 

يلتزم مبتطلبات الإف�ساح عن اأي معلومات اإ�سافـية تطلبها الهيئة.

6 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة: 

6 - 1 - ل يجوز للمرخ�ص له اإنهاء اخلدمات املرخ�سة اأو اأي جزء منها ب�سكل 

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

من  م�سبقة  كتابية  موافقة  على  احل�سول  قبل  املرخ�سة  اخلدمات 

الهيئة.

6 - 2 - ل ينطبق ال�سرط )6-1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني:

6 - 2 - 1 - اإذا كان الإنهاء اأو التعليق ب�سبب حالة طارئة، كحالة القوة 

القاهرة. 

6 - 2 - 2 - اإذا كــــــان الإنهـــــاء اأو التعليـــق خلدمــــة مرخ�ســــة يوفرهــــا 

خطرا  ات�سالتــه  نظــام  ي�سكـــل  مـــا  مل�ستفــــيد  لـــه  املرخ�ص 

على �سالمة الأنظمة املرخ�سة.

7 - التفاقيات الدولية:

اتفاقيات  اإبرام  قبل  امل�سبقة  الهيئة  موافقة  على  باحل�سول  له  املرخ�ص  يلتزم 

�سراكة دولية مبا فـي ذلك التفاقيات مع ال�سركات املالكة للمرخ�ص له.

8 - �سروط واأحكام واأ�سعار اخلدمات: 

يقدم املرخ�ص له ال�سروط والأحكام والأ�سعار التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات 

املرخ�سة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات التي ت�سدرها 

الهيئة فـي هذا ال�ساأن. 

9 - خدمات النفاذ:   

9 - 1 - يجوز للمرخ�ص له احل�سول على خدمات النفاذ وفقا للوائح والقرارات 

والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة.
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9 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات النفاذ لأي مرخ�ص له م�ستحق 
والقرارات  للوائح  وفقا  النفاذ  خدمات  على  احل�سول  فـي  يرغب 

والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة.
للبنيـــة  اأ�ســـــ�ص جتاريــــة  علـــى  النفـــاذ  لــه طلـــب  للمرخـــ�ص  يجـــوز   -  3  -  9
الأ�سا�سية التابعة للمرخ�ص لهم الآخرين التي ل تخ�ســـع لأحكـــام 

لئحة النفاذ والربط البيني ال�سادرة بالقرار رقم 2016/25.
10 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية: 

اإر�سادات  اأو  اأو قواعد  اأو معايري فنية  1 - يلتزم املرخ�ص له باأي لوائح   - 10

لالأنظمة  الت�ســـغيلي  التوافـــق  �سمــــان  بغــــر�ص  الهيـــئة  ت�سدرهـــا 
واخلدمات املرخــ�سة مــع اأنظمـــة وخدمـــات الت�ســـالت املقدمة من 

قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا واقت�ساديا.
10 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالتاأكد من اأن جميع مكونات الأنظمة املرخ�سة، 

والأجهزة املربوطة بها، والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة، 
موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح اأو اأي معايري 

فنية حتددها، اأو توافق عليها الهيئة.
11 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�سغيل والتدريب: 

لتدريب  الالزمة  اخلطـــوات  كـــل  يتخـــذ  بــاأن  لـــه  املرخـــ�ص  يلتــزم   -  1  -11

التنظيمي  هيكله  فـي  املتاحة  املهن  ل�سغل  العمانيني  العاملني 
ن�سب  يتجاوز  باأل  يلتزم  كما  امل�ستويات،  كل  وفـي  والإداري،  الفني 
توظيف غري العمانيني املن�سو�ص عليها فـي امللحق )اأ( املرفق بهذا 
الرتخي�ص، ويجوز بقرار من الرئي�ص التنفـيذي للهيئة خف�ص تلك 
الن�سب. وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له بهذا ال�سرط تفر�ص عليه 
الهيئة غرامة مالية وفقا لأحكام ال�سرط )23( من هذا الرتخي�ص.
11 - 2 - يجوز للمرخ�ص له توظيف خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�سغيل 

اأنظمة الت�سالت وتقدمي اخلدمات املرخ�سة،  و�سيانة وا�ستغالل 
وذلك وفقا للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة، �سريطـة تزويد 
ت�سغيل  قبل  عليها  للموافقة  منهم  لكل  الذاتيـة  بال�سرية  الهيئة 
وتاأهيل  اخلرباء،  هوؤلء  عدد  خف�ص  له  املرخ�ص  وعلى  منهم،  اأي 
الكوادر العمانية فـي تلك املجالت، وفقا لربنامج زمني يتفق عليه 

مع الهيئة. 
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12 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل �سلطنة عمان:

اأق�سى  اإىل  املحلية  ال�سلع واخلدمات  بتعزيز م�سرتياته من  له  املرخ�ص  يلتزم 
العمانية  وال�سركات  العمانيني،  وقدرات  اإمكانيات  حت�سني  على  والعمل  حد، 
بغر�ص حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية 

التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن.
13 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية:  

13 - 1 - يلتزم املرخ�ص له ب�سمان خ�سو�سية و�سرية املعلومات واأ�سرار العمل 

يزوده  �سخ�ص  اأي  من  عمله  خالل  يكت�سبها  اأو  عليها  يح�سل  التي 
املنا�سبة  الإجراءات  و�سع  طريق  عن  وذلك  املرخ�سة،  باخلدمات 

وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات. 
13 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�سة 

ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء مبتطلبات  باملحافظة على 
ال�سرط )13 - 1(.

14 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة:

14 - 1 - يحظر على املرخ�ص له اأن يدعم ب�سكـل غـــري عـــادل، متبـــادل اأو مـــن 

جانب واحد، اأعماله اأو اأعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات 
املرخ�ســة وفقـــا لل�ســـرط )1( مــن اجلزء الثاين من هذا الرتخي�ص، 

اأو اأي خدمات يتم توفـريها وفقا لأي ترخي�ص �سادر من الهيئة. 
14 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املالية 

بني الأعمال املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )14 - 1(. 
14 - 3 - تتخـــذ الهيئـــة عنــد خمالفة املرخ�ص له لل�سرط )14 - 1( الإجراءات 

التـــي تـــراها لزمـــة، مــع مراعــاة مـــا اإذا كان املرخ�ص له قام بالدعم 
الرتخي�ص  هذا  مبقت�سى  عليه  مفرو�ص  التزام  باأي  الوفاء  بغر�ص 

من عدمه. 
14 - 4 - يلتزم املرخ�ص له باللوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة 

على  والهيمنة  للمناف�سة،  املنافـية  باملمار�سات  واملتعلقة  الهيئة  من 
والأوامر  القرارات  وكل  املهيمن،  املركز  ا�ستخدام  واإ�ساءة  ال�سوق 

والإر�سادات والتوجيهات ال�سادرة من الهيئة. 
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15 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية:

15 - 1 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه خــــالل )5( خم�ســة اأ�سهــر مــن نهايــة العــام املالـــي، 

العام،  املالية املدققة كما هي فـي نهاية ذلك  اأن ي�سلم الهيئة قوائمه 
اأن تكون م�سحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني  ويتعني 
اأن هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي العام امل�سار اإليه، 
فـي  واملعتمدة  بها،  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  اأعدت  قد  واأنها 

�سلطنة عمان.

15 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل ال�ستثمارات 

بها،  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات 
واملعتمدة فـي �سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغر�ص ح�ساب الإتاوة 

ور�سوم الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون.

15 - 3 - يجــوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له تزويدها مبعلومات حما�سبية 

اأخـــرى مـــن اأجـــل مراقبة تطبيق �سروط الرتخي�ص، وفر�سها ب�سكل 
مدة  خالل  املعلومات  بتلك  الهيئة  تزويد  له  املرخــ�ص  وعلـــى  فـــعال، 

معقولة حتددها له.

 15 - 4 - اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي الوفاء باللتزامات املن�سو�ص عليها فـي البندين 

املرخ�ص  و�سعه  الذي  املحا�سبي  النظام  كان  اإذا  اأو   )3  -  15  ،2  -  15(

له قد ف�سل فـي حتقيق اأهدافه املن�سو�ص عليها فـي هذا ال�سرط جاز 
للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له توفـري بع�ص اخلدمات املرخ�سة من 
اأو  تابع  اأو  منف�سلة،  فروع  اأو  فرع  اأو  منف�سلة،  اأق�سام  اأو  ق�سم  خالل 

تابعني منف�سلني.

15 - 5 - يلتــــزم املرخـــ�ص لـــه عنـــد ح�سولـــه علـــى اأكثـــر مـــن ترخيــ�ص، بتطبيق 

ال�سرط )15 - 1( على كل ترخي�ص ب�سكل منف�سل وباملتطلبات نف�سها.

16 - اللتزام بتوفـري املعلومات: 

16 - 1 - يلتزم املرخ�ص له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة الحتفاظ 

بها وفقا للطريقة التي حتددها، واأن ي�سعها فـي متناولها فـي الوقت 
تقارير  �سكل  فـي  املعلومات  هذه  تطلـــب  اأن  وللهيئـــة  حتــدده،  الـــذي 

واإح�سائيات دورية، واأي �سكل اآخر. 
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16 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �سخ�ص تخوله الهيئة الو�سول فـي اأي 

وقت اإىل كل اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة 

بتنفـيذ �سروط الرتخي�ص.

17 - اإ�سناد الأعمال اإىل �سركات خارجية:

17 - 1 - ل يجــــوز للمرخـــ�ص له اأن ي�سنـــد اأي عمل من اأعمال اأن�سطة اخلدمات 

م�سجلة  غري  �سركات  اإىل  الرتخي�ص  هذا  به  جاء  ما  وفق  املرخـــ�سة 

التي  للقواعد  وفقا  وذلك  الهيئة،  موافقة  بعد  اإل  عمان  �سلطنة  فـي 

ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن.

17 - 2 - يجـــوز للهيئـــة اأن تطلب اأي معلومات تتعلق باإ�سناد اأي اأعمال لل�سركات 

اخلارجية وذلك فـي اأي وقت من مراحل امل�سروع.

18 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم: 

18 - 1 - يجب احل�سول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ص لأ�سهمه 

لدى املرخ�ص له املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي 

الذي ميلكه ذلك ال�سخ�ص يبلغ ن�سبة )5 %( خم�سة باملائة من اأ�سهم 

املرخ�ص له اأو يزيد عليها.

18 - 2 - يجب اأن يقدم طلب املوافقة امل�سار اإليه فـي ال�سرط )18 - 1( قبل )30( 

ثالثني يوم عمل من التاريخ املقرتح ل�سريان هذا التغيري اأو اكت�ساب 

الأ�سهم. 

18 - 3  - يلتزم املرخ�ص له باإبالغ الهيئة كل عام خالل )30( ثالثني يوم عمل من 

بداية كل عام من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم اأي �سخ�ص 

طبيعـــي اأو معـــنوي ميـــلك اأكرث من )40 %( اأربعني باملائة من اأ�سـهم 

املرخ�ص له املبا�سرة اأو غري املبا�سرة، وجمموع الأ�سهم التي ميلكها فـي 

تاريخ الإبالغ.

18 - 4 - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له اأي معلومات ذات عالقة باأي 

اندماج، اأو ا�ستحواذ خا�سة به. 
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19 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية: 

19 - 1 - يلتـــــزم املرخــــ�ص له ب�ســـداد ر�ســـم اإ�ســـدار الرتخيــ�ص لأول مرة وفقا 

للقرار 84/ 2019 بتحديد ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات الت�سالت.

19 - 2 - يلتــــزم املرخـــــ�ص له ب�ســـداد الر�ســـوم ال�سنويـــة التـــي حتددهــــا الهيئــــة 

املتوقعة  والنفقــات  الت�سغيــل  لتكاليـــف  الــالزم  القــــدر  يجــاوز  مبـــا ل 
لكل عام مايل للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية للعام القادم، وت�سدد 

الر�سوم كل عام فـي ميعاد ل يتجاوز اأول يناير من كل عام.

19 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه فــــي حالـــة التاأخـــر عـــن دفـــع الر�سوم امل�سار اإليها 

بن�سبة من مقدار  ب�سداد غرامة  فـي ميعادها،   )2  - ال�سرط )19  فـي 
الفائدة ال�سنوية على قرو�ص البنوك التجارية التي يتم ن�سرها من وقت 

لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري.

20 - حقـــوق الرتفـــاق: 

والعقارات  الأرا�سي  فـي  املرخ�ص  الت�سالت  نظام  تركيب  له  للمرخ�ص  يجوز 
وذلك  املرخ�سة،  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  ال�سرورية  بالأعمال  يتعلق  فـيما 

وفقا لأحكام القانون، واأي قوانني اأخرى ذات �سلة. 

21 - التنازل عن الرتخي�ص: 

21 - 1 - ل يجوز للمرخ�ص له التنازل عن هذا الرتخي�ص اإىل اأي �سخ�ص اآخر 

اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة. 

21 - 2 - ل يجـــوز للمرخــــ�ص له البدء فـي اأي عمليــة لنقـــل ملكيــة جلزء اأو لــكل 

البنيـــة الأ�سا�سيـــة لالتـــ�سالت املرخ�ســة وفقا لل�سرط )1( من هذا 
الرتخي�ص دون احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة.

21 - 3 - يتعني على كل من يتم التنازل له بالرتخي�ص اأن يقدم الوثائق التي 

تراها الهيئة منا�سبة لإكمال اإجراءات التنازل.

22 - النزاعــــــات:

لهم  واملرخ�ص  له  املرخ�ص  بني  تن�ساأ  التي  النزاعات  فـي  النظر  الهيئة  تتوىل 
اأو امل�ستفـيدين والف�سل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�سادرة  الآخرين 

من الهيئة. 
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23 - الغرامــــات:    

23 - 1- تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند اإخالله باللتزامات املفرو�سة 

عليه مبوجب هذا الرتخي�ص، ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة 

مبا ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�سالح 

التي  فـي احلالت  وذلك  لتنفـيذها،  الالزمة  املدة  تت�سمن  الإخالل 

واإخطار  اإقرار اخلطة،  وللهيئة  الإخالل ممكنا،  اإ�سالح  فـيها  يكون 

املرخ�ص له لتنفـيذها. 

23 - 2 - بالإ�سافة اإىل اأي جزاءات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص، اأو اأي 

جزاءات من�سو�ص عليها فـي القانون، والقوانني الأخرى اأو اللوائح 

له  املرخ�ص  على  الهيئة  تفر�ص  لها،  تنفـيذا  ال�سادرة  القرارات  اأو 

التي يدفعها طبقا  بن�سبة مئوية من احل�سة  التي تقدرها  الغرامة 

احلالت  من  اأي  فـي  وذلك  الرتخي�ص،  هذا  من   )2  -  19( لل�سرط 

الآتية:

اأ - اإذا مل يقدم املرخ�ص له خطة اإ�سالح خالل املدة املحددة من الهيئة، 

اأو مل تقر الهيئة هذه اخلطة.

ب - اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي تنفـيذ خطة الإ�سالح خالل املدة املحددة 

له من الهيئة.

ج - اإذا مل يلتزم املرخ�ص له باأي من اأحكام و�سروط هذا الرتخي�ص. 
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(CG) %````ë!ŸG
Ú``«fÉª©dG ô``«Z (``«XƒJ

1 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه بعـــدم جتــاوز الن�سب املئوية املحددة للموظفـني غري العمانيني، 

على النحو الآتي:

iƒ```à°ùŸG

 (12) ó©H
 øe Gô¡°T

 »!©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG

 (24) ó©H
 øe Gô¡°T

 »!©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG

 (36) ó©H
 øe Gô¡°T

 »!©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG

 (48) ó©H
 øe Gô¡°T

 »!©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG
50%50%67%67%موظف تنفـيذي

50%50%50%63%مدير

30%30%30%40%رئي�ص دائرة

13%23%25%31%رئي�ص ق�سم

9%10%13%22%اخت�سا�سي

6%6%8%16%موظف م�ساندة

10%12%14%23%الإجمايل

2 - فـي حالة جتاوز الن�سب املحددة اأعاله فـي كل م�ستوى لكل مرحلة، توقع على املرخ�ص 

له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�سرط )23( من هذا الرتخي�ص.
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