ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد 1001

ال�سنـ ــة الثانيـ ــة والأربع ــون

ال�سبت  5ربيع الثاين 1434هـ

املـوافـــــق  16فربايـــر 2013م
املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــم �ســلــطــــانيـــــــــــة

رقم
ال�صفحة

مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقــــــــم  2013/7ب� ��إحل ��اق م �ك �ت��ب م���س�ت���ش��ار ج�ل�ال��ة ال���س�ل�ط��ان
ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي بديوان البالط
ال�سلطاين .
مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقــــــــم  2013/8بتعييـن �سفيـر غيـر مقيـم .
مر�ســـــــوم �سلطـانــــي رقــــــــم  2013/9ب�إ�صـــدار ترخيــ�ص مـــن الفئـــة الأولـــى ل�شركــة
املداخــل لال�ستثمــار (���ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
ن �ظ��ام ل �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات االت� ��� �ص ��االت ال �ع��ام��ة
البحرية .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــــة
وزارة التجـارة وال�صناعـة
قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم � 2013/12صـادر فــي  2013/2/9باعتماد موا�صفات قيا�سية
دولية كموا�صفــات قيا�سيــة عمانيــة ملزمـــة .

5
6

7

41

رقم
ال�صفحة
وزارة العـــــــــــدل
قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم � 2013/18صـــادر فــي  2013/2/6بتعديــل القــرار الــوزاري
رقم  2003/14بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
لبع�ض موظفـي بلدية م�سقط .
43
بيانــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــة
�إعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
بيان عن امل�صنفات التي مت �إيداعها لدى دائرة امللكية الفكرية .
47
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
55
جملـــ�س املناق�صـــــات
59
�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  5 , 4 , 3و . 2013/6
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�إعالن عن طرح املناق�صتني رقمي  1و . 2013/2
61
�إعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة
�سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعالن عـن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلوبال للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
65
�إعـــالن عـــن بـــدء �أعمـال الت�صفـيــــة ل�شركــة الراجحــي واملحروقــي العامليــة للتجــــارة
65
واملقاوالت �ش.م.م .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1001

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/7
ب�إحلاق مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان
ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي بديوان البالط ال�سلطاين
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/86
وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/97
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2008/47باعتمــاد الهيكـ ــل التنظيمــي لديــوان البــالط
ال�سلطاين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يلحــق مكتـب م�ست�شـار جاللـة ال�سلطـان ل�ش ـ�ؤون التخطيـط االقت�صــادي بديـوان البـالط
ال�سلطاين .
املــادة الثانيـــــة
ي�سري على مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي وموظفيه كافة
القوانني املعمول بها فـي ديوان البالط ال�سلطاين .
املــادة الثالثـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املوافــــــق  9 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/8
بتعييـن �سفيـر غيـر مقيـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري ال�شيخ حميد بن علي بن �سلطان املعني �سفرينا لدى اجلمهورية الفرن�سية ،
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى اجلمهورية الربتغالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املوافــــــق  9 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/9
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة املداخــل لال�ستثمــار (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صــدار ترخيــ�ص من الفئــة الأولــى ل�شركــة املداخل لال�ستثمار (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية ملدة خم�س ع�شرة �سنة  ،وذلك بال�صيغة
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املوافــــــق  9 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م
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ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركة املداخل لال�ستثمار (�ش .م .م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية
املحتويات
اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
امل ــادة (  : ) 1تعريفات .
امل ــادة (  : ) 2املجال .
امل ــادة (  : ) 3الربط .
امل ــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
امل ــادة ( : ) 5املدة .
امل ــادة (  : ) 6التعديل .
امل ــادة (  : ) 7الإلغاء .
امل ــادة (  : ) 8االنتهاء .
امل ــادة (  : ) 9االلتزام .
امل ــادة ( : ) 10الإخطارات .
اجلزء الثاين
ال�شروط واملالحق
�أوال  :ال�شروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .
 - 3اخلدمة ال�شاملة .
 - 4خدمة مكاملات الطوارئ .
 - 5خدمات دليل املعلومات .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
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 - 8التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 - 9متطلبات جودة اخلدمة .
 - 10خدمات ال�صيانة .
 - 11قطع اخلدمات املرخ�صة .
 - 12تعرفة و�شروط اخلدمة .
 - 13تقدمي خدمات النفاذ .
 - 14خدمات �إعادة البيع .
 - 15خدمة الطرف الثالث .
 - 16الربط البيني .
 - 17التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
 - 18ربط الأجهزة الطرفية الراديوية .
� - 19إ�صدار الفواتري .
 - 20الرتقيم .
 - 21تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
 - 22التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
 - 23التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 - 24حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد .
 - 25حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .
 - 26متطلبات املحا�سبة .
 - 27االلتزام بتوفري املعلومات .
 - 28الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
 - 29ر�سوم الرتخي�ص .
 - 30حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة .
 - 31حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
 - 32النزاعات .
 - 33الغرامات .
ثانيا  :املالحق :
امللحق (�أ)  -ن�سب التعمني .
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اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
تعريفات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الوزير :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 2الهيئة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 3التابع :
�أي �شخـ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حتـ ــت حتكم �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص �آخـ ــر طبيعـ ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
 - 4التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5منطقة الرتخي�ص :
املياه الإقليمية وال�سواحل العمانية .
 - 6امل�شغل املرخ�ص :
�أي �شخ ــ�ص طبيعي �أو معنوي مرخ�ص له بت�شغيــل بنية حتتية لنظ ــام ات�صــاالت عامــة
�أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعة ل�شبكات ات�صاالت
عامة من الفئة الأوىل وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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 - 7موفر خدمة :
�أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية
وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 8إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات
املرخ�ص ــة  ،وي�شمـ ـ ــل ذلك جميع الإيرادات مقاب ــل تزويــده لأي خدم ــة مرخ�صـ ــة
�أو الدفعات التي يحققها من املرخ�صني الآخرين بعد خ�صم تكلفة �إنهاء املكاملات
املرتتبة على الربط البيني واملدفوعة للمرخ�صني الآخرين  ،فيما عدا بيع وت�أجري
الأجهزة الطرفية .
 - 9خدمة ال�صوت الأ�سا�سية :
خدمـ ــة ات�صاالت تت�ضم ــن �إر�سال املخاطب ــة امل�سموعـ ــة باجتاهـ ــني فـي نفـ ــ�س الوق ــت
�أو �إر�سال �صور ثابتة بربجميات متدرجة �أو دون (فاك�سميلي)  ،وي�شمل ذلك خدمات
الهاتف ال�صوتي من خالل �شبكة املعلومات العاملية  ،وخدمات �إعادة االت�صال الدولية ،
فيما عدا خدمات االت�صال عرب و�سائل االت�صال املتنقل اخللوي و�أي و�سائل ات�صال
�أخرى خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .
 - 10خدمة البيانات العامة :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ب�إر�سال �أو ا�ستقبال املعلومات على �شكل �إلكرتوين �إىل �أفراد
اجلمهور �أو فيما بينهم بوا�سطة نظام االت�صاالت املرخ�ص به  ،وال ي�شمل ذلك خدمة
ال�صوت الأ�سا�سية .
 - 11خدمة املعلومات :
خدمة توفر القدرة على �إن�شاء �أي معلومات واكت�سابها وتخزينها وحتويلها ومعاجلتها
وا�سرتجاعها وا�ستغاللها �أو جعلها متاحة من خالل نظام ات�صاالت  ،وي�شمل
ذلك النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت)  ،وخدمات املحتوى الأخرى
ذات العالقة  ،وخدمة الربقيات وخدمة التلك�س  ،ولكن ال ت�شمل خدمات ال�صوت
الأ�سا�سية .
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 - 12خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية
فـي عر�ض نطاق ترددي حمدد �سلفا وذلك بوا�سطة ات�صاالت راديوية عرب �أنظمة
االت�صاالت الف�ضائية خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .
 - 13هوية اخلدمة املتنقلة البحرية (: )MMSI
هوية فريدة من ت�سعة �أرقام ت�صدر وفقا للوائح الراديوية ال�صادرة عن االحتاد
الدويل لالت�صاالت .
 - 14القوة القاهرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
� - 15ضمان ح�سن التنفيذ :
�ضمان بنكي با�سم الهيئة مبقدار �سبعة باملائة ( )%7من �إجمايل امل�صروفات
الر�أ�سمالية ( )CAPEXاملقرتح ا�ستثمارها فـي امل�شروع ل�ضمان ح�سن الأداء .
 - 16االمتيازات اخلا�صة :
ترتيبات ح�صرية تت�ضمن اخلدمات والت�سهيالت �أو املهام على نهاية الطرف
الأجنبي من م�سار ال�سلطنة الدويل  ،وهي �ضرورية لإر�ساء �أو تو�صيل �أو ت�شغيل
الكوابل البحرية وذلك �إذا مل تكن هذه الرتتيبات متوفرة ملالكي الكوابل البحرية
فـي ال�سلطنة ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
 - 17منطقة اخلدمة :
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص والتي ين�شئ فيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
و يكون قادرا فيها على توفري خدمات االت�صاالت لأي �شخ�ص يطلبها .
 - 18خدمات االت�صاالت العامة البحرية :
خدمات االت�صاالت التي يتم تقدميها بوا�سطة نظام ات�صاالت بحرية  ،تتمكن
ال�سفن والقوارب ب�أنواعها املختلفة من خالله من االت�صال فيما بينها وباملحطات
ال�ساحلية على الياب�سة  ،و�إجراء االت�صال بني املحطات ال�ساحلية بع�ضها ببع�ض
على الياب�سة .
� - 19ساتل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
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املـــادة ( ) 2
املجــــال
يرخ�ص ل�شركة املداخل لال�ستثمار (�ش .م .م) ب�إن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت
العامة البحرية طبقا للأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 3
الربــــط
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي :
�	- 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب امل ــادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت .
�	- 2أي جهاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�صاالت والئحته التنفيذية �أو القرارات ال�سارية �أو املوا�صفات الفنية التي
حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
املـــادة ( ) 4
الإتاوة ور�ســوم الرتخيــ�ص
 - 1يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية مقدارها �سبعة باملائة ( )%7من
�إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب الإتاوة بناء على
�إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31من دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير
من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة املتبقية من ال�سنة الأوىل لهذا
الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التي تقررها وفقا لل�شرط ( )29من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 5
املــــدة
مدة هذا الرتخي�ص خم�س ع�شرة �سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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املـــادة ( ) 6
التعديـــل
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
املـــادة ( ) 7
الإلغــــاء
 - 1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ص له خلدماته خالل اثني ع�شر
�شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 8
االنتهـــاء
 - 1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2كمــا ينتهـ ــي �إذا انحلت ال�شخ�صيــة القانونيــة للمرخــ�ص ل ــه �أو دخل مرحل ــة الت�صفيــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية
مل�صلحة دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املـــادة ( ) 9
االلتــــزام
 - 1يلتزم املرخ�ص له � ،إ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ،
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها والقرارات ذات ال�صلة  ،ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة .
 - 2يلتزم املرخ�ص له بطرح �أربعني باملائة ( )%40من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل خم�س �سنوات من تاريخ �سريان
الرتخي�ص .
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 - 3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفيذي للمرخ�ص له بتنفيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخي ــ�ص  ،يحدد املرخ�ص ل ــه  -فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك � -أح ــد كبار مديري ــه
ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين بالهيئة  ،تكون مهمته االت�صال بها ومتابعة
تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
املـــادة ( ) 10
الإخطــــارات
جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على عنوانه
امل�سجل ر�سميا �أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع باال�ستالم .
اجلزء الثاين
�أوال  :ال�شـــروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية فـي منطقة الرتخي�ص
على �أ�سا�س غري ح�صري بوا�سطة �أنظمة االت�صاالت املرخ�صة وتو�صيالت ال�شبكة
التي ركبها �أو يركبها وت�شمل الآتي :
 خدمة ال�صوت الأ�سا�سية مبعاونة عامل اخلدمة . خدمة البيانات العامة . خدمة املعلومات . خدمة االت�صاالت اخلا�صة . خدمات القيمة امل�ضافة . بيع وت�أجري و�صيانة الأجهزة الطرفية والأجهزة الراديوية . 2-1للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ،
كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن  ،وفـي �أي من
هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
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 - 2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية :
 1-2يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء النظام املرخ�ص وفقا للنظام العاملي لل�سالمة واال�ستغاثة
فـي البحر (  )GMDSSوتنفيذ اخلطة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املعتمدة من قبل
الهيئة وفـي حالة �أي تغيري فـي هذا النظام �أو اخلطة  ،يجب على املرخ�ص له
احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص  ،يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجالت للمعلومات فـي �إطار يتفق عليه مع الهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  .كما يلتزم بالوفاء ب�أي متطلبات تتعلق ب�أي
�إف�ص ــاح خ ــا�ص عن املعلومـ ــات �أو متطلبات الإخطــار وفقــا للقانــون �أو الرتخيــ�ص
�أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
� 3-2إذا مل يحقق املرخ�ص له فـي �أي �سنة االلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�سمالية اعترب ذلك �إخالال ب�شروط الرتخي�ص وللهيئة �أن تخ�صم
ما يقابل حجم الإخالل من قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ  ،ولها �أن تفر�ض �أي
غرامات �أخرى وفقا لأحكام القانون و�شروط الرتخي�ص .
 4-2يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بقواعد البيانات اخلا�صة مبنتفعيه داخل ال�سلطنة .
 - 3اخلدمة ال�شاملة :
 1-3يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات االت�صاالت البحرية التالية دون مقابل  ،وذلك
وفقا للوائح ال�صادرة عن امل�ؤمتر العاملي لالت�صاالت الراديوية التابع لالحتاد
الدويل لالت�صاالت :
�أ  -ا�ستقبال نداء اال�ستغاثة ونقله .
ب  -معلومات ال�سالمة البحرية والتي تت�ضمن التحذير من العوا�صف .
	2-3ال ي�ستحق املرخ�ص له �أي دعم فيما يتعلق باخلدمة ال�شاملة �أو تو�سعة النظام �إذا
كان ذلك واقعا فـي منطقة الرتخي�ص  ،مبا فيها التو�سعات التي يجريها تنفيذا
ملتطلبات التغطية وتو�سعة النظام �أو التي يجريها طواعية كمناطق خدمة .
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 - 4خدمة مكاملات الطوارئ :
 1-4يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمة مكاملات الطوارئ فـي منطقة الرتخي�ص جمانا
للعموم .
 2-4يتعني على املرخ�ص له الت�أكد من �أن خدمة مكاملات الطوارئ من خالل الرقم
(� )9999أو �أي رقم �آخر حتدده الهيئة لهذا الغر�ض متوفرة ب�شكل دائم وم�ستمرة
دون عوائق .
 - 5خدمات دليل املعلومات :
مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة به يتعني على
املرخ�ص له الآتي :
 1-5تقدمي دليل معلومات مطبوع جمانا لكل منتفع م�شرتك بناء على طلبه وفقا
لل�شكل وامل�ضمون الذي تقرره الهيئة من حني لآخر .
 2-5تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم  ،مقابل تعرفة معقولة
تقرها الهيئة .
 3-5ال�سماح لأي م�شغل مرخ�ص �آخر بالنفاذ �إىل دليل معلوماته بال�شكل الذي يقـرره ،
وب�شروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة  ،مبا فـي ذلك تعوي�ض املرخ�ص له عن
النفقات املبا�شرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ �إىل الدليل � ،شريطة �أن
يلتزم امل�شغل املرخ�ص الآخر بالآتي :
 - 1ا�ستعمال املعلومات فقط لتقدمي خدمات دليل املعلومات �أو لتوجيه املكاملات
�شريطة �أال يزود عمالءه ب�أي معلومات متعلقة مبنتفع طلب من املرخ�ص له
�إبقاء معلوماته �سرية .
 - 2منح املرخ�ص له حرية النفاذ �إىل دليل معلوماته من قبل املرخ�صني الآخرين
مقابل تعرفة معقولة .
�	- 3أن تقدميه للمعلومات ال يتعار�ض مع القانون .
 4-5بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات تتعلق
بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي �أي بلد �آخر والتي توفر للمرخ�ص له خدمات
االت�صال معها  ،وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
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 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة :
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات الهاتفية
مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1-7يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية من
�أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها
والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني ،
على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة
التقدم الفني  ،ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث
الأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا
تن�ص عليه القرارات التي ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
 2-7فـي حالة حدوث كارثة طبيعية �أو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة  ،للوزير
�أن ي�ستدعي لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات
ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات
وال�شبكات  .وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها
خالل اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص و�أن يقوم بتطوير
وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
� 3-7إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،على املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 8التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-8على املرخ�ص له �أن يقوم ب�إن�شاء نظام فعال خلدمة املنتفعني فيما يتعلق
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�صة  ،مبا فـي ذلك خدمات الرتكيب وخدمات
دليل معلوماته  ،كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�صيانته .
 2-8يلتزم املرخ�ص له �أن مينح فر�صا مت�ساوية فـي احل�صول على نف�س النوع واجلودة
من اخلدمات املرخ�صة لكل املنتفعني فـي منطقة الرتخي�ص بنف�س التعرفة بقدر
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الإمكان  ،و�أن يحد من التباين فـي التقنيات املتاحة �أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة
فئة معينة من املنتفعني .
 3-8يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابة قبل اثني ع�شر �شهرا فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
�	- 2أي تغيي ــر فـي خدم ــة مرخ�صـ ــة قد يجعل �أجه ــزة �أي م�شت ــرك غي ــر قابل ــة
لال�ستعمال  .وكجزء من �إخطاره املكتوب  ،يجب �أن يبني املرخ�ص له التحول
املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة  .كما يلتزم
ب�أي متطلبات قد تفر�ضها الهيئة ل�ضمان توفر اخلدمة املرخ�صة مبوجب
ال�شرط (. )1-3
 4-8يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
� 5-8إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سليمه
لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من التاريخ الالحق املحدد
لتنفيذه � .أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ
املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ا�ستالمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة  ،وي�سري
فـي �ش�أن النموذج املعدل حكم هذا ال�شرط .
 6-8للمرخ�ص له �أن يعدل منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني من وقت لآخر ،
وي�سري فـي �ش�أن هذا التعديل حكم ال�شرط (. )5-8
 7-8على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع املنتفعني بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني و�أي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفري اخلدمات املرخ�صة وفقا ملا ورد
فـي النموذج .
 8-8يلتزم املرخ�ص له  ،فـي وقت ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص  ،ب�إعداد الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر �شكاوى املنتفعني فيما
يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر هذه
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الالئحة �أو االطالع عليها  ،ويلتزم املرخ�ص له بت�سوية النزاعات املقدم ب�ش�أنها
ال�شكاوى ب�شكل فوري وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات
الهيئة .
 9-8يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل الذي
حتدده الهيئة  ،وذلك فـي حالة �إلغاء �أو عدم جتديد الرتخي�ص �أو التوقف عن
توفري �أي خدمة مرخ�صة .
 -9متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت  ،يلتزم املرخ�ص له مبا ي�أتي :
 1-9حتقيق متطلبات جودة اخلدمة وااللتزام بال�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها
الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة ف�شله توقع �ضده الغرامات وفقا
لتلك ال�ضوابط والقواعد .
 2-9االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �شكل يتفق عليه مع الهيئة خالل �ستة
�أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه يلتزم
مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات
�إ�ضافية تطلبها الهيئة وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل الإعالم ،
وذلك كله مبراعاة ال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص .
 - 10خدمات ال�صيانة :
 1-10يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
	2-10ال ينطبق ال�شرط ( )1 -10فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا كان �إ�صالح �أي نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا �أو �أن قطع الغيار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	- 2إذا ر�أت الهيئة �أنه من غري املعقول �أن يطلب من املرخ�ص له تقدمي
اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمة املرخ�صة لظروف معينة  ،ومنها على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر :
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أ�  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب �	-إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أي �شخ�ص
مكلف بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج �	-إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
 - 11قطع اخلدمات املرخ�صة :
	1-11ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل
متعمد فـي الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات
املرخ�صة دون �إ�شعار كتابي م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمني معقول للمنتفعني
املت�أثرين بذلك القطع �أو التعليق .
	2-11ال ينطبق ال�شرط ( )1-11فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان القطع �أو التعليق راجعا حلالة طارئة � ،أو لقوة قاهرة .
� - 2إذا كان القطع �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما
ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 12تعرفة و�شروط اخلدمة :
 1-12على املرخ�ص له �أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على �إطاره خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،يبني فيه التعرفة وال�شروط التي
يقرتحها لتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وذلك قبل ثالثني يوما على الأقل من
التاريخ الذي يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�شروط .
 2-12يجب على الهيئة �أن تبدي موافقتها �أو عدم موافقتها على تعرفة و�شروط
اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-12خالل خم�سة ع�شر يوم عمل
من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة  ،ولها رف�ض املوافقة على التعرفة
وال�شروط املقرتحة �إذا ا�شتملت احل�سابات على �أخطاء مادية � ،أو تعار�ضت مع
الئحة الأ�سعار �أو �إذا كانت غري عادلة �أو غري معقولة � ،أو تخالف القوانني
واللوائح املطبقة �أو �شروط الرتخي�ص .
�	3-12إذا مل توافق الهيئة على تعرفة و�شروط اخلدمات املرخ�صة  ،تعني عليها �أن
تبلغ املرخ�ص له بعدم موافقتها و�أن تبني اعرتا�ضاتها خالل خم�سة ع�شر يوم
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عمل  ،وخالل خم�سة ع�شر يوم عمل من ا�ستالم �إ�شعار الهيئة بعدم املوافقة ،
على املرخ�ص له �أن يعدل التعرفة وال�شروط و�أن يقدمها مرة �أخرى للهيئة
للح�صول على موافقتها .
 4-12فـي حالة عدم اعرتا�ض الهيئة على التعرفة وال�شروط املقرتحة خالل خم�سة
ع�شر يوم عمل ت�صبح �سارية املفعول اعتبارا من اليوم اخلام�س ع�شر � ،أو من
التاريخ الذي اقرتحه املرخ�ص له � ،أيهما �أ�سبق .
 - 13تقدمي خدمات النفاذ :
 1-13مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية  ،يتعني
على املرخ�ص له �أن يوفر بناء على طلب معقول من �أي موفر خدمة �أو م�شغل
مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إىل الأنظمة املرخ�صة .
 2-13يخ�ضع توفري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�صاالت ال�سارية فـي حينه  ،وتو�صيات و�إر�شادات الهيئات الدولية الأخرى ،
وكــل اللوائــح والقــرارات والأوامــر والإر�شــادات ال�ساريــة املفع ــول ال�ص ــادرة ع ــن
الهيئة .
 3-13يتعني على املرخ�ص له �أن يوفر خدمات النفاذ خالل فرتة ثالثة �أ�شهر من
تاريخ تقدمي الطلب كحد �أق�صى  ،وفـي حالة عدم تو�صل الطرفني �إىل اتفاق
خالل هذه الفرتة حتال نقاط اخلالف �إىل الهيئة .
 4-13يعفى املرخ�ص له من توفري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،بالأخ�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
 - 2عندما تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ � ،أو يحتمل �أن تت�سبب فـي خطر �أو تلف
�أو �أذى لأي �شخ�ص �أو ممتلكات .
�	- 3إذا كان هناك احتمال فـي �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فـي �إحداث تلف
�أو تداخل فـي عمل الأنظمة املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي
تقدمها .
 - 4عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
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 - 14خدمات �إعادة البيع :
 1-14مع مراعاة �أي لوائح خا�صة بالربط البيني �أو �إعادة البيع يلتزم املرخ�ص له
خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوم عمل من تاريخ تقدمي �أي موفر خدمة لطلبه ،
�أن يعقد معه اتفاقا لتوفري خدمات ات�صاالت يت�ضمن �شروطا معقولة  ،ب�شكل
ميكنه من توفري خدمات �إعادة البيع وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط والأ�سعار
التي حتددها الهيئة .
	2-14ال يلتزم املرخ�ص له بعد موافقة الهيئة ب�أن يعقد االتفاق املن�صو�ص عليه فـي
ال�شرط (� )1-14إذا كان يرتتب عليه �أي من احلاالت الآتية :
 - 1يت�سبــب �أو من املحتم ــل �أن يت�سبب فـي خطـ ــر �أو تلـ ــف �أو �أذى لأي �شخ ــ�ص
�أو ممتلكات .
 - 2يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
	- 3ال يبدو معقوال من الناحية العملية فـي �ضوء �أي من �شروط هذا
الرتخي�ص ومتطلبات تو�سعة النظام املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ()1-2
�أو غري مالئم من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
 - 15خدمة الطرف الثالث :
 1-15يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكي يتمكن من �أن يوفر خدمات
االت�صاالت من خاللها .
	2-15ال ينطبق ال�شرط (� )1-15إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأي من
الأ�سباب التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
 - 1خارج عن �سيطرة املرخ�ص له .
 - 2يت�سبــب �أو من املحتمــل �أن يت�سبب فـي خطــر �أو تل ــف �أو �أذى لأي �شخــ�ص
�أو ممتلكات .
 - 3يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
 - 4ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
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 - 16الربط البيني :
مع عدم الإخالل ب�أحكام الربط البيني املن�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت
والئحته التنفيذية  ،يجب مراعاة الآتي :
 1-16اتفاقات الربط البيني .
 1-1-16يلتزم املرخ�ص له خالل ثالثة �أ�شهر من تقدمي الطلب من م�شغل
مرخ�ص �آخر �أو موفر خدمة �أن يعقد معه اتفاقا فـي احلدود
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )3-1-16وذلك لربط
�أنظمة امل�شغل املرخ�ص الآخر بالأنظمة املرخ�صة فـي نقاط ربط
مالئمة فنيا وتوفري خدمات االت�صاالت الأخرى التي تعد �ضرورية
للم�شغل املرخ�ص الآخر لكي يوفر خدمات االت�صاالت ملنتفعيه  ،وفـي
حالة عدم تو�صل الطرفني �إىل اتفاق خالل املهلة املحددة  ،يحال
النزاع �إىل الهيئة للف�صل فيه طبقا لل�شرط (. )3-16
	2-1-16ال ينطبق ال�شرط (� )1-1-16إذا كان الطلب من وجهة نظر الهيئة
يتحقق فيه �أي مما ي�أتي :
 -1يتعار�ض مع قانون تنظيم االت�صـاالت �أو �أي قوانني �أخرى �سارية ،
�أو اللوائح �أو القرارات �أو الأوامر �أو الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة .
 - 2يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي
�شخ�ص �أو ممتلكات .
 - 3يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل
الأنظمة املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي تقدمها .
 - 4ال يــبدو معقوال من الناحية العملية �أو غيـر مالئم من الناحية
الفنية �أو االقت�صادية .
 3-1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن �أي اتفاق يعقده مبقت�ضى ال�شرط ()1-1-16
تتوفر فيه ال�شفافية وعدم التمييز واملو�ضوعية ومنا�سبة ومعقولية
ال�شروط ويت�ضمن الآتي :
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 - 1الطريقة املطلوبة لإن�شاء و�صيانة التو�صيالت وعدد نقاط التو�صيل
التي يجب �أن تن� أش� .
 - 2عدد نقاط التو�صيل التي يجب �أن تن�ش�أ .
 - 3دخــول املرافــق �أو الأرا�ضــي الالزمــة وا�ستخدامه ــا بغر�ض دعــم
الربط البيني .
 - 4التواريخ �أو املدد املطلوبة للربط البيني .
� - 5سعة الإر�سال ال�ضرورية التي ت�سمح بربط بيني فعال .
 - 6ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال (وي�شمل ذلك
طرق الرتقيم ونظام الإ�شارات) و�أي �شروط خا�صة مطلوبة
للحفاظ على جودة مقبولة للإ�شارة .
�	- 7أحكام االلتزامات الطارئة لأي من الطرفني كنتيجة للربط
البيني .
�	- 8أحكام دفع الأجور .
 - 9املحافظــة على م�ستويــات جــودة اخلدمــة بني نقاط انتهائيـة مبــا
فـي ذلك توفري املعاجلة حلاالت الإخفاق فـي الوفاء مب�ستويات
اخلدمة و�صيانة الأنظمة .
�	- 10إجراءات ت�سوية الفواتري .
�	- 11إجراءات الطلب والتنب�ؤ والتوفري والفح�ص واالختبار و�إدارة
احلركة .
� - 12إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
� - 13إجراءات نقل الرقم .
 - 14توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
 - 15الإجراءات الر�سمية حلل املنازعات .
 4-1-16ال ي�صبح االتفاق املعقود مبقت�ضى ال�شرط ( )1-1-16نافذ املفعول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها ،
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ويجب �أن تتخذ الهيئة قرارها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إحالة
االتفاق �إليها  ،وفـي حالة موافقتها تخطر املرخ�ص له كتابة  ،وفـي
حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرف�ض م�سببا وعليه تعديل
االتفاق وفقا لهذا القرار للح�صول على موافقة الهيئة عليه .
 5-1-16فـي حال �إجراء �أي تعديل على االتفاق ال ي�صبح نافذ املفعول �إال بعد
�أن يقدم للهيئة للح�صول على موافقتها وعليها �أن تتخذ قرارها
خالل ثالثني يوم عمل وتبلغ املرخ�ص له بقرارها كتابة  ،وعليه
�إجراء التعديالت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .
 6-1-16يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�شغيلية واملحا�سبية
التي قد تطلبها لتت�أكد �أن متطلبات هذا ال�شرط قد مت الوفاء بها ،
على �أن حتافظ الهيئة على �سرية �أي معلومات زودت بها وفقا لهذا
ال�شرط و�صنفت على �أنها �سرية .
 7-1-16تقوم الهيئة من وقت لآخر بن�شر معلومات كافية ومالئمة وحديثة
عن اتفاقات الربط البيني بني امل�شغلني املرخ�صني �أو/و موفري
اخلدمة  ،وفـي حال عقد املرخ�ص له اتفاقا مع م�شغل مرخ�ص �آخر
فعليه �أن ي�ضمن توفره علنيا لباقي امل�شغلني املرخ�صني .
 8-1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة
ب�ش�أن م�شاركة امل�شغلني املرخ�صني �أو موفري اخلدمة الآخرين �أو �أي
ت�سهيالت �أو بنى حتتية فيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت العامة .
 2-16مبادئ �أ�سعار الربط البيني .
 1-2-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن تكون الأ�سعار التي يفر�ضها مقابل توفريه
خلدمات االت�صاالت مبوجب ال�شرط ( )1-1-16مبنية على �سعر
التكلفة ومربرة  .وحت�سب هذه الأ�سعار بناء على تقييم معقول
للتكاليف املرتبطة ب�إن�شاء الربط البيني وتوفري خدمات االت�صاالت
التي يطلبها م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة .
 2-2-16فـي حتديد �أ�سعار الربط البيني يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
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 - 1يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة الربط البيني والت�سهيالت فـي جميع
الأحوال معقولة وبدون متييز بني املنتفعني ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
 - 2يجب �أن ت�ضمن �أ�سعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقوال
للمرخ�ص له بعد ح�ساب تكاليف ت�شغيل النظام املرخ�ص  ،وتوفري
اخلدمات املرخ�صة .
 - 3ت�صاغ �شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غري اقت�صادي وغري
مبني على تكلفة الأنظمة املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك رزم اخلدمات  ،حتى
ال يتم حتميل امل�شغل املرخ�ص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل
خدمات �أو مرافق ال يحتاجها .
 - 4عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب الأنظمة املرخ�صة ،
و�أنظمة امل�شغل املرخ�ص �أو موفر اخلدمة يتعني على طالب الربط
البيني �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار اال�ستخدام الن�سبي لأجهزة ومعدات كل
طرف من الأطراف امل�شرتكة فـي هذا الربط .
 - 5ت�ستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ( )LRICك�أ�سا�س
مبدئي حل�ساب تكاليف كل من الربط البيني واخلدمة ال�شاملة
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )3من هذا الرتخي�ص  ،وذلك بعد
�سنتني من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
�	- 6إذا بنيت �أ�سعار الربط البيني على التعرفة املوحدة للخدمات املماثلة
املقدمة ملنتفعي املرخ�ص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأ�سعار لت�أخذ
بعني االعتبار �أي توفري فـي التكلفة يرتبط بتقدمي اخلدمة �إىل
امل�شغل املرخ�ص طالب الربط البيني .
	- 7ال يحق للمرخ�ص له فر�ض �أي غرامات ت�أخري �إال طبقا ل�شروط االتفاق
املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط ( ، )1-1-16وبعد احل�صول على موافقة
الهيئة .
 3-16حل نزاعات الربط البيني
 1-3-16مع عدم الإخالل مبا تن�ص عليه اللوائح ال�صادرة طبقا لقانون
تنظيم االت�صاالت � ،إذا مل يتم التو�صل �إىل االتفاق املن�صو�ص عليه
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فـي ال�شرط ( )1-1-16خالل الثالثة �أ�شهر للمرخ�ص له �أو امل�شغل
املرخ�ص �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة  ،وعليها �أن حت�سم النزاع خالل
�ستة �أ�شهر من تاريخ الإحالة  ،على �أن ي�شتمل قرار احل�سم على فر�ض
�أي �شروط معقولة تراها �ضرورية بح�سب الظروف .
 2-3-16فـي حال ن�شوب نزاع بني الطرفني حول االتفاق �أو �أي �أمر يتعلق به ،
يجوز لأي منهما �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة للف�صل فيه وفقا لل�شرط
(. )1-3-16
 3-3-16يقدم الطرف الذي �أحال النزاع �إىل الهيئة كل املعلومات ال�ضرورية
التي متكنها من حتديد طبيعة النزاع  ،و للطرف الآخر �أن يقدم
املعلومات التي يراها �ضرورية لتدعيم وجهة نظره  ،و للهيئة �أن
تطلب من �أي من الطرفني تزويدها باملزيد من املعلومات  ،و�أن حتدد
الفرتة الزمنية التي يجب �أن تقدم املعلومات خاللها  ،وتخطر الهيئة
الطرفني بقرارها كتابة  ،وعلى املرخ�ص له تنفيذ قرار الهيئة .
 - 17التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-17يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-17على املرخ�ص له الت�أكد من �أن كل مكونات الأنظمة املرخ�صة والأجهزة املربوطة
بها والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمدة وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو تتوافق مع موا�صفات
فنية حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
 - 18ربط الأجهزة الطرفية الراديوية :
 1-18على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أي
جهـ ــاز طرفـي متـ ــت املوافقـ ــة علي ـ ــه وفق ــا لأحكـ ــام قانـ ــون تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
�أو اللوائح ال�سارية �أو تتوفر فيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة
ويتبناها املرخ�ص له .
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� - 19إ�صدار الفواتري :
	1-19ال يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل
مبلغ مدرج فيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
 2-19يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي
ل�سريان الرتخي�ص الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري
وفقا لل�شرط ( . )1-19ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه الالئحة
قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق .
 3-19على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تراها الهيئة �ضرورية للت�أكد
من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري تت�صف باخل�صائ�ص الواردة فـي الالئحة
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( ، )2-19ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة
ال تقل عن �سنتني من تاريخ �إعدادها .
 4-19على املرخ�ص له �أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر ب�أي معلومات
تطلبها للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري  ،و�أن ي�سمح
لأي �شخ�ص ميثلها بحرية الدخول �إىل �أي موقع لفح�ص �أو اختبار نظام �إ�صدار
الفواتري �أو �أي جزء منه .
 5-19على املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ ت�شغيل النظام
�أن يقدم معلومات مبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه  ،فيما يتعلق
ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري تعرفة معقولة تقرها
الهيئة .
 - 20الرتقيم :
على املرخ�ص له االلتزام باللوائح الراديوية ال�صادرة عن االحتاد الدويل لالت�صاالت
املتعلقة بتخ�صي�ص هويات اخلدمة املتنقلة البحرية ( . )MMSI
 - 21تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية :
 1-21تخ�ص�ص الهيئة للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات الراديوية
�أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا تن�ص عليه
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خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة
حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
 -1التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صانة
بحيث ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها .
 - 2عدم ال�سماح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستعمل �أيا من الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف املرخ�ص له
�أو خموال بذلك .
 - 3الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
 - 4ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي وقت �إىل
حمطاته الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ ،
وذلك من �أج ــل التحقـ ــق من التزام املرخ ــ�ص لـ ــه ب�شـ ــروط الرتخيـ ــ�ص ،
�أو فح�ص م�صادر الت�شوي�ش على م�شغل �آخر �أو جهة �أخرى .
 - 5تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل
فورا  ،بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانون
تنظيم االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل
املرخ�ص له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي �أو خمالفة �أحكام
قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 22التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف :
 1-22يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفني العمانيني
ل�شغـ ــل الوظائ ــف املتاح ــة فـي هيكل ــه التنظيمــي الفنــي والإداري وعلــى كــل
امل�ستويات  ،وبتحقيق ن�سب التعمني املو�ضحة بامللحق ( �أ) لكل مرحلة  ،وللهيئة
توقيع الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب .
 2- 22للمرخـ ــ�ص له توظي ــف خرباء �أجانب لرتكي ــب وت�شغي ــل و�صيان ــة وا�ستغالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
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والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفه  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 23التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية والقوانني ذات
ال�صلة :
 1-23يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية املعلومات
و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله من �أي �شخ�ص يزوده
باخلدمات املرخ�صة وذلك عن طريق و�ضع الإجراءات املنا�سبة وتطبيقها
للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
 2-23على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
علــى ال�سريــة بالقــدر الذي ير�ضي الهيئــة بنــاء على طلبهـا املعقــول  ،وفــاء
مبتطلبات ال�شرط (. )1-23
 3-23يلتزم املرخ�ص له ب�أن ال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت على
مكاملات هاتفية جارية �أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك فـي
احلاالت التي يبينها القانون وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فيه وبعد احل�صول
على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-23للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذي �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع ،
وعلى املرخ�ص له فـي احلالتني �إعالم املنتفع الذي �ست�سجل مكاملاته  ،و�أن
يحتفظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعني الذين قد ت�سجل مكاملاتهم
و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 - 24حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-24يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله �أو �أعمال فروعه الآتية :
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 - 1خدمة ال�صوت الأ�سا�سية مبعاونة عامل اخلدمة .
 - 2خدمة البيانات العامة .
 - 3خدمة املعلومات .
 - 4خدمات االت�صاالت اخلا�صة .
 - 5خدمات القيمة امل�ضافة .
 - 6بيع وت�أجري و�صيانة الأجهزة الطرفية والأجهزة الراديوية .
 2-24علــى املرخ�ص لــه �أن يحتفــظ بال�سجــالت التــي تبني التحويــالت املادي ــة بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1-24
 - 25حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة :
	1-25ال يجوز للمرخ�ص له فيما يتعلق بالأ�سعار �أو ال�شروط املطبقة �أو �سواها
�أن يظهر �أي تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أي متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أي فئة �أو �صفة  ،فيما يتعلق بتزويدهم
باخلدمات املرخ�صة  .ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
�إذا ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا
العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب .
	2-25ال يجوز للمرخ�ص له �أن ينخرط فـي �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى ،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�	-1إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن فـي �أي �سوق خدمة ات�صاالت .
 - 2الدخول فـي اتفاقات مع �أي م�شغل مرخ�ص �آخر �أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار �أو توزيع املنتفعني �أو �أ�سواق خدمة معينة �أو فر�ض �أي
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
 - 3ا�ستغالل املعلومات التي ح�صل عليها من مرخ�صني �أو موفري خدمة
�آخرين لأغرا�ض منافية للمناف�سة .
للهيئة وحدها ح�سم ما �إذا كان �أي عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا لهذا
ال�شرط واتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
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 - 26متطلبات املحا�سبة :
 1-26على املرخ�ص له خالل خم�سة �أ�شهر من نهاية كل �سنة مالية � ،أن ي�سلم الهيئة
ميزانيته املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات املتعلقة
بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة بتقرير
من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل �صحيح
املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فيها  ،و�أن هذه البيانات قد �أعدت
وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-26يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم للهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص اقرتاحا بالنظام املحا�سبي الذي ي�سمح بت�سجيل اال�ستثمارات
والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة
فـي ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا على بيان
عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط البيني بناء
على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ ت�سليمه لها .
 3-26للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط ()2-26
�أو �إذا ارتـ ـ�أت خ ــالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديــال لهــذا النظ ــام �أ�صبــح مطلوبــا ،
�أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى خالل فرتة معقولة نظاما حما�سبيا حمددا .
 4-26للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص
له تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة حتددها له .
� 5-26إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (، )2-26
�أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي حتقيق �أهدافه
املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط ور�أت الهيئة �أنه من ال�ضروري مراقبة التقيد
ب�أحكام ال�شرط ( )24من هذا الرتخي�ص  ،فلها �أن تطلب من املرخ�ص له �أن
يوفــر بعــ�ض اخلدمــات املرخ�صــة من خــالل ق�ســم �أو �أق�ســام منف�صلــة � ،أو فــرع
�أو فروع منف�صلة � ،أو تابع �أو تابعني منف�صلني .
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 - 27االلتزام بتوفري املعلومات :
 1-27على املرخ�ص له �أن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها
وفق ــا للطريق ــة التي حتددهـ ــا  ،و�أن ي�ضعهـ ــا فـي متناولهـ ــا فـي الوقت الـ ــذي
حتدده  ،وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية
و�أي بيانات �أخرى .
 2-27عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�صول على املعلومات وتوفريها للهيئة � ،إال
�إذا ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-27يتيح املرخ�ص له للهيئة �أو من تفو�ضهم حرية الو�صول فـي �أي وقت �إىل
كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفيذ �شروط
الرتخي�ص .
 - 28الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم :
 1-28يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة عن �أي تغيري فـي ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهم
ال�شركة ب�أي طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري �سيجعل عدد
الأ�سهم التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إىل الأ�سهم التي يعرف املرخ�ص
له �أن ممثلني له يحملونها � ،سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري �أيا من الن�سب
الآتية :
. %5 -1
. %10 -2
. %20 -3
. %33٫3 -4
. %50 -5
. %66٫6 -6
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 2-28فـي �أي حالة من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-28يجب �أن يتم
الإبالغ قبل ثالثني يوما من التاريخ الذي ي�صبح فيه التغيري فـي امللكية �ساري
املفعول .
 3-28يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي �أي �شركة
ذات عالقة وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث
من خم�سني باملائة ( )% 50من �أ�سهم املرخ�ص له .
 - 29ر�سوم الرتخي�ص :
يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم التالية :
�أ  -ر�س ــم �إ�ص ــدار الرتخي�ص لأول م ــرة مبلغـ ــا قدره( )20000ع�شرون �ألف ري ــال
عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على واحد باملائة ( )%1من �إجمايل الإيرادات
ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة ويدفع �سنويا مقدما فـي ميعاد
ال يتجاوز �أول يناير من كل عام  ،وفـي حالة الت�أخر عن دفع مبلغ الر�سم فـي
موعده يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك
التجاريــة التي يتم ن�شرهـا مـن وقـت لآخر من قبل البنـك املرك ــزي العمان ــي
عن كل يوم ت�أخري .
 - 30حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة :
للمرخــ�ص ل ــه حق متديــد الكوابــل وتركي ــب النظام املرخــ�ص فـي مناطـق حـق املــرور
العام  ،فيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة للخدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية والقوانني والقرارات املعمول بها
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 31حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-31يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إىل �أي �شخ�ص �آخر
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
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 2-31كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من
خالل التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو الت�صفية �أو �إعادة التنظيم
�أو غري ذلك  ،يتعني عليه ك�شرط الكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص
�أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 - 32النزاع ـ ـ ـ ــات :
للهيئة حق النظر فـي النزاعات التي تن� أش� بني املرخ�ص له واملرخ�صني �أو موفري
اخلدمة الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فيها وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
ال�سارية والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها ملزمة
جلميع الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إىل هيئة حتكيم .
 - 33الغرام ـ ـ ــات :
مع عدم الإخالل ب�أي جزاءات �أو غرامات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ،أو �أي
عقوبات من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت والقوانني الأخرى � ،أو اللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها يطبق الآتي :
�	1-33إذا ف�شل املرخ�ص له فـي �إ�صالح �أي �ضرر نا�شئ عن عدم االلتزام ب�أي من �شروط
الرتخي�ص تفر�ض عليه الهيئة غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة
لإ�صالح ال�ضرر .
 2-33تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة بجوانب الإخالل  ،ويعطى مهلة معقولة
تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن خم�سة ع�شر يوما ليقدم خطة عمل لإ�صالح
ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل تت�ضمن املدة الالزمة لتنفيذها  ،وللهيئة �إقرار
اخلطة و�إخطار املرخ�ص له لتنفيذها .
�	3-33إذا مل تقر الهيئة اخلطة �أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفيذها خالل املدة املحددة
تفر�ض عليه الغرامة املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1-33
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امللحق (�أ)
ن�سب التعميـــــــــــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :

امل�ستــوى

بعد ( )12بعد ()24
عند التاريخ �شهرا من �شهرا من
التاريخ
التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص

بعد
( )36بعد ()48
�شهرا من
�شهرا من
التاريخ التاريخ الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص

موظف تنفيذي

%17

%33

%33

%50

%50

مدير

%13

%37

%50

%50

%50

رئي�س دائرة
(املهند�سون)

%54

%60

%70

%70

%70

رئي�س ق�سم
(الفنيون)

%70

%72

%75

%77

%87

اخت�صا�صي
(العمالة املاهرة)

%80

%82

%87

%90

%91

موظف م�ساندة

%76

%84

%92

%94

%94

الإجمالــــــي

%68

%79

%86

%88

%90

فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ( )1-22من هذا الرتخي�ص .
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وزارة التجارة وال�صناعة
قــرار وزاري
رقـم 2013/12
باعتماد موا�صفات قيا�سية دولية
كموا�صفــات قيا�سيــة عمانيــة ملزمـــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ,
و�إلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2005/102بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة التجـارة وال�صناعــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إىل القرار الوزاري رقم  86/30باعتبار املوا�صفة القيا�سية رقم م .ق .عم �" 85/83سخانات
املياه الكهربائية املنزلية من النوع التخزيني "موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2005/41بالعمل مبوا�صفات قيا�سية دولية �أو �أجنبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعتمد املوا�صفات القيا�سية الدولية التالية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة :
 - 1م ق عم ( �آي �إي �سي ) رقم  IEC60095 - 1/2006اخلا�صة ببطاريات الر�صا�ص
احلم�ضية لبدء احلركة  -اجلزء رقم  : 1متطلبات عامة وطرق اختبار .
 - 2م ق عم ( �آي �إي �سي )  -رقم  IEC60335 - 2 - 21/2009اخلا�صة مبتطلبات
ال�سالمـ ــة للأجه ـ ــزة الكهربائي ــة املنزلي ــة امل�ستخدمـ ــة ف ــي الأغ ـ ــرا�ض املنزلي ــة
ومـا ي�شابهها  -اجلزء رقم  : 21-2متطلبات خا�صة ب�سخانات املياه من النوع التخزيني .
 - 3م ق عم ( �أيزو ) رقم  ISO 20345 : 2011اخلا�صة مبعدات احلماية ال�شخ�صية -
�أحذية ال�سالمة .
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املــادة الثانيــــة
يجب �أن ترفق بكل �شحنة م�ستوردة من املنتجات الواردة فـي املادة الأوىل من هذا القرار
�شهادة تفيد مطابقتها لهذه املوا�صفات القيا�سية .
املــادة الثالـثــــة
متنح امل�ؤ�س�سات وال�شركات مهلة �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا القرار ال�ستنفاد املخزون
بالأ�سواق من املنتجات الواردة فـي املادة الأوىل من هذا القرار .
املــادة الرابعــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة اخلام�ســــة
يلغى القرار الوزاري رقم  ، 86/30وكل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من ربيع الأول 1434هـ		
		
املوافــــق  9 :من فربايــــــــــر 2013م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة العــــدل
قــرار وزاري
رقم 2013 /18
بتعديل القرار الوزاري رقم 2003/14
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي بلدية م�سقط
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/8
و�إىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
و�إىل القرار الوزاري رقم  2003/14بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي
بلدية م�سقط ،
و إ�لـى كتـاب وزيــر ديــوان البـالط ال�سلطاين رقم  54/1/13بتاريخ  23من �صفــر 1434هـ
املوافق  6من يناير 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل الفقرة (ب) من البند "�أوال" من املادة ( )1من القرار الوزاري رقم 2003/14
امل�شار �إليه الوظائف الآتية :
 م�شرف مكافحة �آفات وم�ساعده . م�شرف نظافة عامة وم�ساعده . مراقب �أودية و�ساحات عامة .املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إىل البند "ثانيا" من املادة ( )1من القرار الوزاري امل�شار �إليه الوظيفة الآتية :
مراقب �أودية و�ساحات عامة .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434 / 3 / 25 :هـ
املــوافـــق 2013 / 2 / 6 :م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة
�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
بيـــــــــان
ك�شف بامل�صنفات الأدبية والعلمية والفنية املودعة وذلك تنفيذا لأحكام املادة (  ) 34من قانون
حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/65
نوع
رقم
الـمـ�ؤلف/النا�شر اجلن�سية
امل�صنــــــــــف
الإيداع امل�صنف
مروان بن حممد
عـ ـ ـ ـمـ ــاين
الكــوب العـ ــجيـ ـ ـ ـ ــب
 1966قر�ص
بن حمود البو�صافـي
مازن بن خمي�س
 1967قر�ص smart casheir machine
عـ ـ ـ ـمـ ــاين
بن �صالح احل�سني
اثر برنامج تدريبي مقرتح
فـي �إك�ساب معلمي الريا�ضيات
خالد عبداملعطي
مـ ـ ـ ـ ـ ـغــربي
مهارات معاجلة الأخطاء
 1968قر�ص
عبد ال�سالم بوجردة
ال�شائعة فـي اجلرب لدى طالب
ال�صف الثامن الأ�سا�سي
1969

قر�ص

برنامج تدريبي با�سم (ويانا)

1970

كتيب

دلة عمانية على �شكل فال�ش

1971

1972

�شركة نفط عمانية
مانع بن �سعيد
بن خلفان ال�سيابي
بدر بن مبارك
بن عمر البلو�شي

عـ ـ ـ ـمـ ــاين
عـ ـ ـ ـمـ ــاين

ال�شركة الوطنية العمانية
قر�ص
خلدمات الكاتب العدل
قرن اخلنجر العماين (الر�أ�س)
من عظام الإبل و�أ�شجار حملية
الهيئة العامة لل�صناعات جهة
قر�ص (�شجرة اجلوز � ،شجرة العتم ،
حكومية
احلرفية
�شجرة العلعالن ) مبحافظة
الداخلية باجلبل الأخ�ضر
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عـ ـ ـ ـمـ ــاين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف

1973

قر�ص

1974

قر�ص

1975

قر�ص

1976

قر�ص

1977

كتيب

1978

قر�ص

1979

قر�ص

1980

قر�ص

امل�صنــــــــــف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

اجلن�سية

عبداللـه بـ ــن زاهـ ـ ـ ــر
الرواحي  ،مو�سى
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربة عـ ـ ــامل و�أ�س ـ ـ ـ ـ ــرار بن عي�سى بن حممد
حمود عـ ـ ـ ـمـ ــاين
ال�صبيحي � ،سليمان
ال�سمري  ،مروه �سيف
ال�سيابية
عقيل بن �سامل
عـ ـ ـ ـمـ ــاين
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباع
بن علي اجلحفلي
الكتيب الذي يحمل الفكرة
ال�شاملة للملتقى اخلليجي �سريابي�س لتنظيم املعار�ض جهة
خا�صة
الرابع لل�سياحة الذي �سوف واملهرجانات الدولية
يقام فـي �إمارة الفجرية
جهة
النماء لال�ست�شارات
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خا�صة
الإدارية
مانع بن �سعيد
دلة العمانية على �شكل ميدالية
عـ ـ ـ ـمـ ــاين
بن خلفان ال�سيابي
(جمموعة من النقو�شة)
هاجر حمد
�سامل �سعيد عمانية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرة الف�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ال�شكيلي
هاجر حمد
�سامل �سعيد عمانية
�أمي ـ ـ ــرة فـي عال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي
ال�شكيلي
�سلطان الرئي�سي � ،آدم
الرا�شدي � ،سمرية ال�شرجي ،
رهام البلو�شي � ،أمل
�صندوق احلوالي�س
البلو�شي  ،بريرة العلوي  ،عـ ـ ـ ـمـ ــاين
فاطمة احلارثي  ،فاطمة
اجلابري  ،هزاع املعمري ،
زكية الغماري
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف

امل�صنــــــــــف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

اجلن�سية

1981

قر�ص

معر�ض الدمى للزي
التقليدي العماين للطفل

نربا�س احلياة الع�صرية

جهة
خا�صة

1982

كتاب

كيفية درا�سة عقليات املجتمع
وت�صنفهم وخا�صة لل�شباب
و�آلية وكيفية ا�ستخدام قوة
الكلمة ون�شرها مب�صداقية

ماهر بن حمد
بن حمود امل�سكري

عـ ـ ـ ـمـ ــاين

1983

قر�ص

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ال�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة

�سعود بن حماد
بن ن�صيب الهنائي

عـ ـ ـ ـمـ ــاين

ن�سيبة بنت من�صور
بن حمود امل�شرفـي

عـ ـ ـ ـمـ ــانية

فال�ش ميموري على �شكل
�صورمن
1985
اك�س�سوارات رجالية ون�سـائية
مناذج
تراثية

�صور من
1986
منوذج

منوذج من
1987
ت�صميم
1988

قر�ص

مروة احلب�سي  ،عزة
احلميدي  ،انتهاج الطوقي ،
ع�صام البلو�شي  ،مروة
الهدابي � ،سحر العمري ،
عـ ـ ـ ـمـ ــاين
حافظـة حل ــفظ الــجرائد
عائ�ش ـ ـ ــة النعمـ ـ ـ ـ ــاين ،
زينب البطراين  ,مرمي
الرا�شـ ـ ــدي  ،غـ ـ ـ ـ ـ ــالم
البلو�شي  ،نوح الزدجايل
ت�صميم خا�ص حلقيبة
احلا�سوب حممول
مركز عر�ض الأزياء للزي
التقليدي العماين والعربي
للمر�أة والطفل
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منذر عبداللـه �سامل
العامري

عـ ـ ـ ـمـ ــاين

نربا�س احلياة الع�صرية عـ ـ ـ ـمـ ــاين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف

امل�صنــــــــــف

�شجر الأ�سر احلاكمة فـي
 1989قر�ص منطقة اخلليج منذ �أكرث من
�ستة قرون
ميداليات �شعار
 1990ت�صاميم +
اخلنجر العماين
قر�ص
ملعب جولف
 1991ت�صميم
1992

كتاب

املحرتف فـي الكيمياء

1993

قر�ص

رواد تكاتف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

اجلن�سية

حماد عبداللـه حميد
اخلاطري

ام ـ ـ ـ ـ ــاراتي

الك�أ�س الدولية

جهة
خا�صة
بريطاين

براين اوك�سربينغ
عبدالعزيز بن �سليمان
بن عبداللـه العربي

عماين

�شركة النفط العمانية

جهة
خا�صة

داود بن �سليمان
اخلريطة الهيدوجرافية
بن حمد الكلباين
 1994كتاب وم�ستقبلها فـي �سلطنة عمان
متحف فاكهة القران
 1995قر�ص
�سعد �أحمد �صالح احلجى كويتي
�إناء �صغري من الف�ضة مزخرف
من اخلارج بنموذج اخلنجر
منوذج من العماين (� )2إناء من الف�ضة
م�سعود
بنت
أ�سماء
�
عمانية
 1996الت�صاميم مربوط بنموذج اخلنجر
اخلرو�صية
العماين ( )3جممر مطلي
بالف�ضة مزخرف بنقو�ش
تراثية
عماين

Copyright for online TV
Oman

1997

قر�ص

1998

�إن�شاء معهد �أو مركز متخ�ص�ص
قر�ص لتدريب وت�أهيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة الب�صرية
فـي �سلطنة عمان
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�أحمد حمي الدين �صربة لبناين
�سامل بن حممد
بن خلفان الرواحي

عماين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف
1999

كتيب

2000

كتاب

2002

قر�ص

2003

قر�ص

2004

كتيب

2005

كتيب

2006

منوذج

 2007ت�صاميم
� 2008صحيفة
2009

كتيب

2011

كتيب

2012

قر�ص

امل�صنــــــــــف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

كمال بن ناجي
كفر طوب
علي اليافعي
 Omanproductfinder.comاملتزامن للإعالنات
والن�شر
هيثم بن �سليمان بن
جهاز منظار مالحي تقني
عبداللـه امل�سلمي
لتحكيم املباريات الريا�ضية
ت�صاميم االحتاد العام للعمال �أبو عثمان ال جمعة
للتجارة واملقاوالت
�سلطنة عمان
�أمل بنت حممد �سيف
بنت الوادي
ال�سابعي
واحة النيل الع�صرية
كلمات �أغنية
�ش م م
عايدة بنت عبداللـه اخلالد
باب الرحمة
الروا�س
قي�س اجللنداين  ,عائ�شة
�شموع الريدان للبان
النعمان ـ ـ ــي � ،أ�سمـ ـ ـ ـ ـ ــاء
فـي الفخاريات
احل�سيني  ،عي�سى ال�شحي
�إينا�س ال�شيادية � ،أمل
تلـم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــذنا
املحروقي  ،زوينة الريامي
حممد بن ربيع
هيئة �سداد الدين املتعرث
بن عبداللـه الرم�ضاين
حممد بن ربيع
هيئة حماية ودعم املبتكرين
بن عبداللـه الرم�ضاين
يعقوب بن يو�سف
علب على �شكل عمالت نقدية
بن �سعيد العامري
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اجلن�سية
عماين
جهة
خا�صة
عماين
جهة
خا�صة
عمانية
جهة
خا�صة
عمانية
عماين
عماين
عماين
عماين
عماين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف
2013

قر�ص

2014

قر�ص

 2015ت�صميم
2016

كتاب

2017

كتاب

قر�ص +
2019
كتيب
قر�ص +
2020
كتيب
2021

كتاب

2022

كتاب

2023

كتاب

2024

قر�ص

امل�صنــــــــــف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

مروان بن حممد
ملعقة مذاق
بن حمود البو�صافـي
مرمي بنت عبيد
كلمات ت�شبهني
بن مفتاح ال�شكيلي
مهيمن بن يعرب
جزيرة ال�سلطان قابو�س
بن �سامل الربواين
البحرية
م�ؤ�س�سة الدينار لل�صحافة
Hotel & travel
والن�شر
الريا�ضيات البحتة لل�صف ن�صري بن خلفان بن ن�صري
الثاين ع�شر
اجلابري
ال�شاعر  /حممد بن خلف
ينابيع ال�شعر من رياح امل�سك
بن حامد املجرفـي
عزة بنت حمود
�سيناريو وحوار
بن �سليم الق�صابي
م�سل�سل ثالوث تعويذة
ال�صفات النف�سية ل�سماحة
�سامل بن را�شد بن �سعيد
ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
بن را�شد البو�صافـي
من خالل �إنتاجه الفكري
ر�ؤية حتليلية للأو�ضاع القبلية �سامل بن �سليم بن �سامل
ال�سعدي
فـي نظام املفاهيم االجتماعية
كتاب الإ�ستزراع ال�سمكي
عادل ن�صر زكي جندي
فـي الأقفا�ص
ت�صميم لفنجان يحمل �صورة
اخلنجر العمانية ويحمل �صورة
يعقوب بن يو�سف العامري
لربج ال�صحوة واملعامل الأثرية
العمانية
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اجلن�سية
عماين
عماين
عماين
م�ؤ�س�سة
جتارية
عماين
عماين
عمانية
عماين
عماين
م�صري
عماين
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف
2025

كتاب

2026

كتاب

2027

كتيب

2028

كتيب

امل�صنــــــــــف

الـمـ�ؤلف/النا�شر

كتاب كتابي فـي تعليم القراءة
بالقر�آن الكرمي
كتابي فـي تعليم القراءة
والكتابة

د� .سامل بن خلفان
بن حميد اخلايفي
د� .سامل بن خلفان
بن حميد اخلايفي
علي بن �سامل
بن �أحمد املع�شني

ال�سهل فـي جدول ال�ضرب
م�شروع ت�صميم م�سجد الل�ؤل�ؤة
 IDEA CONCEPTPEARL Mosque

CHEAH ENG KEAT

اجلن�سية
عماين
عماين
عماين
ماليزي

قرن اخلنجر من الأ�شجار
املحلية (اجلوز  -اجلوافة -
الهيئة العامة لل�صناعات جهة
 2029كتيب املبطان  -ال�سمر  -ال�شري�ش -
حكومية
احلرفية
ال�ساج الزام  -ال�سدر  -القرط
 امل�سرح )م�شروع جمال�سنا الوطني
نا�صر بن �صالح
 2030كتاب التوعوي للحد من احلوادث
عماين
بن غافل الغازي
املرورية فـي ال�سلطنة
خمططات عمان املعلوماتية
حمد بن �سعود
 2031خمططات (�أهم القالع واحل�صون
عماين
بن حممد البو�سعيدي
والأ�سوار العمانية)
مهيمن بن يعرب
مركب �سياحي جوي بحري
 2032ت�صاميم
عماين
بن �سامل الربواين
غوا�ص
حممد بن ربيع
الهيئة الوطنية لنزاهة العمل
 2033قر�ص
عماين
بن عبداللـه الرم�ضاين
والإجازات
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نوع
رقم
الإيداع امل�صنف

امل�صنــــــــــف

املعتمد فـي فقه ال�صيام والزكاة
 املعتمد فـي فقه احلج والعمرة املعتمد فـي فقه النكاحقر�ص
 املعتمد فـي فقه ال�صالةاملعتمد ال�صوتي

الـمـ�ؤلف/النا�شر

اجلن�سية

املعت�صم بن �سعيد
بن �سيف املعويل

عماين

2035

كتيب

امليثاق املهني للمقيمني
العقاريني

بنك اال�سكان العماين

م�ؤ�س�سة
حكومية

2036

قر�ص

Patient follow up

نون عبدالغفار
ح�سني احلاج

�سودانية

2037

قر�ص

طريقة مبتكرة ال�ستخدام
�سعف النخيل

خلفان بن علي
بن خلفان ال�شيدي

عماين

2038

قر�ص

�صناعة ع ـ ـ ـ ــطور

�أطياب م�سـ ــقط

جهة
خا�صة

2040

كتيب

�أ�شعار ملقوط فـي فنون
ال�سناوة املقود

حامد بن جمعان
بن عبدالكرمي باطاهر

عماين

2041

كتيب

الوعاء النظيف للعناية
باحليوان الأليف

�أحمد عبدالرحمن
�إبراهيم الو�صيف

م�صري

2042

كتيب

تعـ ـ ـ ـ ـ ــليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ــياقة

يا�سر بن هالل
بن خمي�س البلو�شي

عماين

2034
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�إعــــــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة
الآتية :
تاريخ
م رقــم
ال�شــركة
ا�ســم
املـهنة
الت�سجيل
العالمة
�شركة حمد العبدللـه العي�سى و�أوالده
التجارة وال�صناعة 1992/10/6
7523 1
(العي�سى )
�شركة حمد العبدللـه العي�سى و�أوالده
التجارة وال�صناعة 1992/10/6
7524 2
(العي�سى )
�شركة حمد العبدللـه العي�سى و�أوالده
التجارة وال�صناعة 1992/10/6
7525 3
(العي�سى )
� 7635 4شركة م�شاريع اخلليج ( �سامل
و�شركاه )عي�سى التجارة وال�صناعة 1992/11/9
من�صور ال�سليمي
 7659 5ال�شركة العمانية العاملية القاب�ضة �ش .م .م التجارة وال�صناعة 1992/11/11
التجارة وال�صناعة 1992/12/5
بولور
7728 6
التجارة وال�صناعة 1992/12/5
بولور
7729 7
التجارة وال�صناعة 1992/12/22
�شركة تكنيك �ش.م.م
7827 8
 7829 9كروجر جي ام بي ات�ش اند كو  .كاي جي التجارة وال�صناعة 1992/12/26
 7830 10كروجر جي ام بي ات�ش اند كو  .كاي جي التجارة وال�صناعة 1992/12/26
ما�ستوك نور ثرن ايرلندا ليميتد التجارة وال�صناعة 1993/1/31
7921 11
كادبوري يوكيه ليمتد
7953 12
التجارة وال�صناعة 1993/1/23
التجارة وال�صناعة 1993/1/24
برميا فران�س
7955 13
التجارة وال�صناعة 1993/1/24
برميا فران�س
7956 14
 8031 15بوندروزا انرتنا�شيونال ديفيلومبنت ن انك التجارة وال�صناعة 1993/1/31
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م
16
17
18
19
20

رقــم
العالمة
8033
8060
8266
8267
8374

ا�ســم ال�شــركة

املـهنة

ال �أوك�سيتان
جواهر عمان �ش.م.م
كادبوري يوكيه ليمتد
كادبوري يوكيه ليمتد
ان  -فـي  .نيوتر�سيا

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

تاريخ
الت�سجيل
1993/1/31
1993/2/10
1993/3/15
1993/3/15
1993/4/11

�شركة قا�سم بن حممد و�شركاه لل�صناعة
10597 21
�ش.م.م
ال�شركة العمانية الغذائية الدولية
التجارة وال�صناعة 1999/12/1
21433 22
( �ش.م.ع.ع )
�شركة طالل امل�سكري للتجارة واخلدمات
التجارة وال�صناعة 2000/8/1
23238 23
الفنية ( تي �.أم.تك�.ش.م.م )

التجارة وال�صناعة 1994/10/17

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

23715
28476
29288
29519
29535
29539
29540
29601
29709
29720
29721
29722
29723

التجارة وال�صناعة 2000/9/23
م�صانع الأمل �ش.م.ع.ع
م�صنع �سيدار للديكور ذ.م.م
التجارة وال�صناعة 2002/7/7
كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�س مي�شالن التجارة وال�صناعة 2002/10/29
�ساندفيك انتليك�شوال بروبريتي ايه بي التجارة وال�صناعة 2002/12/2
تود�س ا�س بي ايه
التجارة وال�صناعة 2002/12/14
التجارة وال�صناعة 2002/12/14
تود�س ا�س بي ايه
التجارة وال�صناعة 2002/12/14
تود�س ا�س بي ايه
التجارة وال�صناعة 2002/12/22
جمعية �أبوظبي التعاونية
�شركة زمزم للم�شروبات الغازية ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2002/12/30
التجارة وال�صناعة 2003/1/1
توتا ا�س �أ
ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة 2003/1/1
ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة 2003/1/1
ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة 2003/1/1
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م
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

رقــم
العالمة
ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش
29724
ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش
29725
ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش
29726
ننتندو كومباين ليمتد
29734
ننتندو كومباين ليمتد
29735
�شركة هنا كومباين ليمتد
29765
�شركة هنا كومباين ليمتد
29766
فيليب رميوند ا�س ايه
29772
 29775كومباين جينريال دي اتابلي�سمنت�س مي�شالن
هيومان جزل�شافت فيور بيوكيميكا اند
29783
ديا غوني�ستيكا ام بي ات�ش
هيومان جزل�شافت فيور بيوكيميكا اند
29784
ديا غوني�ستيكا ام بي ات�ش
 29796كليات وجلات العلوم التطبيقية �ش.م.م
توتا ا�س � .أ
29823
توتا ا�س � .أ
29847
توتا ا�س � .أ
29848
توتا ا�س � .أ
29849
�شري�ش اند دويت كومباين انك
30019
ماري�سول ا�س ايه
30094
ماري�سول ا�س ايه
30095
ماري�سول ا�س ايه
30096
كينيث كول بروديك�شني انك
30405
كينيث كول بروديك�شني انك
30406
ا�ســم ال�شــركة
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املـهنة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

تاريخ
الت�سجيل
2003/1/1
2003/1/1
2003/1/1
2003/1/5
2003/1/5
2003/1/11
2003/1/11
2003/1/12
2003/1/13

التجارة وال�صناعة 2003/1/14
التجارة وال�صناعة 2003/1/14
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2003/1/19
2003/1/22
2003/1/28
2003/1/28
2003/1/28
2003/2/23
2003/3/10
2003/3/10
2003/3/10
2003/4/21
2003/4/21
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م
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

رقــم
العالمة
كينيث كول بروديك�شني انك
30407
كينيث كول بروديك�شني انك
30408
كينيث كول بروديك�شني انك
30409
كينيث كول بروديك�شني انك
30410
كينيث كول بروديك�شني انك
30411
كينيث كول بروديك�شني انك
30412
كينيث كول بروديك�شني انك
30413
كينيث كول بروديك�شني انك
30414
�شركة عمان للكيماويات �ش.م.م
30470
� 30444شركة الرباعيات لل�صناعة والتجارة املحدودة
باالن�شار حالق
30724
باالن�شار حالق
30723
ايجيز تريد مارك�س بي فـي
30735
�شركة �أ�صباغ �سادولني (عمان) املحدودة
30806
�ش.م.م
�شركة �أ�صباغ �سادولني (عمان) املحدودة
30807
�ش.م.م
�شركة �أ�صباغ �سادولني (عمان) املحدودة
30808
�ش.م.م
�شركة �أ�صباغ �سادولني (عمان) املحدودة
30809
�ش.م.م
م�صانع الأمل �ش.م.ع.ع
30976
م�صانع الأمل �ش.م.ع.ع
30977
هوفينكون�س و�شركاه
30979
 31096م�صنع بتيل للحلويات وال�شكوالته
ا�ســم ال�شــركة
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املـهنة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

تاريخ
الت�سجيل
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/21
2003/4/28
2003/4/22
2003/3/11
2003/3/11
2003/6/15

التجارة وال�صناعة 2003/6/23
التجارة وال�صناعة 2003/6/23
التجارة وال�صناعة 2003/6/23
التجارة وال�صناعة 2003/6/23
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2003/7/21
2003/7/21
2003/7/22
2003/3/10
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جمل�س املناق�صات
يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :
رقـم
املناق�صـة
2013/3
"حمدودة"

2013/4
"دولية"

2013/5

2013/6

ال�شركـات التي يحـق
ا�ســــــم املناق�صــة
لها اال�شتــراك
م�شـروع تقديـم
اخلدمات اال�ست�شارية
لو�ضـع ا�سرتاتيجيـة
ال�شركات امل�ؤهلة
وخمطـط املركز
م�سبقا
الوطني للتقومي
الرتبـوي واالمتحانـات
لل�صفـ ـ ـ ـ ــوف ()12-1
ال�شركــات العامليــة
م�شروع تقديـم
املتخ�ص�صة فـي
اخلدمات اال�ست�شاريـة الأعمال املذكـورة
للت�صميـم االبتدائـي واملكاتــب اال�ست�شاريـة
مل�شـروع �إن�شاء خـط
�سكـة احلديـد ب�سلطنـة امل�سجلـة لدى جملـ�س
املناق�صات بالفئ ــة
عمـان
الأول ــى
ال�شركـات املتخ�ص�صـة
م�شـروع ت�صميـم وتنفيـذ
طريــق �سبت  -مزرع فـي �أعمـال الطــرق
بواليـة الكامل والوافـي وامل�سجلـة لـ ــدى
مبحافظــة جنــوب
جملـ�س املناق�صــات
ال�شرقي ــة
بالدرجــة الأول ــى
ال�شركات املتخ�ص�صة
فـي الأعمال
م�شـروع �إن�شـاء حمطـة
الكهربائية ح�سب
حمــوالت كهربـاء
اجلهد املذكور
جهـد (11/33ك ف)
�سعـة ( 20×3م.ف�.أ) وامل�سجلة لدى جمل�س
باخلوير اجلنوبية " "8املناق�صـات ولـدى
مبحافظ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط اجلهة املخت�صة بـ�إدارة
الئحة التوزيـع

-59-

قيمـة
امل�ستند

�آخر موعد موعد
لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطـاءات

(= 625/ر.ع)
�ستمائـة
وخم�سـة 2013/3/25 2013/3/13
وع�شـرون
ريــاال عماني ـ ـ ــا
(= 1٫500/ر.ع)

أ�لـف
وخم�سمائـة
ريــال عمانــي

2013/3/25 2013/3/13

(= 950/ر.ع)
ت�سعمائة
2013/3/25 2013/3/13
وخم�سون
ريــاال عمانيــا
(= 1٫530/ر.ع)
�ألـف
وخم�سمائـة
وثالثـون ريــاال 2013/3/25 2013/3/13
عمانيـ ـ ــا
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ميكـن احل�صـول على م�ستنـدات ال�شـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا
من تاريـخ ن�شـر هـذا ا إلعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول �أعـاله .
على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء
معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س جمل�س
املناق�صات مكتوب عليها م ــن اخل ــارج رق ــم وا�ســم املناق�صـة فقـط و�أن ال يكتـب على املظـروف
ا�سـم �صاحـب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجب و�ض ــع العطـاءات ب�صن ــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجل ــ�س باخلوي ــر ابت ــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعة والن�ص ــف حتى ال�ساع ــة العا�ش ــرة من �صب ــاح الي ــوم املح ــدد باجل ــدول �أع ــاله  ،هذا
و�س ــوف لن يتــم قب ــول �أي عط ــاء يــرد �إىل املجل ــ�س بع ــد املوعــد الآنــف الذكــر  ،كما يج ــب
ح�ضــور ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند إ�جـراءات فتح املظاريف  ،علما
ب�أنه �سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكـة املعلومات
العاملية (الإنرتنـت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتداء من ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباحا .
�ستعط ــى الأف�ضلي ــة فـي الإ�سنــاد لل�شركــات التي ي�شتمــل عطا ؤ�هــا على �أكبــر ن�سبــة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�إعـــالن مناق�صـــة
تعلن هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم عن رغبتها فـي طرح املناق�صتني التاليتني :
رقـم
املناق�صـة

ا�ســــــم املناق�صــة

اخلدمات اال�ست�شارية لدرا�سة
اجلدوى والت�صميم والإ�شراف
 2013/1لأعمال ت�صريف املياه ال�سطحية
واحلماية من خماطر
الفي�ضانات (املرحلة الأوىل)
اخلدمات اال�ست�شارية لأعمال
الت�صميم والإ�شراف على
 2013/2الطرق الداخلية ومرافق البنية
الأ�سا�سية باملخطط الرئي�سي
للمنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم (املرحلة الأوىل)

�آخر موعد
�آخر موعد
قيمـة وثيقة
ل�شراء
الدرجة
لتقدمي
املناق�صة
وثيقة
املناق�صة
املناق�صة
(= 1٫200/ر.ع) الدرجة
�ألـف ومائتي الأوىل 2013/3/12 2013/2/20
ريــال عماين والعاملية

(= 1٫500/ر.ع)
الدرجة
�ألـ ـ ــف
الأوىل 2013/3/12 2013/2/20
وخم�سمائـة
والعاملية

ريــال عمانــي

على ال�شركات العاملية وال�شركات املحلية امل�سجلة مبجل�س املناق�صات والراغبة باال�شرتاك
ب�إحدى املناق�صتني االلتزام مبا يلي :
� -1شروط ا�ستالم وثائق املناق�صة :
	ال�ستالم وثائق املناق�صة على مندوب ال�شركة احل�ضور �إىل مكتب اال�ستقبال مبقرهيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�ص ــة بالدق ــم ( :والية بو�شـر/العذيبــة � ،ش ــارع 18
نوفمرب  -طريق رقم  ، 70جممع  ، 248رقم املبنى  ، 113بناية امل�شرق  ،الطابق الرابع ،
مكتب رقم . )41
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 يجـب �إي ــداع قيم ــة وثيق ــة املناقــ�صـ ــة فـ ــي ح�س ــاب الهيئ ــة "بنـ ــك م�سقـ ــط" رقـ ــم( )0423020546030013و�إح�ضار الإي�صال .
 يتم ا�ست ــالم الوثائ ــق �أثن ــاء الــدوام الر�سم ــي ( من ال�سبـت �إىل الأربعــاء من ال�ساعـة� 8صباحا �إىل  3م�ساء )
 - 2تقدمي عرو�ض املناق�صة :
 تقدم العرو�ض فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم  /رئي�س جلنةاملناق�صات بهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ومكتوبا عليها ا�ســم ورق ــم
املناق�صـة م ــن اخلارج على �أال يكتب على املظـروف ا�سم �صاحب العطاء �أو ما ي�شري
�إليه .
 تو�ضع العرو�ض ب�صندوق املناق�صات مبقر الهيئة قبل ال�ساعة العا�شرة من �آخرموعد لتقدمي املناق�صة .
 ميكن لل�شركات العاملية �إر�سال عرو�ضها بالربيد على �أن ت�صل بيوم واحد قبل �آخريوم ملوعد تقدمي املناق�صة وذلك �إىل العنوان التايل �( :ص.ب  25 :بريق ال�شاطئ -
ر.ب � 103 :سلطنة عمان ) .
جلنة املناق�صات بهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
غري ملزمة بقبول �أقل عطاء �أو �أي عطاء �آخر .
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Special Economic Zone Authority At Duqm (SEZAD)
Tender Announcement
Special Economic Zone Authority At Duqm (SEZAD) invites qualified and experienced
Consultants for the following tenders :
Tender No

Subject

Tender Fee

Grade

Last date Last date
for Tender for
Tender
Document submission
sale

1/2013

CONSULTANCY
SERVICES FOR
FEASIBILITY
STUDY, DETAILED
DESIGN AND
CONSTRUCTION
First
SUPERVISION
1200 R.O Category And 20/2/2013 12/3/2013
OF THE DUQM
International
DEVELOPMENT
DRAINAGE
NETWORK AND
PROTECTION
SCHEMES – PHASE 1

2/2013

CONSULTANCY
SERVICES FOR
DESIGN AND
First
SUPERVISION
1500 R.O Category And 20/2/2013 12/3/2013
OF ROADS AND
International
INFRASTRUCTURE
IN TOWN OF DUQM
( PACKAGE 1)

Attention all International and Local firms (first category) registered in Tender Board who
wish to participate in any of the above tenders
1- Tender Document Collection :
- Persons collecting documents must report to the Receptionist at the SEZAD
Headquarters, Receptionist at: (Office 41, 4th Floor, Almshriq building No 113 Block
248, Street No 70, Road 18 November) .
- Tender Fees must be paid before time of collection by Bank Deposit to SEZAD AC No.

(0423020546030013) Bank Muscat .
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-Tender documents can only be collected during working hours: SaturdayWednesday 8:00AM - 3:00PM .
2- Tender proposal submission :
- All proposal should be submitted in a sealed envelope indicating the Tender
Number, Tender Name, addressed to the Chairman of SEZAD Tender Committee .
- The proposal must be deposit in the Tender Box at SEZAD Headquarters before
10:00AM on the last date for submission.
- For International companies, bids can be submitted through courier and should be
received one day before the last date for submission to the below address : (Chairman
of SEZAD Tender Committee, P.O Box: 25 Bareeq AL Satti P.C. 103, Sultanate Of
Oman).
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�سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــــالن
عـن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جلوبال للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن �سال ــم اخل�صيبــي لتدقي ــق احل�سابـ ــات �أنــه يقوم بت�صفـي ــة �شركة جلوبال للتج ــارة
واملقاوالت �ش.م.م وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم  1262785وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2013/1/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام
الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان التايل :
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول
مكتب رقم � - 28 :ص.ب  428 :ر.ب 131 :
هاتف رقم  24665355 :فاك�س رقم 24665350 :
كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ،وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار
�إليه .
امل�صفــــــــــي
�إعــــــــــــالن
عـن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الراجحي واملحروقي العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن �سال ــم اخل�صيبــي لتدقي ــق احل�سابـ ــات �أنــه يقوم بت�صفـي ــة �شركة الراجحي واملحروقي
العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم 1745417
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2013/1/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان التايل :
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول
مكتب رقم � - 28 :ص.ب  428 :ر.ب 131 :
هاتف رقم  24665355 :فاك�س رقم 24665350 :
كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ،وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار
�إليه .
امل�صفــــــــــي
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