
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1452(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                           وزارة الإ�سكــان والتخطيـــط العمرانــي 
اأحـكـــام  بعـــ�ض  بتعديــــل   2022/٧/20 فـــــي  �ســــــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/15٦ 
لئحة القيـم والر�سـوم والأثمان التـي حت�سلهــا 

وزارة الإ�سكـــان والتخطيـــط العمرانـــي.
                                                           وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
اأحكـــام  بعـــ�ض  بتعديـــل   2022/٧/2٦ فـــــي  �ســــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/15٦ 
القــرار الــوزاري رقــم 2009/31 باإعـــالن مناطــق 

حجـــر زراعيـــة.
                                                           الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة 

واملناطق احلرة
اأحكـــام  بعــ�ض  بتعديــــل   2022/٧/20 فــــي  �ســادر  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم ٦2/2022 
اخلدمـات  ر�سـوم  بتحديـد   201٦/8 رقـم  القـرار 
املقدمـة مـن الهيئـة العامـة للمناطـق القت�سادية 

اخلا�سة واملناطـق احلـرة.

رقم 
ال�سفحة

 الإثنني 3 حمـرم 1444هـ                                                             املوافـــــق 1 اأغ�سط�ض 2022م
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٦

8



رقم 
ال�سفحة

10

21

                               هيئـة تنظيــم الت�ســالت

جــودة  لئحـة  باإ�ســدار   2022/٧/19 فــــي  �ســادر  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/108 

خدمـات الت�ســالت.

اإعالنــــــــــــــات ر�سميـــــــــــــــــــة

       وزارة العمــــل

اإعــالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابات عمالية.



قــــــــرارات وزاريــــــــة
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 وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
 قرار وزاري 

رقم ١٥٦/2022
بتعديل بع�ض اأحكام لئحة 

القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5،
واإلى لئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم )2016/92(،
واإلى موافقة وزارة املالية،

وبنــاء علــى ما تقت�سيــه امل�سلحــــة العامـــــة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
امللحـــق رقــم )6( اخلــا�ص بر�ســوم ت�سجيـــل وتوثيــق  اإلى  بنــد جديــد برقــم )16(  ي�ســاف 
الت�سرفات ور�سوم النتقال وطلبات اإثبات امللكية املرفق بالئحة القيم والر�سوم والأثمان 

التي حت�سلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين امل�سار اإليها، على النحو الآتي: 

الر�سـم بالريــال العمانــيالبيــــانم

16
نقل وت�سجيل كل وحدة عقارية تقع 

�سمن م�ساريع الأحياء ال�سكنية املتكاملة 
)�ســــروح(

)100( مائة ريال عماين

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 2١ من ذي احلجة ١443هـ

املـوافــــق: 20 من يوليــــــــــــو 2022م 
د. خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيــــر الإ�سكــــان والتخطيـــــط العمرانــــي
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
 قـرار وزاري

رقـم ١٥٦/2022
بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2009/3١

باإعـالن مناطــق حجـر زراعيــة

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقـم 2004/47،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32،

واإلى القرار الوزاري رقـم 2009/31 باإعالن مناطق حجــر زراعية،
واإلى تو�سيــة املديريـــة العامـــة للتنمية الزراعية بــزوال �سبــب احلجر الزراعــي - الإ�سابـــة 

بح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء )Rhynchophorus ferrugineus Olivier( - عن ولية اأدم،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه الن�ص الآتي: 

تعلن كل من الوليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر، و�سدور قرار 
بهذا ال�ساأن:

الوليـــةاملحافظـــة
ال�سيبم�سقط
خ�سب، دبا، بخاء، مدحاءم�سندم

الربميي، حم�سة، ال�سنينةالربميي 
احلمراء، اإزكيالداخلية

�سحار، �سنا�ص، لوى، �سحم، اخلابورة، ال�سويق�سمال الباطنة
الر�ستاق، نخل، بركاءجنوب الباطنة
نيابة �سمد ال�ساأن�سمال ال�سرقية

عربي، ينقل، �سنكالظاهرة
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املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 2٧ من ذي احلجة ١443هـ

املـوافــــق: 2٦ من يوليــــــــــــو 2022م 

د. �سعـــود بـن حمــود بــن اأحمــــد احلب�ســــي

وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكيـــة وموارد املياه
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الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
قـــــرار 

 رقم 2022/62
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام القـرار رقـم 2016/8 

بتحديـد ر�صـوم اخلدمـات املقدمـة مـن الهيئـة العامـة
 للمناطـق االقت�صادية اخلا�صة واملناطـق احلـرة

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 
بالدقم واإ�صدار نظامها،

واإلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79،
واإلى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2020/105 باإن�صـــــاء الهيئــــة العامــــة للمناطــــق االقت�صاديــــة 

اخلا�صة واملناطق احلرة وحتديد اخت�صا�صاتها،
للمناطق  العامة  الهيئة  من  املقدمة  اخلدمات  ر�صوم  بتحديد   2016/8 رقم  القرار  واإلى 

االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
ي�صتبدل بن�س املادة االأولى من القرار رقم 2016/8 امل�صار اإليه، الن�س االآتي:

"حتدد ر�صوم اخلدمات املقدمة من الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق 
احلرة وفقا للجدول املرفق. وتخف�س الر�صوم امل�صار اإليها بالن�صبة للم�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطــــة بن�صبــــة )50٪( خم�صني باملائة، �صريطة اأن تكـــون مملوكة بالكامل للعمانيــني، 
واأن تكــون م�صجلــة لـدى هيئـة تنميــة املوؤ�ص�صـــات ال�صغيــــرة واملتو�صطـــة، وذلك حتــــى تاريـــخ 

20 من مار�س 2027م.
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وفـيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذا القرار، ت�صتوفـي الهيئة مقابل اخلدمات التي توؤديها، 

الر�صوم ذاتها التي ت�صتوفـيها اجلهات املعنية املن�صو�س عليها فـي القوانني واالأنظمة ذات 

العالقة واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لها".

املــادة الثانيــــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية. 

�صـدر فـي: 21 من ذي احلجة 1443هـ

املـوافــــق: 20 من يوليــــــــــــو 2022م 

د. علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

رئيـــــ�س الهيئـــــــــة العامـــــــــة للمناطــــــق 

االقت�صاديـة اخلا�صــة واملناطـق احلرة
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هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
قــرار

رقــم ١0٨/2022
باإ�صــدار الئحـة جــودة خدمـات االت�صــاالت

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144، 

واإلـــى الئحـــة متطلبات جـودة اخلدمة التي يلتــزم املرخ�ص لـــه بتقدميهـــا ال�سادرة بالقـرار 
رقــم 2016/28،

واإلى موافقة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
يعمــل فـي �ساأن جــودة خدمـــات االت�ساالت باأحكام الالئحة، املرفقة.

املــادة الثانيــــة 
تلغـــى الئحـــة متطلبـــات جـــودة اخلدمـــة التــي يلتــــزم املرخــ�ص لـــه بتقدميها امل�ســــار اإليهـــا، 

كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره. 

�صـدر فـي: 20 من ذي احلجة ١443هـ
املـوافــــق: ١٩ من يوليــــــــــــو 2022م 

املهنــد�س/ �صالـــم بــن نا�صــر العوفــــــي
رئي�ص جملـ�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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الئحــة جــودة خدمـــات االت�صــاالت

الف�صـــل االأول

 تعريفــات واأحكـــام عامـــة 

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ص 
عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت، والئحته التنفـيذية.

املــادة ) 2 (

ال ت�سري اأحكام هذه الالئحة على خدمات االت�ساالت املقدمة من املرخ�ص له فـي التجمعات 
ال�سكانية البعيدة امل�سنفة كمناطق اخلدمة ال�ساملة.

الف�صل الثاين

 التزامــات املرخــ�س لـــه

املــادة ) 3 (

يجــب علـــى املرخ�ص لــه حتقيق موؤ�ســرات اأداء جــودة خدمــات االت�ســاالت املن�ســو�ص عليــها 
فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

يجب على املرخ�ص له االلتزام فـي قيا�ص موؤ�سرات اأداء جودة خدمات االت�ساالت املن�سو�ص 
عليها فـي املــادة )3( من هذه الالئحة باالآلية التي ت�سدر من الرئي�ص التنفـيذي وتن�سر 

فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة.

املــادة ) 5 (

يجــب علــى املرخــ�ص لــه االحتفــــاظ باملعلومـــات املرتبطــة مبوؤ�سرات اأداء جـــودة خدمــــات 
االت�ساالت املن�سو�ص عليها فـي املــادة )3( من هذه الالئحة ملدة ال تقل عن )6( �ستة اأ�سهر 

من تاريخ تقدميها اإلى الهيئة.
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املــادة ) 6 (

يجب على املرخ�ص له تقدمي تقارير عن موؤ�سرات اأداء جودة خدمات االت�ساالت املن�سو�ص 
عليها فـي املــادة )3( من هذه الالئحة خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من انتهاء 
فرتة القيا�ص املحددة، وعليه ن�سر تلك التقارير بال�سكل وخالل املدة التي حتددها الهيئة.

املــادة ) 7 (

النطاق  باقات خدمة  من  باقة  لكل  البيانات  �سرعة  عن  االإعالن  له  املرخ�ص  على  يجب 
الثابت )ال�سلكي والال�سلكي(، كما يلتزم بتوفـري �سرعة بيانات خدمات النطاق  العري�ص 

العري�ص الثابت، على النحو االآتي:

اأال تقل ال�سرعة الفعلية خلدمة النطاق العري�ص الثابت ال�سلكي املقدمة للمنتفع   1
عن 90% من احلد االأعلى ل�سرعة البيانات املعلن عنها من قبل املرخ�ص له ح�سب 

الباقة امل�سرتك بها املنتفع. 

اأال تقل ال�سرعة الفعلية خلدمة النطاق العري�ص الثابت الال�سلكي عن 70% من احلد   2
االأعلى ل�سرعة البيانات املعلن عنها من قبل املرخ�ص له ح�سب الباقة امل�سرتك بها 

املنتفع.
وفـــــي جميع االأحوال، يجـــب علـــى املرخــ�ص لــه توفـيــــق اأو�ســاعـــه طبقـــا لهـــذه املـــادة خــــالل 

)2( عامني من تاريخ العمل بهذه الالئحة.

املــادة ) ٨ (

يجـــب علــى املرخ�ص لـــه ن�ســــر تفا�سيل كافـية عـــن جــــودة خدمــــات االت�ســـاالت، والباقـــــات، 
والعــــرو�ص التــي يقدمهـــا فـي املوقـــع االإلكرتونــــي اخلا�ص بــــه، ل�سمـــان معرفــــة املنتفــــع 

عن جودة خدمات االت�ساالت التي ي�سرتك بها.

املــادة ) ٩ (

يجب على املرخ�ص له ت�سميم �سبكات االت�ساالت الال�سلكية لتوفـري خدمات االت�ساالت 
مب�ستـــوى مــن التغطية )قوة االإ�سارة( ي�سمن توفر اأف�سل خدمـــات ات�ساالت للمنتفعــني، 
وذلك وفقا للملحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة ،مع مراعاة عدم التاأثري �سلبا على جودة 

اخلدمة ل�سبكات االت�ساالت الال�سلكية. 
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املــادة ) ١0 (

يجـــب علـــى املرخــ�ص لــــه ت�سميم �سبكات االت�ســاالت الال�سلكية مبراعاة الزيـــادة امل�ستمـــرة 
فـي ا�ستخدام خدمات النطاق العري�ص املتنقل.

الف�صـــل الثالــــث

 �صالحيـــات الهيئـــــة

املــادة ) ١١ (

تتولى الهيــئة مراجعــة التقارير التي يقدمها املرخ�ص له واملن�سو�ص عليها فـي املــادة )6( 
مـن هــذه الالئحـــة وتدقيــق �سجالتـــه واأنظمتــه، وللهيئة اال�ستعانــــة با�ست�ســـاري اأو مدقــــق 
خارجــي ملراجعــة وتدقيق البيانـــات والتقاريــر املقدمـــة مــن املرخ�ص لـــه، وذلك علــى نفقـــة 

املرخ�ص له.

املــادة ) ١2 (

تقوم الهيئة بقيا�ص جودة خدمات االت�ساالت باتباع االآتي:

القيام مب�سوحات ميدانية مبا�سرة اأو عن طريق طرف ثالث لقيا�ص جودة اخلدمة    1
املقدمة �سواء خلدمات االت�ساالت املتنقلة اأو الثابتة، واإعداد تقارير مقارنة جلودة 
اخلدمة لكل مرخ�ص له، ون�سر نتائج املقارنة فـي القنوات االإعالمية التي تراها 
الهيئـــة منا�سبــة وفــق املوؤ�ســـرات الـــواردة فـي امللحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحــة، 

اأو اأي موؤ�سرات اأخرى. 

اال�ستعانة بالبيانات التي تقا�ص من طرف ثالث، من خالل جمع عينات ع�سوائية   2
مـــــن امل�ستخدمـــني للحـــ�سول علــــى معلومـــات تت�ســــل بجـــودة خدمـــــات االت�ســــاالت، 
املنتفعني جلودة اخلدمة املقدمة من خمتلف املرخ�ص لهم،  والتي تعك�ص جتارب 
اأو التقارير  اأو التقارير ال�سادرة من املنظمات املعتمدة دوليا، ون�سر هذه البيانات 
للمنتفعني لرفع م�ستـــوى الوعـــي لديهــــم عــــن م�ستـــوى جـــودة خدمـــات االت�ســــاالت 

املقدمـــــة من قبل املرخ�ص لهم. 
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لقيا�ص   3 ل�سبكتهم  الولوج  لت�سهيل  لهم،  املرخ�ص  اأنظمة  فـي  القيا�ص  اأجهزة  و�سع 

بع�ص موؤ�سرات االأداء وم�ستوى جودة اخلدمة بعد التن�سيق امل�سبق معهم.

اإعـداد خرائــط تبني م�ستويات تغطية خدمـــات االت�سـاالت املتنقلـــة للمرخـــ�ص لهـــم    4

متكن املنتفع من معرفة م�ستويات تغطيتهم فـي خمتلف املواقع. 

الف�صـــل الرابـــع 

املخالفـــات واجلــــزاءات

املــادة ) ١3 (

يكـــون املرخــ�ص لــــه من الفئة االأولـــى خمالفـــا الأحـــكام هـــذه الالئحـــة اإذا ثبت اأنـــه ت�سبـــب 

الثانية فـي حتقيق متطلبات جودة  اأو  فـي ف�سل املرخ�ص لهم االآخرين من الفئة االأولى 

خدمات االت�ساالت.

املــادة ) ١4 (

يجـــوز للهيئـــة عنــــد خمالفــة املرخ�ص لـــه اأيـا مــن االلتزامات الواردة فـي هــذه الالئحــة، 
توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت.
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امللحــق رقــم )١(

 )موؤ�صــرات اأداء جـــودة خدمـــات االت�صــاالت (

موؤ�ســــرات اأداء ال�سبكــــــة:  1

فرتة القيا�سالقيمة امل�صتهدفةال�صبكةموؤ�صرات االأداء الرئي�صيةالرقم

1
ن�سبة املكاملات الفا�سلة
 الإجمايل عدد املكاملات 

كل ربع �سنوياأقل من 0.8%املتنقل

2
ن�سبة جناح االرتباط
 ب�سبكة حزم البيانات 

كل ربع �سنوياأكرث من 95% املتنقل

3
ن�سبة املكاملات الفا�سلة
 من املكاملات املحلية

كل ربع �سنوياأقل من 1%الثابت

ن�سبة املكاملات الدولية الفا�سلة4
املتنقل/ 
الثابت

كل ربع �سنوياأقل من %3

5
�سرعة البيانات 
)�سرعة التنزيل(
 لكل م�ستخدم

الثابت

 %90 ي�ساوي  اأو  *اأكرث من 
عنها  املعلن  ال�سرعة  من 
فـي باقات خدمة النطاق 

العري�ص ال�سلكي.

 %70 ي�ساوي  اأو  *اأكرث من 
عنها  املعلن  ال�سرعة  من 
فـي باقات خدمة النطاق 

العري�ص الال�سلكي.

كل ربع �سنوي
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موؤ�سرات جتربة املنتفع:  2

ال�صبكةموؤ�صرات االأداء الرئي�صيةالرقم
القيمة 

امل�صتهدفة
فرتة القيا�س

6
متو�سط املدة الزمنية امل�ستغرقة 
للرد على املكاملات ملركز االت�ساالت 

)معاونة عامل اخلدمة(

املتنقل/
الثابت

اأقل من
 اأو ي�ساوي
100 ثانية 

كل ربع �سنوي

7
ن�سبة اأعطال املنتفعني التي يجب 
اإ�سالحها خالل )3( ثالثة اأيام 

الثابت
اأكرث من

 اأو ي�ساوي %95 
كل ربع �سنوي

8

ن�سبة طلبات خدمة النطاق العري�ص 
الثابت التي نفذت خالل )10( ع�سرة 
اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب 

اإلى اإجمايل عدد الطلبات 

الثابت
اأكرث من

 اأو ي�ساوي %90
كل ربع �سنوي

9
ن�سبة �سكاوى الفوترة التي يتم حلها 

خالل )10( ع�سرة اأيام عمل
املتنقل/ 
الثابت

اأكرث من 
اأو ي�ساوي %90

كل ربع �سنوي

تابع: امللحــق رقــم )1( )موؤ�ســرات اأداء جـــودة خدمـــات االت�ســاالت (
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امللحق رقم ) 2 (

 ت�صنيـف م�صتويــات التغطيــة اخلارجيــة

م�صتوى التغطية م�صتوى قوة االإ�صارة  التقنية

ممتازة قوة االإ�سارة ≤ −70

�سبكات اجليل الثاين
جيدة −70 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −82

متو�سطة −82 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −95

�سعيفة −95 ˂ قوة االإ�سارة 

ممتازة قوة االإ�سارة ≤ −75

�سبكات اجليل الثالث
جيدة −75 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −85

متو�سطة −85 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −100

�سعيفة −100 ˂ قوة االإ�سارة 

ممتازة قوة االإ�سارة ≤ −80

�سبكات اجليل الرابع
جيدة −80 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −90

متو�سطة −90 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −105

�سعيفة −105 ˂ قوة االإ�سارة 

ممتازة قوة االإ�سارة ≤ −80

�سبكات اجليل اخلام�ص
جيدة −80 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −92

متو�سطة −92 ˂ قوة االإ�سارة ≤ −105

�سعيفة −105 ˂ قوة االإ�سارة 
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امللحـــق رقـــم ) 3 (

موؤ�صــرات االأداء للقيــا�س والن�صــر
موؤ�سرات اأداء ال�سبكة: 

ال�صبكةموؤ�صرات االأداء الرئي�صيةالرقم

املتنقلن�سبة املكاملات الفا�سلة الإجمايل عدد املكاملات 1

2
ن�سبة املكاملات التي مل تنفذ نتيجة 

االزدحام فـي ال�سبكة الإجمايل عدد املكاملات
املتنقل

املتنقلن�سبة جناح ت�سليم املكاملات 3

املتنقلن�سبة جناح اإجراء املكاملات الإجمايل عدد املكاملات4

املتنقلجودة ال�سوت5

املتنقلالتغطية6

املتنقلن�سبة فقدان حزم البيانات7

املتنقلمتو�سط تاأخر حزم البيانات8

املتنقلجودة الفـيديو9

املتنقل�سرعة تنزيل البيانات10

املتنقل�سرعة حتميل البيانات11

الثابت�سرعة تنزيل البيانات12

الثابت�سرعة حتميل البيانات13

الثابتن�سبة فقدان حزم البيانات14

الثابتمتو�سط تاأخر حزم البيانات15
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 
اأن عمال  وعمـــل النقابـــات العماليــة واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان 
اإلــى املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة  �سركــة )االدراك للتجـــارة واملقـــاوالت( تقدمــوا 
بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية, ولكل مت�سرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, 
على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة 

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 
عمـــال  اأن  عمان  �سلطنة  لعمــال  العام  واالحتــاد  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابات  وعمل 
�سركـــة )اأعـــالف ظفــار( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالـوزارة بطلــــب 
ت�سجيـــــل نقابـــــة عمــــــالية, ولكـــل مت�سـرر احلــق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على اأن 
يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا 

الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 
اأن عمال  �سلطنة عمان  لعمــال  العام  واالحتــاد  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابــات  وعمــل 
�سركة )ن�ستو هايربماركت( تقدموا اإلى املديريـة العامة للرعاية العماليـة بالوزارة بطلــــب 
ت�سجيـــــل نقابـــــة عمــــــالية, ولكـــل مت�سـرر احلــق  فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على اأن 
يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا 

الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

اأن عمال  النقابــات العماليــة واالحتادات العماليـة واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان  وعمــل 

�سركة )م�سقط للتاأمني( تقدموا اإلى املديريـة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة بطلــــب 

ت�سجيـل نقابـة عمـالية, ولكـــل مت�سـرر احلــق  فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على اأن يكــون 

لهـــذا  بالـــوزارة  امل�سكلــــة  االعرتا�ســـات  بحـث  جلنة  اإلى  به  يتقـدم  واأن  م�سببـا  اعرتا�سـه 

الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمـــل النقابــات العماليـــة واالحتــادات العماليــة واالحتــاد العام لعمــال �سلطنــة عمــان اأن عمــال 

�سركــة )امل�سبوكات املرتابطة( تقدموا اإلى املديريـة العامة للرعاية العمالية بالوزارة بطلــــب 

ت�سجيـــــل نقابـــــة عمــــــالية, ولكـــل مت�سـرر احلــق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على اأن 

بالـــوزارة  امل�سكلــــة  االعرتا�ســـات  بحـث  اإلى جلنـــة  بـــه  يتقـــدم  واأن  م�سببـا  اعرتا�سـه  يكــون 

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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