ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1452

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الإثنني  ٣حمـرم 1444هـ

املواف ـ ــق � ١أغ�سط�س 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الإ�سكــان والتخطيـــط العمرانــي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١٥٦صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2022/٧/٢٠بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحـك ــام
الئحة القيـم والر�سـوم والأثمان التـي حت�صلهــا
وزارة الإ�سك ــان والتخطي ــط العمران ــي.
5
وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١٥٦صـ ــادر ف ـ ــي  2022/٧/٢٦بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
القــرار الــوزاري رقــم  2009/31ب�إع ــالن مناطــق
حج ــر زراعي ــة.
6
الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة
واملناطق احلرة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٦٢صــادر فـ ــي  2022/٧/٢٠بتعديـ ــل بعــ�ض �أحك ــام
القـرار رقـم  2016/8بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات
املقدمـة مـن الهيئـة العامـة للمناطـق االقت�صادية
اخلا�صة واملناطـق احلـرة.
8

رقم
ال�صفحة

هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/108صــادر فـ ــي  2022/٧/19ب�إ�صــدار الئحـة جــودة
10
خدمـات االت�صــاالت.
�إعالنــــــــــــــات ر�سميـــــــــــــــــــة
وزارة العمــــل
�إعــالن ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابات عمالية.

21

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
قرار وزاري
رقم 2022/١٥٦
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،80/5
و�إلى الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم (،)2016/92
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبنــاء علــى ما تقت�ضيــه امل�صلحـ ــة العام ـ ــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضــاف بنــد جديــد برقــم (� )16إلى امللح ــق رقــم ( )6اخلــا�ص بر�ســوم ت�سجي ــل وتوثيــق
الت�صرفات ور�سوم االنتقال وطلبات �إثبات امللكية املرفق بالئحة القيم والر�سوم والأثمان
التي حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين امل�شار �إليها ،على النحو الآتي:
م

البيــــان

الر�سـم بالريــال العمانــي

16

نقل وت�سجيل كل وحدة عقارية تقع
�ضمن م�شاريع الأحياء ال�سكنية املتكاملة
(�صـ ــروح)

( )100مائة ريال عماين

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢١ :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق ٢٠ :من يوليــــــــــــو 2022م

د .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزيـ ــر الإ�سكـ ــان والتخطي ـ ــط العمرانـ ــي
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قـرار وزاري
رقـم 2022/١٥٦
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2009/31
ب�إعـالن مناطــق حجـر زراعيــة
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطاين رقـم ،2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقـم  2009/31ب�إعالن مناطق حجــر زراعية،
و�إلى تو�صيــة املديري ــة العام ــة للتنمية الزراعية بــزوال �سبــب احلجر الزراعــي  -الإ�صاب ــة
بح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء ( - )Rhynchophorus ferrugineus Olivierعن والية �أدم،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2009/31امل�شار �إليه الن�ص الآتي:
تعلن كل من الواليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر ،و�صدور قرار
بهذا ال�ش�أن:
الواليـــة
املحافظـــة
ال�سيب
م�سقط
خ�صب ،دبا ،بخاء ،مدحاء
م�سندم
الربميي ،حم�ضة ،ال�سنينة
الربميي
احلمراء� ،إزكي
الداخلية
�صحار� ،شنا�ص ،لوى� ،صحم ،اخلابورة ،ال�سويق
�شمال الباطنة
الر�ستاق ،نخل ،بركاء
جنوب الباطنة
نيابة �سمد ال�ش�أن
�شمال ال�شرقية
عربي ،ينقل� ،ضنك
الظاهرة
-6-
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املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٧ :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق ٢٦ :من يوليــــــــــــو 2022م
د� .سعـــود بـن حمــود بــن �أحمــــد احلب�ســــي
وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكي ــة وموارد املياه
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الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
قـــــرار
رقم 2022/62
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار رقـم 2016/8
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات املقدمـة مـن الهيئـة العامـة
للمناطـق االقت�صادية اخلا�صة واملناطـق احلـرة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها،
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/79
و�إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2020/105ب�إن�ش ـ ــاء الهيئـ ــة العامـ ــة للمناطـ ــق االقت�صاديـ ــة
اخلا�صة واملناطق احلرة وحتديد اخت�صا�صاتها،
و�إلى القرار رقم  2016/8بتحديد ر�سوم اخلدمات املقدمة من الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار رقم  ٢٠١٦/٨امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
"حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة من الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق
احلرة وفقا للجدول املرفق .وتخف�ض الر�سوم امل�شار �إليها بالن�سبة للم�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطـ ــة بن�سبـ ــة ( )٪٥٠خم�سني باملائة� ،شريطة �أن تك ــون مملوكة بالكامل للعمانيــني،
و�أن تكــون م�سجلــة لـدى هيئـة تنميــة امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيـ ــرة واملتو�سط ــة ،وذلك حتـ ــى تاري ــخ
 20من مار�س 2027م.
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وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القرار ،ت�ستوفـي الهيئة مقابل اخلدمات التي ت�ؤديها،
الر�سوم ذاتها التي ت�ستوفـيها اجلهات املعنية املن�صو�ص عليها فـي القوانني والأنظمة ذات
العالقة واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لها".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية.
�صـدر فـي 21 :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق 20 :من يوليــــــــــــو 2022م
د .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
رئي ـ ــ�س الهيئ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة للمناطـ ـ ــق
االقت�صاديـة اخلا�صــة واملناطـق احلرة

-9-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1452

هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
قــرار
رقــم 2022/١٠٨
ب�إ�صــدار الئحـة جــودة خدمـات االت�صــاالت
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ،2008/144
و�إل ــى الئح ــة متطلبات جـودة اخلدمة التي يلتــزم املرخ�ص ل ــه بتقدميه ــا ال�صادرة بالقـرار
رقــم ،2016/28
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـي �ش�أن جــودة خدم ــات االت�صاالت ب�أحكام الالئحة ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
تلغ ــى الئح ــة متطلب ــات ج ــودة اخلدم ــة التــي يلتـ ــزم املرخــ�ص ل ــه بتقدميها امل�شـ ــار �إليه ــا،
كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٠ :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق ١٩ :من يوليــــــــــــو 2022م

املهنــد�س� /سالـــم بــن نا�صــر العوفــــــي
رئي�س جملـ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحــة جــودة خدمـــات االت�صــاالت
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،والئحته التنفـيذية.
املــادة ( ) 2
ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على خدمات االت�صاالت املقدمة من املرخ�ص له فـي التجمعات
ال�سكانية البعيدة امل�صنفة كمناطق اخلدمة ال�شاملة.
الف�صل الثاين
التزامــات املرخــ�ص لـــه
املــادة ( ) 3
يجــب عل ــى املرخ�ص لــه حتقيق م�ؤ�شــرات �أداء جــودة خدمــات االت�صــاالت املن�صــو�ص عليــها
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 4
يجب على املرخ�ص له االلتزام فـي قيا�س م�ؤ�شرات �أداء جودة خدمات االت�صاالت املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة بالآلية التي ت�صدر من الرئي�س التنفـيذي وتن�شر
فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة.
املــادة ( ) 5
يجــب علــى املرخــ�ص لــه االحتفـ ــاظ باملعلوم ــات املرتبطــة مب�ؤ�شرات �أداء ج ــودة خدمـ ــات
االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة ملدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ تقدميها �إلى الهيئة.
-11-
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املــادة ( ) 6
يجب على املرخ�ص له تقدمي تقارير عن م�ؤ�شرات �أداء جودة خدمات االت�صاالت املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من انتهاء
فرتة القيا�س املحددة ،وعليه ن�شر تلك التقارير بال�شكل وخالل املدة التي حتددها الهيئة.
املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له الإعالن عن �سرعة البيانات لكل باقة من باقات خدمة النطاق
العري�ض الثابت (ال�سلكي والال�سلكي) ،كما يلتزم بتوفـري �سرعة بيانات خدمات النطاق
العري�ض الثابت ،على النحو الآتي:
 �1أال تقل ال�سرعة الفعلية خلدمة النطاق العري�ض الثابت ال�سلكي املقدمة للمنتفععن  %90من احلد الأعلى ل�سرعة البيانات املعلن عنها من قبل املرخ�ص له ح�سب
الباقة امل�شرتك بها املنتفع.
 �2أال تقل ال�سرعة الفعلية خلدمة النطاق العري�ض الثابت الال�سلكي عن  %70من احلدالأعلى ل�سرعة البيانات املعلن عنها من قبل املرخ�ص له ح�سب الباقة امل�شرتك بها
املنتفع.
وف ـ ــي جميع الأحوال ،يج ــب عل ــى املرخــ�ص لــه توفـيـ ــق �أو�ضــاع ــه طبق ــا له ــذه امل ــادة خـ ــالل
( )2عامني من تاريخ العمل بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 8
يج ــب علــى املرخ�ص ل ــه ن�شـ ــر تفا�صيل كافـية ع ــن جـ ــودة خدمـ ــات االت�ص ــاالت ،والباق ـ ــات،
والعـ ــرو�ض التــي يقدمه ــا فـي املوق ــع الإلكرتونـ ــي اخلا�ص بـ ــه ،ل�ضم ــان معرفـ ــة املنتفـ ــع
عن جودة خدمات االت�صاالت التي ي�شرتك بها.
املــادة ( ) 9
يجب على املرخ�ص له ت�صميم �شبكات االت�صاالت الال�سلكية لتوفـري خدمات االت�صاالت
مب�ست ــوى مــن التغطية (قوة الإ�شارة) ي�ضمن توفر �أف�ضل خدم ــات ات�صاالت للمنتفعــني،
وذلك وفقا للملحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة ،مع مراعاة عدم الت�أثري �سلبا على جودة
اخلدمة ل�شبكات االت�صاالت الال�سلكية.
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املــادة ( ) 10
يج ــب عل ــى املرخــ�ص لـ ــه ت�صميم �شبكات االت�صــاالت الال�سلكية مبراعاة الزي ــادة امل�ستم ــرة
فـي ا�ستخدام خدمات النطاق العري�ض املتنقل.
الف�صـــل الثالــــث
�صالحيـــات الهيئـــــة
املــادة ( ) 11
تتولى الهيــئة مراجعــة التقارير التي يقدمها املرخ�ص له واملن�صو�ص عليها فـي املــادة ()6
مـن هــذه الالئح ــة وتدقيــق �سجالت ــه و�أنظمتــه ،وللهيئة اال�ستعانـ ــة با�ست�ش ــاري �أو مدقـ ــق
خارجــي ملراجعــة وتدقيق البيان ــات والتقاريــر املقدم ــة مــن املرخ�ص ل ــه ،وذلك علــى نفق ــة
املرخ�ص له.
املــادة ( ) 12
تقوم الهيئة بقيا�س جودة خدمات االت�صاالت باتباع الآتي:
 1القيام مب�سوحات ميدانية مبا�شرة �أو عن طريق طرف ثالث لقيا�س جودة اخلدمةاملقدمة �سواء خلدمات االت�صاالت املتنقلة �أو الثابتة ،و�إعداد تقارير مقارنة جلودة
اخلدمة لكل مرخ�ص له ،ون�شر نتائج املقارنة فـي القنوات الإعالمية التي تراها
الهيئ ــة منا�سبــة وفــق امل�ؤ�ش ــرات ال ــواردة فـي امللحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحــة،
�أو �أي م�ؤ�شرات �أخرى.
2اال�ستعانة بالبيانات التي تقا�س من طرف ثالث ،من خالل جمع عينات ع�شوائية
م ـ ــن امل�ستخدم ــني للح ــ�صول علـ ــى معلوم ــات تت�صـ ــل بج ــودة خدم ـ ــات االت�صـ ــاالت،
والتي تعك�س جتارب املنتفعني جلودة اخلدمة املقدمة من خمتلف املرخ�ص لهم،
�أو التقارير ال�صادرة من املنظمات املعتمدة دوليا ،ون�شر هذه البيانات �أو التقارير
للمنتفعني لرفع م�ست ــوى الوع ــي لديهـ ــم عـ ــن م�ست ــوى ج ــودة خدم ــات االت�صـ ــاالت
املقدم ـ ــة من قبل املرخ�ص لهم.
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3و�ضع �أجهزة القيا�س فـي �أنظمة املرخ�ص لهم ،لت�سهيل الولوج ل�شبكتهم لقيا�س
بع�ض م�ؤ�شرات الأداء وم�ستوى جودة اخلدمة بعد التن�سيق امل�سبق معهم.
 �4إعـداد خرائــط تبني م�ستويات تغطية خدم ــات االت�صـاالت املتنقل ــة للمرخ ــ�ص له ــممتكن املنتفع من معرفة م�ستويات تغطيتهم فـي خمتلف املواقع.
الف�صـــل الرابـــع
املخالفـــات واجلــــزاءات
املــادة ( ) 13
يك ــون املرخــ�ص لـ ــه من الفئة الأول ــى خمالف ــا لأح ــكام ه ــذه الالئح ــة �إذا ثبت �أن ــه ت�سب ــب
فـي ف�شل املرخ�ص لهم الآخرين من الفئة الأولى �أو الثانية فـي حتقيق متطلبات جودة
خدمات االت�صاالت.
املــادة ( ) 14
يج ــوز للهيئ ــة عنـ ــد خمالفــة املرخ�ص ل ــه أ�يـا مــن االلتزامات الواردة فـي هــذه الالئحــة،
توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت.
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امللحــق رقــم ()1
(م�ؤ�شــرات �أداء جـــودة خدمـــات االت�صــاالت )
1م�ؤ�شـ ــرات �أداء ال�شبكـ ـ ــة:
القيمة امل�ستهدفة

فرتة القيا�س

الرقم م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ال�شبكة
1

ن�سبة املكاملات الفا�شلة
لإجمايل عدد املكاملات

املتنقل

�أقل من %0.8

كل ربع �سنوي

2

ن�سبة جناح االرتباط
ب�شبكة حزم البيانات

املتنقل

�أكرث من %95

كل ربع �سنوي

3

ن�سبة املكاملات الفا�شلة
من املكاملات املحلية

الثابت

�أقل من %1

كل ربع �سنوي

املتنقل/
 4ن�سبة املكاملات الدولية الفا�شلة
الثابت

�أقل من %3

كل ربع �سنوي

5

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

*�أكرث من �أو ي�ساوي %90
من ال�سرعة املعلن عنها
فـي باقات خدمة النطاق
العري�ض ال�سلكي.
الثابت
كل ربع �سنوي
*�أكرث من �أو ي�ساوي %70
من ال�سرعة املعلن عنها
فـي باقات خدمة النطاق
العري�ض الال�سلكي.
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تابع :امللحــق رقــم (( )1م�ؤ�شــرات �أداء ج ــودة خدم ــات االت�صــاالت )
2م�ؤ�شرات جتربة املنتفع:الرقم

6

7

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

القيمة
ال�شبكة
امل�ستهدفة

فرتة القيا�س

�أقل من
�أو ي�ساوي
 100ثانية

كل ربع �سنوي

متو�سط املدة الزمنية امل�ستغرقة
املتنقل/
للرد على املكاملات ملركز االت�صاالت
الثابت
(معاونة عامل اخلدمة)
ن�سبة �أعطال املنتفعني التي يجب
�إ�صالحها خالل ( )3ثالثة �أيام

�أكرث من
الثابت
�أو ي�ساوي %95

كل ربع �سنوي

ن�سبة طلبات خدمة النطاق العري�ض
�أكرث من
الثابت التي نفذت خالل ( )10ع�شرة
كل ربع �سنوي
الثابت
8
�أو ي�ساوي %90
�أيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب
�إلى �إجمايل عدد الطلبات
ن�سبة �شكاوى الفوترة التي يتم حلها املتنقل� /أكرث من
9
الثابت �أو ي�ساوي %90
خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل
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امللحق رقم ( ) 2
ت�صنيـف م�ستويــات التغطيــة اخلارجيــة
التقنية

�شبكات اجليل الثاين

�شبكات اجليل الثالث

�شبكات اجليل الرابع

�شبكات اجليل اخلام�س

م�ستوى قوة الإ�شارة

م�ستوى التغطية

قوة الإ�شارة ≥ 70−

ممتازة

 ˂ 70−قوة الإ�شارة ≥ 82−

جيدة

 ˂ 82−قوة الإ�شارة ≥ 95−

متو�سطة

 ˂ 95−قوة الإ�شارة

�ضعيفة

قوة الإ�شارة ≥ 75−

ممتازة

 ˂ 75−قوة الإ�شارة ≥ 85−

جيدة

 ˂ 85−قوة الإ�شارة ≥ 100−

متو�سطة

 ˂ 100−قوة الإ�شارة

�ضعيفة

قوة الإ�شارة ≥ 80−

ممتازة

 ˂ 80−قوة الإ�شارة ≥ 90−

جيدة

 ˂ 90−قوة الإ�شارة ≥ 105−

متو�سطة

 ˂ 105−قوة الإ�شارة

�ضعيفة

قوة الإ�شارة ≥ 80−

ممتازة

 ˂ 80−قوة الإ�شارة ≥ 92−

جيدة

 ˂ 92−قوة الإ�شارة ≥ 105−

متو�سطة

 ˂ 105−قوة الإ�شارة

�ضعيفة
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امللحـــق رقـــم ( ) 3
م�ؤ�شــرات الأداء للقيــا�س والن�شــر
م�ؤ�شرات �أداء ال�شبكة:
الرقم

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

ال�شبكة

1

ن�سبة املكاملات الفا�شلة لإجمايل عدد املكاملات

املتنقل

2

ن�سبة املكاملات التي مل تنفذ نتيجة
االزدحام فـي ال�شبكة لإجمايل عدد املكاملات

املتنقل

3

ن�سبة جناح ت�سليم املكاملات

املتنقل

4

ن�سبة جناح �إجراء املكاملات لإجمايل عدد املكاملات

املتنقل

5

جودة ال�صوت

املتنقل

6

التغطية

املتنقل

7

ن�سبة فقدان حزم البيانات

املتنقل

8

متو�سط ت�أخر حزم البيانات

املتنقل

9

جودة الفـيديو

املتنقل

10

�سرعة تنزيل البيانات

املتنقل

11

�سرعة حتميل البيانات

املتنقل

12

�سرعة تنزيل البيانات

الثابت

13

�سرعة حتميل البيانات

الثابت

14

ن�سبة فقدان حزم البيانات

الثابت

15

متو�سط ت�أخر حزم البيانات

الثابت
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وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعم ــل النقاب ــات العماليــة واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن عمال
�شركــة (االدراك للتج ــارة واملق ــاوالت) تقدمــوا �إلــى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة
بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية ،ولكل مت�ضرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب,
على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة
له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن عم ــال
�شرك ــة ( أ�ع ــالف ظفــار) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة بالـوزارة بطلـ ــب
ت�سجي ـ ــل نقاب ـ ــة عمـ ـ ــالية ،ولك ــل مت�ضـرر احلــق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمــل النقابــات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن عمال
�شركة (ن�ستو هايربماركت) تقدموا �إلى املديريـة العامة للرعاية العماليـة بالوزارة بطلـ ــب
ت�سجي ـ ــل نقاب ـ ــة عمـ ـ ــالية ،ولك ــل مت�ضـرر احلــق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمــل النقابــات العماليــة واالحتادات العماليـة واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن عمال
�شركة (م�سقط للت�أمني) تقدموا �إلى املديريـة العام ــة للرعاي ــة العماليــة بالــوزارة بطلـ ــب
ت�سجيـل نقابـة عمـالية ،ولك ــل مت�ضـرر احلــق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن يكــون
اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعم ــل النقابــات العمالي ــة واالحتــادات العماليــة واالحتــاد العام لعمــال �سلطنــة عمــان �أن عمــال
�شركــة (امل�سبوكات املرتابطة) تقدموا �إلى املديريـة العامة للرعاية العمالية بالوزارة بطلـ ــب
ت�سجي ـ ــل نقاب ـ ــة عمـ ـ ــالية ،ولك ــل مت�ضـرر احلــق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتق ــدم ب ــه �إلى جلن ــة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة
له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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