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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2002/30

باإ�سدار قانون تنظيم االت�ساالت 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 79/17 باخت�سا�سات وزارة الربيد والربق والهاتف ،

وعلــى قانـــون ونظـــام املناق�ســـات احلكوميـــة ال�سادريـــن باملر�ســـوم ال�سلطــانـــي رقــــم 84/86 

وتعديالته ،

وعلى قانون الإبراق الال�سلكي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 85/59 ،

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/2 باإن�ساء اجلمعية ال�سلطانية العمانية لهواة الال�سلكي ،

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102 وتعديالته ،

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 وتعديالته ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/46 بتحويل الهيئة العامة للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكية 

اإىل �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة ) �س.م.ع.م ( ،

وعلى قانون الرقابة املالية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/55 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/47 باإجراء تعديل وزاري ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعمل بقانون تنظيم الت�سالت املرافق .
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املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س الهيئة - بعد موافقتها - الالئحة التنفيذية للقانون املرفق والقرارات الالزمة 

لتنفيذه ، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات ال�سارية فيما ل يتعار�س مع 

اأحكام هذا القانون .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى قانون الإبراق الال�سلكي امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف القانون املرافق . 

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 28 من ذي احلجة �سنة 1422هـ

املـوافــــق : 12 من مـــــــــــار�س �سنة 2002م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون تنظيم االت�ساالت

الباب االأول

 تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (  

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك : 

1 - الوزير : 

وزير النقل والت�سالت .

2 - الهيئة : 

هيئة تنظيم الت�سالت املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .

2 - مكررا - املجل�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

2 - مكررا 1 - الرئي�س : 

رئي�س املجل�س .

2 - مكررا 2 - الرئي�س التنفيذي :

الرئي�س التنفيذي للهيئة .

3 - ال�سركة : 

ال�سركة العمانية لالت�سالت ) �س .م .ع .م ( .

4 - االت�ساالت : 

اأو  اأو الكتابة  اأو العالمات  اأو الرموز  اأو ا�ستقبال لالإ�سارات  اإر�سال  اأو   اأو بث  كل نقل 

ال�سور املرئية وغري املرئية اأو الأ�سوات اأو البيانات اأو املعلومات اأيا ما كانت طبيعتها 

الأنظمة  اآخر من  نظام  باأي  اأو  ال�سوئية  اأو  الراديوية  اأو  ال�سلكية  الأنظمة  بوا�سطة 

الكهرومغناطي�سية اأو الإلكرتونية . 

5 - �سبكة االت�ساالت : 

نظام اأو جمموعة نظم متكاملة لالت�سالت ت�سمل ما يلزم من البنية التحتية التي 

اإىل  النفاذ  جتهيزات  ومنها  بال�سبكة  حمددة  انتهائية  نقاط  بني  بالت�سال  ت�سمح 

ال�سبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت( .

5 - مكررا �سبكة االت�ساالت العامة : 

نظام ات�ســـالت اأو جمموعــــة نظــــم متكاملــــة لالت�ســـالت لتقديــــم خدمــــة الت�سالت 

اإن�ساوؤها  يتم  التي  ال�سبكة  وت�سمل   ، اجلمهور  اإىل  له  املرخ�س  يقدمها  التي  العامة 

با�ستئجار �سعة من بنية حتتية ل�سبكة ات�سالت عامة .
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5 - مكررا 1 : �سبكة االت�ساالت اخلا�سة : 

واحد  �سخ�س  مل�سلحة  ت�سغل  متكاملة لالت�سالت  نظم  اأو جمموعة  ات�سالت  نظام 

طبيعي اأو معنوي اأو لعدد من الأ�سخا�س جتمعهم ملكية م�سرتكة خلدمة اأغرا�سهم 

ل�سبكة  بنية حتتية  �سعة من  با�ستئجار  اإن�ساوؤها  يتم  التي  ال�سبكة  وت�سمل   ، اخلا�سة 

ات�سالت عامة .

5 - مكررا 2 : بنية ات�ساالت دولية : 

البنية التحتية التي توفر اإمكانية النفاذ الدويل عرب حدود ال�سلطنة وت�سمل الكوابل 

البحرية وال�سواتل الف�سائية والأنظمة الربية الأخرى العابرة حلدود ال�سلطنة .

5 - مكررا 3 : البنية التحتية : 

والأبراج  والكابالت  واملعدات  والآلت  والهياكل  والأرا�سي  املباين  من  املرافق  جميع 

والأعمدة وخطوط الت�سال والنظم والربامج امل�ستعملة اأو التي يتم ا�ستعمالها فـي 

تقدمي خدمات الت�سالت .

6 - نظام االت�ساالت : 

املرئية  ال�سور  اأو  الكتابة  اأو  العالمات  اأو  الرموز  اأو  الإ�سارات  نقل  اإىل  يهدف  نظام 

نقاط  بني  طبيعتها  كانت  ما  اأيا  املعلومات  اأو  البيانات  اأو  الأ�سوات  اأو  املرئية  وغري 

انتهائية حمددة بوا�سطة الأ�سالك اأو الراديو اأو الو�سائل ال�سوئية اأو باأي نظام اآخر 

من الأنظمة الكهرومغناطي�سية اأو الإلكرتونية .

7 - نظام االت�ساالت العامة : 

العامة  فـي توفري خدمات الت�سالت  اأو جزء منه -  ي�ستخدم - كله  ات�سالت  نظام 

التي يقدمها املرخ�س له اإىل اجلمهور .

8 - اأجهزة االت�ساالت : 

الأجهزة واملعدات وامل�ستلزمات والأدوات والآلت وملحقات اأي منها التي مت اإعدادها 

واأجهزة  بها  يو�سل  ما  اأو  الت�سالت  فـي  امل�ستخدمة  اأو  لال�ستخدام  جزئيا  اأو  كليا 

الت�سالت الراديوية مبا فيها املعدات وملحقاتها .

8 - مكررا : اأجهزة االت�ساالت الطرفية : 

اأجهزة الت�سالت اخلا�سة باملنتفع التي متكنه من الت�سال من خالل �سبكة ات�سالت 

عامة اأو خا�سة .

8 - مكررا 1 : اأجهزة االت�ساالت الراديوية : 

الأجهزة واملعدات وملحقاتها امل�ستخدمة اأو املعدة لال�ستخدام فـي الت�سالت الراديوية .

8 - مكررا 2 : املعدات : 

اأي اأجهزة اأو اآلت اأو م�ستلزمات ت�ستخدم اأو تعد لال�ستخدام فـي خدمات الت�سالت .
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9 - خدمات االت�ساالت : 

اخلدمات التي مبوجبها يتم نقل الت�سالت ب�سفة جزئية اأو كلية بغ�س النظر عن 

النظم اأو الو�سائل امل�ستخدمة فـي ذلك با�ستثناء خدمة البث الإذاعي .

10 - خدمات االت�ساالت العامة : 

اخلدمات التي يقدمها املرخ�س له �سواء بوا�سطة اإن�ساء بنية حتتية ل�سبكة ات�سالت 

اإن�ساء �سبكة بوا�سطة ا�ستئجار �سعة من بنية حتتية ل�سبكة ات�سالت عامة  عامة اأو 

اأخرى وتكون متاحة لأي �سخ�س وفقا لأحكام هذا القانون .

11 - خدمات االت�ساالت العامة االأ�سا�سية :

مت حذف البند )11( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

12 - خدمات االت�ساالت العامة االإ�سافية : 

اأو  نقل  فـي  عامة  ات�سالت  �سبكة  على  تعتمد  والتي  �سخ�س  لأي  املتاحة  اخلدمات 

 ، العمومي  والهاتف   ، البيع  اإعادة  )كخدمات  الت�سال  اإنهاء  اأو  ا�ستقبال  اأو  اإر�سال 

وبطاقات الت�سال املدفوعة القيمة ، والنفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية "الإنرتنت" 

وخدمات القيمة امل�سافة الأخرى( . 

12 - مكررا : امل�ساركة فـي املواقع : 

�سماح كل مرخ�س له لآخر با�ستخدام مواقع فـي مرافق البنية التحتية لالت�سالت 

مثل مباين مقا�سم الت�سالت ، مباين اأجهزة الت�سالت ، اأبراج الت�سالت ، اأنابيب 

وقنوات الكوابل ، وما �سابهها .

12 - مكررا 1 : خدمات اخلطوط املوؤجرة : 

اأو افرتا�سية عرب جزء من نظام ات�سالت تكون فيه  توفري و�سلة ات�سالت مادية 

هذه الو�سلة حمجوزة لال�ستعمال احل�سري ملرخ�س له اأو منتفع حمدد .

12 - مكررا 2 : تفكيك احللقة املحلية : 

عامة  ات�سالت  مل�سغل  التابع  املحلي  املق�سم  اإىل  املنتفع  موقع  من  املادي  التو�سيل 

با�ستثناء املق�سم املحلي واملنافذ والتي ي�ستفيد منها مرخ�س له من مرخ�س له اآخر 

مبقابل .

12 - مكررا 3 : خدمات النفاذ : 

نفاذ املرخــ�س لـــه اإىل �سبكــات مرخــ�س لــه اآخــر ، بغــر�س التمكــن من تقدمي خدمات 

الت�سالت ، مبا فـي ذلك ربط اأجهزة الت�سالت با�ستخدام و�سائل �سلكية اأو راديوية 

والنفاذ لأية بنيـة حتتيـــة وت�سمـــل املبانـــي والأبـــراج والأنابيـــب اخلا�ســـة بالأ�ســــالك 

والكابالت .
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12 - مكررا 4 : خدمات اإعادة البيع : 

خدمات الت�سالت التي ي�سرتيها موفر اخلدمة من املرخ�س له خلدمات الت�سالت 

العامة ويجعلها متاحة ملنتفع ما بجانب اخلدمات الإ�سافية التي قد يوفرها .

12 - مكررا 5 : خدمات االت�ساالت اخلا�سة : 

تقديـم خدمــــات الت�ســالت مل�سلحـــة �سخـــ�س واحـــد طبيعــي اأو معنــوي اأو عــدد من 

الأ�سخــــا�س جتمعهـــم ملكيـــة م�سرتكـــة خلدمـــة اأغرا�سهـــم اخلا�ســـة . اأو اإن�ســاء بنية 

حتتية ل�سبكة ات�سالت خا�سة بهم اأو ت�سغيلها .

12 - مكررا 6 : املرخ�س له : 

ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي ح�سل على الرتخي�س وفقا لأحكام هذا القانون ،

�سواء كان الرتخي�س �سادر مبر�سوم �سلطاين اأو بقرار من الوزير اأو بقرار من الهيئة .

12 - مكررا 7 : املرخ�س له املهيمن : 

املناف�سة  وا�ستمرار  توفر  منع  من  متكنه  اقت�سادية  بقوة  يتمتع  الذي  له  املرخ�س 

با�ستقالل  يت�سرف  اأن  على  قدرته  خالل  من   ، حمددة  خدمة  جمال  فـي  الفعالة 

بدرجة ملمو�سة عن املناف�سني املرخ�س لهم .

12 - مكررا 8 : امل�سغل : 

اأي �سخ�س طبيعي اأو معنوي مينح ترخي�سا بت�سغيل نظام ات�سالت عامة اأو خا�سة 

وفقا لأحكام هذا القانون .

12 - مكررا 9 : م�سغل �سبكة ات�ساالت عامة : 

اأي �سخ�س طبيعي اأو معنوي مرخ�س له بت�سغيل نظام ات�سالت عامة مبوجب املـــادة 

)21( من هذا القانون .

12 - مكررا 10 : م�سغل بنية ات�ساالت دولية : 

بدول  ال�سلطنة  تربط  التي  الدولية  التحتية  البنية  ميلك  له  مرخ�س  دويل  ناقل 

اأخرى وت�سمل من�ساآتها الت�سغيلية من الإر�ساء والتحكم والنفاذ اإليها )مثل اأنظمة 

الكوابل البحرية الدولية وال�ساتلية الف�سائية( .

12 - مكررا 11 : موفر خدمات على �سبكة االإنرتنت : 

ي�سمل :

اأ - موفر خدمات على اخلط اأو النفاذ اإىل ال�سبكة اأو م�سغل لتلك املرافق .

فيما يتعلق بالت�سالت العابرة ، جهة توفر الإر�سال اأو الت�سيري اأو توفر و�سالت  ب - 

الربط لالت�سالت الرقمية على اخلط بني نقطتني اأو نقاط متعددة يحددها 

املنتفع ملادة من اختياره ودون تعديل من قبل ذلك املوفر فـي حمتوى تلك املادة 

املر�سلة اأو امل�ستلمة  . 
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13 - الربط البيني : 

ات�سالت عموميتني  �سبكتي  ت�سمح بربط  التي  واملالية  والتنظيمية  الفنية  املعايري 

اأو اأكرث داخل ال�سلطنة ببع�سها البع�س لنقل حركة الت�سالت من �سبكة لإنهائها 

فـي �سبكة ات�سالت اأخرى ، والتي ت�سمح للمنتفعني بالت�سال بحرية فيما بينهم اأيا 

كانت ال�سبكات التي يرتبطون بها اأو ينتمون اإليها اأو اخلدمات التي ي�ستعملونها .

14 - البث االإذاعي : 

توزيع  جدول  فـي  الواردة  الإذاعية  الرتددات  ي�ستخدم  الذي  الراديوي  الت�سال 

اإر�ساله معدا لي�ستقبله اأي �سخ�س مبا�سرة ، وي�سمل البث  الطيف الرتددي ويكون 

ال�سوتي اأو املرئي .

15 - الطيف الرتددي )املوجات الراديوية (  

تقل عن  التي  الكهرومغناطي�سية  املوجات  ترددات  مورد طبيعي حمدود عبارة عن 

ثالثة اآلف جيجاهريتز وتنت�سر فـي الف�ساء دون موجه ا�سطناعي .

16 - االت�سال الراديوي : 

نقل اأو بث اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال الإ�سارات اأو الرموز اأو العالمات اأو الكتابة اأو ال�سور 

املرئية وغري املرئية اأو الأ�سوات اأو البيانات اأو املعلومات اأيا ما كانت طبيعتها بوا�سطة 

املوجات الراديوية .

16 - مكررا : توزيع نطاقات الطيف الرتددي : 

اإدخال نطاقـات التــــرددات فـي اجلـــدول الوطنـــي لتوزيـــع نطاقــات التــــرددات ليتــــم 

ا�ستخدامهـــــا فـــــي واحـــدة اأو اأكثــــــر مـــن خدمــــات الت�ســــالت الراديويــــة الف�سائيـــة 

اأو الأر�سية اأو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفقا ل�سروط حمددة .

16 - مكررا 1 : التخ�سي�س : 

ا�ستخدام  اأجل  من  راديوي  جهاز  اأو  راديوية  ملحطة  الهيئة  متنحه  الذي  الإذن  هو 

ترددات راديوية اأو قناة راديوية حمددة وفقا ل�سروط ومعايري فنية ت�سعها الهيئة 

لهذا الغر�س .

16 - مكررا 2 : اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي : 

اخلطـــة التــــي تت�سمـــن املعاييـــر الفنيــــة املعتمـدة من جلنـة توزيع الطيف الرتددي 

امل�سكلة وفقا لأحكام هذا القانون .

16 - مكررا 3 : ال�سجل الوطني لتخ�سي�س الرتددات الراديوية : 

�سجــــل خا�س يحتــــوي على جميـــع املعلومـــات املتعلقـــة بالقنـــوات والتـــرددات التي مت 

تخ�سي�سها للمحطات الراديوية لال�ستخدامات املدنية وغريها .
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16 - مكررا 4 : اجلدول الوطني لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي : 

لتوفري  ل�ستخدامها  نطاقات  اإىل  الرتددي  الطيف  توزيع  يت�سمن  الذي  اجلدول 

اأنواع خدمات الت�سالت املختلفة مبا يتفق مع جدول توزيع الرتددات ال�سادر عن 

الحتاد الدويل لالت�سالت .

17 - املحطة الراديوية : 

مر�سل اأو اأكرث اأو م�ستقبل اأو اأكرث اأو جمموعة من املر�سالت وامل�ستقبالت موجودة 

فـي موقع حمدد ، مبا فـي ذلك الأجهزة واملعدات وملحقاتها الالزمة لتاأمني خدمة 

الت�سال الراديوي اأو الفلك الراديوي اأو البث الإذاعي .

17 - مكررا : اخلدمة ال�ساملة : 

احلــــد الأدنــــى من خدمــــات الت�ســـالت العامـــة فــــي املناطـــق والتجمعــات ال�سكانية 

التي تغطيهــا ال�سبكـــة العامـــة املرخ�ســة والتي يلتــزم بها املرخ�س لهم وفقا ل�سروط 

الرتاخي�س وتعديالتها واأحكام هذا القانون .

17 - مكررا 1 : الرتخي�س : 

الإذن املمنوح لل�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي بال�سماح له باإن�ساء وت�سغيل واإدارة نظام 

ات�سالت اأو �سبكة ات�سالت اأو تقدمي خدمات ات�سالت اأو ا�ستخدام ترددات راديوية 

حمددة ل�ستخدامات معينة وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة 

تنفيذا له .

17 - مكررا 2 : الرتخي�س من الفئة االأوىل : 

ي�سدر مبر�سوم �سلطاين ويعتمد على ا�ستغالل مورد من املوارد الطبيعية لل�سلطنة .

17 - مكررا 3 : الرتخي�س من الفئة الثانية : 

ي�سدر بقرار من الوزير ويعتمد على بنية حتتية مل�سغل من الفئة الأوىل ويقت�سي 

ا�ستغالل مورد وطني .

17 - مكررا 4 : الرتخي�س الراديوي : 

الرتخيـــ�س للمحطـــة راديويـــة اأو اأجهــــزة راديويــــة مبا فيهـــا من املعـــدات وملحقاتهـــا 

امل�ساعدة .

18 - املنتفع : 

ال�سخ�س الذي تقدم له خدمات الت�سالت اأو يطلب تقدمي هذه اخلدمات من قبل 

املرخ�س له .

19 - الهاتف العمومي : 

خدمــة توفــر لأي �سخــ�س اأداة احل�ســول على خدمـات الت�سـال الهاتفيـة عن طريق 

القطـــــع اأو العمــــالت املعدنيـــة اأو البطاقــــات مدفوعـــة القيمــــة اأو بطاقــــات الئتمــــان 

اأو اخل�سم .
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19 - مكررا : الر�سالة : 

كـــل حمتــــوى �إلكرتونـــي �شــــو�ء كــــان فـي �شـــورة رمــوز �أو عالمــات �أو �إ�شار�ت �أو كتابة 

�أو �شور مرئيــة �أو غيــر مرئيــة �أو �أ�شــو�ت �أو بيانــات �أو معلومـــات �أيـا كانـت طبيعتهـا ، 

ينقـل �أو يبـث �أو ير�شل �أو ي�شتقبل عن طريق نظام �ت�شاالت .

19 - مكررا 1 : الدليل : 

بيانات �ملنتفعني فـي خدمات �شبكات �الت�شاالت �لعامة .

19 - مكررا 2 : املوافقة على النوعية : 

�ملو�فقــــة على ��شتعمـــال �أنــــــو�ع حمــــددة من �أجهــــزة �الت�شـــاالت و�أجهـــزة �الت�شاالت 

�لطرفية فـي �ل�شلطنة و�ل�شماح بت�شنيعها �أو با�شتري�دها �أو تد�ولها فـي �ل�شلطنة .

19 - مكررا 3 : خدمة االت�صاالت الدولية : 

خدمة �الت�شاالت بني �ل�شلطنة و�لدول �الأخرى من خالل �ملعابر �لدولية لالت�شاالت 

�ملرخ�شة بق�شد نقلها و�إنهائها لدى �ملنتفع .

املـــادة ) 2 (  

�ملوزعة  �لرتدد�ت  نطاقات  ومنها  �الت�شاالت  �أنو�ع  �لقانون على جميع  �أحكام هذ�  ت�شري 

لال�شتخد�مات �لع�شكرية و�الأمنية ، وي�شتثنى من تطبيق �أحكامه �شبكات �الت�شاالت �الأخرى 

�لتي ت�شتخدمها �جلهات �مل�شار �إليها .

املـــادة ) 3 (  

ي�شع �لوزير �ل�شيا�شة �لعامة لقطاع �الت�شاالت ويعر�شها على جمل�س �لوزر�ء للمو�فقة 

عليها ، وذلك مبا يكفل �الآتي :

تطوير قطاع �الت�شاالت بهدف تو�شيع نطاق تقدمي خدمات �الت�شاالت مبا يحقق   - 1

�لوفاء مبتطلبات �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية .

�إعد�د متطلبات �خلدمة �ل�شاملة لالت�شاالت طبقا  للمادة )38( من هذ� �لقانون   - 2

ووفقا ل�شيا�شة �حلكومة �القت�شادية و�الجتماعية .

ت�شجيع �ال�شتثمار فـي �شناعة �الت�شاالت بالتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة .  - 3

فتح باب �ملناف�شة فـي خدمات �الت�شاالت وفقا ملا تقت�شيه �ل�شيا�شة �لعامة للدولة .  - 4

رعايــــة وتنميــــة م�شالــــح �ل�شلطنة فــي جمـــاالت �الت�شـــاالت مع �لـدول و�ملنظمات   - 5

�لدولية و�الإقليمية و�الحتاد�ت و�للجان �ملتخ�ش�شة .



- 10 -

املـــادة ) 4 (  

يبا�سر الوزير املهام الآتية :

اإىل  واإحالتها   ، املنتفعون  بها  يلتزم  التي  اخلدمات  تعريفة  حتديد  اأ�س�س  اإقرار   - 1

جمل�س الوزراء لعتمادها .

اقرتاح احلالت التي تتقا�سى فيها احلكومة اإتاوة من حاملي تراخي�س خدمات   - 2

من  لعتمادها  متهيدا   ، املالية  وزارة  مع  بالتن�سيق  فر�سها  واأ�س�س   ، الت�سالت 

جمل�س الوزراء .

مت حذف البند )3( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  - 3

الإ�سراف على متثيل ال�سلطنة فـي املنظمات الإقليمية والدولية والحتادات واللجان   - 4

املتخ�س�سة فـي جمال الت�سالت بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية ، وللوزير 

اأن يفو�س الرئي�س كتابة فـي ذلك . 

اإعداد م�سروعات القوانني املتعلقة بالت�سالت .  - 5

املـــادة ) 5 (  

يحظـــر مراقبــــة و�سائــــل الت�ســالت وم�سمونهــا اأو تفتي�سهــا اأو اإف�ســاء �سريتهــا اأو تاأخريهــا 

اأو م�سادرتها اأو اعرتا�سها اأو ا�ستغاللها اإل باإذن م�سبق من املحكمة املخت�سة ، ما مل تنطو 

على اإخالل بالنظام العام اأو الآداب العامة اأو اعتداء على حقوق الآخرين وذلك مع عدم 

الإخالل بقانون الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليه  .

املـــادة ) 5 ( مكررا 

يجــوز للهيـئــة فـي غيــر احلـــالت العاجلـــة وقبــل اإ�ســدار القـــرارات التنظيميــة ذات التاأثـيـــر 

املبا�ســـر على قطــاع الت�سـالت ، اأن تعلـن عـن اأيـة �سـروط اأو خ�سائـ�س اأو معاييـر وظيفيـة 

اأو موا�سفات فنية تنوي اإدراجها بهذه القرارات ، ولأ�سحاب ال�ساأن اإبداء راأيهم ب�ساأنها .

وت�سدر الهيئة قواعد و�سوابط هذه امل�ساورات ومواعيد تقدميها مبا يكفل حتقيق اطالع 

الكافة عليها .

املـــادة ) 5 ( مكررا 1 

تنتفع الوزارات ووحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وكافة الأ�سخا�س 

العتبارية العامة باخلدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغرا�س التي خ�س�ست 

لها مقابل �سداد الر�سوم املقررة عليها .
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ول يجوز لأي من هذه اجلهات الت�سرف فـي اأي من هذه اخلدمات التي تنتفع بها جلهة 

اأخرى اأو للغري �سواء بالتنازل اأو التاأجري اأو النتفاع . 

وفيما عدا ر�سوم الت�سجيل ت�ستثنى من اأحكام هذه املادة اجلهات الع�سكرية والأمنية التي 

يحددها جمل�س الأمن الوطني .

املـــادة ) 5 ( مكررا 2 

 على املرخ�س لهم ب�سبكات الت�سالت مراعاة القوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية 

البيئة والأوامر املحلية ال�سادرة من البلديات فـي هذا ال�ساأن .

املـــادة ) 5 ( مكررا 3 

يكون للموظفني املخت�سني بالهيئة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق

مـــع الوزيــــر �سفـــة ال�سبطيـــة الق�سائيــــة بالن�سبـــة اإلــــى املخالفـــات التـــي تقـــع فـي دائرة 

اخت�سا�ساتهم وتكون متعلقة باأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له ، ويكون 

لهم دخول كافة الأماكن والعقارات والطائرات وال�سفن والقوارب واملراكب والو�سول اإىل 

النظم واملحطات والأجهزة واأية نظم مرتبطة بها اأو باخلدمات املرخ�سة بغر�س تفتي�سها 

م�ستندات  اأو  وثائق  اأية  اأو  وال�سهادات  والت�ساريح  والرتاخي�س  ال�سجالت  كافة  وفح�س 

اأخرى يتعني اإ�سدارها ولهم احلق فـي احل�سول على اأية معلومات اأو بيانات لزمة لذلك ، 

ولهم ال�ستعانة ب�سرطة عمان ال�سلطانية فـي تنفيذ ذلك . 

املـــادة ) 5 ( مكررا 4 

للهيئــة اأن تقـــرر حقـــوق الرتفـــاق الالزمـــة لتنفيـــذ الرتاخيـــ�س التــي ت�سدرهــا وذلك على 

الأرا�سي واملن�ساآت والعقارات مقابل تعوي�س عادل ، ولها فـي �سبيل ذلك ال�سماح للمرخ�س 

لهم مبا ياأتي :

1 -  ارتياد الأرا�سي والعقارات واملن�ساآت واإجراء اأية اأعمال اأو اأ�سغال بها .

2 - اإقامة و�سيانة اأية من�ساآت اأو عقارات اأو تركيبات اأو اأجهزة .

الباب الثاين

 الهيئة

الف�سل االأول

 اإن�ساء الهيئة واأهدافها

املـــادة ) 6 (  

متلك  حق  لها  ويكون  والإداري  املايل  وال�ستقالل  العتبارية  بال�سخ�سية  الهيئة  تتمتع 

الأموال الثابتة واملنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها ، وتعترب اأموالها اأموال عامة . وي�سري 
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ب�ساأن حت�سيل الر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة للهيئة نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 

وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه . ول تخ�سع الهيئة 

القوانني  اأو غريه من   ، العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  اأحكام نظام  اأو  املايل  القانون  لأحكام 

والنظم التي تطبق فـي �ساأن الهيئات واملوؤ�س�سات العامة . 

ويجوز للهيئة اإن�ساء فروع لها مبحافظات ومناطق ال�سلطنة .

املـــادة ) 7 (  

تهدف الهيئة - ب�سفة اأ�سا�سية - اإىل حتقيق ما ياأتي :

1 - �سمان توفري خدمات الت�سالت فـي جميع اأنحاء ال�سلطنة فـي احلدود وبالأ�سعار 

املعقولة وت�سمل اخلدمات على وجه اخل�سو�س : 

، معاونة عامل  الدليل  ، خدمات معلومات  العمومي  الهاتف   ، خدمات الطوارئ 

اخلدمة ، اخلدمات البحرية وخدمات املناطق الريفية .

العاملية  الأ�سواق  اإىل  النفاذ  ت�سهيل  بهدف  الت�سالت  خدمات  ا�ستخدام  ت�سجيع   - 2

واملعلومات .

وغري  املنظورة  العمانية  ال�سادرات  ت�سجيع  بهدف  الت�سالت  خدمات  ا�ستخدام   - 3

املنظورة مثل خدمات املحا�سبة واملراجعة والهند�سة وال�ست�سارات .

�سمان ال�ستخدام الأمثل للطيف الرتددي .  - 4

مراعاة م�سالح املنتفعني واملتعاملني فيما يتعلق باأثمان الأجهزة واأ�سعار تقدمي   - 5

خدمات الت�سالت ونوعيتها وكفاءتها .

التاأكد من املالءمة املالية للمرخ�س لهم .  - 6

ت�سجيع مبا�سرة الأن�سطة التجارية املرتبطة بخدمات واأجهزة الت�سالت ، وت�سهيل   - 7

النفـــاذ اإلــــى الأ�ســــواق اخلا�ســـة بهــا عن طريـــق تهيئـــة الظروف املنا�سبــة ليتمكن 

املرخ�س لهم اجلدد من املناف�سة لإيجاد بيئة تناف�سية فعالة .

تطوير الكفاءة والقت�ساد فـي الأداء لدى املرخ�س لهم مببا�سرة الأن�سطة التجارية   - 8

املرتبطة بالت�سالت .

تهيئة الظروف للمناف�سة فيما بني املرخ�س لهم ل�سمان تقدمي خدمات ات�سالت   - 9

بامل�ستــوى العاملــي بتكلفــة معقولـــة واأ�سـعــار منا�سبــة ، واتخــاذ مــا يلــزم لتمكني مــن 

يقدمون تلك اخلدمات من املناف�سة فـي اخلارج .

ت�سجيع اإجراء البحوث والتطوير فـي قطاع الت�سالت .  - 10
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الف�سل الثاين

 اخت�سا�سات الهيئة

املـــادة ) 8 (  

املـــادة )9( من هذا القانون ، تبا�سر الهيئة جميع الخت�سا�سات  مع عدم الإخالل بحكم 

املتعلقة بقطاع الت�سالت وجتري جميع الت�سرفات والأعمال الالزمة لتحقيق اأهدافها 

من  تراه  من  كتابة  تفو�س  اأن  ولها   ، متييز  وبدون  و�سفافية  وانتظام  وفعالية  بكفاءة 

موظفيها فـي مبا�سرة بع�س �سالحياتها مبا يكفل اإجناز اأعمالها ، ويكون لها على الأخ�س 

ما ياأتي :

تنظيم قطاع الت�سالت وفقا لل�سيا�سة العامة املعتمدة مبا يحقق الأداء الأمثل   - 1

للقطاع وفقا للربامج التي تعدها الهيئة لهذا الغر�س وتنفيذ �سيا�سة احلكومة 

ب�ساأن اخلدمة ال�ساملة ، وذلك كله مبا يتفق واأحكام هذا القانون .

اإعداد الربامج واخلطط الالزمة لتطوير ال�سيا�سة العامة لقطاع الت�سالت .  - 2

مت حذف البند )3( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  - 3

حتديـــد نظــــم وخدمــــات الت�ســــالت التــــي يتــــم مبا�سرتهـــا برتخيــــ�س لالت�سالت   - 4

اأو ترخي�س راديوي .

مكررا : و�سع اخلطة الوطنية للرتقيم والإ�سراف على تنفيذها .  - 4

مت حذف البند )5( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  - 5

اإ�سدار املوافقات اخلا�سة ل�ستعمال اأجهزة الت�سالت التي مل حتدد لها موا�سفات   - 6

اأو معايري فينة .

مكررا : اإ�سدار �سهادات باملوافقة على نوعية اأجهزة الت�سالت امل�سموح بتداولها   - 6

فـي ال�سلطنة مبا فيها الأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات الع�سكرية فـي الأغرا�س 

املدنية .

اأو الرتاخي�س  اإجراوؤها على تراخي�س الت�سالت  اإعداد التعديالت التي يقرتح   - 7

الراديوية مبا يتفق واأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها فور 

اعتمادها .

اتخــاذ اإجـــراءات تنفيـــذ اللتزامـــات النا�سئـــة عــن التفاقيـــات الدوليــة فـي جمـــال   - 8

الت�ســالت التــي تكـــون ال�سلطنــة طرفــا فيهــا ، والقــرارات ال�ســادرة مــن املنظمــات 

الدولية والإقليمية املن�سمة اإليها ال�سلطنة ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

اإعداد مناذج لرتاخي�س الت�سالت والرتخي�س الراديوي .  - 9
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و�سع ال�سروط واملوا�سفات واملعايري الفنية لأجهزة الت�سالت لتحقيق اأغرا�س   - 10

بني  البيني  الربط  اأو  الت�سالت  و�سبكات  الطرفية  الأجهزة  بني  البيني  الربط 

، واتخاذ الإجراءات الالزمة  اأجهزة الت�سالت للمرخ�س لهم ونظم الت�سالت 

لن�سر هذه املوا�سفات واملعايري فور اإقرارها .

مكررا : تنظيم وتخ�سي�س واإدارة عنونة اأ�سماء النطاقات للنفاذ اإىل �سبكة املعلومات   - 10

العاملية )الإنرتنت( .

مكررا 1 : و�سع ال�سوابط والقواعد املتعلقة بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للقطاع ومنها   - 10

على الأخ�س ما يتعلق مبنع جميع اأ�سكال الهيمنة والحتكار فـي ا�ستغالل الطيف 

الرتددي وتقدمي اخلدمات .

مكررا 2 : و�سع القواعد واملعايري الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي .  - 10

مكررا 3 : حتديــد اأ�سعــار تقديــم اخلدمــات فـي حالــة عــدم وجــود املناف�ســة وفقـــا   - 10

لالأ�س�س املعتمدة .

التي  اخلدمة  جودة  متطلبات  حتدد  التي  والقواعد  ال�سوابط  و�سع   :  4 مكررا   - 10

يلتزم املرخ�س لهم بتقدميها .

مكررا 5 : و�سع ال�سوابط واملعايري الفنية والتنظيمية واملالية املنظمة خلدمات   - 10

الربط البيني واإعادة البيع بني املرخ�س لهم .

مكررا 6 : و�سع القواعد التي تنظم احتفاظ املنتفع برقم الت�سالت املخ�س�س له   - 10

فـي حالة تغيري اتفاقية تقدمي اخلدمات .

مكررا 7 : و�سع �سوابط وقواعد اإ�سدار فواتري خدمات الت�سالت العامة التي   - 10

يقدمها املرخ�س لهم .

الرتويجية  للعرو�س  املنظمة  والإجراءات  وال�سوابط  القواعد  و�سع   :  8 مكررا   - 10

اخلا�سة بخدمات الت�سالت .

مكررا 9 : و�سع ال�سوابط التي ت�سمن حماية البيانات اخلا�سة باملنتفعني و�سمان   - 10

�سريتها وخ�سو�سيتها .

حتديد املوا�سفات التي يتعني اللتزام بها فـي ت�سنيع اأجهزة الت�سالت واأجهزة   - 11

الت�سفري و�سوابط ا�ستريادها وت�سديرها اأو اإعادة ت�سديرها وا�ستخدامها .

الرقابة على تنفيذ املرخ�س لهم �سروط الرتاخي�س .  - 12 

مت حذف البند )13( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  - 13

اتخاذ الإجراءات الالزمة للك�سف عن الت�سرفات اأو الوقائع التي حتول دون توفري   - 14 

املناف�سة فـي قطاع الت�سالت .
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اإعداد الربامـج الالزمـــة للتوعيـة باأهميـة قطـاع الت�سـالت والأثـر الــذي يرتبــــه   - 15 

تطوير القطاع على خطط التنمية .

اإعداد قوائم امل�سطلحات الفنية امل�ستخدمة فـي قطاع الت�سالت واتخاذ الإجراءات   - 16 

الالزمة لن�سرها .

اإبداء الراأي فـي املو�سوعات املتعلقة ب�سناعة الت�سالت .  - 17 

 18 - فح�س ال�سكاوى املقدمة من املنتفعني اأو املرخ�س لهم اأو من اأي �سخ�س اآخر ذي 

�سفة واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها .

التن�سيق مع الوزارات والوحدات احلكومية املعنية والغرف التجارية وال�سناعية   - 19

والحتادات وغريها من التنظيمات العاملة فـي جمال الت�سالت .

19 - مكررا : امل�ساركة فـي اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية والحتادات واللجان 

املتخ�س�سة فـي جمال الت�سالت ومتثيل ال�سلطنة اأمام تلك املحافل املتخ�س�سة 

فـي جمال الت�سالت وفقا لأحكام البند4 من املـــادة ) 4( من هذا القانون .

وللهئية اأن ت�ستعني مبن تراه من اخلرباء املتخ�س�سني وال�ست�ساريني وتكليفهم باأعمال 

تتعلق بتنفيذ اخت�سا�ساتها مقابل مكافاأة مالية تقدرها الهيئة .

املـــادة ) 9 (  

تبا�سر الهيئة فـي جمال ا�ستخدام الطيف الرتددي - بالإ�سافة اإىل الخت�سا�سات املن�سو�س 

عليها فـي هذا القانون والتفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها - ودون اإخالل 

بالخت�سا�ســــات املقـــررة للجمعيـــة ال�سلطانيـــة العمانيــــة لهـواة الال�سلكـــي ، اأو بالإجراءات 

املقررة فـي جمال الأر�ساد اجلوية اأو املالحة البحرية اأو اجلوية ، الخت�سا�سات الآتية :

1 - تق�سيم املحطات الراديوية اإىل اأنواع ، وحتديد طبيعة اخلدمة التي تقدم بوا�سطة 

كل نوع منها .

2 - حتديد موقع لكل حمطة ، واإقرار رمز النداء اخلا�سة بها .

، وتخ�سي�س تردد لكل  اأنواع اخلدمات  3 - توزيع نطاقات الطيف الرتددي ملختلف 

حمطة وحتديد ال�سروط واملعايري الفنية الأخرى املرتبطة بها .

باآثارها اخلارجية  يتعلق  ت�ستخدم فيما  التي  واملعدات  4 - حتديد معايري لالأجهزة 

ونقاء ودرجة حدة البث من كل حمطة راديوية والأجهزة املوجودة فيها .

ومنع   ، الراديوية  املحطات  بني  ال�سار  التداخل  ملنع  الالزمة  ال�سوابط  اإعداد   -  5

ا�ستخدام الأجهزة واملعدات غري القيا�سية التي من �ساأنها اأن ت�سبب هذا التداخل .

6 - حتديـــد املناطق املنا�سبـــة خلدمـــة املحطـــات الراديويـــة مبراعاة ال�ستخدام الأمثل 

للرتددات .
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7 - مراقبــة الطيـــف التـرددي ملنـع التداخـل الـذي يكـون مـن �ساأنـه الإ�سـرار باملحطـات 

اأو الأجهزة الراديوية املرخ�سة .

8 - اإ�سدار تراخي�س ت�سغيل املحطات الراديوية اأو توفري اأجهزة الت�سالت الراديوية 

حتددها  التي  وللمدة  بال�سروط  قيا�سية  غري  اإر�سال  اأجهزة  با�ستخدام  لل�سماح 

الهيئة .

9 - الحتفاظ بقاعدة بيانات لكافة حمطات واأجهزة الت�سالت الراديوية بال�سلطنة .

10 - مت حذف البند )10( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

الف�سل الثالث

اإدارة الهيئة

املـــادة ) 10 (  

يكون للهيئة جمل�س اإدارة ي�سكل من اأربعة اأع�ساء غري متفرغني من بينهم الرئي�س ، ويعني 

الت�سكيل  الوزراء فيما عدا  الرئي�س مبر�سوم �سلطاين وباقي الأع�ساء بقرار من جمل�س 

الأول للمجل�س فيكون تعيني جميع الأع�ساء مبر�سوم �سلطاين .

وتكون مدة الع�سوية خم�س �سنوات قابلة للتجديد بذات اأداة التعـيني .

وي�سع جمل�س الوزراء قواعد واأ�س�س حتديد مكافاآت رئي�س واأع�ساء املجل�س .

املـــادة ) 10 ( مكررا 

هذة املادة ملغاة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/68 .

املـــادة ) 11 (  

يتولــى املجلــ�س اإدارة �ســوؤون الهيئــة والإ�ســراف على اأعمالهــا وتنــاط به كافــة ال�سالحيـــات 

واملهام الالزمة لذلك وب�سفة خا�سة الآتي :

1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة فـي ممار�سة اخت�سا�ساتها ، ومراقبة �سري اأعمالها .

اإقـــرار اللوائـــح املنظمـــة لأعمــــال الهيئــة ، �ســــواء فيمـــا يتعلـــق بالهيكــل التنظيمي ،   - 2

اأو بنظام موظفي الهيئة ، اأو بنظام تقاعدهم ، اأو �سوؤونها املالية والإدارية وغريها 

دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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ت�سكيل جلان فرعية تبا�سر اخت�سا�سات اأو مهام حمددة .  - 3

جمل�س  موافقة  بعد  للهيئة  الالزمة  القرو�س  على  احل�سول  اإجراءات  اتخاذ   - 4

الوزراء .

والتقرير  للهيئة  املدقق  اخلتامي  واحل�ساب  ال�سنويــة  امليزانيـــــة  م�ســـروع  مراجعـــة   - 5

ال�سنوي عن ن�ساط الهيئة متهيدا لرفعها اإىل جمل�س الوزراء .

حتديد ما ياأتي :  - 6

خدمات  بتقدمي  لهم  املرخ�س  على  يفر�س  الذي  ال�سنوي  الر�سم  مبلغ   - اأ     

الت�سالت بن�سبة ل تزيد على 1% من اإجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�س 

له . 

وفـي حالة وجود عجز فـي امليزانية يتم متويله من اخلزانة العامة .

  ب - الر�سوم التي تفر�س مبنا�سبة اإ�سدار الرتاخي�س لأول مرة . 

   ج - الر�سوم التي تفر�س مقابل جتديد تراخي�س تقدمي خدمات الت�سالت  .

   ج مكررا - الر�سوم التي تفر�س مقابل اإدارة الطيف الرتددي .

  د - اأي ر�سوم اأو مبالغ اأخرى تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات . 

7 - اقرتاح اأ�س�س حتديد تعرفة اخلدمات التي يلتزم بها املنتفعون والتي يرى املجل�س 

ت�سمينهــا فـي الرتاخيـ�س ، وذلك متهيــدا لإقرارهـا واعتمادهـا وفقا لنـ�س البنــد 

)1( املادة )4( من هذا القانون .

اأو اجلهات فـي  8 - املوافقة على ال�ستعانة باجلامعات وغريها من مراكز البحوث 

درا�سة وبحث اأية مو�سوعات تدخل فـي اخت�سا�سات الهيئة .

 9 - اإقــرار القواعـــد املنظمـــة لإلـــزام املرخــ�س لهـم بالحتفـــاظ بال�سجــالت اخلا�ســـة 

بح�سابات توزيع تكاليف اخلدمات املرخ�سة .

10 - حتديد اجلهة اأو املوظف امل�سوؤول بالهيئة ، املخت�س باإ�سدار القرارات واملوافقات 

وحتديد  والإجراءات  واملعايري  وال�سوابط  وال�سروط  والقواعد  والت�ساريح 

الأ�سعار والآجال واإتاحة قواعد البيانات املن�سو�س عليـها .

فـي املواد اأرقام ) 14 ، 15 ، 16 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 27 مكررا ، 30 ، 32 ، 33 ، 34 ،

 37 ، 37 مكررا  )1( ، 37 مكررا )2( ، 37 مكررا )4( ، 37 مكررا )5( ، 38 ، 39 ، 41 ، 

46 ، 46 مكررا )1( ، 46 مكررا )5( ، 46 مكررا )6( ،  46 مكررا )8( ، 51 ، 51 مكررا ، 51 

مكررا )1( ، 51 مكررا )2( 51 مكررا )3( ، 51 مكررا )4( ، 53 ، 55 ، 57 ، 61 ، 68 

مكررا )2( ، 68 مكررا )3( ( من هذا القانون .
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املـــادة ) 11 ( مكررا

يكون للهيئة رئي�س تنفيذي ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .

املـــادة ) 11 ( مكررا )1(

ميثــــل الرئيــ�س التنفيــــذي الهيئـــة فـي عالقاتهـــــا بالغيـــر واأمـــام الق�ســــاء ، ويتولـــى علـــى 

الأخ�س الآتي :

 1- تنفيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة وقرارات املجل�س .

 2- الإ�سراف على موظفي الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .

 3- اإعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعر�سها على املجل�س لالعتماد .

 4- اإعـــداد م�ســـــروع امليزانيـــــة ال�سنويــــــة واحل�ســاب اخلتامـــي املدقـــق للهيــئة ورفعهــما 

للمجل�س .

 5- اإعداد تقارير دورية وتقرير �سنوي عن ن�ساط الهيئة ورفعها للمجل�س .

 6- اإعـــداد م�سروعـــات اللوائـــح ذات ال�سلـــة باخت�سا�ســات الهيئة اأو الالزمة ملمار�سة 

اأن�سطتها وعر�سها على املجل�س لإقرارها .

 7- موافاة جمل�س الوزراء واأجهزة الدولة مبا تطلبه من بيانات وتقارير عن ن�ساط 

الهيئة ب�سفة عامة وفقا للقوانني املعمول بها ، بعد اعتمادها من املجل�س .

الف�سل الرابع

 النظام املايل للهيئة

املـــادة ) 12 (  

تبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام .

املـــادة ) 13 (  

يكــون للهيئـــة ميزانيــة م�ستقلـــة ، وتقــدم الهيئــة ميزانيتهــا التقديريـة اإىل جملـ�س الوزراء 

لعتمادها .
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املـــادة ) 14 (  

تعني الهيئة ، بعد موافقة جهاز الرقابة املالية للدولة ، مراقب ح�سابات اأو اأكرث من املرخ�س 

لهم قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة .

املـــادة ) 15 (  

تقدم الهيئة ح�ساباتها اخلتامية املدققة  اإىل جمل�س الوزراء خالل ثالثة اأ�سهر من نهاية 

ال�سنة املالية لعتمادها . ويقدم مراقب احل�سابات تقريره اإىل رئي�س الهيئة ، وتر�سل ن�سخة 

منــه اإىل جملـ�س الــوزراء . وحتـدد الالئحــة التنفيذيــة القـواعد املنظمـة لن�ســر احل�سابــات 

اخلتامية .

املـــادة ) 16 (  

تتكون موارد الهيئة مما ياأتي :

1 - املبالغ املتح�سلة من تطبيق اأحكام هذا القانون .

2 - اأي موارد اأخرى يقررها جمل�س الوزراء .

وت�ستخـــدم هـــذه املــــوارد فـــي متويــــل النفقـــات املدرجـــة فـي امليزانيـــة ال�سنويــة للهيئة بعد 

اعتمادها من جمل�س الوزراء .

وللهيئة اأن تقبل من ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة فـي القطاع رعاية املنا�سبات التي تنظمها 

وفقا لخت�سا�ساتها ، ولها اأن تتربع بح�سيلة الر�سوم املن�سو�س عليها فـي البند )6د( من 

املادة )11( من هذا القانون اإىل الهيئات واملوؤ�س�سات اخلريية .

املـــادة ) 17 (  

تقوم الهيئة فورا ، فـي حالة حتديد عدد الرتاخي�س وفقا للمـــادة )21( من هذا القانون ، 

بتوريد ح�سيلة الر�سوم املن�سو�س عليها فـي البند )6 ب( من املـــادة )11( من هذا القانون 

اإىل اخلزانة العامة متى جتاوز �سافـي الر�سوم املح�سلة مائة األف ريال عماين وذلك بعد 

خ�سم امل�سروفات والتكاليف التي حتملتها الهيئة فـي �سبيل اإ�سدار الرتاخي�س واإقرارها 

من جمل�س الوزراء . 
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املـــادة ) 18 (  

للهيئة اأن تقرت�س من البنوك املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة ملواجهة العجز فـي ميزانيتها ، 

ويرحل الفائ�س من ميزانيتها اإىل ميزانية العام الذي يليه ل�ستغالله فـي �سداد ما قد 

تقرت�سه من مبالغ اأو لتمويل ميزانيتها اجلديدة ، على اأن تتحمل اخلزانة العامة التكاليف 

خطتها  خارج  احلكومة  بها  تكلفها  التي  باملهام  قيامها  �سبيل  فـي  الهيئة  تتكبدها  التي 

الراأ�سمالية  التكاليف  العامة  اخلزانة  وتتحمل   . الوزراء  جمل�س  من  املعتمدة  ال�سنوية 

وامل�سروفات التي تنفق فـي �سبيل تاأ�سي�س الهيئة .

املـــادة ) 19 (  

تعفى الهيئة من جميع ال�سرائب والر�سوم .

الباب الثالث

  تقدمي خدمات االت�ساالت وتوفري اأجهزة االت�ساالت

املـــادة ) 20 (  

ل يجــوز لأي �سخــ�س اإن�ســاء اأو ت�سغيــل نظــام ات�سـالت اأو تقديـم خدمـات ات�سـالت اإل بعــد 

احل�سول على ترخي�س طبقا لالأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ما مل يتقرر اإعفاوؤه 

وفقا للوائح التي ت�سدر لهذا الغر�س .

املـــادة ) 21 (  

تقدمي  اأو  دولية  ات�سالت  بنية  اأو  عامة  ات�سالت  �سبكة  ت�سغيل  اأو  اإن�ساء  يكون   - 1

الدولية برتخي�س من  النفاذ  اأو خدمات توفري بنية  العامة  خدمات الت�سالت 

الفئة الأوىل ي�سدر مبر�سوم �سلطاين بناء على اقرتاح الوزير بعد موافقة الهيئة 

على  الهيئة  موافقة  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  مقرتحه  الوزير  يرفع  اأن  على 

الطلب ، ويحدد املر�سوم مدة الرتخي�س ، على األ يت�سمن الرتخي�س الن�س على 

�سروط واأحكام يتم مبوجبها منح مرخ�س له حقوقا ح�سرية .

مقدم  اإخطار  عليه  يجب  الرتخي�س  طلب  على  الوزير  موافقة  عدم  حالة  وفـي 

الطلب والهيئة باأ�سباب الرف�س خالل املدة امل�سار اإليها . 

ل�سبكة  �سعة  ا�ستغالل  على  تعتمد  التي  العامة  الت�سالت  خدمات  تقدمي  يكون   - 2

الإ�سافية  العامة  الت�سالت  خدمات  وتقدمي  الأوىل  الفئة  من  عامة  ات�سالت 

ا�ستغالل  تقت�سي  اأن  ودون  )الرتقيم(  الوطنية  املوارد  ا�ستغالل  تقت�سي  والتي 

الثانية ي�سدر بقرار  الفئة  ، برتخي�س من  الطبيعية لل�سلطنة  املوارد  مورد من 

من الوزير بناء على اقرتاح الهيئة وبعد موافقتها ، ويحدد القرار مدة الرتخي�س ، 

مبا ل يجاوز ع�سر �سنوات . 
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املدة  ثلثي  جتاوز  ملدة ل  ال�سروط  بذات  الرتاخي�س  هذه  جتديد  للهيئة  ويجوز 

ومبر�سوم  جديدة  ب�سروط  جتديدها  يكون  ذلك  عن  املدة  زادت  واإذا   ، الأ�سلية 

�سلطاين للرتخي�س من الفئة الأوىل ، وبقرار من الوزير للرتخي�س من الفئة 

الثانية ، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل اأو خف�س مدة الرتخي�س كلما اقت�ست 

امل�سلحة العامة ذلك .

يكون اإن�ساء اأو ت�سغيل �سبكة ات�سالت خا�سة اأو تقدمي خدمات الت�سالت اخلا�سة   - 3

�سواء بوا�سطة اإن�ساء اأو ت�سغيل بنية حتتية ل�سبكة ات�سالت خا�سة - غري املت�سلة 

بال�سبكة العامة - اأو بوا�سطة ا�ستغالل �سعة من �سبكة ات�سالت عامة برتخي�س 

من الفئة الثالثة ي�سدر بقرار من الهيئة ملدة ل جتاوز خم�س �سنوات .

ت�سدر الهيئة الرتخي�س الراديوي ملدة ل جتاوز خم�س �سنوات مع مراعاة حقوق   - 4

املرخ�س له بتقدمي خدمات الت�سالت العامة من الفئة الأوىل .

املادة  املن�سو�س عليها فـي هذه  اأي ترخي�س من الرتاخي�س   ول يجوز ت�سمني 

�سروط اأو اأحكام متنح املرخ�س له حقوقا ح�سرية .

 وللهيئة - اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة - اأن حتدد عدد تراخي�س تقدمي خدمات 

الت�سالت العامة والرتاخي�س من الفئة الثالثة التي ت�سدر لنوع معني من نظم 

اأو خدمات الت�سالت وذلك لتحقيق ما ياأتي :

1 - �سمان كفاءة اإدارة وا�ستخدام الطيف الرتددي .

2 - حتديد فرتة معينة للتاأكد من كفاية اأرقام الت�سالت ل�ستخدامها فـي خطة 

الرتقيم .

وفـي حالة حتديد عدد الرتاخي�س امل�سار اإليها ، يتعني اأن تعلن الهيئة عن هذه الرتاخي�س 

وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها ، وذلك قبل التاريخ املحدد لتقدمي العرو�س ب�سهر 

على الأقل .

وتتوىل الهيئة تقييم العرو�س فنيا وماليا طبقا للمعايري الفنية واملالية التي يعلن عنها .

املـــادة ) 22 (  

لهذا  الهيئة  تعدها  التي  للنماذج  وفقا  الت�سالت  تراخي�س  على  احل�سول  طلبات  تقدم 

الغر�س ، ول يجوز النظر فـي الطلب قبل �سداد التاأمينات املالية والر�سوم املقررة ، وتراعي 

الهيئة عند نظر هذه الطلبات اأحكام هذا القانون وب�سفة خا�سة ما ياأتي :

1 - توافر الكفاءة واخلربة والإمكانيات لدى مقدم الطلب .

2 - توافر ال�سروط التي حتددها الهيئة فـي مقدم الطلب .

3 - العمل على حماية م�سالح املنتفعني واملرخ�سني الآخرين وموفري اخلدمات .

4 - حتقيق املناف�سة بني املتقدمني لتوفري خدمات الت�سالت .
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5 - اإجراء البحوث اأو تطوير خدمات الت�سالت اأو تقدمي اأنواع جديدة منها .

6 - مت حذف البند )6( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64.

7 - ا�ستقطاب ال�ستثمارات فـي قطاع الت�سالت .

البت فـي الطلب خالل مدة ل جتاوز �سهرين من تاريخ تقدميه م�ستوفيا كافة  ويتعني 

الإجراءات وامل�ستندات ، اأو خالل مدة ل جتاوز اأربعة اأ�سهر من تاريخ تقدميه وفـي حالة 

رف�س الطلب يجب اإخطار مقدمه باأ�سباب الرف�س .

املـــادة ) 23 (  

دون الإخالل بحكم املادة )21( من هذا القانون ، يكون جتديد تراخي�س الت�سالت ال�سادرة 

بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب املرخ�س له .

وللهيئة رف�س التجديد فـي احلالتني الآتيتني :

له  املرخ�س  اإخطار  ب�سرط   ، الرتخي�س  اأ�سباب تربر عدم جتديد  لديها  كان  اإذا   - 1

بهذه الأ�سباب قبل بداية الربع الأخري ملدة الرتخي�س .

اإذا اأخل املرخ�س له ب�سرط من �سروط الرتخي�س ، على اأن تكون الهيئة قد اأخطرته   - 2

بهذا الإخالل فور علمها به ، ومل يبد اأي اعرتا�سات اأو دفوع خالل �سهرين من 

تاريخ اإخطاره ، اأو اأبدى اعرتا�سات اأو دفوع تبني اأنها غري جدية .

املـــادة ) 24 (  

يجوز تعديل الرتخي�س من الفئتني الأوىل والثانية باتفاق الطرفني ، وللهيئة تعديل هذا 

الرتخي�س فـي اأي وقت باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك .

وفـي غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�س مبراعاة ما ياأتي :

انق�ساء املدة املحددة فـي الرتخي�س الذي ل يجوز تعديله قبل انق�سائها .  - 1

مرور ثالث �سنوات بني كل تعديل وما يليه .  - 2

اإخطار املرخ�س له بالتعديل قبل �سنة من اإجرائه والت�ساور معه خالل تلك ال�سنة .  - 3

ويجوز بقرار م�سبب - اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك - تعديل اأو اإلغاء الرتاخي�س من 

الفئة الثالثة والرتاخي�س الراديوية . 

املـــادة ) 25 (  

فـي حالة عدم جتديد اأو اإلغاء الرتخي�س يلتزم املرخ�س له بالتوقف عن مبا�سرة الن�ساط 

املحدد فـي الرتخي�س ، و�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه نتيجة لذلك اإىل املنتفعني اأو غريهم 

خالل الأجل الذي حتدد الهيئة ، وذلك على التف�سيل الذي يت�سمنه الرتخي�س .
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وللهيئة فـي حالة عدم جتديد الرتخي�س من الفئة الأوىل اأو الثانية اأو اإلغائه احلق فـي 

الإ�سراف على ت�سغيل نظام الت�سالت واإدارته بذاتها اأو بوا�سطة الغري ب�سفة موؤقتة على 

النحو الذي يكفل ا�ستمرار تقدمي اخلدمة اإىل املنتفعني .

املـــادة ) 25 ( مكررا 

اأرقام  ا�ستخدام  فـي  امل�ساواة  اأن يحققوا  العامة  الت�سالت  على مرخ�سي تقدمي خدمات 

الت�سالت ملرخ�سي تقدمي خدمات الت�سالت العامة املماثلة بدون متييز فـي النفاذ اإىل 

اأرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل اخلدمة وبدون تاأخري غري معقول 

فـي الت�سال .

 املـــادة ) 25 ( مكررا 1 

على املرخ�س له املهيمن على خدمات الت�سالت العامة اأن يعامل املرخ�س لهم الآخرين 

بتقدمي خدمات الت�سالت العامة بذات املعاملة التي يعامل بها فروعه وال�سركات التي 

ميتلك فيها ن�سبة من راأ�س املال وبغري متييز .

املـــادة ) 25 ( مكررا 2 

يلتزم املرخ�س له بتقدمي خدمات الت�سالت العامة بتحديد اأ�سعار اخلدمات املرخ�س له 

بها و�سروط اخلدمات التي يقدمها للمنتفعني واأن يعلن عنها فورا واأن ي�سمح باحل�سول 

عليها لأي �سخ�س يرغب فـي ذلك .

 املـــادة ) 26 (  

مت حذف املـــادة ) 26( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

املـــادة ) 27 (  

التي  ال�سكاوى  نظر  اإجراءات  تبني  الهيئة  عليها  توافق  لئحة  باإعداد  له  املرخ�س  يلتزم 

يقدمها املنتفعون بخدمات الت�سالت العامة . 

وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�سر الالئحة امل�سار اإليها اأو الطالع عليها . كما يجوز 

للهيئة اإخطار املرخ�س له لإعادة النظر فـي تلك الالئحة وتعديلها .

املـــادة ) 27 ( مكررا 

اآخرين  ملرخ�سني  �سبكته  عنا�سر  فـي  النفاذ  بعر�س  املهيمن  له  املرخ�س  تلزم  اأن  للهيئة 

خلدمات الت�سالت العامة املماثلة ، طبقا لأ�س�س التفكيك ووفقا لل�سروط والقواعد التي 

متييز  وبغري  التكلفة  على  املبنية  التعرفة  اأ�سا�س  على  حت�سب  وباأ�سعار  الهيئة  ت�سدرها 

وب�سفافية .



- 24 -

املـــادة ) 28 (  

مت حذف املـــادة ) 28( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

الباب الرابع

 ا�ستخدام الطيف الرتددي

املـــادة ) 29 (  

ت�سري الأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا الباب واأحكام املـــادة )9( من هذا القانون على اأي 

اأجهزة ات�سالت راديوية كائنة  اأو  اأو حمطة  نظام لالت�سالت ي�ستخدم الطيف الرتددي 

اأو فـي مياهها الإقليمية مبا فـي ذلك الطائرات وال�سفن والقوارب  اأرا�سي ال�سلطنة  فـي 

واملركبات .

املـــادة ) 30 (  

ل يجوز لأي �سخ�س اإن�ساء اأو ا�ستخدام نظام اأو جهاز ي�ستخدم الطيف الرتددي اأو تقدمي 

طبقا  بذلك  الهيئة  له  ترخ�س  اأن  بعد  اإل  الإذاعي  البث  خدمات  اأو  الت�سالت  خدمات 

لأحكام هذا القانون ما مل يتقرر اإعفاوؤه وفقا للوائح التي ت�سدر لهذا الغر�س .

وي�سرتط لإ�سدار هذا الرتخي�س ما ياأتي :

الإذاعي  البث  خدمات  على  والتلفزيون  لالإذاعة  اخلا�سة  املن�ساآت  جلنة  موافقة   - 1

22( من   ( املـــادة  اأحكام  الرتخي�س  على هذا  �ساأن احل�سول  فـي  وت�سري  واملرئي 

القرار مبنح الرتخي�س مراعاة اخلطة  اإ�سدار  الهيئة عند  . وعلى  القانون  هذا 

الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي املن�سو�س عليها فـي البند )10( مكررا 2 

من املـــادة ) 8( من هذا القانون .

موافقة الوزير على اأن�سطة املالحة البحرية اأو اجلوية اأو الأر�ساد اجلوية .  - 2

وت�سري فـي �ساأن احل�سول على هذا الرتخي�س اأحكام الفقرتني الأوىل والثالثة 

من املـــادة ) 22( من هذا القانون . 

املـــادة ) 31 (  

يجب اأن يت�سمن الرتخي�س الراديوي ما ياأتي :

املوقع املحدد للمحطة الراديوية ، والغر�س من ا�ستعمالها ، وطريقة ت�سغيلها ،   - 1

واملوؤهالت  اخلربة  و�سروط   ، وت�سغيلها  اإدارتها  عن  امل�سوؤولني  الأ�سخا�س  وعدد 

الواجب توافرها فـي كل منهم ، واأجهزة الت�سالت الراديوية امل�سموح برتكيبها 

وا�ستخدامها فـي املحطة .
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�سروط وموا�سفات اأجهزة الت�سالت الراديوية واملوقع واملجال الذي ت�ستخدم فيه   - 2

وغر�س وطريقة ت�سغيل الأجهزة وعدد الأ�سخا�س الالزمني لإدارتها وت�سغيلها .

ما يجب اأن يتوافر فـي املحطة الراديوية واأجهزتها من موا�سفات فنية و�سروط   - 3

عامة تن�س عليها التفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها .

املدة املحددة للرتخي�س مبراعاة الفقرة الرابعة من املـــادة )21( من هذا القانون .  - 4

اأي �سروط اأخرى مبا فـي ذلك الر�سوم اأو املبالغ املقرر حت�سيلها وفقا لهذا القانون .  - 5

املـــادة ) 32 (  

يكون جتديد الرتخي�س الراديوي وفقا لأحكام املـــادة )23( من هذا القانون . وللهيئة بقرار 

م�سبب بناء على مقت�سيات امل�سلحة العامة تعديل هذا الرتخي�س ، ولها اإلغاوؤه قبل انتهاء 

املــدة املحـــددة له ، بناء على طلب املرخ�س له اأو لإخالله ب�سرط من �سروط الرتخي�س ، اأو 

وفقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة . يجدد الرتخي�س الراديوي تلقائيا ما مل يطلب املرخ�س 

له وقفه اأو اإلغاءه وللهيئة بقرار م�سبب تعديل هذا الرتخي�س اأو اإلغاوؤه قبل انتهاء املدة 

املحددة له اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك اأو اإذا اأخل املرخ�س له ب�سرط من �سروطه . 

ويعترب الرتخي�س ملغيا فـي حالة اإلغاء اأو انتهاء مدة ترخي�س تقدمي خدمات الت�سالت 

الذي �سدر على اأ�سا�سه الرتخي�س الراديوي .

املـــادة ) 33 (  

تن�ساأ جلنة لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي ت�سكل بقرار من جمل�س الوزراء يحدد رئي�س 

ووزارة   ، الإعالم  ووزارة   ، الأمنية  ، واجلهات  الدفاع  وزارة  اللجنة وع�سوية ممثلني عن 

النقل والت�سالت .

وتخت�س اللجنة بدرا�سة الحتياجات وال�ستخدامات احلالية واملتوقعة للطيف الرتددي 

وتوزيع نطاقاته على خمتلف الأغرا�س الع�سكرية والأمنية واملدنية .

فـي  له �سوت معدود  يكون  اأن  دون  اللجنة  اجتماعات  اإيفاد من ميثلها حل�سور  وللهيئة 

اإ�سدار القرارات اأو التو�سيات .

املـــادة ) 34 (  

ل يجوز للمرخ�س له اأو العاملني لديه اأو وكالئه ا�ستخدام اأي لغة اأو اإ�سارة �سرية اأو �سفرة 

فـي الر�سائل واملحادثات الراديوية اإل مبوافقة كتابية من الهيئة ، كما ل يجوز للمرخ�س 

له ت�سغيل اأو ا�ستخدام اأي حمطة راديوية اأو اأجهزة ات�سالت راديوية فـي غري الأغرا�س 

املحددة فـي الرتخي�س . ويكون املرخ�س له م�سوؤول ب�سفة مطلقة و�ساملة عن اأي اأ�سرار 

فـي حالة ت�سغيل نظام ات�سالت ي�ستخدم الطيف الرتددي .
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املـــادة ) 35 (  

مت حذف املـــادة ) 35( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

املـــادة ) 36 (  

ل يجوز لأي �سفينة ت�سل املوانئ العمانية اأو �سواحلها اأو اأي طائرة تهبط فـي مطاراتها 

ا�ستخدام املحطات الراديوية اخلا�سة بها لأي غر�س - فيما عدا اأغرا�س املالحة البحرية 

اأو اجلوية - دون احل�سول على ترخي�س راديوي ، كما ل يجوز لأي مركبة اأجنبية ا�ستخدام 

عمليات  با�ستثناء  كله  وذلك   ، الرتخي�س  هذا  على  احل�سول  بعد  اإل  الراديوية  املحطات 

املعنية  الدولة  الالزمة لإخطار حكومة  الإجراءات  الوزير  ويتخذ   . الطوارئ  اأو  الإغاثة 

بتقرير عن الأفعال التي تقع فـي اأي طائرة اأو على ظهر اأي �سفينة اأو مركبة اأجنبية باملخالفة 

لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 37 (  

للوزير فـي احلالت الطارئة ال�ستيالء ب�سفة موؤقتة على العقارات واملن�ساآت و�سبكات واأنظمة 

واأجهزة الت�سالت وذلك ل�ستعمالها بالطريقة التي يراها مالئمة ، وعلى املالك اأو احلائز 

اإخالل  ، وذلك دون  الهيئة  اإىل  التي �سدر قرار بال�ستيالء عليها موؤقتا  ت�سليم الأجهزة 

بحق املالك اأو احلائز فـي التعوي�س .

الباب الرابع مكررا 

موفر خدمات على �سبكة االإنرتنت

املـــادة ) 37 ( مكررا 

ب�ساأن هذه  الهيئة  التي ت�سدرها  بالإجراءات  الإنرتنت  �سبكة  يلتزم موفر اخلدمات على 

اخلدمات اإىل املنتفعني .

املـــادة ) 37 ( مكررا 1 

يلتزم موفر اخلدمات على �سبكة الإنرتنت ب�سرية اخلدمات التي يوؤديها اإىل املنتفعني وعدم 

العبث بها اأو الك�سف عنها اأو عن اأية بيانات عن املنتفع اإل بناء على اأمر ي�سدر من املحكمة 

املخت�سة .
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املـــادة ) 37 ( مكررا 2 

ل ي�ساأل موفر اخلدمات على �سبكة الإنرتنت عن الأخطاء التي يرتكبها املنتفعون اإل فـي 

احلالت الآتية :

اإذا �ساهـم مع املنتفـع باخلدمـة فـي ارتكـاب خمالفـة اأو ت�سبـب فـي ال�سـرار بالغيـر ،   - 1

اأو اإذا �سهل للمنتفع باخلدمة اإجراء ذلك .

اإذا تقدم �سخ�س اآخر ب�سكوى ، ومل يتخذ الإجراءات التي ي�سدر بتحديدها قرار   - 2

من الهيئة خالل املواعيد التي حتددها الالئحة التنفيذية .

املـــادة ) 37 ( مكررا 3 

يكون موفر اخلدمات على �سبكة الإنرتنت م�سوؤول عن اأية انتهاكات حلقوق الن�سر واحلقوق 

واللوائح  الفكرية  امللكية  وقانون  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  وذلك  بها  املرتبطة  الأخرى 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا لها . 

املـــادة ) 37 ( مكررا 4 

توفر الهيئة اإىل الكافة قاعدة بيانات دقيقة معتمدة ت�سمل تفا�سيل كافية للو�سول اإىل 

امل�سجلني فـي �سجل اأ�سماء العناوين من خالل النفاذ املبا�سر اإىل الإنرتنت .

املـــادة ) 37 ( مكررا 5 

الإنرتنت حتدد  �سبكة  على  اخلدمات  لتوفري  املنظمة  والإجراءات  القواعد  و�سع  للهيئة 

اخلدمة  هذه  لتاأدية  الالزمة  ال�سروط  من  وغريها  والفنية  املالية  ال�سروط  مبوجبها 

واإجراءاتها .

الباب اخلام�س

اخلدمة ال�ساملة واملناف�سة

ومنع ت�سارب امل�سالح وحتقيق متطلبات االأمن الوطني

الف�سل االأول

 اخلدمة ال�ساملة

املـــادة ) 38 (  

يقــرر الوزيــر بعـــد العـــر�س على جملـــ�س الــوزراء فـي �سبيــل حتقيــق الأهــداف القت�ساديــة 

اأو الجتماعية لقطاع الت�سالت ما ياأتي :
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تو�سيع خدمات و�سبكات الت�سالت فـي مناطق معينة تبعا ملوقعها اجلغرافـي اأو عدد   - 1

الهواتف  تركيب  فيها  مبا  العمومية  الت�سالت  خدمات  مراكز  واإن�ساء  �سكانها 

العمومية فـي هذه املناطق .

وتخطر الهيئة مبتطلبات اخلدمة ال�ساملة املن�سو�س عليها فـي هذه املادة ويتم 

متويلها من اخلزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخرية من املـــادة ) 39( من هذا 

القانون .

مكررا : حتديد خدمات الت�سالت العامة الأ�سا�سية التي يلتزم بتقدميها مرخ�س   - 1

له لأي منتفع يطلبها مقابل �سعر معقول تقره الهيئة فـي مناطق اخلدمة . 

تقدمي خدمات الت�سالت البحرية .  - 2

تقدمي خدمات ات�سالت لذوي الحتياجات اخلا�سة .  - 3

املـــادة ) 39 (  

38( من هذا القانون فـي  املـــادة )  تطرح الهيئة اخلدمات والأعمال املن�سو�س عليها فـي 

مناق�سة عامة يتبع ب�ساأنها ذات القواعد والإجراءات التي ت�سدرها الهيئة .

واإذا مل يتقدم اأحد فـي املناق�سة ، تكلف الهيئة ال�سركة بتقدمي اخلدمات اأو تنفيذ الأعمال 

تقدمي  تكلفة  �سافـي  ال�سركة  اإىل  العامة  اخلزانة  تدفع  احلالة  هذه  وفـي   ، اإليها  امل�سار 

اخلدمات اأو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يح�سب على اأ�سا�س عائد ال�سندات احلكومية 

متو�سطة الأجل م�سافا اإليه %2 .

الف�سل الثاين

 قواعد املناف�سة

املـــادة ) 40 (  

ل يجوز للمرخ�س له اإجراء اأي ت�سرف اأو القيام بعمل اأو المتناع عن عمل يكون من �ساأنه 

اأجرى  اإذا  اأو احلد منها فيما يتعلق باأي ن�ساط جتاري يرتبط بالت�سالت  منع املناف�سة 

اأو ت�سغيل  اأو امتنع عن القيام بعمل خالل تقدمي خدمات ات�سالت  اأو قام بعمل  ت�سرفا 

نظام ات�سالت ، وكان الت�سرف اأو العمل اأو المتناع  مرتبطا بتقدمي اخلدمات اأو بت�سغيل 

النظام .

ويعترب الت�سرف اأو العمل اأو المتناع مما يحول دون املناف�سة اأو يحد منها اإذا اتخذ اأحد 

الأ�سكال الآتية :

ا�ستغالل املرخ�س له مبفرده اأو بال�سرتاك مع اآخرين ملركز م�سيطر فـي ال�سوق   - 1

اأو فـي جزء رئي�سي منها .
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التفاق مع اآخرين بهدف منع املناف�سة فـي ال�سوق اأو احلد منها وذلك على النحو   - 2

الذي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون .

تقدمي اإمكانيات اإىل الأطراف املعنية يكون من �ساأنها احلد من املناف�سة فـي ال�سوق   - 3

بالن�سبة اإىل ال�سلع اأو اخلدمات .

منها  احلد  اأو  املناف�سة  منع  �ساأنها  من  يكون  ال�سوق  هيكل  فـي  تغيريات  اإجراء   - 4

وب�سفة خا�سة الندماج فـي قطاع الت�سالت . 

وللهيئة بعد موافقة الوزير اإ�سدار ال�سوابط املتعلقة بالت�سرفات اأو الأعمال اأو المتناع 

الذي يحول دون املناف�سة اأو يحد منها .

وت�سدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ املرخ�س له بال�سجالت التي تبني التحويالت 

املالية بني اأعماله واأعمال فروعه ، وتتخذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة الدعم .

املـــادة ) 41 (  

تختــ�س الهيئة بتحديــد ما اإذا كان الت�سرف اأو العمل اأو المتناع من �ساأنه منع املناف�سة 

اأو احلد منها بالتطبيق لأحكام املـــادة )40( من هذا القانون ، وذلك مبراعاة اأحكام اللوائح 

والقرارات التي ت�سدر بغر�س توفري املناف�سة فـي قطاع الت�سالت ، واملبادئ العامة التي 

ي�سملها الرتخي�س . وتلتزم الهيئة قبل اإ�سدار قرار فـي هذا ال�ساأن باإجراء التحقيقات التي 

تراها لزمة وطلب اأي معلومات اأو بيانات من املرخ�س له اأو ا�ستدعاء اأي �سخ�س لإبداء 

التي  اإخطار املرخ�س له بالأ�سباب  القرار  اإ�سدار  ، وعليها قبل  املو�سوع  وجهة نظره فـي 

ت�ستند اإليها لإ�سداره ، وبالإجراءات التي يتعني عليه اتباعها لتالفـي اإ�سداره . وتخطر 

الهيئة املرخ�س له بالقرار الذي ت�سدره فـي هذا ال�ساأن ، ويجوز لها اإخطار اأي �سخ�س اآخر 

ذي �سفة ، وتتخذ الإجراءات الالزمة لإزالة اأ�سباب املخالفة وذلك على نفقة املخالف . 

الف�سل الثالث

 منع ت�سارب امل�سالح

املـــادة ) 42 (  

اأو موظفي الهيئة اأن تكون لأي  اأو الرئي�س التنفيذي  اأو اأع�ساء املجل�س  ل يجوز لرئي�س 

اأو غري مبا�سرة تت�سل  اأو عملهم بالهيئة م�سلحة مبا�سرة  منهم خالل فرتة ع�سويتهم 

اأية  اإقرار �سنوي للمجل�س عن  ، وعلى كل منهم تقدمي  بال�ستثمار فـي قطاع الت�سالت 

اأقاربه حتى  اأو لأحد  اأو لزوجه  اأو قد تن�ساأ فـي قطاع الت�سالت �سواء له  م�سلحة ن�ساأت 



- 30 -

الدرجة الثالثة وغريها من امل�سالح التي قد تتعار�س مع منا�سبهم اأو وظائفهم بالهيئة .

التنفيذي وموظفو  والرئي�س  املجل�س  اأع�ساء  يلتزم  كما  املجل�س  باإخطار  الرئي�س  ويلتزم 

الهيئة باإخطار الرئي�س بوجه امل�سلحة فـي اأي من احلالت امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة 

والتنحي عن نظر املو�سوع .

املـــادة ) 43 (  

فرتة  خالل  الهيئة  وموظفي  التنفيذي  والرئي�س  املجل�س  واأع�ساء  رئي�س  على  يحظر 

ع�سويتهم باملجل�س اأو عملهم بالهيئة القيام بعمل اأو تقدمي خدمة ا�ست�سارية اأو ما مياثلها 

الوظيفية  وواجباتهم  مهامهم  نطاق  عن  تخرج  ال�سلطنة  فـي  الت�سالت  بقطاع  تتعلق 

العالقة  اأو  باملجل�س  الع�سوية  انتهاء  تاريخ  �سنة من  ملدة  هذا احلظر  وي�ستمر   ، بالهيئة 

الوظيفية بالهيئة ما مل ي�سرح لأي منهم خاللها بالقيام بعمل اأو خدمة مما ذكر بقرار 

من  وبقرار  التنفيذي  والرئي�س  املجل�س  واأع�ساء  لرئي�س  بالن�سبة  الوزراء  جمل�س  من 

املجل�س بالن�سبة ملوظفي الهيئة .

التنفيـــذي  الرئيــــ�س  اأو  املجلـــ�س  اأع�ساء  اأو  رئي�س  توظيف  اأي �ساحب عمل  ويحظر على 

اأو موظفي الهيئة اأو اإ�سناد عمل اأو خدمة لأي منهم اإذا كان من �ساأن ذلك الإخالل بحكم 

الفقــرة ال�سابقة .

الف�سل الرابع

 حتقيق متطلبات االأمن الوطني

املـــادة ) 44 (  

على  يوفر  باأن  ات�سالت  خدمات  بتقدمي  اأو  ات�سالت  نظام  بت�سغيل  له  املرخ�س  يلتزم 

نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية من اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل 

�سبكة الت�سالت املرخ�س له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على �سبكته حتقيقا 

الفنية  الإمكانيات  توفري  تقدمي اخلدمة مع  يتزامن  اأن  على   ، الوطني  الأمن  ملتطلبات 

املطلوبة مبراعاة التقدم الفني، ويتحمل املرخ�س له فـي حالة تغيري اأنظمة �سبكته تكاليف 

ملا  ، وذلك وفقا  بالتغيري  تاأثرت  التي  الأمنية  ت�ستخدمها اجلهات  التي  الأجهزة  حتديث 

تن�س عليه القرارات التي ت�سدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .

الأمنية  اجلهات  اأجهزة  لربط  الالزمة  التو�سيالت  متطلبات  جميع  املالية  وزارة  وتوفر 

وجميع اخلدمات و الأجهزة التي ت�ستخدم لتحقيق اأغرا�س الأمن الوطني ب�سبكة ات�سالت 

املرخ�س له وفقا ملا يقرره جمل�س الأمن الوطني .
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املـــادة ) 45 (  

فـي حالة حدوث كارثة طبيعية اأو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة ، يجوز للوزير اأن 

اأي  اأو احلوادث جميع خدمات و�سبكات ات�سالت  ي�ستدعي لغر�س مواجهة هذه الكوارث 

مرخ�س له والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات وال�سبكات .

الباب ال�ساد�س

الربط البيني والنفاذ واإعادة البيع 

وامل�ساركة فـي املواقع وتفكيك حزم احللقة املحلية

املـــادة ) 46 (  

للمرخ�س له بتقدمي خدمات الت�سالت العامة حق الربط البيني ، وعليه التفاو�س والتفاق 

نظام  فـي  منهم  اأي  و�سبكة  �سبكته  بني  الربط  طلب  حالة  فـي  الآخرين  املرخ�سني  مع 

ات�سالت عامة . وله حق امل�ساركة فـي املواقع وحق النفاذ اإىل خدمات الت�سالت العامة 

املرخ�سة ، وعليه التفاو�س والتفاق مع املرخ�سني الآخرين فـي حالة طلبه امل�ساركة فـي 

املواقع اأو النفاذ اإىل �سبكاتهم ، وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية ، على اأن توافق 

الهيئة على تلك التفاقات . واإذا مل ي�سفر التفاو�س عن التو�سل اإىل اتفاق خالل ثالثة 

اأ�سهر ، يكون للمرخ�س له عر�س املو�سوع على الهيئة لإ�سدار قرار ملزم جلميع الأطراف . 

وت�سدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح املنظمة للقواعد التي يتم على اأ�سا�سها الف�سل 

اإىل  والنفاذ  املواقع  فـي  وامل�ساركة  البيني  الربط  اتفاقات  حول  تن�ساأ  التي  املنازعات  فـي 

الت�سالت العامة .

املـــادة ) 46 ( مكررا 

على املرخ�س له بتقدمي خدمات الت�سالت العامة الذي تقرر الهيئة اأن له الهيمنة فـي 

موافقة  بعد  البيني  للربط  مرجعي  عر�س  عن  يعلن  اأن   ، معينة  عامة  ات�سالت  خدمة 

الهيئة عليه وذلك خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ �سدور قرار الهيئة بهيمنته ، وتكون مدة 

الإعالن عن العر�س وفقا للمدة التي حتددها الهيئة ، على اأن يت�سمن العر�س قائمة كاملة 

باخلدمات الأ�سا�سية للربط البيني و�سروطها ومعايريها الفنية واأ�سعار كل خدمة ، وحتدد 

الهيئة هذه ال�سروط واملعايري والأ�سعار فـي حالة رف�سها لل�سروط واملعايري والأ�سعار التي 

يحددها املرخ�س له ، ويكون قرارها ال�سادر فـي هذا ال�ساأن نافذا من تاريخ �سدوره ما مل 

حتدد له تاريخا اآخر . وفـي جميع الأحوال يتعني اأن تكون ال�سروط والأ�سعار معقولة ودون 

متييز ، وذلك وفقا للقواعد وال�سوابط وال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
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املـــادة ) 46 ( مكررا 1 

على املرخ�س له بخدمات الت�سالت العامة الذي يتمتع بالهيمنة اأن يعر�س عند الطلب 

من اأي مرخ�س ات�سالت عامة اآخر النفاذ اإىل �سبكة ات�سالته ب�سروط من�سفة ومعقولة ، 

العامة املهيمن بعر�س  اأن تلزم املرخ�س له بالت�سالت  اإذا اقت�ست احلاجة -  وللهيئة - 

تنظيم  ب�ساأن  الهيئة  التي ت�سدرها  وال�سروط  للقواعد  ، وذلك وفقا  الأنابيب  اإىل  النفاذ 

النفاذ مبا فـي ذلك النظام اخلا�س بالعر�س املرجعي للنفاذ .

واإذا قدرت الهيئة اأن الأ�سعار وال�سروط املعرو�سة ب�ساأن النفاذ من قبل املرخ�س له املهيمن 

غري معقولة اأو غري مربرة ، فلها اأن حتدد الأ�سعار وال�سروط التي تراها منا�سبة ، وت�سري 

ب�ساأنها ذات ال�سروط وال�سوابط التي تنظم العر�س املرجعي للربط البيني .

املـــادة ) 46 ( مكررا 2 

للمرخ�س لهم احلق فـي النفاذ وا�ستخدام اأي خدمات ات�سالت عامة مرخ�سة لتقدميها 

فـي اأرا�سي ال�سلطنة وعرب حدودها ، ويلتزم م�سغل بنية الت�سالت الدولية لنظم الكوابل 

فـي  العامة  الت�سالت  لهم بخدمات  للمرخ�س  بال�سماح  ال�سلطنة  فـي  الدولية  البحرية 

ال�سلطنة بالنفاذ اإىل خدماته وذلك باأ�سعار معقولة وبغري متييز ، وفقا للمعايري والقواعد 

التي ت�سدرها الهيئة .

املـــادة ) 46 ( مكررا 3 

ل يجوز لأي �سخ�س القيام بالإر�ساء الربي اأو ت�سغيل اأي كيبل بحري فـي ال�سلطنة يربطها 

ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة باأي دولة اأجنبية ، اأو يربط اأي جزء منها باأي جزء اآخر 

من خالل كيبل اإل اإذا �سدر له ترخي�س مبوجب مر�سوم �سلطاين ، ول ي�سري حكم هذه 

املادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الإنتهائيني بكاملهما داخل احلدود القارية 

لل�سلطنة .

املـــادة ) 46 ( مكررا 4 

تلغى تراخي�س الإر�ساء الربي اأو ت�سغيل الكوابل البحرية مبوجب مر�سوم �سلطاين وذلك 

اإذا كان هذا الإجراء �سروريا حلماية حقوق اإر�ساء اأو ت�سغيل الكوابل فـي الدول الأخرى ، 

اأو كــان �سروريـــا للحفـــاظ على حقــوق اأو م�سالــح ال�سلطنــة اأو رعاياهـا فـي الـدول الأخــرى 

اأو كان من �ساأنه احلفاظ على اأمنها .

املـــادة ) 46 ( مكررا 5 

اأو ت�سغيله ما مل  اأو اإزالة اأي كيبل مت اإر�سائه  للهيئة منع اإر�ساء اأي كيبل بريا اأو بحريا ، 

ي�سدر فـي �ساأنه ترخي�س وفقا لأحكام هذا القانون .
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املـــادة ) 46 ( مكررا 6 

على املرخ�س له بخدمات الت�سالت العامة اأن يوفر الربط البيني وامل�ساركة فـي املواقع 

والنفاذ وخدمة اخلطوط املوؤجرة وتفكيك حلقة احلزم املحلية لأي مرخ�س له اآخر بخدمات 

الت�سالت العامة باأ�سعار معقولة وبغري متييز وفقا للقواعد والإجراءات التي ت�سدرها 

الهيئة .

املـــادة ) 46 ( مكررا 7 

للمرخـــ�س لــــه بخدمـــات الت�ســـالت العامـــة من الفئـــة الأولـــى ا�ستئجـــار ال�سعـــة فـي نظم 

ات�سالت عامة اأخرى لإن�ساء �سبكته اخلا�سة ، وللمرخ�س له من الفئتني الأوىل والثانية 

حق امل�ساركة فـي املواقع والنفاذ اإىل خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية العامة وفقا 

ملا حتــــدده الالئحــــة التنفيذيــــة . وت�سمــن الهيئـــة للمرخــ�س لهم النفـــاذ اإلــى وا�ستخدام 

ب�سعر معقول وبغري  اأو عرب حدودها  الدولة  التي يتم تقدميها داخل  العامة  الت�سالت 

متييز ، وت�سدر الهيئة القواعد وال�سوابط والإجراءات التي تنظم هذه اخلدمة .

املـــادة ) 46 ( مكررا 8   

يلتزم املرخ�س له خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوم عمل بالتعاقد مع اأي مرخ�س له بخدمات 

الت�سالت العامة يتقدم له بطلب وفقا لل�سروط وال�سوابط والأ�سعار التي حتددها الهيئة .

املـــادة ) 46 ( مكررا 9 

من  معلومات  على  يح�سل  الذي  العامة  الت�سالت  خدمات  بتقدمي  له  املرخ�س  يلتزم 

 ، النفاذ  اأو  البيني  الربط  ترتيبات  ب�ساأن  التفاو�س  عملية  بعد  اأو  اأثناء  اآخر  له  مرخ�س 

عدم ا�ستخدام تلك املعلومات لأي غر�س اآخر اأو الإف�ساح عنها باأية طريقة اأو ا�ستغاللها 

مل�سلحته اأو اإعطائها اإىل اأية جهة اأو �سخ�س يحتمل اأن حتقق له فائدة تناف�سية . 

املـــادة ) 47 (  

اإل بعد  اأي عقار ولو ب�سفة موؤقتة  ل يجوز للمرخ�س له فـي نظام ات�سالت عامة دخول 

ويكون   ، املالك  رف�س  حالة  فـي  العام  الدعاء  من  باإذن  اأو  كتابة  العقار  مالك  موافقة 

للمرخ�س له البقاء فـي العقار طوال املدة الالزمة لتحقيق اأي من الأغرا�س الآتية :

اإجراء امل�سح الالزم لالأرا�سي اأو احل�سول على البيانات الالزمة عن العقار .  - 1

حتديد مدى �سالحية العقار لتحقيق الأغرا�س املحددة فـي الرتخي�س  .  - 2
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توريد اأو تركيب اأو ت�سييد اأو �سيانة و�سائل اأو خدمات الت�سال .  - 3

الوجه  بها على  النتفاع  اأو  الإن�ساءات  اإقامة  اأو يحول دون  اإزالة كل ما يعرت�س   - 4

المثل .

اإخطارا  يوجه  اأن  ال�سابقة  الفقرة  حلكم  بالتطبيق  العقار  دخول  قبل  له  املرخ�س  وعلى 

كتابيا اإىل مالكه يبني فيه الغر�س املحدد من الدخول . ويتم اإعالن هذا الإخطار ل�سخ�س 

املالك اأو فـي حمل اإقامته . وللمرخ�س له دخول العقار اإذا تبني اأن اأيا من من�ساآت نظام 

الت�سالت يهدد بوقوع خطر على الأ�سخا�س اأو الأموال .

ال�سرار  دون  للحيلولة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الأموال  جميع  فـي  له  املرخ�س  وعلى 

بالعقار ، واإزالة جميع املخلفات والأنقا�س واإعادة احلال اإىل ما كان عليه ، واأداء تعوي�س 

منا�سب عن اأي اأ�سرار قد تلحق بالعقار اأو م�ستمالته .

املـــادة ) 48 (  

اأو �سبكات احلا�سب  ل يجوز بغري ترخي�س من الوزير ا�ستخدام الت�سفري فـي الت�سالت 

والر�سوم   ، و�سروطه   ، الت�سغيل  لهم  يجوز  الذين  الأ�سخا�س  الرتخي�س  ويحدد   . الآيل 

املفرو�سة نظري اإ�سدار الرتخي�س ، وال�سوابط املتعلقة بحفظ مفتاح الت�سفري ، وذلك كله 

على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون .

املـــادة ) 49 (  

للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعرت�س تنفيذ م�سروعات الت�سالت ذات النفع العام وفقا 

لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 .

املـــادة ) 50 (  

لكل ذي م�سلحة الطعن فـي القرارات التي ت�سدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح 

ال�سادرة تنفيذا له اأمام حمكمة الق�ساء الإداري فـي احلالت واملواعيد وباتباع الإجراءات 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  فـي  عليها  املن�سو�س 

. 99/91

املـــادة ) 51 (  

تت�سمن الالئحة التنفيذية للقانون على وجه اخل�سو�س حتديد ما ياأتي :

املجــالت التــي يبا�ســر فيهــا رئيـ�س واأع�ســاء املجلــ�س والرئيـ�س التنفيــذي مهامهـــم   - 1

وواجباتهم .

قواعد واإجراءات ومواعيد اجتماعات املجل�س والأغلبية الالزمة ل�سحة انعقاده   - 2

ولإ�سدار قراراته وتو�سياته .
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املجلــــ�س والرئــي�س  يلتــــزم رئيــ�س واأع�ســاء  التي  املنظمـــة لالإخطــــارات  القواعـــد   - 3

42 ( من هذا القانون  املادة )  التنفيذي وموظفو الهيئة بتقدميها وفقا لأحكام 

واملواعيد املحددة لتقدميها والآثار املرتتبة على التخلف عن تقدميها فـي هذه 

املواعيد .

على  للح�ســـول  الالزمـــة  الطلبـــات  لتقديــــم  التف�سيليـــة  والإجــــراءات  القواعــد   - 4

البيانات  وا�ستيفاء   ، الهيئة  قبل  الطلبات من  تلك  واإجراءات نظر   ، الرتاخي�س 

الالزمة لذلك خالل املواعيد املحددة .

فـي  له  املرخ�س  التي تفر�س على  واملبالغ   ، التي يت�سمنها الرتخي�س  ال�سروط   - 5

حالة خمالفة هذه ال�سروط .

الهيئة  تتبعها  التي  والإجراءات  الفنية  واملعايري  واملوا�سفات  وال�سروط  القواعد   - 6

فـي معاينة وفح�س كل نظام من نظم الت�سالت لغر�س ربطها ببع�سها البع�س 

اأو اأجهزة الت�سالت لغر�س ربطها باأي نظام ات�سالت ، واإ�سدار املوا�سفات الفنية 

الالزمة لتحقيق هذا الغر�س .

اإ�سدار ال�سهادات بنتيجة الفح�س واملعاينة لالأنظمة واأجهزة الت�سالت فـي �سوء   - 7

، وحالت تعديل  الهيئة  الدولية وتعتمدها  املنظمات  التي تقرها  الفنية  املعايري 

واإلغاء هذه ال�سهادات والر�سوم التي تتقا�ساها مقابل الفح�س اأو املعاينة اأو اإ�سدار 

ال�سهادات اأو تعديلها .

مت حذف البند مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  - 8

املعاييـــر وال�سوابـــط الفنيـــة لتنظيـــم خطتي الرتقيم والعنونة الوطنية واإ�سدار   - 9

ال�سوابـــط والقواعـــــد الالزمــــــة حل�ســـم اخلـــالف بني املنتفعـــني بهذه اخلدمـــات 

واقت�ســاء الر�سوم مقابل حجز وتخ�سي�س اأو جتديد تخ�سي�س الأرقام اأو العنونة 

اأن ت�ستــرد الأرقــام التي خ�س�ســـت لهـــم خـــالل مدة  للمنتفعيــن ، ويجوز للهيئة 

التخ�سي�س مقابل رد الر�سوم وذلك طبقا للقواعد التي ت�سعها الهيئة .

مت حذف البند )9 اأ( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  9 اأ - 

9 ب - مت حذف البند )9 ب( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

9 - مكررا : نطاق ومدى حقوق الرتفاق وذلك طبقا للقواعد املقررة فـي هذا ال�ساأن ، 

على اأن تت�سمن الالئحة الأحكام التالية :

الأن�سطة  ملبا�سرتهم  الالزمة  الطرق  اأعمال  بكافة  لهم  للمرخ�س  ال�سماح  اأ - 

املرخ�س لهم بها وذلك بعد قيامهم بالتن�سيق مع اأ�سحاب العقارات املتاأثرة 

بهذه الأعمال واجلهات املعنية .
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اإلزام املرخ�س لهم مبراعاة قواعد املرور واتخاذ ما يلزم من تدابري واإجراءات  ب - 

كانت  ما  اإىل  الطرق  واإعادة  واخلا�سة  العامة  والأمالك  اجلمهور  حلماية 

من  يتاأثر  من  كل  وتعوي�س   ، العمانية  القيا�سية  للموا�سفات  طبقا  عليه 

الأعمال امل�سار اإليها .

هذه  عن  والتعوي�س  ل�سرر  تتعر�س  التي  اخلطوط  اإ�سالح  قيمة  حتديد  ج - 

الأ�سرار .

القواعد وال�سروط والإجراءات املنظمة لحتفاظ الهيئة بال�سجالت والقيد فيها   - 10

وب�سفــــة خا�ســــة قيـــد تراخيـــ�س الت�ســـالت والرتاخيـــ�س الراديويـــة وال�سهــادات 

البند )6( من هذه  اأو معاينة الأجهزة بالتطبيق حلكم  ال�سادرة بنتيجة فح�س 

املادة والأحكام الق�سائية والقرارات التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن .

حالت الإعفاء من القيد فـي ال�سجالت املن�سو�س عليها فـي البند ال�سابق ، والقواعد   - 11

املنظمة لالطالع عليها ، والر�سوم التي تفر�س مقابل الطالع اأو احل�سول على 

البيانات املطلوبة .

بهدف  له  املرخ�س  على  تفر�س  التي  واللتزامات  الهيئة  تتبعها  التي  الو�سائل   - 12

تقييم الأداء.

مت حذف البند )13( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .  - 13

الف�سل اخلام�س مكررا 

اجلزاءات واملراجعة وح�سم املنازعات

املـــادة ) 51 ( مكررا  

للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له ، 

اأن تتخذ اأحد الإجراءات الآتية اأو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :

وقف الرتخي�س املمنوح للمرخ�س له ملدة ثالثة اأ�سهر .  - 1

اإزالة املخالفة على نفقة املخالف .  - 2

خف�س اخلدمات املرخ�س بها له مبا ل يجاوز خدمة واحدة فـي كل خمالفة .  - 3

خف�س مدة الرتخي�س املمنوح له ملدة ل تتجاوز ن�سف مدة الرتخي�س .  - 4

حت�سيل غرامة مالية مبا ل يجاوز مليون ريال عماين فـي كل خمالفة .  - 5

التحفظ على املعدات والأجهزة والآلت امل�سبوطة وحتريزها حلني الف�سل فـي   - 6

النزاع بحكم ق�سائي نهائي .

اإلغاء الرتخي�س .  - 7

وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار اأو يدفع املخالف �سعفي قيمة ال�سرر اأيهما اأكرب .
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املـــادة ) 51 (  مكررا 1  

ل�ساحب ال�ساأن اأن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خالل �سهر من تاريخ اإخطاره به بناء 

على اأ�سباب مل تكن حتت نظر الهيئة اأثناء اإ�سدار القرار اأو الإجراء .

وتف�سل الهيئة فـي الطلب خالل ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميه ، على اأن يكون رف�س 

الطلب م�سببا ، ويعترب عدم الرد خالل املدة امل�سار اإليها رف�سا �سمنيا للطلب .

التي يقدمها ذوو  الهيئة القواعد التي حتدد كيفية الف�سل فـي طلبات املراجعة  وت�سدر 

ال�ساأن من قرارات واإجراءات الهيئة ومواعيد تقدمي هذه الطلبات واإجراءات البت فيها .

املـــادة ) 51 ( مكررا 2 

تف�سري  اأو  تنفيذه  اأو  القانون  هذا  اأحكام  تف�سري  ب�ساأن  لهم  املرخ�س  بني  خالف  ن�ساأ  اإذا 

اأحكام التفاق املربم بينهم اأو تنفيذه ، يعر�س هذا النزاع على الهيئة ، ولها اأن تكلف اآيا من 

اأطرافه بتقدمي امل�ستندات والبيانات التي تراها لزمة لف�س النزاع ، ويكون قرارها ال�سادر 

فـي النزاع نهائيا وملزما لأطرافه . ولأطراف النزاع طلب مراجعة القرار من الهيئة خالل 

ثالثني يوما من تاريخ اإخطارهم بالقرار . ويعترب عدم التظلم اإىل الهيئة خالل هذه املدة 

اإل بعد  الق�ساء  اإىل جهات  النزاع  . وفـي جميع الأحوال ل يجوز رفع  القرار  قبول لهذا 

اأيهما  اأو م�سي ت�سعني يوما من تاريخ عر�س النزاع على الهيئة  �سدور قرار من الهيئة 

اأقرب .

املـــادة ) 51 ( مكررا 3 

اأ�سماء العناوين على الإنرتنت فـي ال�سلطنة  تبت الهيئة فـي النزاعات اخلا�سة بت�سجيل 

قانون  الهيئة  تطبق  اأن  على   ، ال�ساأن  هذا  فـي  املقررة  والنظم  القانون  هذا  لأحكام  طبقا 

العالمات التجارية عند البت فـي النزاعات املتعلقة باأ�سماء العناوين التي تخالف العالمات 

التجارية .

املـــادة ) 51 ( مكررا 4  

يجوز للهيئة ، اإذا تقدم املخالف بطلب م�ساحلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية مل�ساءلته 

املخالفة والتكاليف  اإزالة  اأن يدفع قيمة تكلفة  اأن جتري معه �سلحا على   ، املخالفة  عن 

والنفقات التي تتكبدها الهيئة م�سافا اإليها 10% من قيمتها م�سروفات اإدارية .

ول ي�سقط حق الهيئة فـي اتخاذ اإجراءات م�ساءلة املخالف فـي حالة رف�س امل�ساحلة .

املـــادة ) 51 ( مكررا 5 :

تخت�س بحل املنازعات التي تن�ساأ بني الهيئة واأي م�سغل مرخ�س له ، هيئة حتكيم ت�سكل 

اأربعة ع�سر يوما من تاريخ  ، وذلك خالل  ، يعني كل منهما حمكما  من ثالثة حمكمني 
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اإخطار املرخ�س له الهيئة برغبته فـي عر�س النزاع على هيئة حتكيم ، ويتوىل املحكمان 

املعينان تعيني املحكم الثالث ليكون رئي�سا لهيئة التحكيم ، وذلك خالل اأربعة ع�سر يوما 

الكفاءة  ذوي  التحكيم من  رئي�س هيئة  يكون  اأن  . ويجب  بالتعيني  اإخطارهما  تاريخ  من 

اإىل هيئة  النزاع  رفع  . ول يرتتب على  الهيئة  املعرو�س على  النزاع  فـي جمال  واخلربة 

التحكيم وقف القرار اأو الإجراء ما مل تقرر هذه الهيئة غري ذلك . وت�سري ب�ساأن التحكيم 

اأحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية امل�سار اإليه .

الباب ال�سابع

العقوبات

املـــادة ) 52 (  

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء العماين اأو اأي قانون   - 1

اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تزيد على خم�سني 

من�ساآت  اإتالف  تعمد  من  كل   ، العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو   ، عماين  ريال  األف 

وت�ساعف   . بها  �سرر  اإحلاق  اأو  العمومية  الهواتف  اأجهزة  فيها  مبا  الت�سالت 

العقوبة فـي حالة التكرار .

يعاقــب بال�سجــن مــدة ل تزيــد على �سنـة وبغرامــة ل تزيــد على األـف ريـال عمانــي   - 2

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ت�سبب بخطئه اأو اإهماله اأو عدم احرتازه فـي 

اإتالف من�ساآت الت�سالت مبا فيها اأجهزة الهواتف العمومية اأو اإحلاق �سرر بها . 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .

 وتق�سي املحكمة باإلزام املحكوم عليه فـي احلالتني ب�سداد قيمة اإ�سالح ما اأتلفه .

املـــادة ) 53 (  

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنتني ، وبغرامة ل تزيد على خم�سني األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني : 

كل من يقوم اأو ي�ساعد اأو يحر�س اآخر فـي اإن�ساء اأو ت�سغيل نظام ات�سالت اأو تقدمي   - 1

اأنظمة  اأو  اأجهزة  با�ستخدام  اأو  ترخي�س  على  احل�سول  بدون  ات�سالت  خدمات 

ات�سالت غري معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .

كل من ي�سبط فـي حوزته اأو ي�ستخدم اأيا من اأجهزة الت�سالت الراديوية بدون   - 2

احل�سول على ترخي�س راديوي طبقا لأحكام هذا القانون .

 وفـي جميع الأحوال تق�سي املحكمة مب�سادرة امل�سبوطات .
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املـــادة ) 54 (  

مت حذف املـــادة )54( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

املـــادة ) 55 (  

يعاقـب بال�سجــن مـدة ل تزيـد على �سنـة ، وبغرامـة ل تزيد على خم�سة اآلف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني :

كل من يعرت�س بدون موافقة الهيئة كتابة اأية ات�سالت فـي غري احلالت امل�سموح   - 1

بها قانونا .

كل من يقوم بربط اأي نظام اأو اأجهزة ات�سالت بنظام لالت�سالت �سادر له ترخي�س   - 2

اأو با�ستخدام طرق فنية غري معتمدة من الهيئة بالتطبيق  ل يجيز هذا الربط 

لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 56 (  

مت حذف املـــادة )56( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .

املـــادة ) 57 (  

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تزيد على خم�سة اآلف ريال عماين اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني :

كل من يح�سل على خدمة ات�سالت من نظام ات�سالت مرخ�س با�ستعمال و�سائل   - 1

ميكن  �سيء  اأي  يحوز  اأو   ، الهيئة  من  معتمدة  غري  فنية  اأ�ساليب  اأو  احتيالية 

ا�ستعماله للح�سول عليها ، وذلك لتفادي دفع الر�سوم امل�ستحقة للخدمة املق�سودة .

اأن  التي ميكن  املواد  اأو غريها من  اأو معدات  اأو بيع برامج  كل من يقوم بتوريد   - 2

ت�ستخدم فـي احل�سول على اخلدمة الواردة بالبند 1 بطرق احتيالية اأو اأ�ساليب 

للخدمة  امل�ستحقة  الر�سوم  دفع  لتفادي  وذلك  الهيئة  من  معتمدة  غري  فنية 

املق�سودة .

كل من يخالف املوا�سفات الفنية لأجهزة الت�سالت التي حتدد طبقا للبند 6 من   - 3

املـــادة )51( من هذا القانون .

كل من يخالف اأحكام البند 8 من املـــادة )51( من هذا القانون .  - 4

وفـي جميع احلالت ت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .
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 املـــادة ) 58 (  

مت حذف املـــادة )58( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 

املـــادة ) 59 (  

مت حذف املـــادة )59( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 

املـــادة ) 60 (  

مت حذف املـــادة )60( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 

املـــادة ) 61 (  

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تزيد على األف ريال عماين ، اأو باإحدى  

هاتني العقوبتني :

كل من ي�ستخدم نظام اأو اأجهزة اأو و�سائل الت�سالت بق�سد توجيه ر�سالة مع علمه   - 1

باأنها غري �سحيحة اأو باأنها تت�سبب فـي الإ�سرار ب�سالمة اأي �سخ�س اأو بكفاءة اأي 

خدمة .

بها من  امل�سرح  احلالت  فـي غري  الت�سالت  و�سائل  اأو  اأجهزة  ي�ستخدم  كل من   - 2

الهيئة اأو فـي حالت تاأدية مهام وظيفية لدى املرخ�س له بق�سد :

اأ - احل�سول على معلومات عن م�سمون الر�سالة اأو عن مر�سلها اأو املر�سل اإليه اإذا 

كان من ي�ستخدم هذه الو�سائل اأو تلك الأجهزة اأو من ينوب عنه غري م�سرح 

له من الهيئة - لأ�سباب ت�سغيلية - باحل�سول على تلك املعلومات .

ب - اإف�ساء �سرية اأي بيانات متعلقة مب�سمون الر�سالة اأو مبر�سلها اأو باملر�سل اإليه 

تكون قد و�سلت اإىل علمه ب�سبب ا�ستخدام هذه الو�سائل اأو تلك الأجهزة �سواء 

من قبله اأو من قبل اأي �سخ�س اآخر وذلك با�ستثناء احلالت التي يجوز فيها 

اإف�ساء �سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اأخر .

وفـي جميع احلالت ت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .

كل من ير�سل بوا�سطة نظام اأو اأجهزة اأو و�سائل الت�سالت ر�سالة خمالفة للنظام   - 3

العام اأو الآداب العامة مع علمه بذلك .

كل �سخ�س طبيعي اأو معنوي �ساحب موقع اأو مدير له اأو امل�سرف عليه اإذا حر�س   - 4

�سبكة  طريق  عن  املادة  هذه  من   )3( بالبند  الواردة  الر�سائل  ن�سر  على  وافق  اأو 

الت�سالت اأو �ساعد عليه بعمل اإيجابي اأو �سلبي .

املـــادة ) 62 (  

مت حذف املـــادة )62( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 
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املـــادة ) 63 (  

مت حذف املـــادة )63( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 

املـــادة ) 64 (  

مت حذف املـــادة )64( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 .    

املـــادة ) 65 (  

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تزيد على خم�سة اآلف ريال   - 1

بق�سد  الت�سالت  اأجهزة  ي�ستعمل  العقوبتني كل من  باإحدى هاتني  اأو   ، عماين 

اإحداث تداخل �سار ما مل يكن هذا التداخل نا�سئا عن قوة قاهرة اأو حالة طوارئ .

كل من يخالف اأحكام املواد اأرقام 37 مكررا و 37 مكررا 1 و 37 مكررا 2 .  - 2

املـــادة ) 66 (  

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر ، وبغرامة ل تزيد على خم�سة اآلف ريال عماين ،

اأو  التنفيذية لهذا القانون  اأحكام الالئحة  ، كل من يخالف  اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

القرارات التي ت�سدر تنفيذا له . وت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .

املـــادة ) 67 (  

يعاقب رئي�س واأع�ساء املجل�س والرئي�س التنفيذي على خمالفة اأحكام املادتني )42 و 43( 

من هذا القانون بغرامة ل تزيد على خم�سني األف ريال عماين . ويعاقب بغرامة ل تزيد 

على ع�سرين األف ريال عماين ، كل موظف يخالف اأحكام املادتني امل�سار اإليهما فـي الفقرة 

األف ريال عماين كل �ساحب عمل  املادة . ويعاقب بغرامة قدرها مائة  ال�سابقة من هذه 

يخالف اأحكام املادتني امل�سار اإليهما بالفقرة الأوىل من هذه املادة .

املـــادة ) 68 (  

اآلف ريال عماين كل مرخ�س له يخالف اللتزامات  يعاقب بغرامة ل تزيد على ع�سرة 

التي تفر�سها الالئحة التنفيذية للقانون بالتطبيق حلكم البند 12 من املـــادة )51( من 

هذا القانون . وت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .

املـــادة ) 68( مكررا 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ل تزيد على األفي ريال عماين اأو باإحدى 

اأ�سـاع م�سمون اأي ات�سال بوا�سطة �سبكة الت�سالت  اأو  هاتيـن العقوبتيـن ، كــل مــن ن�سـر 

اأو ر�سالة هاتفية اأطلع عليها بحكم وظيفته اأو قام بت�سجيلها دون �سند قانوين . وت�ساعف 

العقوبة فـي حالة التكرار .
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املـــادة ) 68( مكررا 1  

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة ريال عماين , 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من اعرت�س اأو اأعاق اأو حور اأو �سطب حمتويات ر�سالة 

 ، العمل  بهذا  القيام  على  غريه  �سجع  اأو  ات�ساالت  اأجهزة  اأو  االت�ساالت  �سبكات  بوا�سطة 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .

املـــادة ) 68( مكررا 2  

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ال تزيد على األف ريال ، اأو باإحدى 

االت�سال  �سبكات  بوا�سطة  نقلها  عليه  ر�سالة  كتم  على  اأقدم  من  كل   ، العقوبتني  هاتني 

ل�سخ�س اآخر ، اأو رف�س نقل ر�سائل طلب منه نقلها من قبل املرخ�س له اأو الهيئة ، اأو ن�سخ 

اأو اأف�سى ر�سالة اأو عبث بالبيانات املتعلقة باأحد املنتفعني مبا فـي ذلك اأرقام الهواتف غري 

املعلنة والر�سائل املر�سلة . وت�ساعف العقوبة فـي حالة التكرار .

املـــادة ) 68( مكررا 3 

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على األف ريال عماين اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني ، كل من ا�ستخدم اأو �ساعد على ا�ستخدام و�سائل غري مرخ�س بها الإجراء 

حالة  فـي  العقوبة  وت�ساعف   . لها  املقررة  الر�سوم  يدفع  ومل  بها  مرخ�س  اأو  االت�ساالت 

التكرار . وللمحكمة بناء على طلب الهيئة اأن تلزم املخالف بدفع مبلغ ال يقل عن �سعفي 

املبالغ امل�ستحقة لتلك اخلدمة .

املـــادة ) 68 ( مكررا 4  

ي�ساأل ال�سخ�س االعتباري جنائيا اإذا ارتكب اأية جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي 

هذا القانون با�سمه اأو حل�سابه اأو با�ستعمال اأجهزته اأو �سبكته ، وكان ذلك نتيجة ت�سرف 

اأو اإهمال ج�سيم اأو موافقة اأو ت�سرت من اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو املدير اأو اأي م�سوؤول 

اآخر اأو ممن يت�سرف بهذه ال�سفة . ويعاقب ال�سخ�س االعتباري ب�سعفي الغرامة املقررة 

للأ�سخا�س  اجلنائية  بامل�سوؤولية  ذلك  يخل  وال   . القانون  هذا  الأحكام  طبقا  للجرمية 

الطبيعيني طبقا الأحكام القانون .

املـــادة ) 69 (  

مت حذف املـــادة )69( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 
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املـــادة ) 70 (  

مت حذف املـــادة )70( مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64 . 

املـــادة ) 71 (  

فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون ، ل يجوز تعديل الرتاخي�س ال�سارية اإل مبوافقة 

املرخ�س له من الفئة الأوىل .

املـــادة ) 72 (  

اإىل اأن ي�سدر املر�سوم ال�سلطاين بتعيني اأع�ساء الهيئة بالتطبيق لأحكام املـــادة )10( من 

جلنة  بت�سكيل  قرارا  الوزير  ي�سدر   ، باأحكامه  العمل  تاريخ  من  �سنة  خالل  القانون  هذا 

موؤقتة ملبا�سرة مهام واخت�سا�سات هوؤلء الأع�ساء .

 


