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قــرار

 رقـــم 2008/153

ب�صاأن اإن�صاء اأو ت�صغيل ال�صبكات اخلا�صة لالنتفاع ال�صخ�صى 

غري املت�صلة بال�صبكة العامة

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/30 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار الوزارى رقم 2007/10 ،

واإىل موافقة الهيئة بتاريخ 18 نوفمرب 2008م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى :  يكون اإن�ساء اأو ت�سغيل ال�سبكات اخلا�سة غري املت�سلــة بال�سبكــة العامـــة 

اأو  اإن�ساوؤهـا  يتم  التى  ال�سبكات  عدا  فيما   ، فقط  اخلا�ص  لالإنتفاع 

ت�سغيلها با�ستخدام املحطات الطرفية ذات الفتحات املتناهية ال�سغر 

) VSAT ( ، بعد احل�سول على الت�سريح اخلا�ص بذلك من الهيئة 

الذى  الت�سريح  اإ�سدار  ر�سم  و�سداد  االت�ساالت  تنظيم  لقانون  وفقا 

تقرره الهيئة ، وتكون مدة الت�سريح ثالثة �سنوات قابلة للتجديد .

القيام مبا  ال�سبكة اخلا�سة  ت�سغيل  اأو  باإن�ساء  له  امل�سرح  يحظر على  املــادة الثـانيـــة : 

ياأتى :

اأى �سبكة ات�ســاالت  اأو  تو�سيل �سبكتــه اخلا�سـة بال�سبكة العامـــة   - 1 

خا�سة اأخرى .

  2 - تقدمي خدمات االت�ساالت للغري �سواء مبقابل اأو بدون مقابل .

 3 -  بيـع اأو تاأجيــر ال�سعة الفائ�سة من ال�سبكــة للغيــر �ســواء مبقابــل 

اأو بدون مقابل .

بــدون  معنــوى  اأو  طبيعــى  �سخــ�ص  الأى  الت�سريــح  عـن  التنـــازل   -  4  

احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة . 
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املــادة الثـالثـــة : يلتزم كل �سخ�ص طبيعى اأو معنوى يخلــف امل�ســرح لــه قانونـــا ، �ســواء 

االإندمــاج  اأو  االإدارة  انتقـــال حقــوق  اأو  التبعيــة  خــالل  مـن  ذلك  كان 

اأو الت�سفية اأو اإعادة التنظيم اأو غري ذلك ، بتقدمي الوثائق الالزمة 

التى تطلبها الهيئة لتقرير اأحقيته فى اكت�ساب احلقوق التى يرتبها 

الت�سريح . 

والئحته  االت�ساالت  تنظيم  قانون  باأحكام  ال�سبكة  �ساحب  يلتزم  املــادة الرابعـــة : 

التنفيذيــة والقوانيــن واللوائــح املعمــول بهــا ، والقــرارات ذات ال�سلة 

وجــه  وعلى   ، الهيئــة  واأوامــر  وتعليمــات  وقواعـــد  وقـــرارات  ولوائـــح 

اخل�سو�ص االآتى : 

 1 - متطلبات االأمن الوطنى . 

 2 -  احل�سول على الرتاخي�ص الراديوية الالزمة .

 3 -  اأن تكون االأجهزة امل�ستخدمة قد مت املوافقة على نوعيتها من قبل 

الهيئة .

املــادة الخام�صة :  دون االإخـــالل بحــق الهيئــة فــى اتخــاذ اأيــة اإجــراءات من�ســـو�ص عليهــا 

فى قانون تنظيم االت�ساالت اأو اأىقانون اآخر ، للهيئة اإلغاء الت�سريح 

باأن  لديها  ثبت  متى  ال�سبكة  وتفكيك  اخلا�سة  بال�سبكة  اخلا�ص 

�ساحب الت�سريح  قد قام باإن�ساء اأو ت�سغيل ال�سبكة اأو وظف تقنياتها 

التى  والقرارات  واللوائح  االت�ساالت  تنظيم  قانون  باملخالفة الأحكام 

ت�سدر تنفيذا له .   

املــادة ال�صاد�صة : ين�سر هذا القرار فى اجلريـدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�صـدر فى :  3 ذو احلجة 1429هـ

املـوافـــق :  2 دي�صمبـــــر 2008م 

حممــــــد بن نــــا�صر اخل�صيبـــى

رئيـــــــ�ص هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت


