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قــــرار
رقـم 2015/18
ب�إ�صـدار الئحـة القواعـد املنظمـة
للت�صريــح ب�شبكــات االت�صــاالت اخلا�صــة
املعـدة لغر�ض اال�ستخـدام ال�شخ�صـي غيـر املت�صلـة بال�شبكـة العامـة
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القـرار رقم  2008/153ب�ش ـ�أن �إن�شــاء �أو ت�شغيــل ال�شبكات اخلا�صة لالنتفــاع ال�شخ�صــي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة ،
و�إىل القــرار رقــم  2012/116ب�إعف ــاء بعـ ــ�ض خدمــات االت�صــاالت مــن �أحك ــام الرتاخي ــ�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2014/9بتاريخ 2014/3/16م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ ـ�أن القواعــد املنظمــة للت�صريح ب�شبكــات االت�صــاالت اخلا�صــة املع ــدة لغ ــر�ض
اال�ستخدام ال�شخ�صي غري املت�صلة بال�شبكة العامة بالالئحة املرفقة .
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املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى القرار رقـ ــم  2008/153امل�شـ ــار �إلي ــه  ،كمـ ــا يلغـ ــى كـ ــل مـ ــا يخ ـ ــالف هـ ــذه الالئحة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
عل ــى جميع املخاطبــني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفيــق �أو�ضاعهــم خــالل مــدة ال تتجــاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ العمل بها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :من ربيـــع الثانـــي 1436هـ
املوافــــق  19 :من فربايــــــــــــــــر 2015م
حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحة القواعد املنظمة للت�صريح ب�شبكات االت�صاالت اخلا�صة
املعــدة لغـر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صـي غيـر املت�صلـة بال�شبكـة العامــة
املــادة ( ) 1
ال يجوز �إن�شاء �أو ت�شغيل �شبكات االت�صاالت اخلا�صة املعدة لغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 2
تخ�ضع لأحكام هذه الالئحة الو�صالت الثابتة من نقطة �إىل نقطة �أو من نقطة �إىل نقاط
متع ــددة لال�ستخ ــدام ال�شخ�صي غيـ ــر املت�صلة بال�شبكة العامـ ــة � ،إذا تع ـ ــدى نطاقهـ ــا من�ش�أة
�أو �أر�ض مقدم الطلب  ،وتعترب الو�صالت املتوازية التي ت�صل بني ذات املوقعني  ،ولذات
مقدم الطلب �شبكة واحدة .
املــادة ( ) 3
يقــدم طلــب الت�صريـح �إىل الدائرة املخت�صـة بالهيئــة  ،علــى النمــوذج املعــد لهــذا الغــر�ض ،
مرفقا به الآتي :
1 -1ن�سخ من امل�ستندات الآتية بالن�سبة لل�شركات :
�أ  -البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول � ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع .
ب � -شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
ج � -شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان � ،سارية املفعول .
د � -أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع مع مناذج التوقيع .
2 -2بيان املناطق �أو املواقع املقرتح تغطيتها  ،وخريطة بحدودها عند الطلب .
3 -3خمطط ال�شبكة  ،واخلدمات املقرتح تقدميها من خاللها عند الطلب .
�4 -4أي م�ستندات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة حول �أنظمة و�أجهزة االت�صاالت
املقرتح ا�ستخدامها فـي �إن�شاء ال�شبكة .
�5 -5إي�صال �سداد ر�سم درا�سة الطلب  ،ومقداره ( )250مائتان وخم�سون رياال عمانيا .
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املــادة ( ) 4
�أ  -على الدائــرة املخت�صــة بالهيئــة درا�س ــة الطلــب خالل ( )30ثالث ــني يوما من تاريــخ
ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويجب �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا .
ب  -فـي حـال موافقة الهيئة يتم �إ�شعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم �إ�صــدار الت�صريــح وقــدره
(� )1500ألف وخم�سمائــة ريــال عمانــي خالل ( )30ثالثني يومــا مــن تاريــخ الإ�شـعار ،
وت�صدر الدائرة املخت�صة الت�صريح بعد تقدمي ما يفيد �سداد هذا الر�سم .
ج  -فـي جمي ــع الأح ــوال يعترب الطلب ملغيــا �إذا مل يلتزم مقدم الطلـب  -فـي �أي مرحلــة
من مراحل نظر الطلب  -باملدة �أو الإجراء املن�صو�ص عليه فـي هذه املــادة .
د  -للدائرة املعنية  -بناء على التما�س مقدم الطلب  -عدم التقيد باملدد املن�صو�ص عليها
فـي هذه املــادة �إذا كانت هناك �أ�سباب مو�ضوعية تربر ذلك .
املــادة ( ) 5
لذوي ال�ش�أن التظلم �إىل الرئي�س التنفيذي من قرار رف�ض الطلب خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطار �صاحـب ال�ش�أن بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 6
تكون مدة الت�صريح ( )3ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا  ،ما مل يتقدم امل�صرح له بطلب �إلغائه .
ويلتـزم امل�صرح لــه ب�سداد ر�سم التجديد  ،وقــدره (� )1500ألف وخم�سمائــة ريــال عمانـي ،
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التجديد .
املــادة ( ) 7
حت�صـ ــل الهيئ ـ ــة ر�ســما مقـ ــداره ( )10ع�ش ـ ــرة ريــاالت عمانيـ ــة لإع ـ ــادة �إ�ص ــدار الت�صري ــح
عن ــد فقــده � ،أو ف ــي ح ــال طلــب �إج ــراء تعدي ــالت عليــه � ،أو ف ــي حــال التنــازل عنــه للغيــر
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 8
يلتزم كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يخلف امل�صرح له قانونا � ،سواء كان ذلك من خالل
التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو �إعادة التنظيم �أو غري ذلك  ،بتقدمي الوثائق
الالزمة التي تطلبها الهيئة لتقرير �أحقيته فـي اكت�ساب احلقوق التي يرتبها الت�صريح .
املــادة ( ) 9
يحظر على امل�صرح له ب�إن�شاء �أو ت�شغيل ال�شبكة اخلا�صة املعدة لغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة القيام مبا ي�أتي :
�أ  -تو�صيــل �شبكــته اخلا�ص ــة بال�شبكـ ــة العامـ ــة �أو �أي �شبك ــة ات�ص ــاالت خا�ص ــة �أخرى
مــا مل تكن �شبكة خا�صة �أخرى تابعة له .
ب  -تقدمي خدمات االت�صاالت للغري �سواء مبقابل �أو بغري مقابل .
ج  -بيع �أو ت�أجيــر ال�سعــة الفائ�ضة من ال�شبكة للغري �إال بعــد احلــ�صول علــى موافق ــة
كتابية من الهيئة .
د  -التنازل عن الت�صريح لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري بدون احل�صول على موافقة
كتابية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 10
على امل�صـرح لــه ب�إن�شاء �أو ت�شغيـل ال�شبكــة اخلا�صــة املعــدة لغــر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صــي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة مراعاة القوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة
والأوامر املحلية ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
ينته ــي الت�صريــح �إذا انحلت ال�شخ�صيــة القانوني ــة للم�صــرح لــه � ،أو دخل مرحلــة الت�صفيــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية مل�صلحة
دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املــادة ( ) 12
فـي حالـ ــة خمالف ــة �أحكام ه ــذه الالئح ــة  ،للهيئــة اتخــاذ �أي مــن الإجــراءات املن�ص ــو�ص
عليها فـي املــادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت .

