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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت

قـــرار

رقـم 2016/24

بتعديـل بعــ�ض �أحكـام

 �لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون تنظيـم �الت�صـاالت

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

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإلــى موافـقــة جملــ�س اإدارة هيئة تنظيــم االت�ســاالت فـــي اجتماعــه رقــم 2016/2 بتاريــخ 

27 /3 /2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

�ملـــادة �الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليها .

�ملــادة �لثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

�ملــادة �لثالـثــــة

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

�صدر فـي :   5  من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ

�ملو�فــــق : 13 من �بريـــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                        حممـــد بن حمـــد �لرحمــــي

رئيـ�س جملـــ�س اإدارة هيئة  تنظيم االت�ساالت
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام

 �لالئحــة �لتنفيذيــة لقانــون تنظيــم �الت�صــاالت

ي�ستبــدل بالبابـني ال�ســاد�س ع�سـر وال�سابــع ع�سـر مـن الالئحــة التنفيذيـة لقانــون تنظيم 

االت�ساالت امل�سار اإليها ، البابان االآتيان :

�لبــاب �ل�صــاد�ض ع�صــر

�لربــط �لبينــي و�لنفــاذ

�ملـادة )46 مكرر� 7 ، 64 مكرر�( من �لقانون

�ملــادة ) 80 (

يلتزم املرخ�س له عند ت�سلمه طلبا معقوال من مرخ�س له اآخر ، اأن يربم معه اتفاقا 

للنفاذ والربط البيني ، وذلك وفقا لالأحكام التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 81 (

يجب اأن يتوافر فـي اأي اتفاق يربمه املرخ�س له مبقت�سى حكم املــادة )80( من هذه 

الالئحــة ال�سفافيـــة واملو�سوعيــة وعــدم التمييــز ومنا�سبــة ومعقوليــة ال�ســروط ، كمــا 

اأن يت�سمــن االتفـــاق ال�ســـروط واالأحكــام التــي حتددها الهيئــة ، وفقا لطبيعــة  يجب 

اخلدمــة ، على اأن يكون من بينها - ب�سفة خا�سة - االآتي :

اأ - الطريقــــــة املطلوبـــــة الإن�ســــاء و�سيانــــــة التو�سيـــــالت ، وعــــدد نقـــــاط التو�سيــــل 

التـــي يجــب اأن تن�ســـاأ .

خدمات  توفري  دعم  بغر�س   ، وا�ستخدامها  الالزمة  واالأرا�سي  املرافق  دخول   - ب 

النفاذ والربط البيني .

ج - ال�سكل الذي يجب اأن تكون عليه اإ�سارات االإر�سال ، وي�سمل ذلك طرق الرتقيم 

ونظام االإ�سارات واأي �سروط اأخرى خا�سة متطلبة ، للحفاظ على جودة مقبولة 

لالإ�سارة .

د - اإر�سال اإ�سارة التعرف على رقم املت�سل .

هـ - اإجراءات نقل الرقم .

و - توفري بيانات ال�سبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
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�ملــادة ) 82 (

ال ي�سبـح االتفــاق املبــرم مبقت�سـى حكــم املــادة )80 ( مــن هذه الالئحة نافذ املفعول 

اإال بعد قيام املرخ�س له باإحالته اإىل الهيئة ، واحل�سول على موافقتها ، وفقا لالأحكام 

التي ت�سدرها فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 83 (

يلتزم املرخ�س له باإحالة االتفاق اإىل الهيئة فـي حال اإجراء اأي تعديل عليه ، وال ي�سبح 

التعديــل نافــذ املفعــول اإال بعد احل�سول على موافقتها ، وفقا لالأحكام التي ت�سدرها 

فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 84 (

يلتــزم املرخــ�س لــه بتزويــد الهيئــة باملعلومــات الفنيــة والت�سغيليـــة واملحا�سبيــة التـــي 

قد تطلبهــا .

�ملــادة ) 85 (

يلتزم املرخ�س له باأي قرارات اأو تعليمات اأو اإر�سادات ت�سدرها الهيئة ، ب�ساأن م�ساركة 

املرخ�س لهم االآخرين فـي اأي ت�سهيالت اأو بنى حتتية ، فيما يت�سل ب�سبكة االت�ساالت 

العامة .

�ملــادة ) 86 (

يلتـزم املرخــ�س لــه باأن تكــون االأ�سعــار التـي يفر�سهــا مقابــل توفيــره خلدمــات النفــاذ 

والربط البيني مبوجب اأحكام هذه الالئحة ، معقولة وبدون متييز ، وذلك على النحو  

الذي حتدده الهيئة .

�ملــادة ) 87 (

مع مراعاة �سروط النفاذ والربط البيني املن�سو�س عليها فـي تراخي�س تقدمي خدمات 

االت�ســاالت ، علــى املرخــ�س لــه املهيمــن توفيــر النفــاذ والربــط البينــي للمرخــ�س لهـم 

االآخرين ، وفقا لالأحكام التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 88 (

يلتزم املرخ�س له باأي لوائح اأو موا�سفات فنية اأو قواعد اأو اإر�سادات  ت�سدرها الهيئة ، 

بغر�س �سمان التوافــق الت�سغيلـي لالأنظمــة واخلدمــات املرخ�سـة مع اأنظمــة وخدمــات 

االت�ساالت املقدمة من قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا واقت�ساديا .
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�ملــادة ) 89 (

علــى املرخـ�س لـــه التاأكـد مـن اأن كــل مكونــات االأنظمــة املرخ�سة واالأجهزة املربوطة بها 

والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�سة ، موافق عليها ومعتمــدة ، وفقــا للمــادة 

)8 - 6( اأو املــادة )51 - 6( من القانون اأو اللوائح ال�سارية ، اأو تتوافق مع املوا�سفات 

الفنية التي حتددها الهيئة ، اأو توافق عليها . 

�ملــادة ) 90 (

يلتزم املرخ�س له بكافة املعايري الفنية والتنظيمية الدولية املطبقة على نظم وخدمات 

اأجهــزة االت�ســاالت التــي ي�ستخدمهــا اأو يقدمهــا ، ومــن ذلــك معاييــر االحتــاد الدولــي 

لالت�سـاالت اأو املعاييــر التـي حتددهــا اأو تعتمدهــا الهيئــة .

�ملــادة ) 91 (

اأو املربوطــــة مــع االأنظمــــة  اأن كافــــة ، االأجهــــزة املدجمــــة  لـــه �سمـــان  علــى املرخــــ�س 

امل�ستخدمــــة فـــي توفيـــر اخلدمـــات املرخــــ�س لــــه بتقدميهــــا ، قــــد تـــم املوافقــــة عليهــــا 

من الهيئة .

�ملــادة ) 92 (

ت�ســــدر الهيئــــة الئحــة للنفــاذ والربــط البينــي ، تت�سمـــن كافـــة القواعــد وال�ســـروط 

واالأحكــام املتطلبــة مبوجــب القانــون ، وهذه الالئحــة .

�لبــاب �ل�صابــع ع�صـر

�لرتخيـ�ض با�صتخـد�م �لت�صفيـر 

فـي �الت�صـاالت �أو �صبكـات �حلا�صـب �الآلـي

�ملــادة )48( مــن �لقانــون

�ملــادة ) 93 (

يجب اأن يحدد فـي الرتخي�س املن�سو�س عليه فـي املــادة )48( من القانون ، االأ�سخا�س 

، وفقــا  الت�سفيــــر  الت�سغيــــل و�سروطــــه و�سوابــــط حفــــظ مفتــاح  لهــــم  يجـــوز  الذيــــن 

 ، اإ�ســدار الرتخيــ�س  ، مت�سمنــا الر�ســوم املفرو�ســة نظيــر  لقــرار ي�سدر مــن الهيئــــة 

وذلــك بالتن�سيـــق مع اجلهـــات املخت�ســـة . 


