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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـــرار
رقـم 2016/24
بتعديـل بعــ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم االت�صـاالت
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 إ�لــى موافـقــة جملــ�س �إدارة هيئة تنظيــم االت�صــاالت ف ــي اجتماعــه رقــم  2016/2بتاريــخ
2016/ 3/ 27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م
حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم االت�صــاالت
ي�ستبــدل بالبابـني ال�ســاد�س ع�شـر وال�سابــع ع�شـر مـن الالئحــة التنفيذيـة لقانــون تنظيم
االت�صاالت امل�شار �إليها  ،البابان الآتيان :
البــاب ال�ســاد�س ع�شــر
الربــط البينــي والنفــاذ
املـادة ( 46مكررا  64 ، 7مكررا) من القانون
املــادة ( ) 80
يلتزم املرخ�ص له عند ت�سلمه طلبا معقوال من مرخ�ص له �آخر � ،أن يربم معه اتفاقا
للنفاذ والربط البيني  ،وذلك وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 81
يجب �أن يتوافر فـي �أي اتفاق يربمه املرخ�ص له مبقت�ضى حكم املــادة ( )80من هذه
الالئحــة ال�شفافي ــة واملو�ضوعيــة وعــدم التمييــز ومنا�سبــة ومعقوليــة ال�شــروط  ،كمــا
يجب �أن يت�ضمــن االتف ــاق ال�ش ــروط والأحكــام التــي حتددها الهيئــة  ،وفقا لطبيعــة
اخلدمــة  ،على �أن يكون من بينها  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
�أ  -الطريقـ ـ ــة املطلوب ـ ــة لإن�شـ ــاء و�صيانـ ـ ــة التو�صي ـ ــالت  ،وعـ ــدد نق ـ ــاط التو�صيـ ــل
الت ــي يجــب �أن تن�شـ ـ�أ .
ب  -دخول املرافق والأرا�ضي الالزمة وا�ستخدامها  ،بغر�ض دعم توفري خدمات
النفاذ والربط البيني .
ج  -ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال  ،وي�شمل ذلك طرق الرتقيم
ونظام الإ�شارات و�أي �شروط �أخرى خا�صة متطلبة  ،للحفاظ على جودة مقبولة
للإ�شارة .
د � -إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
هـ � -إجراءات نقل الرقم .
و  -توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
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املــادة ( ) 82
ال ي�صبـح االتفــاق املبــرم مبقت�ضـى حكــم املــادة ( ) 80مــن هذه الالئحة نافذ املفعول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة  ،واحل�صول على موافقتها  ،وفقا للأحكام
التي ت�صدرها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 83
يلتزم املرخ�ص له ب�إحالة االتفاق �إىل الهيئة فـي حال �إجراء �أي تعديل عليه  ،وال ي�صبح
التعديــل نافــذ املفعــول �إال بعد احل�صول على موافقتها  ،وفقا للأحكام التي ت�صدرها
فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 84
يلتــزم املرخــ�ص لــه بتزويــد الهيئــة باملعلومــات الفنيــة والت�شغيلي ــة واملحا�سبيــة الت ــي
قد تطلبهــا .
املــادة ( ) 85
يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة  ،ب�ش�أن م�شاركة
املرخ�ص لهم الآخرين فـي �أي ت�سهيالت �أو بنى حتتية  ،فيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت
العامة .
املــادة ( ) 86
يلتـزم املرخــ�ص لــه ب�أن تكــون الأ�سعــار التـي يفر�ضهــا مقابــل توفيــره خلدمــات النفــاذ
والربط البيني مبوجب �أحكام هذه الالئحة  ،معقولة وبدون متييز  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 87
مع مراعاة �شروط النفاذ والربط البيني املن�صو�ص عليها فـي تراخي�ص تقدمي خدمات
االت�صــاالت  ،علــى املرخــ�ص لــه املهيمــن توفيــر النفــاذ والربــط البينــي للمرخــ�ص لهـم
الآخرين  ,وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 88
يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة ،
بغر�ض �ضمان التوافــق الت�شغيلـي للأنظمــة واخلدمــات املرخ�صـة مع �أنظمــة وخدمــات
االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل مالئم فنيا واقت�صاديا .
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املــادة ( ) 89
علــى املرخـ�ص ل ــه الت�أكـد مـن �أن كــل مكونــات الأنظمــة املرخ�صة والأجهزة املربوطة بها
والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمــدة  ،وفقــا للمــادة
(� )6 - 8أو املــادة ( )6 - 51من القانون �أو اللوائح ال�سارية � ،أو تتوافق مع املوا�صفات
الفنية التي حتددها الهيئة � ،أو توافق عليها .
املــادة ( ) 90
يلتزم املرخ�ص له بكافة املعايري الفنية والتنظيمية الدولية املطبقة على نظم وخدمات
�أجهــزة االت�صــاالت التــي ي�ستخدمهــا �أو يقدمهــا  ،ومــن ذلــك معاييــر االحتــاد الدولــي
لالت�صـاالت �أو املعاييــر التـي حتددهــا �أو تعتمدهــا الهيئــة .
املــادة ( ) 91
علــى املرخـ ــ�ص ل ــه �ضم ــان �أن كافـ ــة  ،الأجهـ ــزة املدجمـ ــة �أو املربوطـ ــة مــع الأنظمـ ــة
امل�ستخدمـ ــة ف ــي توفي ــر اخلدم ــات املرخـ ــ�ص لـ ــه بتقدميهـ ــا  ،قـ ــد ت ــم املوافقـ ــة عليهـ ــا
من الهيئة .
املــادة ( ) 92
ت�صـ ــدر الهيئـ ــة الئحــة للنفــاذ والربــط البينــي  ،تت�ضم ــن كاف ــة القواعــد وال�ش ــروط
والأحكــام املتطلبــة مبوجــب القانــون  ،وهذه الالئحــة .
البــاب ال�سابــع ع�شـر
الرتخيـ�ص با�ستخـدام الت�شفيـر
فـي االت�صـاالت �أو �شبكـات احلا�سـب الآلـي
املــادة ( )48مــن القانــون
املــادة ( ) 93
يجب �أن يحدد فـي الرتخي�ص املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )48من القانون  ،الأ�شخا�ص
الذيـ ــن يج ــوز لهـ ــم الت�شغيـ ــل و�شروطـ ــه و�ضوابـ ــط حفـ ــظ مفتــاح الت�شفيـ ــر  ،وفقــا
لقــرار ي�صدر مــن الهيئـ ــة  ،مت�ضمنــا الر�ســوم املفرو�ضــة نظيــر �إ�صــدار الرتخيــ�ص ،
وذلــك بالتن�سي ــق مع اجله ــات املخت�ص ــة .

