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اجلريدة الر�سمية العدد )965(

قــرار 
رقــم 36 /2012

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام 
الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت 

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 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

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

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

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

�صدر فـي : 18 من ربيع الثاين 1433هـ
املوافــــق : 11 من مـــــــــــــار�ض 2012م 

حممد بن حمد الرحمي 
رئـيـــــــ�س مـــــجـــلـــــــ�س االإدارة 
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تعديالت على بع�ض اأحكام 
الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت 

اأوال : ي�ستبدل بكلمة )الهيئة( الواردة فـي املادتني )14( و)15( من الالئحة التنفيذية 
لقانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليها عبارة )الرئي�س التنفيذي( وبكلمة )الهيئة( 

الواردة فى املادة )64( بند )1( كلمة )املجل�س( .
ي�ستبدل بن�سو�س املواد )1 بند 4( ، )2( ، )4( ، )8( ، )10( ، )11( ، وعناوين االأبواب  ثانيا : 
امل�سار  االت�ساالت  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  والثالث  والثاين  االأول 

اإليها الن�سو�س االآتية :

املـــادة ) 1 ( 
4- الع�صو : ع�سو املجل�س املعني وفقا الأحكام القانون . 

املـــادة ) 2 (
فـي تطبيق اأحكام البند )10( من املـــادة )11( من القانون ، ميار�س كل من الرئي�س واملجل�س 
والرئي�س التنفيذي كافة ال�سالحيات واملهام الالزمة الإدارة �سوؤون الهيئة ، وب�سفة خا�سة 

ما ياأتي :
اأ - الرئيـــــ�س :

اإ�سدار اللوائح والقرارات وال�سوابط والقواعد وال�سروط التنظيمية املنفذة   - 1
للقانون ، وذلك بعد موافقة املجل�س .

رفع م�سروع امليزانية ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية املدققة للهيئة والتقرير   - 2
ال�سنوي عن ن�ساط الهيئة بعد موافقة املجل�س اإىل جمل�س الوزراء .

بها  يلتزم  التي  اخلدمات  تعريفة  حتديد  اأ�س�س  ب�ساأن  املجل�س  اقرتاح  رفع   - 3
املنتفعون والتي يرى املجل�س ت�سمينها فـي الرتاخي�س اإىل الوزير . 

والقرارات  واللوائح  القانون  وفقا الأحكام  به  اأخرى مناطة  اخت�سا�سات  اأي   - 4
ال�سادرة تنفيذا له .
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ب - املجلـــــ�س : 

االأداء  يحقق  مبا  املعتمدة  العامة  لل�سيا�سة  وفقا  االت�ساالت  قطاع  تنظيم   - 1
االأمثل للقطاع وفقا للربامج التي تعدها الهيئة لهذا الغر�س .

اإقرار اللوائح وال�سوابط والقواعد املتعلقة بتنفيذ ال�سيا�سة العامة لقطاع   - 2
االت�ساالت ، ومنهـــا علـــى االأخـــ�س مـــا يتعلــق مبنـع جميـــع اأ�سكـال الهيمنـــــة 

واالحتكار فـي ا�ستغالل الطيف الرتددي وتقدمي اخلدمات .
يلتزم  التي  التي حتدد متطلبات جودة اخلدمة  والقواعد  ال�سوابط  اإقرار   - 3

املرخ�س لهم بتقدميها .
4 - اإقرار ال�سوابط واملعايري الفنية والتنظيمية واملالية املنظمة خلدمات الربط 

البيني واإعادة البيع بني املرخ�س لهم .
اإقــرار القواعـــد التــي تنظــم احتفــاظ املنتفــع برقــم االت�ســاالت املخ�ســ�س له   - 5

فـي حالة تغيري اتفاقية تقدمي اخلدمات .
اإقــرار ال�سوابــط التي ت�سمــــن حماية البيانــات اخلا�ســة باملنتفعني و�سمـــان   - 6

�سريتها وخ�سو�سيتها .
7 - اإقرار �سوابط وقواعد اإ�سدار فواتري خدمات االت�ساالت العامة التي يقدمها 

املرخ�س لهم .
البــــت فـي طلبــــات تراخيــ�س خدمـات االت�ســاالت من الفئــة االأولــى باملوافقـــة   - 8

اأو الرف�س .
حتديد القواعد واالإجراءات التف�سيلية لتقدمي الطلبات الالزمة للح�سول   - 9
على الرتاخي�س ، واإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة ، وا�ستيفاء 

البيانات الالزمة لذلك خالل املواعيد املحددة .
التي تفر�س على  ، والغرامات  التي يت�سمنها الرتخي�س  ال�سروط  حتديد   - 10

املرخ�س لـه فـي حالة خمالفة هذه ال�سروط .
اإقرار القواعد واالإجراءات التي تتبع ب�ساأن املناق�سات واالأعمال التي تطرحها   - 11

الهيئة .
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حتديـــد املعاييــــر الفنيـــة واملاليـــة لتقييــم العـــرو�س املقدمـــة للح�ســـول على   - 12

تراخي�س خدمات االت�ساالت بجميع فئاتها . 
13 - حتديــد عــدد الرتاخيــ�س من الفئــة الثالثة التي ت�سـدر لنـوع معني من نظم 

اأو خدمات االت�ساالت .
اإقــــــرار القواعــــــد واالإجـــراءات اخلا�ســـة بتوفيــــر الربــط البينــــي وامل�ساركــة   - 14

فـي املواقع والنفاذ وخدمة اخلطوط املوؤجرة .
اعتمـــاد ال�ســروط واملوا�سفــات واملعاييــر الفنيــة الأجهــزة االت�ســاالت لتحقيــق   - 15
اأغرا�س الربط البيني بني االأجهزة الطرفية و�سبكات االت�ساالت اأو الربط 

البيني بني اأجهزة االت�ساالت للمرخ�س لهم ونظم االت�ساالت .
اأ�سا�سها الف�سل فـي املنازعات  اإقرار اللوائح املنظمة للقواعد التي يتم على   - 16
التــــي تن�ســـــاأ حــــول اتفاقــــات الربـــــط البينــي وامل�ساركــــة فـــي املواقــع والنفــــاذ 

اإىل االت�ساالت العامة ، بعد موافقة الوزير .
االإنرتنت  �سبكة  على  لتوفري اخلدمات  املنظمة  واالإجراءات  القواعد  اإقرار   - 17
حتدد مبوجبها ال�سروط املالية والفنية وغريها من ال�سروط الالزمة لتاأدية 

هذه اخلدمة واإجراءاتها .
اإقــرار اللوائــح اخلا�ســـة بتحديـــد اأ�سعــار تقديــم خدمــات االت�ســاالت العامـــة   - 18
االأ�سا�سية التي يلتزم بتقدميها املرخ�س له الأي منتفع يطلبها فـي مناطق 

اخلدمة ال�ساملة .
املوافقة على التربع للهيئات واملوؤ�س�سات اخلريية .  - 19

اإقرار قواعد و�سروط واإجراءات تفكيك حلقة احلزم املحلية .  - 20
تقريــر حقـــوق االرتفــاق الالزمــة لتنفيــذ الرتاخي�س التي ت�سدرها الهيئة ،   - 21

وذلك على االأرا�سي واملن�ساآت والعقارات مقابل تعوي�س عادل .
حتديد نظم وخدمات االت�ساالت التي يتم مبا�سرتها برتخي�س لالت�ساالت   - 22

اأو ترخي�س راديوي .
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و�سع اخلطة الوطنية للرتقيم .  - 23

اإقرار اللوائح املتعلقة باأ�سماء النطاقات للنفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية   - 24
)االإنرتنت( .

اإقرار �سوابط ا�سترياد وت�سدير اأو اإعادة ت�سدير وا�ستخدام اأنظمة واأجهزة   - 25
االت�ساالت والت�سفري .

اإقرار ال�سوابط الالزمة ملنع التداخل ال�سار بني املحطات الراديوية .   - 26
اتخـــاذ اأي مــــن االإجــــراءات التاليـــة ، فـي حـــال ثبـــوت خمالفــة اأحكــام القانـون   - 27

اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له : 
اأ - وقف الرتخي�س املمنوح للمرخ�س له ملدة ثالثة اأ�سهر .

ب - خف�س اخلدمات املرخ�سة مبا ال يجاوز خدمة واحدة فـي كل خمالفة .
ج - خف�س مدة الرتخي�س ملدة ال تتجاوز ن�سف مدة الرتخي�س .

د - اإلغاء الرتخي�س .
اأي اخت�سا�سات اأخرى مناطة به مبوجب اأحكام القانون واللوائح والقرارات   - 28

ال�سادرة تنفيذا له .
ج - الرئي�س التنفيذي : 

تنفيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة وقرارات املجل�س .  - 1
اإعداد الربامج واخلطط الالزمة لتطوير ال�سيا�سة العامة لقطاع االت�ساالت   - 2

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، وعر�سها على املجل�س .
االإ�سراف على تنفيذ اخلطة الوطنية للرتقيم .  - 3

لها  حتدد  مل  التي  االت�ساالت  اأجهزة  ال�ستعمال  اخلا�سة  املوافقات  اإ�سدار   - 4
موا�سفات اأو معايري فنية .

تنفيذ �سيا�سة احلكومة ب�ساأن اخلدمة ال�ساملة مبا يتفق واأحكام القانون .   - 5
حتديد اأ�سعار تقدمي اخلدمات فـي حالة عدم وجود املناف�سة وفقا لالأ�س�س   - 6

املعتمدة من املجل�س .
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اإ�ســدار �سهـادات باملوافقـة على نوعيــة اأجهـزة االت�سـاالت امل�سمـوح بتداولهـا   - 7
فـــي ال�سلطنـــــة مبـــــا فيهـــا االأجهـــزة التــي ت�ستخدمهــــا اجلهــــات الع�سكريـــــة 

فـي االأغرا�س املدنية . 
متثيـــل ال�سلطنـــة فـي اجتماعـــات املنظمـــات االإقليميــة والدوليــة واالحتـــادات   - 8

وغريها من التنظيمات العاملة فـي جمال االت�ساالت . 
اال�ستعانــة مبــن يــراه مــن اخلبـــراء املتخ�س�سني واال�ست�سارييــن ، وتكليفهــــم   - 9
، وذلك فـي  الهيئة مقابل مكافاأة مالية  باأعمال تتعلق بتنفيذ اخت�سا�سات 

حدود �سالحياته املالية .
اإعــــــــداد التعديـــــــالت التــــــي يقتــــــــرح اإجراءهـــــــا علـــــى تراخيـــ�س االت�ســــــاالت   - 10
اأو الرتاخي�س الراديوية مبا يتفق واأحكام القانون واتخاذ االإجراءات الالزمة 

لتنفيذها فور اعتمادها .
اإعداد مناذج تراخي�س االت�ساالت والرتخي�س الراديوي .  - 11

اقتـــراح ال�ســــروط واملوا�سفــــات واملعاييـــر الفنيــة الأجهزة االت�ساالت لتحقيـق   - 12
اأغرا�س الربط البيني بني االأجهزة الطرفية و�سبكات االت�ساالت اأو الربط 
واتخاذ   ، االت�ساالت  ونظم  لهم  للمرخ�س  االت�ساالت  اأجهزة  بني  البيني 

االإجراءات الالزمة لن�سر هذه املوا�سفات واملعايري فور اعتمادها .
تخ�سي�س واإدارة عنونة اأ�سماء النطاقات للنفاذ اإىل �سبكة املعلومات العاملية   - 13

)االإنرتنت( وفقا للوائح املعتمدة .
14 - حتديد موا�سفات اأجهزة واأنظمة االت�ساالت والت�سفري .

الرقابة على تنفيذ املرخ�س لهم �سروط الرتاخي�س .  - 15
16 - حتديــــد مـــا اإذا كــــان الت�ســـرف اأو العمـــل اأو االمتنـــاع من �ساأنــــه منــع املناف�سة 
اأو احلد منها بالتطبيق الأحكام املـــادة )40( من القانون ، وذلك مبراعاة اأحكام 
اللوائح والقرارات التي ت�سـدر بغر�س توفري املناف�سة فـي قطاع االت�ساالت ، 

واملبادئ العامة التي ي�سملها الرتخي�س .
اتخاذ االإجراءات الالزمة للك�سف عن الت�سرفات اأو الوقائع التي حتول دون   - 17

توفري املناف�سة فـي قطاع االت�ساالت .
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اإعداد الربامج الالزمة للتوعية باأهمية قطاع االت�ساالت واالأثر الذي يرتبه   - 18

تطوير القطاع على خطط التنمية . 
اإعــداد قوائــم امل�سطلحــات الفنيــة امل�ستخدمـة فـي قطـاع االت�سـاالت واتخـاذ   - 19

االإجراءات الالزمة لن�سرها .
اإبداء الراأي فـي املو�سوعات املتعلقة ب�سناعة االت�ساالت .  - 20

فح�س ال�سكاوى املقدمة من املنتفعني اأو املرخ�س لهم اأو من اأي �سخ�س اآخر   - 21
ذي �سفة واتخاذ االإجراءات الالزمة ب�ساأنها .

التن�سيــــق مــــع الــــوزارات والوحـــدات احلكوميـــــة املعنيـــة والغـــرف التجاريـــــة   - 22
وال�سناعية واالحتادات وغريها من التنظيمات العاملة فـي جمال االت�ساالت .
تطويــر نظـــام العمـــل بالهيئـــة ومتابعتــه واالإ�سراف على موظفــي الهيئــة ،   - 23
اأي جهة  املالية واالإدارية وتن�سيق العمل بينها وبني  الهيئة  ومتابعة �سوؤون 

ذات عالقة .
توقيع العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها ، وذلك فـي حدود �سالحياته .   - 24

تعييـــن مراقـــب ح�سابــات اأو اأكثـــر من املرخــ�س لهــم قانونـــا مبزاولـــة مهنـــة   - 25
املحا�سبة واملراجعة ، وذلك بعد موافقة جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة .
العاملة فـي قطاع االت�ساالت للمنا�سبات  ال�سركات واملوؤ�س�سات  قبول رعاية   - 26

التي تنظمها الهيئة وفقا الخت�سا�ساتها .
البت فـي تراخي�س خدمات االت�ساالت من الفئة الثانية باملوافقة اأو الرف�س .   - 27
اإ�سدار تراخي�س خدمات االت�ساالت من الفئة الثالثة وتعديلها اأو اإلغاوؤها .  - 28

اإ�سدار الرتاخي�س الراديوية وتعديلها اأو اإلغاوؤها وتراخي�س توفري اأجهزة   - 29
االت�ساالت الراديوية لل�سماح با�ستخدام اأجهزة اإر�سال غري قيا�سية بال�سروط 

وللمدة التي يحددها .
املوافقـــة علـــى اللوائـــح التــي يقدمهــا املرخـــ�س لهــم اإلـــى الهيئـــة ب�ســـاأن بيـــان   - 30
اإجراءات نظر ال�سكاوى التي يقدمها املنتفعون اإىل املرخ�س لهم ، وحتديد 
الطريقـة التي تتبـع لن�سـر اللوائــح اأو االطــالع عليهـا ، وله اإخطـار املرخـ�س 

لهم باإعادة النظر فـي تلك اللوائح وتعديلها .
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منــع اإر�ســاء اأي كيبـــل بــري اأو بحـري اأو اإزالـة اأي كيبـل تـم اإر�سـاوؤه اأو ت�سغيلـه   - 31

ما مل ي�سدر فـي �ساأنه ترخي�س وفقا الأحكام القانون . 
توفيـــر قاعــــدة بيانـــات دقيقـــة معتمـــدة اإىل الكافـــة ت�سمــل تفا�سيــل كافيـــة   - 32
اأ�سماء العناوين من خالل النفاذ املبا�سر  للو�سول اإىل امل�سجلني فـي �سجل 

اإىل االإنرتنت . 
33 - اإلزام املرخ�س له باالت�ساالت العامة املهيمن - اإذا اقت�ست احلاجة - بعر�س 
النفاذ اإىل االأنابيب ، وذلك وفقا للقواعد وال�سروط التي ي�سدرها املجل�س 

ب�ساأن تنظيم النفاذ مبا فـي ذلك النظام اخلا�س بالعر�س املرجعي للنفاذ .
34 - حتديــد ال�ســــروط واملعاييــــر واالأ�سعــــار التــــي يلتـــــزم مبوجبهـــا املرخـــ�س لـــه 

فـي حال تقدم اأي مرخ�س له اآخر بطلب الربط البيني اأو النفاذ .
اإ�ســدار ال�سهــادات بنتيجـة الفحـ�س واملعاينـة لالأنظمـة واأجهــزة االت�ســاالت   - 35
 ، الهيئة  الدولية وتعتمدها  املنظمات  التي تقرها  الفنية  املعايري  فـي �سوء 
وحاالت تعديل واإلغاء هذه ال�سهادات والر�سوم التي تتقا�ساها الهيئة مقابل 

الفح�س اأو املعاينة اأو اإ�سدار ال�سهادات اأو تعديلها .
اإحالة املخالفني للقانون جلهات التحقيق املخت�سة .  - 36

اإجراء ال�سلح مع املخالف الأحكام القانون فـي حال تقدمه بطلب م�ساحلة   - 37
قبل اتخاذ االإجراءات القانونية مل�ساءلته عن املخالفة . 

اإلزام املرخ�س لهم مبراعاة قواعد املرور واتخاذ ما يلزم من تدابري واإجراءات   - 38
كانت  ما  اإىل  الطرق  واإعادة  واخلا�سة  العامة  واالأمالك  اجلمهور  حلماية 
عليه طبقا للموا�سفات القيا�سية العمانية وتعوي�س كل من يتاأثر باالأعمال 

امل�سار اإليها .
تقدم  التي  ، وحتديد طبيعة اخلدمة  اأنواع  اإىل  الراديوية  املحطات  تق�سيم   - 39
النداء  رمز  واإقرار   ، حمطة  لكـل  موقـع  وحتديـد   ، منها  نوع  كل  بوا�سطة 

اخلا�س بها .
40 - توزيع نطاقات الطيف الرتددي ملختلف اأنواع اخلدمات ، وتخ�سي�س تردد 

لكل حمطة وحتديد ال�سروط واملعايري الفنية االأخرى املرتبطة بها .
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نطاقات  لتوزيع  الوطنية  اللجنة  اجتماعات  حل�سور  الهيئة  ممثل  ت�سمية   - 41

الطيف الرتددي .
حتديـــد معاييــر لالأجهـــزة واملعـــدات التـــي ت�ستخـــدم فيمـــا يتعلـــق باآثارهـــــا   - 42
اخلارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل حمطة راديوية واالأجهزة املوجودة 

فيها .
اإعداد ال�سوابط الالزمة ملنع التداخل ال�سار بني املحطات الراديوية ، ومنع   - 43
ا�ستخــدام االأجهــزة واملعــدات غري القيا�سيــة التــي من �ساأنهــا اأن ت�سبــب هـــذا 

التداخل . 
املنا�سبــة خلدمة املحطــات الراديويــة مبراعــاة اال�ستخــدام  تــحديد املناطق   - 44

االأمثل للرتددات .
مراقبـة الطيف الرتددي ملنع التداخل الذي يكون من �ساأنه االإ�سرار باملحطات   - 45

اأو االأجهزة الراديوية املرخ�سة .
االحتفـــاظ بقاعـــدة بيانـــات لكافــة حمطــات واأجهــزة االت�ســـاالت الراديويـــة   - 46

بال�سلطنة .
حتديـــد االأجــــل الـــذي يلتـــزم املرخــــ�س لـه بحلولـــه بالتوقـــف عـــن مبا�ســـرة   - 47
الن�ساط املحدد فـي الرتخي�س ، و�سداد املبالغ امل�ستحقة عليــه نتيجــة لذلــك 

اإىل املنتفعني اأو غريهم .
املوافقـــة علـــى ا�ستخـــدام لغـــة �سريــة اأو اإ�ســارة �سريــة اأو �سفــرة فـــي الر�سائـــل   - 48

واملحادثات الراديوية .
للهيئة  االأ�سا�سية  االأهداف  لتحقيق  املدى  ا�سرتاتيجية طويلة  اإعداد خطة   - 49
واإ�سدار القرارات واالإر�سادات واالأوامر الالزمة لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية 

ومراجعتها ب�سورة منتظمة .
اإعداد خطة عمل الهيئة وعر�سها على املجل�س العتمادها .  - 50

51 - اتخــــاذ اأي مــــن االإجــــراءات التاليـة املن�ســو�س عليهـــا فـي املـــادة )51 مكرر( 
ال�سادرة  والقرارات  واللوائح  اأحكامه  خمالفة  ثبوت  حال  فـي  القانون  من 

تنفيذا له :
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اإزالة املخالفة على نفقة املخالف . اأ - 

حت�سيل غرامة مالية مبا ال يجاوز )1٫000٫000( مليون ريال عماين  ب - 
فـي كل خمالفة .

امل�سبوطة وحتريزها حلني  واالآالت  واالأجهزة  املعدات  على  التحفظ  ج - 
الف�سل فـي النزاع بحكم ق�سائي .

اأي اخت�سا�سات اأخرى مناطة به مبوجب اأحكام القانون واللوائح والقرارات   - 52
ال�سادرة تنفيذا له .

املـــادة ) 4 ( 
على  بناء  منا�سبة  يرونها  التي  واالأماكن  االأوقات  فـي  اجتماعاتهم  املجل�س  اأع�ساء  يعقد 

دعوة من الرئي�س ، على اأن يتم توجيه الدعوة قبل االجتماع بثالثة اأيام على االأقل .

املـــادة ) 8 ( 
ت�سدر التو�سيات والقرارات باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين ، فاإذا ت�ساوت االأ�سوات 
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ، وللمجل�س اتخاذ قراراته بطريقة التمرير كلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك .
املـــادة ) 10 ( 

يحدد املجل�س - بناء على تو�سية الرئي�س التنفيذي - اأحد موظفـي الهيئة ليكون   -1
االأع�ساء  اإىل  واإر�ساله  االأعمال  جدول  اإعداد  عن  م�سوؤوال  لالجتماعات  مقررا 
قبل  وذلك  اجلدول  يت�سمنها  التي  باملو�سوعات  ال�سلة  ذات  االأوراق  به  مرفقا 

ميعاد االجتماع بثالثة اأيام على االأقل .
يقـــوم املقـــرر بكتابــة حما�ســـر اجتماعــات املجلــ�س ، علــى اأن تت�سمــن بيــان مكــان   - 2
وتاريخ عقدها واأ�سماء احلا�سرين فيها و�سفاتهم واملو�سوعات التي جرى بحثها 
املوؤجل  واملو�سوعات   ، وتو�سيات  قرارات  واتخذ من  مناق�سات  فيها من  دار  وما 
بحثهــا و�سبـبــه ، وعليــــه اإثبــات جــدول االأعمــال واالأوراق ذات ال�سلــة واملحا�ســـــر 
واالأع�ساء  االجتماع  رئي�س  من  املحا�سر  وتوقع   ، املجل�س  اجتماعات  �سجل  فـي 

احلا�سرين واملقرر ، ويكون ال�سجل فـي عهدة املقرر . 
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املـــادة ) 11 (
منهم  اأي  تعيني  عند  الهيئة  وموظفـي  التنفيذي  والرئي�س  املجل�س  واأع�ساء  رئي�س  على 
تقدمي االإقرار املن�سو�س عليه فـي املـــادة )42( من القانون خالل �سهر يناير من كل عام ، 

وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س .

الباب االأول
املجاالت التي يبا�سر فيها الرئي�س واملجل�س والرئي�س التنفيذي مهامهم وواجباتهم

املـــادة )51-1( من القانون

الباب الثاين
قواعد واإجراءات ومواعيد اجتماعات املجل�س واالأغلبية الالزمة ل�سحة انعقاده واإ�سدار 

قراراته وتو�سياته

املـــادة )51-2( من القانون

الباب الثالث
اإقرارات واإخطارات رئي�س واأع�ساء املجل�س والرئي�س التنفيذي وموظفـي الهيئة

املـــادة )51-3( من القانون

امل�سار  التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت  املـــادة )18( من الالئحة  اإىل  ي�ساف  ثالثا : 
اإليها بند جديد برقم )3( ن�سه االآتي :

للرئي�س التنفيذي عدم التقيد باملدد املن�سو�س عليها فـي هذه املادة اإذا كانت   - 3
هنــــاك اأ�سبــــاب مو�سوعيــــة تبـــرر ذلك ، وذلك مع مراعـــاة حكــــم املـــادة )22( 

من القانون .

تلغى املادتان )3( و )6( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت امل�سار  رابعا : 
اإليها .


