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اجلريدة الر�سمية العدد )983(

قـــــرار
 رقـــم 2012/120

بتحديد ر�سوم اعتماد م�سجل ور�سوم ت�سجيل 
.om اأ�سماء النطاقات حتت امل�ستويني العلويني .عمان و

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 الئحة تنظيم اأ�سماء النطاقات ال�سادرة بالقرار رقم 2012/119 ،
واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة مبوجب القرار رقم 2012/19 بتاريخ  13/ 2012/8م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  
تـقـــرر

املـــادة الأولـــــى 
حتــدد ر�ســـوم طلــب اعتمـاد م�سجـل واعتمـاده وجتديـده ، ور�ســوم ت�سجيـل اأ�سمـاء النطاقــات 

وجتديدها حتت امل�ستويني العلويني .عمان و om. وفقا للملحق املرفق .

املـــادة الثانيــــة 
على امل�سجل املعتمد حت�سيل الر�سوم املن�سو�س عليها فـي اجلدول )ب( من امللحق املرفق 

وتوريدها للهيئة .

املـــادة الثالثـــة
ال تخل اأحكام هذا القرار باأي اتفاقيات دولية تكون ال�سلطنة طرفا فيها .

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

�سـدر في :  9  من �ســـــــــوال 1433هـ
   حممد بن حمد الرحمياملـوافـــق : 27 من اأغ�سط�س 2012م    

رئيـــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االإدارة
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اجلدول )اأ(
ر�سوم  طلب اعتماد م�سجل واعتماده وجتديده 

رقم 
قيمة الر�سموعــــــاء الـــــــر�ســـــمالت�سل�سل

بالريال العماين

1
طلب اعتماد م�سجل لل�سركات 
واملوؤ�س�سات اخلا�سة العمانية

200 ر.ع
مائتا ريال عماين

غري م�سرتدة

2
طلب اعتماد م�سجل لل�سركات 

واملوؤ�س�سات اخلا�سة غري العمانية
400 ر.ع

اأربعمائة ريال عماين غري م�سرتدة

اعتماد م�سجل3
500 ر.ع

خم�سمائة ريال عماين

جتديد االعتماد ال�سنوي4
500 ر.ع

خم�سمائة ريال عماين

الهيئة  خزانة  لدى  عماين  ريال  األفا   )2000( مقداره  مبلغ  باإيداع  املعتمد  امل�سجل  يلتزم 
النطاقات  اأ�سماء  تنظيم  الئحة  فـي  عليها  املن�سو�س  التزاماته  لتنفيذ  �سمانا  كوديعة 
واتفاقيــة اعتمــاد امل�سجـل تــرد اإليــه فـي حـال انتهــاء اعتمــاده ، مــا لــم يكــن للهيئــة قبلـــه اأي 
م�ستحقات مالية حيث يجوز لها فـي تلك احلالة خ�سم كافة م�ستحقاتها املالية من تلك 

الوديعة ورد الباقي منها اإليه اإن وجد .
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اجلدول )ب(
ر�سوم ت�سجيل وجتديد اأ�سماء النطاقات 
. om حتت امل�ستويني العلويني .عمان و

رقم 
قيمة الر�سموعــــــاء الـــــــر�ســـــمالت�سل�سل

بالريال العماين

ت�سجيل اأو جتديد ا�سم نطاق حتت نطاق . عمان1
10 ر.ع

ع�سرة رياالت عمانية 
لكل �سنة

2.  om ت�سجيل اأو جتديد ا�سم نطاق حتت نطاق
15 ر.ع

خم�سة ع�سر رياال عمانيا 
لكل �سنة

3

ت�سجيـــــل وجتديـــــــد ا�ســــم نطـــاق حتــت اأي مــن 
النطاقات التالية :

.co.om
.edu.om
.pro.om
.org.om

.med.om

.com.om
.net.om

.meseum.om
.gov.om

10 ر.ع
ع�سرة رياالت عمانية 

لكل �سنة


