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هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت

قـــــرار 

رقـم 2013/80

باإ�صدار لئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات

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

واإىل الالئحــــة التنفيذيـة لقانون تنظيـــــم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل القـــرار رقـــم 2012/116 باإعفــاء بعــ�ص خدمــات االت�ســاالت من اأحكـــام الرتاخيـــ�ص 

املن�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت ،

واإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم 2013/1 بتاريخ 2013/2/11م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات بالالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

على جميع املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفيق اأو�ساعهم وفقا الأحكامها خالل مدة 

ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

املــادة الرابعــــة

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

�صدر فـي : 20 من ذي القعدة 1434هـ

املوافــــق : 26 من �صبتمبــــــــر 2013م
حمـمد بن حمد الرحمي

رئيــــــــــــ�ص جملـــــــــــــــ�ص االإدارة 
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لئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات

املــادة ) 1 (

 فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يق�سد بخدمة النظام االآيل الإدارة املركبات ، خدمة اإدارة 

املنقولة مثل احلاويات واملعدات  اأو  املتنقلة  املركبات واالأج�سام  اأو ر�سد مواقع  اأو مراقبة 

�سبكات  اأو  اأنظمة  ، عرب   )GPS نظام  )مثل  املواقع  اأنظمة حتديد  تكنولوجيا  با�ستخدام 

االت�ساالت املرخ�سة اأو امل�سرح بها من قبل الهيئة لال�ستخدام فـي ال�سلطنة ، ما عدا اأنظمة 

االت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية . 

املــادة ) 2 (

ال يجوز تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك 

من الهيئة .

املــادة ) 3 (

يقـــدم طلـــب الت�سريــح اإىل الدائــرة املخت�ســة بالهيئــة ، علـى النمـــوذج املعــد لهذا الغــر�ص ، 

مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات االآتية :

البطاقة ال�سخ�سية �سارية املفعول ، اأو جواز ال�سفر للمفو�ص بالتوقيع .  - 1

�سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .  - 2

�سهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان �سارية املفعول .  - 3

اأ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج التوقيع .  - 4

الر�ســـــوم  مـــع   ، فـي تقديــم اخلدمــة  امل�ستخــدم  النظــام  بنيــة  و�ســف فنـي يو�سح   - 5

التو�سيحية ، واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الهيئة .

خطة اآلية تنفيذ االلتزامات الواردة فـي هذا القرار .  - 6

اإي�سال �سداد ر�سـم درا�سة الطلب ، ومقداره )30( ثالثون رياال عمانيا .  - 7

املــادة ) 4 (

تاريـــخ  الدائــرة املخت�ســة بالهيئة درا�سة الطلب خــالل )30( ثالثني يومــا مـــن  على  اأ - 

ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة ، ويجب اأن يكون القرار بالرف�ص م�سببا .
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ولذوي ال�ساأن التظلم اإىل الرئي�ص التنفيذي من قرار رف�ص الطلب خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ العلم به ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه .

فـي حال ا�ستيفاء الطلب امل�ستندات املطلوبة ، ت�سدر الدائرة املخت�سة بالهيئة موافقة  ب - 

مبدئيــة لتمكــني مقـدم الطلــب من اإن�ســاء النظام اخلا�ص بتقديــم اخلدمــة وجتهيــز 

هذه  تاريخ  من  يوما  ت�سعني   )90( خالل  وذلك  البيانــات  بحفــظ  اخلا�ســة  اخلوادم 

املوافقة ، ويجب على مقدم الطلب اإخطار هذه الدائرة كتابة عند انتهائه من ذلك 

�سريطة اأال يتجاوز هذه املدة .

على الدائرة املخت�سة بالهيئة ، بعد ت�سلم االإخطار امل�سار اإليه فـي )ب( من هذه املــادة  ج - 

اإ�سعار مقدم الطلب بدفع ر�سوم املعاينة ومقدارها )80( ثمانون رياال عمانيا ثم معاينة 

النظام بعد التاأكد من �سداد الر�سم .

فـي حال موافقة الهيئة على النظام اخلا�ص بتقدمي اخلدمة يتم اإ�سعار مقدم الطلب  د - 

ب�ســداد ر�ســـوم اإ�سدار الت�سريــح ومقدارهـــا )50( خم�ســـون ريـــاال عمانيــا خـــالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ االإ�سعار ، وت�سدر الدائرة املخت�سة الت�سريح بعد تقدمي مقدم 

الطلب ما يفيد �سداد هذه الر�سوم .

فــــي جميـــع االأحــوال يعتبـــر الطلــب ملغـــى اإذا ف�ســـل مقـــدم الطلب - فـي اأي مرحلـــة  هـ - 

من مراحل نظر الطلب - فـي االلتزام باأي من االإجـــراءات اأو املـــدد املن�ســـو�ص عليهـــا 

فـي هذه املــادة .

للدائرة املعنية - بناء على التما�ص مقدم الطلب - عدم التقيد باملدد املن�سو�ص عليها  و - 

فـي هذه املــادة اإذا كانت هناك اأ�سباب مو�سوعية تربر ذلك . 

املــادة ) 5 (

تكون مدة الت�سريح )3( ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة بذات ر�سوم  اأ - 

االإ�ســـدار ، ما لـــم يتقـــدم امل�ســـرح لــه بطلــب اإلغــاء الت�سريــح قبــل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ انتهائه .
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تاريخ  التجديد خالل )30( ثالثني يوما من  ر�سوم  اأن يدفع  له  امل�سرح  يجب على  ب - 

التجديد ، ويلتزم امل�سرح له فـي حالة التاأخر عن هذا امليعاد بدفع غرامة مقدارها 

)10( ع�ســـرة رياالت عمانيـــة عن كـــل )30( ثالثني يــــوم تاأخري ، وفـي حالـــة التاأخيـــر 

عن دفع ر�سوم جتديد الت�سريح اأكرث من )90( ت�سعني يوما يعترب الت�سريح ملغى .

املــادة ) 6 (

 حت�سل الهيئة ر�سوما مقدارها )10( ع�سرة رياالت عمانية الإعادة اإ�سدار الت�سريح عند 

فقده اأو فـي حال طلب اإجراء تعديالت عليه ، اأو فـي حال التنازل عنه للغري وفقا الأحكام 

هذه الالئحة .

املــادة ) 7 (

على امل�سرح له االلتزام باالآتي : 

للعمالء  الهاتفـي  الدعم  الق�سرية )SMSC( ومراكز  الر�سائل  تكون مراكز  اأن   - 1

واملعدات واالأجهزة امل�ستخدمة فـي اإدارة النظام وحفظ بيانات املنتفعني ، وبيانات 

اإدارة وحركة املركبات داخل ال�سلطنة ، ويحظر على امل�سرح له نقل هذه البيانات 

اإىل خارج ال�سلطنة .

عدم تقدمي اخلدمة الأغرا�ص تتبع ومراقبة مركبات االأفراد .  - 2

احل�سول على املوافقات الالزمة من اأي جهة اأخرى ذات �سلة .   - 3

و�سع مل�سقات على املركبات التي يتم تتبعها اأو االتفاق مع الهيئة على اآلية اأخرى   - 4

تفيد باأن املركبة خا�سعة للنظام االآيل الإدارة املركبات .

البيانات ملدة  املركبات واالحتفاظ بهذه  اإدارة وحركة  احلفاظ على �سرية بيانات   - 5

املخت�سة عند  للجهات  اإتاحة االطالع عليها  ، مع  االأقل  يوما على  ت�سعني   )90(

الطلب .

احل�سول على الرتاخي�ص الراديوية اإذا لزم االأمر .   - 6

عدم تغيري االأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة اأو مواقع حفظ بيانات اإدارة   - 7

وحركة املركبات اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة .
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النظام على مدار  �سالمة م�سغلي وم�ستخدمي  ل�سمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ   - 8

ال�ساعة . 

التاأثري  �ساأنها  يكون من  التي  االأعطال  اإ�سالح  ل�سمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ   - 9

علـــى �سالمـــة اأو كفــاءة نظــم واأجهزة االت�ســاالت امل�ستخدمــة فـي تقديــم اخلدمــة 

على الفور . 

االحتفاظ بجميع البيانات واملخططات الفنيـة لالأنظمــة امل�ستخدمــة فـي تقدمي   - 10

اخلدمــة و�سجـــل املنتفــعني من اخلدمـــة وتقدميهـــا للهيئـــة اأو للجهـــات املخت�ســة 

فـي حال الطلب . 

املــادة ) 8 (

ال يجـــوز للم�ســـرح لــه التنازل للغيــر عن الت�سريح اإال بعــد احل�ســول على موافقــة كتابيـــة 

من الهيئة ، وعلى املتنازل له تقدمي كافة امل�ستندات املحددة فـي املــادة )3( من هذه الالئحة .

املــادة ) 9 (

ينتهي الت�سريــح اإذا انحلــت ال�سخ�سية القانونيــة للم�ســرح له ، اأو دخـــل مرحلـــة الت�سفيــة 

اأو االإفال�ص اأو اتخذت �سده اأي اإجراءات ق�سائية ذات اأثر مماثل اأو تنازل عن امللكية مل�سلحة 

دائنيه اأو اأي �سبب اآخر مماثل . 

املــادة ) 10 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأو جزاء من�سو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت واللوائح 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا له ، اأو فـي اأي قانون اآخر ، يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة اأحكام 

هذه الالئحة ، اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية :

1 - حت�سيل غرامة مالية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين عن كل خمالفة .

2 - اإلغاء الت�سريح .




