
اجلريدة الر�سمية العدد )1064(

قــــرار

رقم 2014/42

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الئحـة تنظيم اأ�سمـاء النطاقـات

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 ، 

واإلــــى موافقــــــة جملـــــــ�س اإدارة هيئــــــة تنظيــــم االت�ســــاالت مبوجــــــب القــــرار رقــــم 2014/8 

بتاريـــــخ 2014/3/16م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ي�ستبـــــــدل بن�ســـــو�س املــــــواد )14( و )24( و )28( من الئحـــــة تنظيـــــم اأ�سمــــــاء النطاقــــــــات 

امل�ســـار اإليها ، الن�سو�س االآتية :

املــادة ) 14 (

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني )om. ( و) .عمان( اأن يكون طالب 

الت�سجيــــــل مواطنـــــــا عمانيـــــــا اأو اإحــــــدى وحــــــدات اجلهـــــــاز االإداري للدولــــــــة اأو ال�سركـــــــات 

اأو املوؤ�س�سات اأو اجلمعيات االأهلية اأو املهنية اأو النقابات اأو اجلهات غري الربحية املرخ�س 

لها مبزاولة اأن�سطتهــا مــن اجلهات املخت�سة بال�سلطنــــة كل بح�سب االأحوال ، واأن يكــون 

م�ستوفيا اال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي منــوذج اتفاقيــة )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( 

املعتمد من الهيئة .

املــادة ) 24 (

املعتمد مرفقا  امل�سجل  اإىل  الت�سجيل  يقدم من طالب  بطلب  النطاق  ا�سم  ت�سجيل  يكون 

به كافة امل�ستندات املحددة من قبل الهيئة واملبينة فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب 

الت�سجيــــل( ، وعلى امل�سجـل املعتمــــد البت فـي الطلـــب وت�سجيـــل ا�ســـم النطـــاق خــــالل مـــدة 
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ال تزيد علـــى )3( ثالثـــة اأيام عمل من تاريخ تقدميه متى كان الطلب م�ستوفيــا لل�ســـروط 

املقررة مبوجب اأحكام هذه الالئحة ، واتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( والتعليمات 

ال�سادرة من الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

ويجوز للهيئة فـي حالة اإخــالل امل�سجــل املعتمــد بت�سجيل ا�سم النطاق خــالل املدة امل�سار 

اإليهــــا فـي الفقــرة ال�سابقــــة فــــر�س غرامــة ماليـــة مقدارهـــا )50( خم�ســـون ريــاال عمانيـــــا 

عن كل يوم تاأخري بحد اأق�سى )1000( األف ريال عماين .

املــادة ) 28 (

يكون ت�سجيل ا�سم النطاق مدة ال تقل عن �سنة ، وال تزيد على )5( خم�س �سنوات قابلة 

للتجديـــد بنــاء علــى طلــب �ساحــب الت�سجيــــل ملـــــدة اأو ملـــدد ال تقــــل كـــــل منهــــا عــــن �سنــــة ، 

وال تزيد على )5( خم�س �سنوات ، �سريطة تقدمي طلب التجديد خالل )90( الت�سعني يوما 

ال�سابقة على املوعد املحدد النتهاء الت�سجيل اأو التجديد ال�سابق .

وعلى امل�سجــل املعتمد البت فـي الطلب وجتديد ا�سم النطــاق خالل مدة ال تزيد على )3( 

املقــررة  الت�سجيل متى كان الطلب م�ستوفيا لل�ســروط  انتهاء  اأيام عمل من تاريخ  ثالثة 

مبوجب اأحكام هذه الالئحة ، واتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( والتعليمات ال�سادرة 

من الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

ويجوز للهيئة فـي حالة اإخالل امل�سجل املعتمد بتجديد ا�سم النطاق خالل املدة امل�سار اإليها 

فـي الفقرة ال�سابقة فر�س غرامة مالية مقدارها )50( خم�سون رياال عمانيا عن كل يوم 

تاأخري بحد اأق�سى )1000( األف ريال عماين .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 12 من رم�ســــــــان 1435هـ

املوافــــق : 10 من يوليـــــــــــو 2014م
 حممد بن حمد الرحمي

رئيــــــــــ�س جملـــــــــــــ�س االإدارة


