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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت

قــــرار 

رقـم 2015/59

باإ�صــدار الئحــة التعامــل فـي اأجهــزة االت�صــاالت

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

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل القرار رقم 2008/8 ب�ساأن التعامل فـي اأن�سطة االت�ساالت ،

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم : م.ت.د/10079/1/4 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة االأولـــــى

يعمــل فــي �سـاأن التعامــل فـــي اأجهــزة االت�ســـاالت باأحكـــام الالئحــة املرفقـــة .

املـــادة الثانيــــة

يلغـــــى القـــــرار رقـــــم 2008/8 امل�ســـــار اإليـــــه ، كمــــا يلغـــى كـــــل مـــا يخالــــف هــــذه الالئحـــــة ، 

اأو يتعــــار�ض مـــــع اأحكامهـــــا .

املـــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي : 19 /   2  / 1437هـ

املوافــــق :   1  / 12 / 2015م

 حممد بن حمد الرحمي

رئيـــــــــــ�ض جملــــــــــــــ�ض االإدارة
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الئحـــة التعامـــل فـي اأجهـــزة االت�صـــاالت

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات املعنى املن�صو�ص 

عليــه فـي قانـــون تنظيــم االت�صــاالت والئحتـــه التنفـيذية امل�صار اإليهما ، ويكـــون للكلمـــات 

والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر :

م�صتـــــــــــورد : 

اأي �صركة اأو موؤ�ص�صة تقوم با�صترياد اأجهزة االت�صاالت اإىل ال�صلطنة بق�صد االإجتار .

متعامـــــــــــل : 

اأي �صركة اأو موؤ�ص�صة تقوم ببيع اأو ت�صليم اأو ت�صليح اأو �صيانة اأجهزة االت�صاالت التي حت�صل 

عليها حمليا وال تقوم بت�صنيع االأجهزة اأو ا�صتريادها من خارج ال�صلطنة .

م�صتخــــــــدم : 

اأي �صخ�ص طبيعي اأو معنوي ي�صتخدم اأجهزة االت�صاالت ا�صتخداما �صخ�صيا .

االأجهـزة الراديويـة الق�صيـرة املـدى / اأجهـزة النفـاذ الال�صلكـي : 

االأجهزة التي تبث موجات راديوية مبدى ق�صري ، التي مت حتديد موا�صفاتها فـي قرارات 

الهيئة ذات ال�صلة .

اأجهـزة التحكـم عـن بعـد ق�صيـرة املـدى با�صتخـدام االأ�صعـة حتـت احلمـراء : 

االأجهــــزة املخ�ص�صــــة للتحكـــم با�صتخــدام االأ�صعـــة حتـــت احلمـــراء ، التـــي ال يزيـــد مداهــــا 

على )10( ع�صرة اأمتار .

اأجهــزة االت�صــاالت املقلــدة : 

االأجهزة التي ال تتوفر فـيها اختبارات الفح�ص التي تثبت اأن االأجهزة متوافقة مع املعايري 

العاملية فـي االت�صاالت ، اأو التي مت ت�صنيعها كتقليد الأجهزة ات�صاالت من م�صنع يحمل 

عالمة جتارية معروفة .

اإذن االإفـراج : 

االإخطار املوجه من الهيئة اإىل اجلهات املخت�صة لالإفراج عن اأجهزة االت�صاالت امل�صتوردة 

من خارج ال�صلطنة .
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املــادة ) 2 (

يلتزم كل م�ستورد اأو م�سنع الأجهزة االت�ساالت باالآتي :

الت�سجيل ال�سنوي لدى الهيئة وفقا ملتطلبات الت�سجيل التي حتددها الهيئة . اأ - 

اعتماد نوعية اأجهزة االت�ساالت من الهيئة قبل ا�ستريادها اأو ت�سنيعها . ب - 

احل�سول على اإذن االإفراج من الهيئة عند ا�سترياد اأجهزة االت�ساالت .  ج - 

الراديويـــة  االت�ســــاالت  اأجهــــزة  تخزيـــن  قبـــل  الهيئـــة  موافقــــة  علــــى  احل�ســـــول  د - 

التي تتطلب ترخي�سا راديويا ، وتكون هذه املوافقــة �سارية ملـدة �سنة واحدة قابلــة 

للتجديد بناء على طلب �ساحب ال�ساأن .

احل�سول على موافقة الهيئة قبل ت�سليم اأجهزة االت�ساالت الراديوية التي حتتاج  هـ - 

اإىل ترخي�ض راديوي اإىل اأي م�ستخدم ، �سواء كانت م�ستوردة اأو خمزنة .

احل�سول على موافقة الهيئة قبل ا�ستالم اأي جهاز ات�ساالت راديوي من م�ستخدم  و - 

بغر�ض البيع اأو الت�سدير .

اإعادة  اأجهزة االت�ســاالت بق�ســـد  ا�ستيــراد  الــالزم قــبل  احل�ســـول على الت�سريــح  ز - 

ت�سديرهـــا للخــــارج ، وعــــدم بيـــــع اأو ا�ستخــدام هــــذه االأجهــــزة داخـــل ال�سلطــنـــة 

قبل احل�سول على موافقة الهيئة .

�سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ) اأ ، ب ، ج ( املرفقة . ح - 

املــادة ) 3 (

يلتــزم كـــل م�ستــورد اأو متعامــل باأجهــزة االت�ســـاالت باالآتـــي :

و�ســع عالمــات االعتمــاد علــى اأجهـــزة االت�ساالت املعتمـــدة ، وفقــا لدليــل اإر�سادات  اأ - 

العالمات املعتمدة الأجهزة االت�ساالت ال�سادر من الهيئة .

اإظهـار قيــمة مــعدل االمت�ســـا�ض املحــدد )SAR( على اأجهـــزة الهواتــف املحمولـــة  ب - 

) على الغالف اخلارجي للعلبة اأو العبوة ( .

تزويد �ساحب العالقة باملعلومات ال�سحيحة عن خ�سائ�ض اجلهاز وموا�سفاته . ج - 

�سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ) اأ ، ب ، ج ( املرفقة . د - 
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املــادة ) 4 (

يحظر التعامل فـي اأجهزة االت�ساالت ، اأيا كان نوعها ، اإال بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة ، 

وي�ستثنى من �سرط اعتماد النوعية االأجهزة االآتية دون االإخالل باأي متطلبات وموا�سفات 

قيا�سية مفرو�سة من اجلهات املخت�سة : 

 )GPS( املواقع  املعلومات كجهاز حتديد  الإر�سال  القابلة  اال�ستقبال غري  اأجهزة  اأ - 

امل�ستقبل فقط .

 . )Echo Sounder( جهاز م�سبار االأعماق ب - 

اأجهزة تزويد ال�سبكات )Servers( التي ت�ستخدم لتخزين البيانات ولي�ض التعامل  ج - 

فـي حزم بيانات االت�ساالت اأو تردداتها .

اأفران )Microwave Oven( واأجهزة التحكم عن بعد ق�سرية املدى با�ستخدام  د - 

االأ�سعة حتت احلمراء . 

ملحقات اأجهزة االت�ساالت التي ال يكون لها القدرة على االإر�سال . هـ - 

اأجهزة االت�ساالت امل�ستوردة بغر�ض اإعادة ت�سديرها اإىل خارج ال�سلطنة . و - 

املــادة ) 5 (

يقــدم طلــب اعتماد نوعية اأجهــزة االت�ساالت اإىل الهيئــة طبقـــا للنمــوذج الـــذي تعـــده لهذا 

الغــــر�ض ، مرفقـــا بــــه امل�ستنــــدات التي حتددها الهيئة ، ولهــا االإعفـــاء من بعــ�ض امل�ستنــدات 

اإذا كان الطلب مقدما العتماد جهاز �سبق اأن اعتمدته الهيئة ملتعامل اآخر .

املــادة ) 6 (

يحظـــر التعامـــل فــي االأجهــــزة املقلـــــدة .

املــادة ) 7 (

يحظر اإعادة برجمة اأي جهاز ات�ساالت راديوي اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة .
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املــادة ) 8 (

للهيئــة ، عنـــد اعتمـــاد نوعية اأجهزة االت�ســـاالت ، اأن تاأخـــذ فـي االعتبار �سهادات االعتمــاد 

ال�سادرة من الدول االأخرى .

املــادة ) 9 (

للهيئة اأن تعدل اأو تلغي �سهادات اعتماد النوعية ال�سادرة عنهــا ، وذلك فـي حال ثبوت عــدم 

توافــق اجلهــاز مــع املوا�سفــات املطلوبة ، وفـي هذه احلالــــة يلتزم من �سدرت له ال�سهـــادة 

باإعادتهــا للهيئــة حــال طلبهــا �سواء فـي حــال التعديـــل اأو االإلغـــاء ، وعلى جميــع املتعاملني 

التوقف عن التعامل فـي االأجهزة التي مت اإلغاء �سهادة اعتمادها .

املــادة ) 10 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون تنظيم االت�ساالت اأو الئحته التنفـيذية 

اأو اأي قانـــــون اآخــــر ، للهيئـــة فـــي حــال ثبــــــوت خمالفــــــة اأحكــــام هــــــــذه الالئحـــــة اأن تتخـــــــذ 

اأيا من االإجراءات االآتية اأو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :

اإخطار املخالف باملخالفة واإنذاره بعدم تكرارها . - 1

فر�ض الغرامات املن�سو�ض عليها فـي اجلدول )د( املرفق بهذه الالئحة .  - 2

التحفظ على االأجهزة امل�سبوطة ، وللهيئـــة اإلــزام املخالف بت�سديرهــا اإىل خـــارج  - 3

ال�سلطنة .

اإلغاء ت�سجيل املخالف . - 4
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فئـــة ال�صركــة / املوؤ�ص�صـــة
ر�صــوم ت�صجيــل اال�صتيـــراد

 بالريـــال العمانــي

)800 ( ر.عالعامليــــــــة

)600( ر.عاملمتــــــــــازة

)500( ر.عاالأولــــــــى

)400( ر.عالثانيـــــــــة

)300( ر.عالثالثــــــــة

)100( ر.عالرابعـــــــــة

امللحــــــــــق ) اأ (

ر�صـــوم الت�صجيــــل ال�صنــــــوي 

لل�صركـات واملوؤ�ص�صـات امل�صتـوردة الأجهـزة االت�صـاالت 
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امللحـــــق ) ب (

ر�صـوم طلـب �صهـادة اعتمـاد النوعيـة الأجهـزة االت�صـاالت

نوعيــــة االأجهــــزة

ر�صم طلب 

�صهادة اعتماد 

النوعية الأجهزة 

االت�صاالت

بالريال العماين

 ر�صم طلب تعديل

 �صهادة اعتماد

 النوعية الأجهزة

 االت�صاالت

بالريال العماين

الأجهزة الطرفـية/الأجهزة الراديوية/ 

اأجهزة الهواتف املتنقلة
)10( ر.ع)100( ر.ع

الأجهزة الراديوية الق�صرية املدى 

واأجهزة النفاذ الال�صلكي
)10( ر.ع)50( ر.ع

امللحــــق ) ج (

 ر�صـوم اإ�صـدار اإذن االإفـراج عـن اأجهـزة االت�صـاالت امل�صتـوردة 

و�صهـــادة تخزيـــن االأجهــــزة الراديويــــة التـي تتطلــب ترخيــ�صا

رقم 

الت�صل�صل
نـــــوع اخلدمـــــــة

قيمة الر�صم ال�صنوي

 بالريال العماين

1
اإ�صدار اإذن الإفراج عن اأجهزة الت�صالت 

امل�صتوردة بغر�ض ال�صتخدام ال�صخ�صي
)15( ر.ع

2
اإ�صدار �صهادة تخزين الأجهزة الراديوية 

التي تتطلب ترخي�صا

)5( ر.ع

عن كل جهاز راديوي

3
جتديد �صهادة تخزين الأجهزة الراديوية 

التي تتطلب ترخي�صا

)5( ر.ع

عن كل جهاز راديوي
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امللحـــــق ) د (

الغــرامــــــــــات

�صبــــــب الغرامـــــــةم
مقدار الغرامة

 بالريال العماين

)800( ر.ععدم الت�سجيل لدى الهيئة كم�ستورد اأو م�سنع1

2

التعامل فـي اأجهزة االت�ساالت

 غري معتمدة النوعية اأو املقلدة

)500( ر.ع

3

تخزين اأجهزة االت�ساالت الراديوية

 قبل احل�سول على موافقة الهيئة 

)20( ر.ع 

على كل جهاز

4

عدم االلتزام بو�سع املل�سقات وفقا لدليل اإر�سادات 

العالمات املعتمدة الأجهزة االت�ساالت ، 

اأو تزوير مل�سقات االعتماد

)500( ر.ع

5

عدم جتديد �سهادة تخزين

 اأجهزة االت�ساالت الراديوية

تعطى مهلة �سهر ، ثم تفر�ض 

غرامة قدرها )10( ر.ع

على كل جهاز

6

بيع اأو ت�سليم اأجهزة االت�ساالت الراديوية امل�ستوردة 

اأو املخزنة للم�ستخدم قبل احل�سول على املوافقة 

الالزمة من الهيئة 

)50( ر.ع

على كل جهاز

7

عدم اإبالغ الهيئة ت�سلم اأجهزة االت�ساالت الراديوية 

من امل�ستخدم الأغرا�ض البيع اأو الت�سدير

)20( ر.ع

على كل جهاز

8

قيام متعامل باإعادة برجمة اأجهزة ات�ساالت راديوية 

مل�ستخدم قبل احل�سول على موافقة الهيئة

)100( ر.ع

على كل جهاز


