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اجلريدة الر�سمية العدد )937(

مر�ســــوم �ســــلطانى

رقــم 2011/68

بتعديل بع�ض اأحكام قانون تنظيم االت�ساالت

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/30 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 
جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم الت�سالت امل�سار اإليه .

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

املــادة الثالثــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 10 من رجـب �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 12 من يونيو �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت بع�ض اأحكام قانون تنظيم االت�ساالت

اأوال  : ي�ستبدل بن�سو�ض املواد ) 1 ( بند/2 مكررا ، )4( بند/4 ، )10( ، )11( بنود/ 1 ، 5 ، 
7 ، 8 ، 9 ، 10 ، )42( ، )43 ( ، )51 ( بنود/1، 2 ، 3 ، )67(/فقرة اأوىل وعنوان الف�سل 

الثالث من قانون تنظيم الت�سالت ، الن�سو�ض الآتية :
املـــادة ) 1 (

بند 2( مكررا -  املجل�ض : جمل�ض اإدارة الهيئة .
بند 2( مكررا 1( - الرئي�ض : رئي�ض املجل�ض .

بند 2( مكررا 2 ( - الرئي�ض التنفيذى : الرئي�ض التنفيذى للهيئة .

املـــادة ) 4 (
والحتادات  والدولية  الإقليمية  املنظمات  فى  ال�سلطنة  متثيل  على  الإ�سراف   -)  4 بند 
واللجان املتخ�س�سة فى جمال الت�سالت بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية ، وللوزير 

اأن يفو�ض الرئي�ض كتابة فى ذلك .

املـــادة ) 10 (
 ، الرئي�ض  بينهم  من  متفرغني  غري  اأع�ساء  اأربعة  من  ي�سكل  اإدارة  جمل�ض  للهيئة  يكون 
عدا  فيما  الوزراء  جمل�ض  من  بقرار  الأع�ساء  وباقى  �سلطانى  مبر�سوم  الرئي�ض  ويعني 

الت�سكيل الأول للمجل�ض فيكون تعيني جميع الأع�ساء مبر�سوم �سلطانى .
وتكون مدة الع�سوية خم�ض �سنوات قابلة للتجديد بذات اأداة التعـيني .

وي�سع جمل�ض الوزراء قواعد واأ�س�ض حتديد مكافاآت رئي�ض واأع�ساء املجل�ض .

املـــادة ) 11 (
ال�سالحيات  كافة  به  وتناط  اأعمالها  على  والإ�سراف  الهيئة  �سوؤون  اإدارة  املجل�ض  يتوىل 

واملهام الالزمة لذلك وب�سفة خا�سة الآتى :
1- ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة فى ممار�سة اخت�سا�ساتها ، ومراقبة �سري اأعمالها .

  5 - مراجعـــة م�ســـروع امليزانيـــــة ال�سنويــة واحل�ساب اخلتامى املدقق للهيئة والتقرير 
ال�سنوى عن ن�ساط الهيئة متهيدا لرفعها اإىل جمل�ض الوزراء .
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7- اقرتاح اأ�س�ض حتديد تعرفة اخلدمات التى يلتزم بها املنتفعون والتى يرى املجل�ض 
ت�سمينها فى الرتاخي�ض ، وذلك متهيدا لإقرارها واعتمادها وفقا لن�ض البند )1 ( 

املادة )4 ( من هذا القانون .
فى  اجلهات  اأو  البحوث  مراكز  من  وغريها  باجلامعات  ال�ستعانة  على  املوافقة   -8

درا�سة وبحث اأية مو�سوعات تدخل فى اخت�سا�سات الهيئة .
 9- اإقــرار القواعـــد املنظمـــة لإلـــزام املرخــ�ض لهـم بالحتفـــاظ بال�سجــالت اخلا�ســـة 

بح�سابات توزيع تكاليف اخلدمات املرخ�سة .
10- حتديـــد اجلهـــة اأو املوظــــف امل�سوؤول بالهيئة ، املخت�ض باإ�سدار القرارات واملوافقات 
والت�ساريـــــح والقواعــــد وال�ســروط وال�سوابـــط واملعاييـــر والإجـراءات وحتديـــــد 

الأ�سعار والآجال واإتاحة قواعد البيانات املن�سو�ض عليـها .
فـــى املواد اأرقام ) 14 ، 15 ، 16 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 27 مكررا ، 30 ، 32 ، 33 ، 
34 ، 37 ، 37 مكررا  )1( ، 37 مكررا )2( ، 37 مكررا )4( ، 37 مكررا )5( ، 38 ، 39 ، 
41 ، 46 ، 46 مكررا )1( ، 46 مكررا )5( ، 46 مكررا )6( ،  46 مكررا )8( ، 51 ، 51 
مكررا ، 51 مكررا )1( ، 51 مكررا )2( 51 مكررا )3( ، 51 مكررا )4( ، 53 ، 55 ، 57 ، 

61 ، 68 مكررا )2( ، 68 مكررا )3( ( من هذا القانون .

املـــادة ) 42 (
ل يجوز لرئي�ض اأو اأع�ساء املجل�ض اأو الرئي�ض التنفيذى اأو موظفى الهيئة اأن تكون لأى 
اأو غري مبا�سرة تت�سل  اأو عملهم بالهيئة م�سلحة مبا�سرة  منهم خالل فرتة ع�سويتهم 
اأية  اإقرار �سنوى للمجل�ض عن  ، وعلى كل منهم تقدمي  بال�ستثمار فى قطاع الت�سالت 
اأقاربه حتى  اأو لأحد  اأو لزوجه  اأو قد تن�ساأ فى قطاع الت�سالت �سواء له  م�سلحة ن�ساأت 
الدرجة الثالثة وغريها من امل�سالح التى قد تتعار�ض مع منا�سبهم اأو وظائفهم بالهيئة .

التنفيذى وموظفو  والرئي�ض  املجل�ض  اأع�ساء  يلتزم  املجل�ض كما  باإخطار  الرئي�ض  ويلتزم 
الهيئة باإخطار الرئي�ض بوجه امل�سلحة فى اأى من احلالت امل�سار اإليها فى الفقرة ال�سابقة 

والتنحى عن نظر املو�سوع .
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املـــادة ) 43 (

فرتة  خالل  الهيئة  وموظفى  التنفيذى  والرئي�ض  املجل�ض  واأع�ساء  رئي�ض  على  يحظر 
ع�سويتهم باملجل�ض اأو عملهم بالهيئة القيام بعمل اأو تقدمي خدمة ا�ست�سارية اأو ما مياثلها 
الوظيفية  وواجباتهم  مهامهم  نطاق  عن  تخرج  ال�سلطنة  فى  الت�سالت  بقطاع  تتعلق 
العالقة  اأو  باملجل�ض  الع�سوية  انتهاء  تاريخ  �سنة من  ملدة  هذا احلظر  وي�ستمر   ، بالهيئة 
الوظيفية بالهيئة ما مل ي�سرح لأى منهم خاللها بالقيام بعمل اأو خدمة مما ذكر بقرار 
من  وبقرار  التنفيذى  والرئي�ض  املجل�ض  واأع�ساء  لرئي�ض  بالن�سبة  الوزراء  جمل�ض  من 

املجل�ض بالن�سبة ملوظفى الهيئة .
التنفيـــذى  الرئيــــ�ض  اأو  املجلـــ�ض  اأع�ساء  اأو  رئي�ض  اأى �ساحب عمل توظيف  ويحظر على 
اأو موظفى الهيئة اأو اإ�سناد عمل اأو خدمة لأى منهم اإذا كان من �ساأن ذلك الإخالل بحكم 

الفقــرة ال�سابقة .
املـــادة ) 51 (

البند 1 ( : املجالت التى يبا�سر فيها رئي�ض واأع�ساء املجل�ض والرئي�ض التنفيذى مهامهم 
وواجباتهم .

البند 2 ( :  قواعد واإجراءات ومواعيد اجتماعات املجل�ض والأغلبية الالزمة ل�سحة انعقاده 
ولإ�سدار قراراته وتو�سياته .

البند 3 ( : القواعـــد املنظمـــة لالإخطــــارات التى يلتــــزم رئيــ�ض واأع�ســاء املجلــــ�ض والرئــي�ض 
التنفيذى وموظفو الهيئة بتقدميها وفقا لأحكام املادة ) 42 ( من هذا القانون 
واملواعيد املحددة لتقدميها والآثار املرتتبة على التخلف عن تقدميها فى هذه 

املواعيد .
املـــادة ) 67 (

فقرة اأوىل " يعاقب رئي�ض واأع�ساء املجل�ض والرئي�ض التنفيذى على خمالفة اأحكام املادتني 
) 42 ، 43 ( من هذا القانون بغرامة ل تزيد على خم�سني األف ريال عمانى " .



- 5 -

اجلريدة الر�سمية العدد )937(

الف�سل الثالث

" اإدارة الهيئة "
ثانيا : ت�ساف مادتان جديدتان للف�سل الثالث من قانون تنظيم الت�سالت على النحو 

الآتى :

املـــادة ) 11 ( مكررا
يكون للهيئة رئي�ض تنفيذى ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطانى .

املـــادة ) 11 ( مكررا )1(
ميثــــل الرئيــ�ض التنفيــــذى الهيئـــة فى عالقاتهـــــا بالغيـــر واأمـــام الق�ســــاء ، ويتولـــى علـــى 

الأخ�ض الآتى :
 1- تنفيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة وقرارات املجل�ض .

 2- الإ�سراف على موظفى الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
 3- اإعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعر�سها على املجل�ض لالعتماد .

 4- اإعـــداد م�ســـــروع امليزانيـــــة ال�سنويــــــة واحل�ســاب اخلتامـــى املدقـــق للهيــئة ورفعهــما 
للمجل�ض .

 5- اإعداد تقارير دورية وتقرير �سنوى عن ن�ساط الهيئة ورفعها للمجل�ض .
 6- اإعـــداد م�سروعـــات اللوائـــح ذات ال�سلـــة باخت�سا�ســات الهيئة اأو الالزمة ملمار�سة 

اأن�سطتها وعر�سها على املجل�ض لإقرارها .
 7- موافاة جمل�ض الوزراء واأجهزة الدولة مبا تطلبه من بيانات وتقارير عن ن�ساط 

الهيئة ب�سفة عامة وفقا للقوانني املعمول بها ، بعد اعتمادها من املجل�ض .

رابعـا : تلغى من قانون الت�سالت الفقرة الرابعة من املادة )6( ون�سها " وميثل الهيئة 
رئي�سها فى �سالتها بالغري واأمام الق�ساء " ، واملادة )10( مكررا .


