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هيئــة تنظيـــم االت�صــــاالت
قــــــــرار
رقـــم 2019/116
ب�إ�صــــدار الئحــــة تنظيـــم الرتاخيـــ�ص الراديويـــة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إلى القـرار رقـم  2008/90بتنظيم ترخي�ص ت�شغيل املحطات والأجهزة الراديوية ،
و�إلى الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الرتاخي�ص الراديوية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقــم  2008/90امل�ش ــار �إلي ــه  ،كـ ــما يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف الالئحـ ــة املرفقـ ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق  26 :من دي�سمبـــــــــر 2019م

حممـد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئـ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
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الئحــة تنظيـــم الرتاخيـــ�ص الراديويــة
الف�صــل الأول
تعريــفات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 2املحطة الراديوية :
مر�سل �أو �أكرث �أو م�ستقبل �أو �أكرث موجود فـي موقع حمدد  ،لت�أمني خدمة االت�صال
الراديوي �أو الفلك الراديوي �أو البث الإذاعي .
� - 3أجهزة االت�صاالت الراديوية :
الأجهـ ــزة واملعــدات وملحقاته ــا امل�ستخــدمــة �أو املع ــدة لال�ستخــدام فـي االت�صــاالت
الراديوية .
 - 4الرتخي�ص الراديوي :
موافقة �صادرة من الهيئة للمرخ�ص له بت�شغيل حمطة راديوية �أو ا�ستخدام �أجهزة
ات�صاالت راديوية برتددات حمددة � ،أو االحتفاظ ب�أجهزة االت�صاالت الراديوية .
 - 5املرخ�ص له :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري حا�صل على الرتخي�ص الراديوي .
 - 6الطيف الرتددي :
م ــورد طبيعي حم ــدود عب ــارة عن ترددات املوج ــات الكهرومغناطي�سيــة التي تقل
عن ( )3000ثالثة �آالف جيجاهريتز  ،وتنت�شر فـي الف�ضاء دون موجه ا�صطناعي .
 - 7اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي :
اخلطة التي تت�ضمن املعايري الفنية املعتمدة من جلنة توزيع الطيف الرتددي
امل�شكلة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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 - 8امل�ستخدم :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري حا�صل على موافقة الهيئة لإدارة �أو ت�شغيل املحطة
الراديوية �أو �أجهزة االت�صاالت الراديوية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املحطات الراديوية و�أجهزة االت�صاالت الراديوية .
املــادة ( ) 3
يكون امل�ستخدم م�س�ؤوال عن حمتوى كل ر�سالة يقوم ب�إر�سالها � ،أو �أي انتهاكات حلقوق
الن�شــر واحلقـوق الأخــرى املرتبط ــة بها وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه ،
�أو �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 4
يج ــوز للهيئـ ــة  -فـي ح ــاالت الإغـ ــاثة والطـ ــوارئ �أو ملقت�ضيـ ــات امل�صلح ــة العام ــة � -سحب
�أي ترددات خم�ص�صة .
املــادة ( ) 5
ال يج ــوز لأي �شخ ــ�ص �أن يديل ب�أي معلومـ ـ ــات عن حمت ـ ــوى �أي �إ�شـ ــارة �أو ر�سـ ــالة و�ص ــلت
�إلى علمــه ب�سبب ا�ستعمــاله �أو ا�ستعمــال غيــره حمط ــة راديويــة �أو جه ــاز ات�صــال رادي ــوي ،
�إال بناء على �أمر من املحكمة املخت�صة .
املــادة ( ) 6
يجب �أن تكون املحطات الراديوية و�أجهزة االت�صاالت الراديوية التي ي�ستخدمها املرخ�ص
له مطابقة للمعايري الدولية اخلا�صة بكفاءة ا�ستعمال الطيف الرتددي  ،ومتت املوافقة
على نوعيتها من قبل الهيئة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال يت�سبب ت�شغيل املحطات الراديوية �أو ا�ستخدام �أجهزة
االت�صاالت الراديوية فـي حدوث تداخالت �ضارة على �أي حمطة راديوية �أخرى � ،أو ت�شوي�ش
زائد عن القدر امل�سموح به عامليا .
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الف�صــل الثانــي
الرتخيــ�ص الراديـــوي
املــادة ( ) 7
ال يجوز ت�شغيل املحطات الراديوية وا�ستخدام �أجهزة االت�صاالت الراديوية �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص راديوي .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص الراديوي �إلى الهيئة  ،وفقا للنموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 9
تقوم الهيئة بدرا�سة طلب احل�صول على الرتخي�ص الراديوي  ،والبت فـيه خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة بدون رد من الهيئة رف�ضا للطلب  ،ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض
مبوجب طلب كتابي يقدم �إلى رئي�س الهيئة مو�ضحا به �أ�سباب التظلم  ،خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 10
تكون مدة الرتخي�ص الراديوي وفقا للمدد املن�صو�ص عليها فـي القرار رقم 2008/133
امل�شار �إليه  ،وي�صدر بعد �سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 11
مع مراعاة �أحكام امل ــادة الثامنة من القرار رقم  2008/133امل�شار �إليه  ،يجدد الرتخي�ص
الراديوي تلقائيا  ،ما مل يطلب املرخ�ص له وقفه �أو �إلغاءه  ،قبل تاريخ انتهائه .
وال تلتزم الهيئة ب�إخطار املرخ�ص له بالر�سوم الواجب �سدادها  ،ويتم �إ�صدار الرتخي�ص
بعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 12
يجوز للمرخ�ص له طلب وقف ا�ستخدام �أجهزة االت�صاالت الراديوية قبل تاريخ انتهاء
الرتخي�ص الراديوي � ،شريطـ ــة احل�صـ ــول على ترخيـ ــ�ص رادي ـ ــوي باالحتف ــاظ لكل جه ـ ــاز
على حدة .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص الراديوي باالحتفاظ ب�أجهزة االت�صاالت الراديوية
امل�شار �إليه فـي املادة ( )12من هذه الالئحة  ،الآتي :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
� - 2سداد الر�سوم املقررة .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر الرتخي�ص ملدة �سنة قابلة للتجديد ملدة �أق�صاها ( )3ثالث �سنوات .
املــادة ( ) 14
يجوز للمرخ�ص له طلب �إلغاء الرتخي�ص الراديوي  ،قبل تاريخ انتهاء الرتخي�ص الراديوي ،
على �أن يلتزم ب�سداد ر�سوم الإلغاء املقررة .
وي�ستثنى من �سداد هذه الر�سوم طلب �إلغاء الرتخي�ص الراديوي باالحتفاظ ب�أجهزة
االت�صاالت الراديوية  ،لإعادة ا�ستخدامها .
املــادة ( ) 15
للهيئة �أن تخ�ص�ص الرتددات �أو حزم الرتددات املنا�سبة لطالب الرتخي�ص الراديوي  ،ولها
�أن تعيد تخ�صي�صها  ،وفقا ملا تن�ص عليه اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي
�أو ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص الراديوي �أو �إلغا�ؤه  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
1-1وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
2-2بناء على طلب املرخ�ص له .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1325

الف�صــل الثالــث
التزامـــات املـــرخ�ص لـــه
املــادة ( ) 17
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
1-1ا�ستخدام الرتددات الراديوية املخ�ص�صة له لتحقيق الأغرا�ض التي خ�ص�صت لها ،
وعدم الت�صرف بها � ،أو ب�أجهزة االت�صاالت الراديوية املرخ�صة له لأي جهة �أخرى ،
�سواء بالتنازل �أو الت�أجري �أو االنتفاع �أو غريها � ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من الهيئة .
2-2ا�ستخدام الرتددات وت�شغيل املحطة الراديوية طبقا لل�شروط واملعايري واملوا�صفات
الفنية املعتمدة من الهيئة  ،ووفقا للرتخي�ص الراديوي ال�صادر للمحطة .
3-3عدم �إجراء �أي تعديالت على ال�شروط واملعايري واملوا�صفات الفنية وموقع
ومنطقــة خ ــدمة املحط ــة الراديوي ــة �أو �أي بي ــانات �أخرى حمددة فـي الت ــرخي�ص
الراديوي �أو ا�ستب ــدال �أجه ــزة ات�صـ ــاالت راديوية ب�أجه ــزة �أخرى �إال بعد احل�ص ــول
على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
4-4عدم ال�سماح لغري العاملني لديه ب�إدارة �أو ت�شغيل املحطة الراديوية �أو ا�ستخدام
�أجهزة االت�صاالت الراديوية املرخ�صة � ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من الهيئة  ،و�أن يكون هذا اال�ستخدام فـي نطاق منطقة اخلدمة امل�سموح
بها  ،با�ستثناء حاالت الإغاثة والطوارئ .
املــادة ( ) 18
يجب على امل ــرخ�ص له التخل�ص  -على نفقت ــه اخلا�ص ــة  -من �أجه ــزة االت�ص ــاالت الراديويــة
خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص الراديوي �أو ا�ستبدال الأجهزة  ،على �أن
يتم التخل�ص منها ب�إحدى الطرق التالية بعد احل�صول على موافقة الهيئة :
 - 1بيع الأجهزة �أو التنازل عنها �إلى مرخ�ص له �آخر �أو متعامل ب�أجهزة االت�صاالت
الراديوية �أو م�ستورد لها .
 - 2ت�صدير الأجهزة �إلى خارج ال�سلطنة  ،وموافاة الهيئة مبا يثبت خروجها .
� - 3أي طريقة �أخرى تراها الهيئة منا�سبة .
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املــادة ( ) 19
يجب عل ــى املرخ�ص له تقييد ا�ستعمـ ــال املحطـ ــة الراديويـ ــة � ،أو غلقهــا � ،أو وقفهــا م�ؤقتــا ،
بناء على طلب الهيئة  ،وللمدة التي حتددها  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 -1الإخ ــالل ب�أي من �ش ــروط الرتخي�ص الراديــوي �أو االلتزامــات املن�صــو�ص عليه ــا
فـي هذه الالئحة .
 -2خمالفة االتفاقيات الإقليمية والدولية التي �صادقت �أو ان�ضمت �إليها ال�سلطنة .
املــادة ( ) 20
يج ــوز للهيئ ــة بن ــاء علــى طل ــب املرخــ�ص له ت�سلم �أجه ــزة االت�صــاالت الراديوي ــة امللغـ ــاة ،
�أو امل�ستبدلة من املرخ�ص له  ،والت�صرف فـيها دون �أن يكون للمرخ�ص له احلق فـي طلب
ا�سرتجاعها �أو التعوي�ض عنها .
املــادة ( ) 21
يجـ ــوز للمــرخ�ص له  ،قبــل انتهـ ــاء م ــدة (� )6ست ــة �أ�شهـ ــر م ــن تاري ــخ �إلغ ــاء الت ــرخي�ص
الراديـ ــوي � ،أو ا�ستبدال �أجهزة االت�صاالت الراديوية � ،أن يتقدم �إلى الهيئة بطلب ترخي�ص
راديوي لإعادة ا�ستخدام الأجهزة امللغاة � ،أو امل�ستبــدلة  ،وفـي حالة رف�ض الطلب  ،يجب
عليه التخل�ص من هذه الأجهزة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ رف�ض الطلب � ،أو املدة
املتبقية من ال�ستة �أ�شهر � ،أيهما �أكرب .
وت�ســري فـي �ش ـ�أن الرتخي�ص الراديوي لإعــادة ا�ستخدام �أجهــزة االت�صــاالت الراديوية امللغــاة
�أو امل�ستبدلة � ،أحكام الرتخي�ص الراديوي لأول مرة .
املــادة ( ) 22
يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص
عليها فـي املـ ـ ــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه .

