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هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت

قـــــرار 

رقم 2014/66

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم 2007/17 

باإ�صــدار القواعـد وال�صـروط اخلا�صــة بالرتخيــ�ض 

مـن الفئـة الثانيـة لتقديـم خدمـات الت�صـالت العامـة الإ�صافـية

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 القـرار رقـم 2007/17 باإ�ســدار القواعـــد وال�ســـروط اخلا�ســـة بالرتخيــ�ص مــن الفـئــة 

الثانية لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة االإ�سافـية ،

واإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  4/ 2013  بتاريخ  22/ 5 /2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـدل بن�سـي البنديـن )1( و )2 - ب( مـن املــادة )4( مـن القــرار رقم 2007/17 امل�ســار اإليــه ، 

الن�ســان االآتيــان :

1 - يدفــع املرخــ�ص لــه حلكومــة ال�سلطنة االإتاوة ال�سنويـة املقـررة مـن قبلها عــن كــل 

�سنـة من �سنوات الرتخي�ص ، وحت�سب بناء على اإجمايل اإيراداته حتى 31 دي�سمرب 

من ال�سنة ، وتدفع قبل 30 من يناير من ال�سنة التالية ، على اأن تكون هذه االإتاوة 

بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل للرتخي�ص ، وفـي حالة التاأخر عن الدفع فـي امليعاد 

املحــدد يلتــزم املرخــ�ص له بدفــع عائــد قــدره )6%( �ستة باملائــة �سنويا من االإتــاوة 

امل�ستحــقة .
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2 - ب - مبلـــغ الر�ســـــم ال�سنـــوي الــــذي يفــــر�ص علـــى املرخـــ�ص لهـــم بتقديــــم خدمـــات 

االإيــرادات  اإجمالـــي  مـــن  باملائـــة  واحـــد   )%1( علـــى  تزيــد  ال  بن�سبــــة  االت�ســـاالت 

ال�سنويـة للمرخـــ�ص لـــه ، علـــى اأن يتـــــم اإبــــالغ املرخـــــ�ص له بهـــذه احلــ�ســة قبــل 

اأكتوبـــر مـــن كــــل �سنـــــة ، وتدفــــع فـــي اأول ينايـــــر مـــن ال�سنــــة التاليـــة ،  نهايـــة 

وفـــي حالـــة التاأخـــر عن الدفع فـي هذا امليعــاد يلتــزم املرخــ�ص له بدفــع عائــد 

قــدره )6%( �ستــة باملائــة �سنويــا مـن الر�ســم امل�ستحــق .

املــادة الثانيــــة

ي�ستبدل بن�ص ال�سرط )18 - 1( من القرار رقم 2007/17 امل�سار اإليه ، الن�ص االآتي :

يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه باحل�ســــول علـــى املوافقــــة الكتابيــــة امل�سبقـــة مـــن الهيئـــة عـــن التغيـــري 

فـي ملكية اأي �سخ�ص حل�سة اأو �سهم فـي راأ�ص مال ال�سركة وباأي طريقة من طرق ك�سب 

امللكيــة اإذا مــا كانــــت ن�سبــته )10%(  ع�ســرة باملائــة اأو اأكثــر من راأ�ص مال ال�سركــة ، اأو اإذا كان 

هذا التغيري �سيجعــل ن�سبــة عدد االأ�سهـم اأو جممـوع احل�سـ�ص التي يتملكهـا اأحـد ال�سركــاء 

ت�ساوي )25%( خم�سة وع�سرين باملائة اأو اأكرث من راأ�ص مال ال�سركة .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي : 16من حمـــــــــــرم 1436هـ

املوافـــــق :  9 من نوفمبـــــــــــر 2014م

حمـمد بن حمد الرحمي 

رئيـــــــــــ�ص جملــــــــــــــ�ص االإدارة 

                                                                              


