
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1213(

هيئــة تنظيـــم ا’ت�صـــا’ت

قــــرار 

رقـم 2017/47

يـ  س يـم  ن ـة  ـا  ـ اأ يـ ب ب
ـا  ار يـ اأ�س ـ الراديويـة و أ ـرددات وا ا ال ـ وا�س

ــانـــي رقم 2002/30 ، ��ستنـاد� �إ قانـــون تنظيـــم �الت�ســـاالت �ل�ســادر باملر�ســــوم �ل�سل

يـة لقانون تنظيم �الت�ساالت �ل�سادرة بــالقر�ر رقم 2008/144 ، و�إلـى �لالئحـة �لتنفـي

و�إ الئحــة تنظيــم ت�سجيــل و��ستخــد�م �لتــردد�ت و�الأجهــزة �لر�ديويــة وحتديــد �أ�سعارهــا 

�ل�سادرة بالقر�ر رقم 2008/133 ،

ل�ض �إد�رة هيئة تنظيم �الت�ساالت   و�إلـى مـــو�فقـة 

�رة �ملالية  و�إ مو�فقة و

وبناء على ما تقت�سي �مل�سلحة �لعامة 

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

جتــر �لتعديـالت �ملرفقـة علـى بعـ�ض �أحكــام الئحــة تنظيـم ت�سجيـل و��ستخــد�م �لتـــردد�ت 

و�الأجهزة �لر�ديوية وحتديد �أ�سعارها  �مل�سار �إليها .

انيــــة ــاد ال ا

ض م �أحكامها . ى كل ما يخال �لتعديالت �ملرفقة  �أو يتعار يل

ــــة ال ــاد ال ا
� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية  ويعمل ب من �ليوم �لتا لتاري ن�سره . ين�سر ه

ـ  30 / 12/ 1438هـ ر  س
ــــ  21 /  9   / 2017 وا ا

م الرحم                                                                        حمم ب 
لــــــــــــــــ�ض �إد�رة  رئيـــــــــــــــ�ض 

هيئـــــة تنظيـــــم �الت�ســـــاالت
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يـ س يـم  ن ـة  ـا  ـ اأ يـالت علـ ب

ــا ار يــ اأ�س ــ الراديويــة و أ ــرددات وا ا ال ــ  وا�س

ــاد  1 ( ا

ر  رفـية �ملتناهية �ل�س ات �ل ات �خلا�سة باملح ي�ستبدل باجلدول رقم  37  عدد �ملح

8 مـن الئحــة تنظــيم ت�سجيــل و��ستخــد�م �لتــردد�ت و�الأجــهزة  ابتة  �لو�رد فـي �ملــادة  �ل

�لر�ديوية وحتديد �أ�سعارها �مل�سار �إليها  �جلدول �التي 

طات د ا ع
 4/6

ا ي
ر.ع

ا ي  11/14

ا ي و 20/30 
ر.ع

ــــات مال

ت اية حم ة600400ل لكل حم

3 �إ من 

ات  )5 حم
440293

لكـل 

سافـية ة �إ حم

6 �إ من 

ات )10 حم
400267

لكـل 

سافـية ة �إ حم

11 �إ  من 

ة )30 حم
360240

لكـل 

سافـية ة �إ حم

31 �إ من 

ة )80 حم
300200

لكـل 

سافـية ة �إ حم

�أك من

ة )80 حم
220147

لكـل 

سافـية ة �إ حم

ابتة ر �ل رفـية �ملتناهية �ل�س ات �ل ات �خلا�سة باملح جدول 37  عدد �ملح
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ــاد  2 ( ا

ـــات �ملركزيـــة للخدمــة �ل�ساتليـة   ي�ستبـــدل باجلــــدول رقــــم  39  ر�ســـم ��ستخــــد�م �ملح

دد�ت و�الأجهزة �لر�ديوية  8 من الئحة تنظيم ت�سجيل و��ستخد�م �ل �لو�رد فـي �ملــادة 

وحتديد �أ�سعارها �مل�سار �إليها  �جلدول �التي 

ات �ملركزية للخدمة �ل�ساتلية جدول 39  ر�سم ��ستخد�م �ملح

ــاد  3 ( ا

ــات �ملتنقلــة خلدمة  ــات �خلا�ســة باملح ي�ستبــدل باجلــدول رقــم  74  جــدول عــدد �ملح

8 من الئحة  ر وما يقابلها من ر�سوم  �لو�رد فـي �ملــادة  رفـية �ملتناهية �ل�س ات �ل �ملح

�إليها   �مل�سار  �أ�سعارها  �لر�ديوية وحتديد  و�الأجهزة  دد�ت  �ل و��ستخد�م  ت�سجيل  تنظيم 

�جلدول �التي 

مــو  4500 �أربعـة �ال وخم�سمائة ريـال عمانـي ×   - ر�سـم �ال�ستخـد�م/ �ل�سنـــة  

دد  ا �ل "( /2 بامليجاهريتز  ن  Tx+Rx " ا ض �لن عر

4/6 جيجاهريتز .

ض  مــــو عــــر ــــــة �ال ريـــــال عمانـــــي ×  ال  3000  - ر�سـم �ال�ستخـد�م/ �ل�سنــــة  

دد 11/14  ا �ل "(/2 بامليجاهريتـز  ن  Tx+Rx " ـا �لن

دد 20/30 جيجاهريتز . ا �ل جيجاهريتز  ون
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طات د ا ع
 4/6

ا ي
ر.ع

ا ي  11/14
ا ي و20/30 

ر.ع
ات مال

ت اية حم ة1200800ل لكل حم

3 �إ من 
ات  )5 حم

880586
لكـل 

سافـية ة �إ حم

6 �إ  من 
ات )10 حم

800534
لكـل 

سافـية ة �إ حم

11 �إ من 
ة  )30 حم

720480
لكـل 

سافـية ة �إ حم

31 �إ من 
ة  )80 حم

600400
لكـل 

سافـية ة �إ حم

�أك من
ة  )80 حم

440294
لكـل 

سافـية ة �إ حم

رفـية  ات �ل ات �ملتنقلة خلدمة �ملح ات �خلا�سة باملح جدول  74  جدول عدد �ملح

ر وما يقابلها من ر�سوم �ملتناهية �ل�س

ــاد  4 ( ا

دد�ت و�الأجهزة �لر�ديوية  8 من الئحة تنظيم ت�سجيل و��ستخد�م �ل ي�سا �إ �ملــادة 

وحتديد �أ�سعارها �مل�سار �إليها  بند جديد على �لنحو �التي 
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)GSM-R  يـة ي ـ ا س ت ال سـا ـ  ا ـا ال مـة الن  8-2-6-8

نــوات  يـ ال س  ر�ســم 

ددية خلدمة �لنظام �لعاملي  اقات �ل يتم حت�سيل �لر�سم على ت�سجيل �لن

GSM-R للقنـــاة  2 × 200 كيلوهريتــز   الت�ســــاالت �ل�سكــــ �حلديديــــة 

طبقا للمعادلة �التية 

جدول 64 مكرر�  ر�سم ت�سجيل خدمة �لنظام �لعاملي الت�ساالت �ل�سك �حلديدية

نـوات  ا ال ــ  ر�ســم ا�س

ددية خلدمة �لنظام  اقات �ل يتم حت�سيل �لر�سم �سنويا عن ��ستخد�م �لن

GSM-R( للقناة  2 × 200 كيلوهريتز   �لعاملي الت�ساالت �ل�سك �حلديدية 

طبقا للمعادلة �التية 

1  ر�سم ��ستخد�م خدمة �لنظام �لعاملي الت�ساالت �ل�سك �حلديدية جدول 64 مكرر� 

يــــــــة × 4000 ر.ع × %70  ر�سم �ال�ستخد�م   عــــــدد �لقنـــو�ت × عامـــــــل �لت

ه �ملــادة . ية وفقا للجدول 48 من ه ويحدد عامل �لت

 %70 × ر.ع   4000 × يـــة  �لت × عامـــــل  �لقنــــو�ت  عــــدد  �لت�سجيل   ر�سم 

ه �ملــادة . ية وفقا للجدول 48 من ه ويحدد عامل �لت
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