ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1213

قــــرار
رقـم 2017/48
ب�إ�صـدار ’ئحـة تنظيـم Œديـد تراخيـ�ص
ال ـة ا أولـ ل

مــات ا

يــم

ســا ت ال امــة ا ن لــة

��ستناد� إ� قانون تنظيم �الت�ساالت �ل�سادر باملر�سوم �ل�سل ا رقم ، 2002/30
و إ� �لالئحة �لتنفـي ية لقانون تنظيم �الت�ساالت �ل�سادرة بالقر�ر رقم ، 2008/144
و إ� مو�فقة

ل�ض �إد�رة هيئة تنظيم �الت�ساالت

وبناء على ما تقت�سي �مل�سلحة �لعامة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمــل فــي �سـ ـاأن تنظيـ ــم جتديــد تر�خيــ�ض �لفئـ ــة �الأولـ ــى لتقديـ ــم خدمـ ــات �الت�ســاالت
�لعامــة �ملتنقلـة باأحكـام �لالئحـة �ملرفقـة .
ا ــاد ال انيــــة
ين�سر ه � �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل ب من �ليوم �لتا لتاري ن�سره .
�صدر فـي  11 :م حمـــــــــــــر 1439هـ
ا وا ــــ  2م اأ وبـــــــــــر 2017
حمم ب م الرحم
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض �إد�رة
هيئ ـ ــة تنظي ـ ــم �الت�س ـ ــاالت
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’ئحـة تنظيــم Œديــد تراخيــ�ص
ال ــة ا أولــ ل يــم مــات ا ســا ت ال امـة ا ن لــة
ا ــاد

)1

يجب تقد طلب جتديد تر�خي�ض �لفئة �الأو لتقد خدمات �الت�ساالت �لعامة �ملتنقلة
إ� هيئة تنظيم �الت�ساالت على �لنموذج �ملعد له � �ل ر ض وذل قبل  18مانية ع�سر
�سهر� من تاري �نتهاء �ل خي�ض مرفقا ب �مل�ستند�ت و�لبيانات �التية
�أ � -سهادة �لقيد فـي �ل�سجل �لتجار ومنوذج �ملفو س بالتوقي و�سهادة تب
�أ�سماء �مل�ساهم و�ل�سركاء �لرئي�سي ومقد�ر ح�س�سهم و�ملفو ض بالتوقي
عن �ملرخ�ض ل .
 �حل�سابات �ل�سنوية �خلتامية �ملدققة من مكاتب �لتدقيق �ملعتمدة لد �ل�سل نة ،و�ملرتب ــة بال خي ــ�ض �مل لــو جتديده عن �ل�سنو�ت �ل ــال �ل�سابقــة لل�سنـة
�لتي يقدم فـيها طلب �لتجديد .
حمــد ل�سبكــة �الت�س ــاالت
ج  -بيان باخلدمــات �لتي يقدمها �ملرخ�ض ل ـ و
�ملرخ�ض ل ـ بهــا وقائم ــة مف�سل ــة بجمي حم اتـ ـ �لعاملــة وخر�ئ ـ ـ �لت يــة
ل�سبكـ ــة �ملرخــ�ض لـ ـ ـ وتقني ـ ــة �خلدم ــة �لت ـ ــي يقدمهـ ــا من خ ـ ــالل ك ـ ــل حم ـ ــة
مـن حم ات ـ �جليــل �ل انــي �جليــل �ل ال ـ �جليــل �لر�ب ـ .
د  -خ ة عمل تف�سيلية لل�سنو�ت �خلم�ض �لتي تلي تاري جتديد �ل خي�ض مبينا
فـيها �لتو�سعة فـي ت ية �سبكة �الت�ساالت ح�سب حمافظات وواليات �ل�سل نة
و�لتقنيات و�خلدمات �جلديدة مبا فـي ذل �أنظمة خدمات �مل�س ك .
هـ �� -س �تيجيـ ــة �ل�سرك ــة �خلا�س ــة بالتو�س ـ فـ ــي �نت�ساره ــا و�لتقني ــات و�خلدمـ ــات
�لتي �ستقدمها لل�سنو�ت �لع�سر �لتي تلي �ل�سنو�ت �خلم�ض �الأو .
و  -ك�س يت�سمن �أعد�د �مل�س ك �ملتوق و�الإير�د�ت �لتقريبية و�لنفقات وحجم
�ال�ست مار و�سافـي �الأرباح �ملتوقعة خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �لتي تلي تاري جتديد
�ل خي�ض .
 أ� م�ستند�ت �أو بيانات ال مة لدر��سة �ل لب ت لبها هيئة تنظيم �الت�ساالت .-15-
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اŸــادة ( ) 2
يجب على هيئة تنظيم �الت�ساالت �إخ ار �ملرخ�ض ل كتابيا �إذ� كان �ل لب ري م�ستو
جمي �مل�ستند�ت و�لبيانات وذل ال�ستكمال خالل  15خم�سة ع�سر يوم عمل من �ليوم
�لتا لتاري �الإخ ار ما يقدم �ملرخ�ض ل طلبا كتابيا م�سببا للهيئة قبل �نق�ساء �ملـدة
�ملحددة لتمديد ه ه �ملدة ال�ستكمال �ل لب .
وفـي ه ه �حلالة نح �ملرخ�ض ل �أجال إ� سافـيا ملرة و�حدة ال تتجاو  10ع�سرة �أيام
عمل بدء� من �ليوم �لتا للرد علي باملو�فقة على �لتمديد .
وفـ ــي جمي ـ �الأحو�ل يع ــد �ل لــب ك ـاأن ل ــم يك ــن �إذ� لــم يتـ ــم ��ستيف ــاء م ــا طلبتـ ـ �لهيئـ ــة
خــالل �ملــدة �ملق ــررة لـ ـ ل .
اŸــادة ( ) 3
تتو هيئة تنظيم �الت�ساالت در��سة �ل لب و�لب فـي خالل � 6ستة �أ�سهر من تاري
��ستيفاء �ل لب للم�ستند�ت و�لبيانات �مل لوبة قبل تاري �نتهاء �ل خي�ض ويعت م�سي
ه ه �ملـدة دون رد قر�ر� بالرف�ض .
اŸــادة ( ) 4
حتدد هيئة تنظيم �الت�ساالت ر�سوم جتديد �ل خي�ض عند مو�فقتها على طلب جتديده
بناء على قيم �ل ي �ل دد �ل �سيتم تخ�سي�س وترخي�س ـ ال�ستخد�م �ملرخــ�ض ل ـ
وعلى �مل�ستند�ت و�لبيانات �ملن�سو�ض عليها فـي �ملــادة  1من ه ه �لالئحة .
اŸــادة ( ) 5
تتولــى هيئــة تنظيــم �الت�ســاالت �تخــاذ �إجــر�ء�ت ��ست�ســد�ر مر�س ــوم �سل ان ــي لتجديد
�ل خي�ض من �لفئــة �الأولــى فـي حالـة مو�فقتها على طلــب جتديــده ب�س ــرو جدي ــدة
وملــدة جتاو ل ي مدة �ل خي�ض �الأ�سلية وذل وفقا حلكم �ملــادة  21من قانون تنظيم
�الت�ســاالت �مل�ســار �إلي ـ .
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