اجلريدة الر�سمية العدد ()984

هيئة تنظيم االت�صاالت
قـــــرار
رقـــم 2012/116
ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت
من �أحكام الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل موافقة جمل�س الإدارة مبوجب القرار رقم  2012/18ال�صادر بتاريخ 2012/8/13م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعفى من �شروط الرتخي�ص املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت
كل من ين�شئ �أو ي�شغل نظام ات�صاالت لغر�ض تقدمي خدمات االت�صاالت املبينة فيما بعد ،
�أو يقدم �أيا من تلك اخلدمات :
 - 1خدمة االت�صاالت املتنقلة على منت الطائرات .
� - 2إعادة تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومــات العاملي ــة (الإنرتنت) فـي الأماكــن
العامة .
 - 3خدمة مركز الدعم الهاتفي للعمالء (. )Call Centers
 - 4خدمة ا�ستوديوهات البث ال�صوتي �أو املرئي عرب ال�ساتل �أو كالهما .
 - 5اخلدمة على �شبكة الإنرتنت (. )Web Based Services
 - 6خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات .
� - 7شبك ــات االت�صــاالت اخلا�صــة املعدة لغر�ض اال�ستخ ــدام ال�شخ�ص ــي  ،غري املت�صلـ ــة
بال�شبكة العامة  ،ما مل يكن �إن�شا�ؤها �أو ت�شغيلها عرب الأقمار ال�صناعية .
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املـــادة الثانيــــة
يكون الإعفاء من �شرط الرتخي�ص وفقا حلكم املادة الأوىل من هذا القرار  ،بقرار من
الرئي�س التنفيذي بناء على طلب مكتوب من ذي ال�ش�أن مرفقا به الآتي :
 -1ما يفيد �أن اخلدمة حمل الطلب �ضمن اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي املادة الأوىل .
 -2ما يفيد ح�صوله على ترخي�ص راديوي من الهيئة با�ستغالل الطيف الرتددي
الالزم لال�ستفادة من اخلدمة حمل الطلب �أو لتقدميها .
 -3ما يفيد �سداد الر�سوم املقررة .
املـــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر في  9 :من �شـــــــــوال 1433هـ
املـوافـــق  27 :من �أغ�سط�س 2012م
حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

