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قــــرار 

رقـم 2017/48

ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم جتديـد تراخيـ�ص 

الفئـة االأولـى لتقديــم خدمــات االت�صــاالت العامــة املتنقلــة

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 موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمــل فــي �ســـاأن تنظيــــم جتديــد تراخيــ�س الفئــــة االأولــــى لتقديــــم خدمــــات االت�ســاالت 

العامــة املتنقلـة ، باأحكـام الالئحـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 11 من حمـــــــــــــرم 1439هـ

املوافــــق :   2  من اأكتوبـــــــــــر 2017م

  حممد بن حمد الرحمي

رئيـــــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س اإدارة 

هيئـــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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الئحـة تنظيــم جتديــد تراخيــ�ص

 الفئــة االأولــى لتقديــم خدمــات االت�صــاالت العامـة املتنقلــة

املــادة ) 1 (

يجب تقدمي طلب جتديد تراخي�س الفئة االأوىل لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة املتنقلة 

اإىل هيئة تنظيم االت�ساالت على النموذج املعد لهذا الغر�س ، وذلك قبل )18( ثمانية ع�سر 

�سهرا من تاريخ انتهاء الرتخي�س ، مرفقا به امل�ستندات ، والبيانات االآتية :

تبني  و�سهادة   ، بالتوقيع  املفو�سني  ، ومنوذج  التجاري  ال�سجل  فـي  القيد  �سهادة  اأ - 

، واملفو�س بالتوقيع  ، ومقدار ح�س�سهم  امل�ساهمني وال�سركاء الرئي�سيني  اأ�سماء 

عن املرخ�س له .

احل�سابات ال�سنوية اخلتامية املدققة من مكاتب التدقيق املعتمدة لدى ال�سلطنة ،  ب - 

واملرتبطـــة بالرتخيـــ�س املطلــوب جتديده عن ال�سنوات الثــالث ال�سابقــة لل�سنـة 

التي يقدم فـيها طلب التجديد .

بيان باخلدمــات التي يقدمها املرخ�س لــه ، وخمطط حمــدث ل�سبكــة االت�ســـاالت  ج - 

املرخ�س لــه بهــا ، وقائمـــة مف�سلـــة بجميع حمطاتـــه العاملــة وخرائــــط التغطيــة 

ل�سبكــــة املرخــ�س لـــــه وتقنيـــــة اخلدمـــة التـــــي يقدمهــــا من خـــــالل كـــــل حمطــــة 

مـن حمطاتــه ) اجليــل الثانــي ، اجليــل الثالــث ، اجليــل الرابــع ( .

خطة عمل تف�سيلية لل�سنوات اخلم�س التي تلي تاريخ جتديد الرتخي�س مبينا  د - 

فـيها التو�سعة فـي تغطية �سبكة االت�ساالت ح�سب حمافظات وواليات ال�سلطنة ، 

والتقنيات واخلدمات اجلديدة مبا فـي ذلك اأنظمة خدمات امل�سرتكني .

ا�سرتاتيجيــــة ال�سركـــة اخلا�ســـة بالتو�ســع فــــي انت�سارهـــا والتقنيـــات واخلدمــــات  هـ - 

التي �ستقدمها لل�سنوات الع�سر التي تلي ال�سنوات اخلم�س االأوىل . 

وحجم  والنفقات  التقريبية  واالإيرادات  املتوقع  امل�سرتكني  اأعداد  يت�سمن  ك�سف  و - 

اال�ستثمار و�سافـي االأرباح املتوقعة خالل ال�سنوات الع�سر التي تلي تاريخ جتديد 

الرتخي�س .

اأي م�ستندات اأو بيانات الزمة لدرا�سة الطلب تطلبها هيئة تنظيم االت�ساالت . ز - 
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املــادة ) 2 (

يجب على هيئة تنظيم االت�ساالت اإخطار املرخ�ص له كتابيا اإذا كان الطلب غري م�ستوف 

جميع امل�ستندات والبيانات ، وذلك ال�ستكماله خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من اليوم 

التايل لتاريخ االإخطار ما مل يقدم املرخ�ص له طلبا كتابيا م�سببا للهيئة قبل انق�ساء املـدة 

املحددة لتمديد هذه املدة ال�ستكمال الطلب .

اأيام  اإ�سافـيا ملرة واحدة ال تتجاوز )10( ع�سرة  اأجال  املرخ�ص له  وفـي هذه احلالة مينح 

عمل بدءا من اليوم التايل للرد عليه باملوافقة على التمديد .

وفــــي جميــع االأحوال ، يعـــد الطلــب كــاأن لـــم يكـــن اإذا لــم يتــــم ا�ستيفـــاء مـــا طلبتـــه الهيئــــة 

خــالل املــدة املقـــررة لـــذلك . 

املــادة ) 3 (

تتوىل هيئة تنظيم االت�ساالت درا�سة الطلب والبت فـيه خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ 

ا�ستيفاء الطلب للم�ستندات والبيانات املطلوبة قبل تاريخ انتهاء الرتخي�ص ، ويعترب م�سي 

هذه املـدة دون رد قرارا بالرف�ص .

املــادة ) 4 (

حتدد هيئة تنظيم االت�ساالت ر�سوم جتديد الرتخي�ص عند موافقتها على طلب جتديده 

بناء على قيم الطيف الرتددي الذي �سيتم تخ�سي�سه وترخي�ســه ال�ستخدام املرخــ�ص لــه ، 

وعلى امل�ستندات والبيانات املن�سو�ص عليها فـي املــادة )1( من هذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

لتجديد  �سلطانـــي  مر�ســـوم  ا�ست�ســدار  اإجــراءات  اتخــاذ  االت�ســاالت  تنظيــم  هيئــة  تتولــى 

الرتخي�ص من الفئــة االأولــى فـي حالـة موافقتها على طلــب جتديــده ب�ســـروط جديـــدة 

وملــدة جتاوز ثلثي مدة الرتخي�ص االأ�سلية ، وذلك وفقا حلكم املــادة )21( من قانون تنظيم 

االت�ســاالت امل�ســار اإليــه .


