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هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت
قـــــرار
رقم 2014/66
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2007/17
ب�إ�صــدار القواعـد وال�شـروط اخلا�صــة بالرتخيــ�ص
مـن الفئـة الثانيـة لتقديـم خدمـات االت�صـاالت العامـة الإ�ضافـية
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القـرار رقـم  2007/17ب�إ�صــدار القواع ــد وال�ش ــروط اخلا�ص ــة بالرتخيــ�ص مــن الفـئــة
الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2013 /4بتاريخ 2013/ 5 /22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�صـي البنديـن ( )1و ( - 2ب) مـن املــادة ( )4مـن القــرار رقم  2007/17امل�شــار �إليــه ،
الن�صــان الآتيــان :
 - 1يدفــع املرخــ�ص لــه حلكومــة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنويـة املقـررة مـن قبلها عــن كــل
�سنـة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب بناء على �إجمايل �إيراداته حتى  31دي�سمرب
من ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة
بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل للرتخي�ص  ،وفـي حالة الت�أخر عن الدفع فـي امليعاد
املحــدد يلتــزم املرخــ�ص له بدفــع عائــد قــدره (� )%6ستة باملائــة �سنويا من الإتــاوة
امل�ستحــقة .
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 - 2ب  -مبل ــغ الر�س ـ ــم ال�سن ــوي الـ ــذي يفـ ــر�ض عل ــى املرخ ــ�ص له ــم بتقديـ ــم خدم ــات
االت�ص ــاالت بن�سبـ ــة ال تزيــد عل ــى ( )%1واح ــد باملائ ــة م ــن �إجمال ــي الإيــرادات
ال�سنويـة للمرخ ــ�ص ل ــه  ،عل ــى �أن يت ـ ــم �إبـ ــالغ املرخ ـ ــ�ص له به ــذه احلــ�صــة قبــل
نهاي ــة �أكتوب ــر م ــن كـ ــل �سن ـ ــة  ،وتدفـ ــع ف ــي �أول يناي ـ ــر م ــن ال�سنـ ــة التالي ــة ،
وف ــي حال ــة الت�أخ ــر عن الدفع فـي هذا امليعــاد يلتــزم املرخــ�ص له بدفــع عائــد
قــدره (� )%6ستــة باملائــة �سنويــا مـن الر�ســم امل�ستحــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص ال�شرط ( )1 - 18من القرار رقم  2007/17امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه باحل�صـ ــول عل ــى املوافقـ ــة الكتابيـ ــة امل�سبق ــة م ــن الهيئ ــة ع ــن التغي ــري
فـي ملكية �أي �شخ�ص حل�صة �أو �سهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة وب�أي طريقة من طرق ك�سب
امللكيــة �إذا مــا كانـ ــت ن�سبــته ( )%10ع�شــرة باملائــة �أو �أكثــر من ر�أ�س مال ال�شركــة � ،أو �إذا كان
هذا التغيري �سيجعــل ن�سبــة عدد الأ�سهـم �أو جممـوع احل�صـ�ص التي يتملكهـا �أحـد ال�شركــاء
ت�ساوي ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة �أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 16 :من حمـــــــــــرم 1436هـ
املوافـــــق  9 :من نوفمبـــــــــــر 2014م
حمـمد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

