
اجلريدة الر�سمية العدد )1029(

قــــرار 

رقم 2013/81

بتعديل الرتخي�ص من الفئة الأوىل 

لل�صركة العمانية القطرية لالت�صالت )�ص .م .ع .م(

 لإن�صـاء وت�صغيــل نظــام خدمــات ات�صـالت عامــة ثابتــة

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل املر�ســــوم ال�سلطانــــــي رقم 2009/34 باإ�ســــدار ترخيــــ�ص من الفئـــة االأولــى لل�سركــــة 

العمانيــة القطريـــة لالت�ســــاالت )�ص .م .ع .م( الإن�ســاء وت�سغيــل نظــام خدمـــات ات�ســــاالت 

عامة ثابتة ،

واإلـــى موافقــــــة جملــــــ�ص اإدارة الهيئـــة بتاريـــخ 29 �سعبـــــان 1434هـ املوافــــق 8 يوليــــــو 2013م 

علــى طلــــب ال�سركــــة العمانيــــة القطريـــة لالت�ســاالت )�ص .م .ع .م( بتعديـــل الرتخيــــ�ص 

ال�سادر لها ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل باجلدول رقم )1( الوارد فـي البند )1( "تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة 

الوطنية" من امللحق )ب( من ترخي�ص الفئة االأوىل لل�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت 

امل�سار اإليه ، اجلدول االآتي :
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التاريخ الفعلي 
ل�صريان الرتخي�ص

 + 12 �صهرا

التاريخ الفعلي 
ل�صريان الرتخي�ص 

+ 84 �صهرا

اإجمايل طول امل�سارات للبنية التحتية 

بالكيلو مرت *
20275305

عدد املحافظات التي لديها على االأقل 

نقطة وجود واحدة

  Point of presence )POP(

99

اإجمايل عدد الواليات التي لديها على االأقل 

)POP( نقطة وجود واحدة
6161

اجلدول )1( : التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية

مالحظات :
 *

طول امل�سافة للم�سارات تقدر بالكيلو مــرت للبنية التحتيـة للم�سافات البعيدة من خالل   - 1

بنية حتتية يقوم باإن�سائها املرخ�ص له .

على املرخ�ص له اأن يقدم خطة التنفيذ كل �ستة اأ�سهر مقدما .  - 2

املــادة الثانيــــة

"الغرامات" من امللحق )ب( من ترخي�ص الفئة االأوىل  ي�ستبدل بن�ص البند )1( من البند )4( 

لل�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت امل�سار اإليه ، الن�ص االآتي :

تنفيذ  فـي  اأو جزء منه  تاأخري  �سهر  ريال عماين عن كل  األف  "مبلغ )100.000( مائة   -  1

التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية" .

املــادة الثالثــة

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

�صدر فـي : 20 من ذي القعدة 1434هـ

املوافــــق : 26 من �صبتمبــــــــر 2013م
حمـمد بن حمد الرحمي

رئيــــــــــــ�ص جملـــــــــــــــ�ص االإدارة 




