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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت

قــــرار 

رقـم 2016/17

بتعديــل بعــ�ص اأحكــام الرتخيــ�ص 

من الفئة الأ�ىل ل�شركـة اأ�ا�شـر عمان ��شركا�ؤهـم )�ص.م.ع.م(

 لإن�شاء �ت�شغيل نظام خدمات ات�شالت عامة ثابتة مبحافظة م�شقط

ا�ستنــــادا اإلـــى قانـــــون تنظيـــــم االت�ســـاالت ال�ســــادر باملر�ســــــوم ال�سلطانـــي رقـــــم 2002/30 ،

الفئـــة االأولــى ل�سركـــة  باإ�ســــدار ترخيــــ�ص من   2012/60 ال�سلطانـــي رقــم  املر�ســـوم  واإلــى 

اأوا�سر عمان و�سركاوؤهم )�ص.م.ع.م( الإن�ســاء وت�سغيــل نظـــام خدمــات ات�ساالت عامــة ثابتة 

مبحافظة م�سقط ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة الأ�لـــــى

جتـرى التعديــالت املرفقة على ترخي�ص من الفئة االأوىل ل�سركـــة اأوا�ســر عمــان و�سركاوؤهــم 

)�ص.م.ع.م( الإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط .

املـــادة الثانيــــة

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

�شدر فـي : 18 من جمـادى الثانيـة 1437هـ

املوافــــق : 27 من مـــــــــــــــــــــــار�ص 2016م
 حممد بن حمد الرحمي

رئيـــــــــــ�ص جملــــــــــــــ�ص االإدارة
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تعديـالت علـى بعـ�ص اأحكــام الرتخيـ�ص

 من الفئة الأ�ىل ل�شركة اأ�ا�شر عمان ��شركا�ؤهم )�ص.م.ع.م(

لإن�شاء �ت�شغيل نظام خدمات ات�شالت عامة ثابتة مبحافظة م�شقط

املــادة ) 1 (

يعـــدل م�سمــى " ترخيــ�ص من الفئـــة االأوىل ل�سركة اأوا�سر عمـــان و�سركاوؤهـــم )�ص.م.ع.م( 

الإن�ســـــــاء وت�سغيــــل نظـــــــام خدمـــــات ات�ســـــــاالت عامـــــــة ثابتــــــــــة مبحافظــــــــــــــة م�سقـــــــــط " 

اأينمــــا ورد فـــــي املر�سـوم ال�سلطاين رقـم 2012/60 امل�سار اإليـــه ، والرتخي�ص املرفق بــه اإلــى 

" ترخيـــ�ص من الفئة االأوىل ل�سركة اأوا�سر عمان و�سركاوؤهم )�ص.م.ع.م( الإن�ساء وت�سغيل 
نظــام خدمــات ات�ســاالت عامــة ثابتــة " .

املــادة ) 2 (

ي�ســــاف اإىل املـــادة )1( مـــن ترخيـــ�ص من الفئـــة االأوىل ل�سركة اأوا�ســـر عمــــان و�سركاوؤهــــم 

) �ص.م.ع.م( امل�سار اإليه ، الن�ص االآتي :

30 - خدمـات الت�شـالت الد�ليــة : 

خدمات االت�ساالت املقدمة للعموم بني ال�سلطنة والدول االأخرى .

املــادة )  3  (

ي�ستبــــدل بامللحقـــــني ) اأ ( و) ب ( مــن ترخيـــ�ص من الفئـــة االأوىل ل�سركـــة اأوا�ســــر عمــــان 

و�سركاوؤهــم ) �ص.م.ع.م( امل�ســـار اإليــه ، امللحقـــان االآتيـــان :

امللحــق ) اأ (

منطقـــة الرتخيـــ�ص

هــي كامـــل املنطقـــة اجلغرافـيـــة ل�سلطنــــة عمــــان .
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امللحـــق ) ب (

التغطيـة �اللتزامــات ال�شتثماريـة الراأ�ص ماليـة

البنيـــــة االأ�سا�سيـــــــــة :

يلتـــزم املرخـــــ�ص لــه باإن�ســـاء البنيـــــة االأ�سا�سيــــة الرئي�سيــــة للم�سافــــات املذكــــورة فـــي جــــدول 

"التزامات تغطية البنية االأ�سا�سية الرئي�سية ) بالكيلو مرت (" الوارد اأدنى الفقرة من اأجـــل 
توفـري خدماتـه عبـــر االألياف املن�ساأة من قبلـــه اأو من قبل امل�سغلــــني املرخـــــ�ص لهــــم االآخريـــن 

اأو للمـ�سرح لهـم من قبــل الهيئة باإعـــــادة بيـــع اأو تاأجيــــر البنيــــة االأ�سا�سية غيــــر الن�سطــــة . 

على اأال تقــــل الن�سبـــة املن�ســـاأة من قبــــل املرخــــ�ص له من البنية االأ�سا�سية الرئي�سيـــة عــــن )%5( 

خم�سة باملائة ، والتي ت�سمل �سبكة االألياف الب�سرية وو�سالت امليكرويف بني مواقع ال�سبكة .

التزامات تغطية البنية االأ�سا�سية الرئي�سية للم�سافات ) بالكيلو مرت ( :

201620172018201920202021اللتزام ح�شب املحافظات

13كم51كم43كمحمافظة م�سقط

احللقة ال�سمالية ، وت�سمل 

حمافظات : �سمال الباطنة ، 

جنوب الباطنة ، الظاهرة ، الربميي

250كم

احللقة اجلنوبية ، وت�سمل 

حمافظات : الداخلية ، �سمال ال�سرقية ، 

جنوب ال�سرقية ، ظفار ، الو�سطى

250كم250كم

250كم 250كم263كم51كم43كماإجمايل االلتزام ال�سنوي

857كم857كم607كم357كم94كم43كماإجمايل االلتزام الرتاكمي

االلتزام الرتاكمي للم�سافات املن�ساأة 

من قبل املرخ�ص له )%5(
2.24.717.930.442.942.9
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توفـيـــر خدمــــات النطــــاق العريــــ�ص :

يلتزم املرخ�ص له بجدول "التزامات تغطية النطاق العري�ص" الوارد اأدنى الفقرة ، وذلك 

من خالل اال�ستثمار فـي اإن�ساء بنية ال�سبكة االأ�سا�سية الن�سطة ، وما يت�سل بها من اأنظمة .

التزامــات تغطيـة النطــاق العريـ�ص وفقــا لعـدد املنـازل : 

عدد املنازل التي �شتغطى 

ب�شبكة النفاذ عري�ص النطاق
201620172018201920202021

73%64%54%43%36%20% *حمافظة م�سقط

احللقة ال�سمالية ، وت�سمل حمافظات :

�سمال الباطنة ، جنوب الباطنة ، 

الظاهرة ، الربميي

%5%7%12%17

احللقة اجلنوبية ، وت�سمل حمافظات :

الداخلية ، �سمال ال�سرقية ، جنوب 

ال�سرقية ، ظفار ، الو�سطى

%11%16%20

* يعتمد على �سعة املرخ�ص لهم االآخرين باالإ�سافة اإىل امل�سرح لهم ببيع اأو تاأجري �سعات 
االأليــــاف الب�سريــة غيـر الن�سطــة مبحافظــة م�سقــــط ، وتوفـريهـا للم�سغلـــني املرخـ�ص 

لهـــم قبل )3( ثالثة اأ�سهر على االأقل من تاريخ االلتزام املذكور فـي اجلدول اأعاله .

امل�سروفـــــــــــــــات الراأ�ص ماليــــــــــــة :

يتـــــم حتديــــد امل�سروفات الراأ�ص مالية االآتية ملــــدة )6( �ســــت �سنـــوات من قبل املرخـ�ص لـــه 

كما هو وارد فـي اجلدول االآتي :
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جــدول التزامـــات امل�سروفــات الراأ�ص ماليــة :

201620172018201920202021اللتـــــــــــزام

1.41.12.21.90.70.4االإجمايل ال�سنوي )مليون ر.ع(

1.42.54.76.67.37.7االإجمايل الرتاكمي )مليون ر.ع(

خدمــات االت�ســـاالت الدوليـــة :

يلتزم املرخ�ص له باإن�ساء البنية االأ�سا�سية االآتية لغر�ص تقدمي خدمات االت�ساالت الدولية :

1 - حمطة اأر�سية لالت�ساالت الف�سائية لربط ال�سلطنة دوليا .

. ) International Gateway ( 2 - معرب االت�ساالت الدولية

اإذا لــم يحقــق املرخــ�ص لــه - فــي اأي �سنــة - االلتزامـات امل�ستهدفـة فـيمـا يتعلـق بالتغطيـة 

وباخلطة اال�ستثماريــــة الراأ�ص ماليــــة ، فاإن للهيئة طلــــب خطة اإ�سالح من املرخــــ�ص لــــه 

وتنفـيذهـــا فـي مدة زمنية حمددة . 

وفـي حالة عدم تنفـيذ اخلطة املعتمدة من الهيئة ، فللهيئة خ�سم ما ينا�سب ذلك من قيمة 

�سمان ح�سن التنفـيذ ، وذلك مع عدم االإخالل بحكم املـــادة )7( ترخي�ص من الفئة االأوىل 

 2012/60 ال�سلطاين رقم  باملر�سوم  املرفق  اأوا�ســر عمــان و�سركاوؤهــم )�ص.م.ع.م(  ل�سركــة 

امل�سار اإليه .

املــادة ) 4 (

يلغى امللحق ) هـ ( " التزامات �سركة بي �سي �سي دبليو الدولية املحدودة " الوارد فـي ترخي�ص 

من الفئة االأوىل ل�سركة اأوا�سر عمان و�سركاوؤهم ) �ص.م.ع.م( املرفق باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم2012/60 امل�سار اإليه .


