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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت
قــــرار
رقـم 2016/17
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الرتخيــ�ص
من الفئة الأوىل ل�شركـة �أوا�صـر عمان و�شركا�ؤهـم (�ش.م.ع.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط
ا�ستنـ ــادا �إل ــى قان ـ ــون تنظي ـ ــم االت�ص ــاالت ال�صـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم ، 2002/30
و�إلــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  2012/60ب�إ�صـ ــدار ترخيـ ــ�ص من الفئ ــة الأولــى ل�شرك ــة
�أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شــاء وت�شغيــل نظ ــام خدمــات ات�صاالت عامــة ثابتة
مبحافظة م�سقط ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
جتـرى التعديــالت املرفقة على ترخي�ص من الفئة الأوىل ل�شرك ــة �أوا�صــر عمــان و�شركا�ؤهــم
(�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من جمـادى الثانيـة 1437هـ
املوافــــق  27 :من مـــــــــــــــــــــــار�س 2016م

حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكــام الرتخيـ�ص
من الفئة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط
املــادة ( ) 1
يع ــدل م�سمــى " ترخيــ�ص من الفئ ــة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عم ــان و�شركا�ؤه ــم (�ش.م.ع.م)
لإن�ش ـ ـ ــاء وت�شغيـ ــل نظ ـ ـ ــام خدم ـ ــات ات�ص ـ ـ ــاالت عام ـ ـ ــة ثابتـ ـ ـ ـ ــة مبحافظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ـ ــط "
�أينمـ ــا ورد ف ـ ــي املر�سـوم ال�سلطاين رقـم  2012/60امل�شار �إلي ــه  ،والرتخي�ص املرفق بــه �إلــى
" ترخي ــ�ص من الفئة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظــام خدمــات ات�صــاالت عامــة ثابتــة " .
املــادة ( ) 2
ي�ضـ ــاف �إىل امل ــادة ( )1م ــن ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأوىل ل�شركة �أوا�ص ــر عمـ ــان و�شركا�ؤهـ ــم
( �ش.م.ع.م) امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
 - 30خدمـات االت�صـاالت الدوليــة :
خدمات االت�صاالت املقدمة للعموم بني ال�سلطنة والدول الأخرى .
املــادة ( ) 3
ي�ستبـ ــدل بامللحق ـ ــني ( �أ ) و( ب ) مــن ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأوىل ل�شرك ــة �أوا�صـ ــر عمـ ــان
و�شركا�ؤهــم ( �ش.م.ع.م) امل�ش ــار �إليــه  ،امللحق ــان الآتي ــان :
امللحــق ( �أ )
منطقـــة الرتخيـــ�ص
هــي كام ــل املنطق ــة اجلغرافـي ــة ل�سلطنـ ــة عمـ ــان .
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امللحـــق ( ب )
التغطيـة وااللتزامــات اال�ستثماريـة الر�أ�س ماليـة
البني ـ ــة الأ�سا�سي ـ ـ ـ ــة :
يلت ــزم املرخ ـ ــ�ص لــه ب�إن�ش ــاء البني ـ ــة الأ�سا�سيـ ــة الرئي�سيـ ــة للم�سافـ ــات املذكـ ــورة ف ــي جـ ــدول
"التزامات تغطية البنية الأ�سا�سية الرئي�سية ( بالكيلو مرت )" الوارد �أدنى الفقرة من �أج ــل
توفـري خدماتـه عب ــر الألياف املن�ش�أة من قبل ــه �أو من قبل امل�شغلـ ــني املرخ ـ ــ�ص لهـ ــم الآخري ــن
�أو للمـ�صرح لهـم من قبــل الهيئة ب�إع ـ ــادة بي ــع �أو ت�أجيـ ــر البنيـ ــة الأ�سا�سية غيـ ــر الن�شطـ ــة .
على �أال تقـ ــل الن�سب ــة املن�شـ ـ�أة من قبـ ــل املرخـ ــ�ص له من البنية الأ�سا�سية الرئي�سي ــة عـ ــن ()%5
خم�سة باملائة  ،والتي ت�شمل �شبكة الألياف الب�صرية وو�صالت امليكرويف بني مواقع ال�شبكة .
التزامات تغطية البنية الأ�سا�سية الرئي�سية للم�سافات ( بالكيلو مرت ) :
االلتزام ح�سب املحافظات
حمافظة م�سقط

2021 2020 2019 2018 2017 2016
43كم 51كم 13كم

احللقة ال�شمالية  ،وت�شمل
حمافظات � :شمال الباطنة ،
جنوب الباطنة  ،الظاهرة  ،الربميي

250كم

احللقة اجلنوبية  ،وت�شمل
حمافظات  :الداخلية � ،شمال ال�شرقية ،
جنوب ال�شرقية  ،ظفار  ،الو�سطى

250كم 250كم

�إجمايل االلتزام ال�سنوي

43كم 51كم 263كم 250كم 250كم

�إجمايل االلتزام الرتاكمي

43كم 94كم 357كم 607كم 857كم 857كم

االلتزام الرتاكمي للم�سافات املن�ش�أة
من قبل املرخ�ص له ()%5

2.2

4.7

42.9 42.9 30.4 17.9
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توفـي ــر خدمـ ــات النطـ ــاق العريـ ــ�ض :
يلتزم املرخ�ص له بجدول "التزامات تغطية النطاق العري�ض" الوارد �أدنى الفقرة  ،وذلك
من خالل اال�ستثمار فـي �إن�شاء بنية ال�شبكة الأ�سا�سية الن�شطة  ،وما يت�صل بها من �أنظمة .
التزامــات تغطيـة النطــاق العريـ�ض وفقــا لعـدد املنـازل :
عدد املنازل التي �ستغطى
ب�شبكة النفاذ عري�ض النطاق

2021 2020 2019 2018 2017 2016

حمافظة م�سقط

%73 %64 %54 %43 %36 * %20

احللقة ال�شمالية  ،وت�شمل حمافظات :
�شمال الباطنة  ،جنوب الباطنة ،
الظاهرة  ،الربميي
احللقة اجلنوبية  ،وت�شمل حمافظات :
الداخلية � ،شمال ال�شرقية  ،جنوب
ال�شرقية  ،ظفار  ،الو�سطى

%5

%7

%17 %12

%20 %16 %11

* يعتمد على �سعة املرخ�ص لهم الآخرين بالإ�ضافة �إىل امل�صرح لهم ببيع �أو ت�أجري �سعات
الأليـ ــاف الب�صريــة غيـر الن�شطــة مبحافظــة م�سقـ ــط  ،وتوفـريهـا للم�شغل ــني املرخـ�ص
له ــم قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ االلتزام املذكور فـي اجلدول �أعاله .
امل�صروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ـ ـ ـ ــة :
يت ـ ــم حتديـ ــد امل�صروفات الر�أ�س مالية الآتية ملـ ــدة (� )6سـ ــت �سن ــوات من قبل املرخـ�ص ل ــه
كما هو وارد فـي اجلدول الآتي :
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جــدول التزام ــات امل�صروفــات الر�أ�س ماليــة :
االلتـــــــــــزام
الإجمايل ال�سنوي (مليون ر.ع)

2021 2020 2019 2018 2017 2016
1٫4

1٫1

2٫2

1٫9

0٫7

0٫4

الإجمايل الرتاكمي (مليون ر.ع) 1٫4

2٫5

4٫7

6٫6

7٫3

7٫7

خدمــات االت�ص ــاالت الدولي ــة :
يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء البنية الأ�سا�سية الآتية لغر�ض تقدمي خدمات االت�صاالت الدولية :
 - 1حمطة �أر�ضية لالت�صاالت الف�ضائية لربط ال�سلطنة دوليا .
 - 2معرب االت�صاالت الدولية ( . ) International Gateway
�إذا لــم يحقــق املرخــ�ص لــه  -فــي �أي �سنــة  -االلتزامـات امل�ستهدفـة فـيمـا يتعلـق بالتغطيـة
وباخلطة اال�ستثماريـ ــة الر�أ�س ماليـ ــة  ،ف�إن للهيئة طلـ ــب خطة �إ�صالح من املرخـ ــ�ص لـ ــه
وتنفـيذه ــا فـي مدة زمنية حمددة .
وفـي حالة عدم تنفـيذ اخلطة املعتمدة من الهيئة  ،فللهيئة خ�صم ما ينا�سب ذلك من قيمة
�ضمان ح�سن التنفـيذ  ،وذلك مع عدم الإخالل بحكم امل ــادة ( )7ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة �أوا�صــر عمــان و�شركا�ؤهــم (�ش.م.ع.م) املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/60
امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 4
يلغى امللحق ( هـ ) " التزامات �شركة بي �سي �سي دبليو الدولية املحدودة " الوارد فـي ترخي�ص
من الفئة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم ( �ش.م.ع.م) املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم 2012/60امل�شار �إليه .

