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قــــرار 

 رقم 2016/25

باإ�صـدار الئحـة النفـاذ والربـط البينـي

ا�ستنـادا اإىل قانـون تنظيـــم االت�ســاالت ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطــانــي رقــــم 2002/30 ،

واإلــى الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانــون تنظيـــم االت�ســـاالت ال�ســـادرة بــالقرار رقم 2008/144 ،

واإلــــى مـــوافقــــة جملــ�س اإدارة هيئــة تنظيــم االت�ســاالت مبـوجـــــب القـــــرار رقـــــــم 2015/25 

بـــتـــاريـــخ 2015/9/22م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن النفاذ والربط البيني باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي :   5  من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ

املوافــــق : 13 من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                     حممـــد بن حمـــد الرحمــــي

رئيـ�س جملـــ�س اإدارة هيئة  تنظيم االت�ساالت
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الئحـة النفـاذ والربـط البينـي

  البـاب الأول 

تعريفـات واأحكـام عامـة 

الف�صـل الأول

تعريفـــات

املــادة ) 1 (

ذاته  املعنى  فـيها  الواردة  والعبـارات  للكلمــات  يكــون   ، الالئحـــة  هـــذه  اأحكـــام  تطبيـــق  فـي 

اإليهما ، ويكون  املن�ســو�س عليــه فـي قانــون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفـيذية امل�سار 

للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك :

1 - النفــــاذ :

قيـــام موفـــر اخلدمــــة بتمكيـــن الطـــرف امل�ستحــق من احل�سول على الت�سهيــالت 

بغــر�س  معينــة  ل�ســروط  وفقــا   ، االإ�سافـية  ذلك اخلدمات  فـي  اأو اخلدمات مبا 

تقدمي خدمات االت�ساالت .

2 - اتفاقية النفاذ :

لتقدمي  للخدمة وطرف م�ستحق  اإبرامها بني طرف موفر  يتم  التي  االتفاقية 

خدمة النفاذ .

3 - اتفاقية الربط البيني : 

االتفاقية التي يتم اإبرامها بني اثنني من املرخ�س لهم لتقدمي خدمات الربط 

البيني .

4 - اتفاقية النفاذ والربط البيني :

االتفاقية التي يتم اإبرامها بني طرف موفر للخدمـــة ، وطرف م�ستحق لتقدمي 

النفاذ اأو الربط البيني اأو كليهما وفقا ملا يقت�سيه ال�سياق .
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5 - خدمة النفاذ : 

خدمة يتم تقدميها وفقا التفاقية النفاذ من قبل طرف موفر للخدمة اإىل طرف 

م�ستحق لتقدمي النفاذ .

6 - خدمة الربط البيني : 

خدمة يتم تقدميها وفقا التفاقية الربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة 

اإىل طرف م�ستحق لتقدمي الربط البيني . 

7 - خدمة النفاذ والربط البيني : 

اخلدمة التي يتم تقدميها وفقا التفاقية النفاذ والربط البيني من قبل طرف 

موفــر للخدمــة اإلــى طـرف م�ستحق لتقدمي النفاذ اأو الربط البيني اأو كليهما ، 

وفقا ملا يقت�سيه ال�سياق .

8 - خدمة النفاذ اخلا�صعة للتنظيم :

بهيمنة  تت�سم  التي  ال�سلة  ذات  االت�ساالت  �سوق خدمات  تقع �سمن  نفاذ  خدمة 

ال�ســوق ، ويتــم تقدميهــا من قبل مرخ�س له مهيمن فـي ذلك ال�سوق ، وفقا ملا 

تقرره الهيئة .

9 - خدمة الربط البيني اخلا�صعة للتنظيم : 

التي تت�سم  خدمــة ربــط بينــي تقــع �سمــن �سوق خدمات االت�ساالت ذات ال�سلة 

بهيمنة ال�سوق ، ويتم تقدميها من قبل مرخ�س له مهيمن فـي ذلك ال�سوق ، وفقا 

ملا تقرره الهيئة .

10 - اخلدمة الإ�صافـية: 

خدمــة مرتبطــة بتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اأو متفرعة منها ، وي�سمل 

ذلـــك ب�سفـــة خا�ســـة اأنظمـــة الدعـــم الت�سغيلية التــي ت�ستخــدم لطلـــب اخلدمــة 

وتقدميها و�سيانتها واإ�سالحها .
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11- املرخــ�ص لــه :  

املرخ�س له بتقدمي خدمات االت�ساالت العامة .

12 - املنتفــع :

اأو يطلــب تقديــــم هــــذه اخلدمــــات  ال�سخ�س الذي تقدم لـه خدمات االت�ساالت 

مــن قبل املرخ�س له ال�ستخدامه اخلا�س ، ولي�س لتقدمي خدمة ات�ساالت عامة .

13 - منتفع البيع باجلملة : 

مبوجب  منهما  اأي  اأو  البيني  والربط  النفاذ  خدمة  على  يح�سل  الذي  الطرف 

اتفاقية معتمدة من الهيئة .

14 - اللتزام التقديري اخلا�ص بخدمة معينة: 

االلتــزام الــذي قــد تفر�سه الهيئة تقديرا على املرخ�س له املهيمن ، وفقا الأحكام 

هذه الالئحة .

15 - اللتزام التلقائي :

االلتزام املفرو�س  على املرخ�س له املهيمن مبوجب اأحكام هذه الالئحة .

16 - الطرف �صاحب الطلب : 

الطـــرف امل�ستحـــق الـــذي يقـــدم طلبـــا ، وفقـــا الأحكــــام هـــــذه الالئحــــة للح�ســـول 

على خدمة نفاذ اأوربط بيني معينة من طرف موفر للخدمة .

17 - الطرف امل�صتحق : 

كــل من له حق فـي احل�سول على خدمة النفاذ والربط البيني ، وفقا الأحكام هذه 

الالئحــة اأو اأي لوائح اأوقرارات اأو اأوامر اأو توجيهات اأو اإر�سادات ت�سدرها الهيئة .

18 - الطرف املوفر للخدمة : 

املرخـــ�س لــــه بتقديـــم خدمـــة النفــاذ والربط البيني اأو الذي يت�سلم طلبا ، وفقا 

الأحكام هذه الالئحة من الطرف �ساحب الطلب ، لتوفـري خدمة النفاذ والربط 

البيني .
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19 - املعاملة املت�صاوية : 

، للتنظيم من قبل  البيني اخلا�سعة  الربط  النـــفـــاذ وخدمــات  تقديـــم خدمـــات 

، وي�سمل ذلك عمليات البيع  مرخ�س له مهيمن جلميع االأطراف التي تطلبها 

بالتجزئة التابعة لــه ، وذلك وفقا لالأطر الزمنية ذاتها  وال�سروط واالأحكام مبا 

  ، فـي ذلك االأ�سعار وم�ستويات اخلدمة ومن خالل االأنظمة واالإجـــراءات ذاتهـــا 

و�سريطة تقدمي املعلومات الفنية والتجارية ذاتها .

20 - عنا�صر ال�صبكة غري الن�صطة :

عنا�ســـر غيـــر ن�سطـــة فـي �سبكـــة االت�ساالت الال�سلكية ، وت�سمل عنا�سر هند�سة 

مدنية حمددة ، وال�سواري ، واالأبراج ، واالأعمدة ، واأي اأعمال اأو اإن�ساءات مدنية 

اأخرى .

21 - عمليات البيع بالتجزئة : 

املنتفع �سواء  املهيمن مبا�سرة مع  املرخ�س له  التــي يجريها  الفرعيــة  العمليــات 

بنف�سه اأو بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن .

22 - نظــــام : 

اأو تلقي خدمة  اأو برجميات ت�ستخدم فـي تقدمي  اأو برامج  اأجهزة  اأو  اأي معدات 

النفاذ والربط البيني .

23 - نزاع الفوترة : 

النزاع الذي يتعلق باملبلغ الذي يحت�سبه موفر اخلدمة نظري تقدمي خدمة النفاذ 

والربط البيني ، وفقا التفاقية النفاذ والربط البيني ، الذي ال يتعلق باملنهجية 

االأ�سا�سية للمحا�سبة امل�ستخدمة فـي ح�ساب املبلغ املفوتر .

24 - فرتة الفوترة : 

الفرتة املرجعية التي يتــم على اأ�سا�سهــا احت�ساب املبالغ املرتتبـــة مقابــل تقديــم 

خدمة النفاذ والربط البيني ، وفقا الأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني .
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الف�صــل الثانــي

اأحكــام عامــة  

اأول: مبادئ النفاذ والربط البيني 

املــادة ) 2 (

يراعى عند تطبيق اأحكام هذه الالئحة املبادئ االآتية :

 اأ - �سمان حتقيق الربط البيني بني جميع �سبكات االت�ساالت العامة فـي ال�سلطنة ، 

لتحقيق االت�سال فـيما بني جميع املنتفعني .

 ب - تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني على اأ�س�س عادلة وغري متييزية ملن يطلبها 

من االأطراف املت�سابهة ومنتفعي البيع باجلملة .

 ج - تعزيز املناف�سة امل�ستدامة واال�ستثمار فـي قطاع االت�ساالت .

 د - ت�سهيل تقدمي خدمات ات�ساالت عالية اجلودة ومبتكرة ووا�سعة االنت�سار بتكلفة 

منا�سبة .

 هـ - مراعاة  م�سالح املنتفعني فـيما يتعلق باالأ�سعار وتوفر اخلدمة وجودتها .

 و - اإتاحـــة االنت�ســـار الوا�ســـع خلدمـــة االإنرتنـــت وتوفرهـــا ، خ�سو�سا النفاذ العري�س 

النطاق عايل ال�سرعة .

ثانيا: اللتزام بتوفـري الربط البيني

املــادة ) 3 (

يلتزم املرخ�س له  بتوفـري خدمات الربط البيني ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 4 (

يجــــب اأن تتيــــح جميــــع اتفاقيــــات الربــــط البينــــي اإمكانيــــة التو�ســــيل من نقطة انتهائية 

االت�ســاالت  اأي مرخــ�س خلدمــات  يكون  اأن  اأخرى عن طريق �سمان  انتهائية  اإىل نقطة 

العامـــة قــــادرا علـــى اإنهـــاء تو�سيـــل املكاملــة الهاتفـية اأو خدمة االت�ساالت العامة االأخرى 

على اأي �سبكة ات�ساالت عامة .
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املــادة ) 5 (

يلتزم املرخ�س له  بتوفـري الربط البيني فـي اأي نقطة على �سبكة االت�ساالت العامة ما مل 

تقرر الهيئة اإعفاوؤه من هذا االلتزام ، بناء على طلب م�سبب من الطرف املوفر للخدمة ، 

يثبت مبوجبه اأن الربط البيني فـي تلك النقطة ترتتب عليه اأي من احلاالت االآتية :

 اأ - اأال يكون مالئما من الناحية الفنية اأو االقت�سادية .

ب - اأن يكون غري متكافئ .

ج - يعر�س اأمن و�سالمة �سبكة االت�ساالت العامة للخطر .

ثالثا: اللتــزام بتقديــم خدمــة النفــاذ 

لبعــ�ص البنـى التحتيــة والت�صهيـــالت الأخــرى

املــادة ) 6 (

يلتزم املرخ�س له عند ت�سلمه طلبا معقوال لتوفـري خدمة النفاذ ، بالتفاو�س مع الطرف 

�ساحب الطلب وتزويده بخدمة النفاذ ، ما مل تقرر الهيئة  اإعفاوؤه من هذا االلتزام ، بناء 

على طلب م�سبب من الطرف املوفر للخدمة يثبت فـيه اأن تقدمي هذا النفاذ غري مالئم 

من الناحية الفنية اأو االقت�سادية ، وذلك فـيما يتعلق بالت�سهيالت االآتية اململوكة له :

عنا�سر ال�سبكة غري الن�سطة .  اأ - 

متديدات االأ�سالك  داخل املباين . ب - 

اأي بنـــية حتتيـــة اأخــــرى تعتربهــــا الهيئــــة �سروريـــة لتوفـيــر خدمات االت�ســـاالت  ج - 

وال يكون مالئما من الناحية الفنية اأو االقت�سادية ن�سخها .

املــادة ) 7 (

يتفاو�س  اأن  املادة )6(  فـي  املذكورة  مــــن احلاالت  اأي  فـي  املوفـــرللخدمـــة  للطـــرف  يجـــوز 

علـــى �سروط جتارية معقولة مع الطرف �ساحب الطلب ، على اأال تتعار�س هذه ال�سروط 

مع اأحكام هذه الالئحة اأو م�سالح املنتفعني .
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رابعا : طلب تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني

املــادة ) 8 (

يجـــب اأن يكــون طلب تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا وحمددا ب�سكل معقول ، 

واأن  ي�ستمل على احلد االأدنى من التفا�سيل الفنية الالزمة لتمكني املرخ�س له من العمل 

بناء عليها .

املــادة ) 9 (

ال يلتزم الطرف الطالب خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم باأن يوفر اخلدمة 

ذاتها للمرخ�س له املهيمن ، وفقا لذات ال�سروط واالأحكام التي يلتزم بها املرخ�س له املهيمن ، 

ما مل تكن املعاملة باملثل ملزمة مبوجب هذه الالئحة اأو بتوجيه من الهيئة .

خام�صا : اتفاقيات النفاذ والربط البيني

املــادة ) 10 (

تبداأ مفاو�سات اتفاقية النفاذ والربط البيني من تاريخ ت�سلم الطرف املوفر للخدمة طلبا 

معقـــوال مـــن الطـــرف �ساحـــب الطـــلب لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني ، وذلك وفقا 

لالأحكام ذات ال�سلة فـي هذه الالئحة .

بــدء  اأ�سهر من تاريــخ  اإبــرام االتفاقية خالل )3( ثالثة  اإلــى  لــــم يتو�ســل الطرفـــان  اإذا  و 

املفاو�سات ، جاز الأي منهما اإحالة النـــزاع اإىل الهيئة للبت فـيه ،  واإ�سدار قرار ملزم جلميع 

االأطراف .

املــادة ) 11 (

النفـــاذ  اتفاقيــة  فـــي  عليها  املن�سو�س  اخلدمات  توفـري  للخدمة  املوفر  الطرف  على  يجب 

والربط البيني فـي موعد ال يتجاوز ) 30 ( ثالثني يوما من تاريخ �سريان االتفاقية ، وذلك  

ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .

املــادة ) 12 (

ال يجوز اإنهاء اأو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة اإال بعد احل�سول 

على موافقتها ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 13 (

، بتعديـــل  الهيئة  الت�ساور معهمــا من قبل  البيني بعد  النفاذ والربط  اتفاقية  يلتزم طرفا 

�سروط واأحكام االتفاقية اإذا قدرت الهيئة ، اأنها :

  اأ - خمالفة للقانون .

 ب - خمالفــــة الأحكــــــام اأي لوائـــــح اأو اأي قــــــرارات اأو اأوامـــــر اأو توجيهــــــات اأو غريهــــــا 

من االإر�سادات ال�سادرة عن الهيئة اأو اأي من �سروط الرتخي�س ذات ال�سلة .

ج - ت�سر مب�سالح  املنتفعني اأو اجلمهور .

د - تخل  باملناف�سة العادلة .

املــادة ) 14 (

النفاذ والربط  اتفاقية  املوقعة من  الهيئة بالن�سخة  املوفر للخدمة مبوافاة  يلتزم الطرف 

البيني خالل )5( خم�سة اأيام من تاريخ توقيعها . 

املــادة ) 15 (

فـيما عدا اتفاقيات النفاذ والربط البيني فـي احلاالت التي يكون فـيها عر�س النفاذ والربط 

البينـــي اإلزاميــــا ، تخ�ســــع جميع اتفاقيات النفاذ والربط البيني لالأحكام املن�سو�س عليها 

فـي املواد )33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37( من هذه الالئحة .

�صاد�صــا : �صريـــة املعلومـــات

املــادة ) 16 (

يجــب علــى الطـــرف املوفر للخدمة والطرف �ساحب الطلب ومنتفع البيع باجلملة اتخاذ 

اأثناء  اأو �سرية مت احل�سول عليها فـي  اأي معلومـــات جتارية  اأن  كافة التدابريالتي ت�سمـــن 

التفاو�س اأو تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اأو احل�سول عليها ، مت جمعها ومعاجلتها 

وتخزينها بطريقة اآمنة بغر�س حتقيق االآتي :

اأ - حماية �سرية هذه املعلومات .

ب - ح�سر اإمكانية الو�سول اإىل هذه املعلومات على العاملني لديه اأو اجلهات املتعاقد 

معها ممن تقت�سي طبيعة عملهم االطالع على هذه املعلومات .
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املــادة ) 17 (

ال يجـــوز  للطـــرف املوفــر للخدمـــة ا�ستخدام اأي معلومات جتارية اأو �سريـــة ، مبا فـي ذلك 

املعلومات ال�سرية للمنتفع ، التي يتم احل�سول عليها من الطرف �ساحب الطلب اأو منتفـــع 

البيع باجلملة ، اإال من اأجل تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني املطلوبة ، كما ال يجوز  

للطـــرف املوفـــر للخدمـــة ا�ستخــــدام هــــذه املعلومــات بغر�س حتقيق اأف�سلية جتارية لنف�سه 

اأو لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له .

�صابعا : تعديل املالحق

املــادة ) 18 (

يكون تعديل املالحق املرفقة بهذه الالئحة بعد مراجعة ال�سوق اأو اتخاذ اأي اإجراء لتطبيق 

معاجلات التنظيم امل�سبق ب�ساأن تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم ، 

بقرار من الهيئة ، وذلك بعد متكني االأطراف ذات العالقة  من التعليق على اقرتاح الهيئة ، 

وفقا لالآلية التي حتددها الهيئة .

البــاب الثانــي 

الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ 

والربط البيني اخلا�صعة وغري اخلا�صعة للتنظيم

الف�صــل الأول

الأحكام الواجبة التطبيق 

على تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني غري اخلا�صعة للتنظيم

اأول : اللتزام بالتفاو�ص وتوفـري الربط البيني 

املــادة ) 19 (

يلتزم املرخ�س له غري املهيمن بالتفاو�س وتقديـــم خدمـــة الربط البينـــي غيـــر اخلا�سعــة 

للتنظيم للطرف �ساحب الطلب ، ويلتزم الطرفان بالتفاو�س بح�سن نية .  
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املــادة ) 20 (

يجب اأن تت�سمن اتفاقية الربط البيني اأ�سعار تقدمي خدمة الربط البيني غري اخلا�سعة 

للتنظيم ، ويجب اأن تكون هذه االأ�سعار معقولة ، ومبينة بو�سوح . 

الهيئة لتقدمي خدمة  املعتمدة من  االأ�سعار  لــم تتجــاوز حد  اإذا   ، االأ�سعــار معقولــة  وتكــون 

الربــط البينـــي اخلا�سعة للتنظيم ذات الطبيعة املماثلة اأو امل�سابهة ، اإال اإذا قــدم املرخــ�س له 

غري املهيمن دليال مقنعا فـي �سكل بيانات تكلفة تربر تقا�سي �سعــر  اأعلــى مــن ال�سعــر الــذي 

اعتمدته الهيئة . 

ثانيا : اللتزام بتوفـري النفاذ

املــادة ) 21 (

يلتزم املرخ�س له غري املهيمن بالتفاو�س بح�سن نية لتقدمي خدمة النفاذ للطرف �ساحب 

الطلب  فـيما يتعلق بالت�سهيالت اململوكة له ، وذلك وفقا للمادة )6( من هذه الالئحة ، وله 

التفاو�س بح�سن نية لتقدمي اأي خدمات نفاذ اأخرى غري واردة فـي املادة )6( .

ويجب اأن تت�سمن اتفاقية النفاذ اأ�سعار تقدمي خدمة النفاذ غري اخلا�سعة للتنظيم ، ويجب 

اأن تكون هذه االأ�سعار معقولة ، ومبينة بو�سوح . 

ثالثا : اللتزام بعدم التمييز

املــادة ) 22 (

يلتزم املرخ�س له غري املهيمن ، عند التفاو�س وتقدمي خدمة النفــاذ والربــط البيني غــري 

اخلا�سعة للتنظيم ، بعدم التمييز فـي املعاملة بني جميع االأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي 

البيع باجلملة .  

رابعا : اإخطار الهيئة باتفاقية النفاذ والربط البيني للح�صول على موافقتها

املــادة ) 23 (

تخ�سع جميع اتفاقيات النفاذ والربـط البينــي املربمة ، وفقا الأحكام هـــذا الف�ســـل للقواعـــد 

املطبقـة على االإخطارات واملوافقة والن�سر املن�سو�س عليها فـي املواد )12 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37( 

من هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي

الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم

اأول : اللتزامــات التـــي تنطبـــق ب�صكــل تلقائي 

على تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم

املــادة ) 24 (

التالية  املواد  املن�سو�س عليها فـي  التلقائية  بالتقيد بااللتزامات  املهيمن  املرخ�س له  يلتزم 

عند تقدمي اأي خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم ، ما مل تقرر الهيئة اإعفاء  خدمة نفاذ 

وربط بيني حمددة خا�سعة للتنظيم من اأي من هذه االلتزامات . 

1 - اللتزام بالتفاو�ص وتقدمي النفاذ والربط البيني

املــادة ) 25 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن ، بناء على طلب معقول ، بالتفاو�س بح�سن نية مع الطرف �ساحب 

الطلب الإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة 

للتنظيم ، ويلتزم مقدم الطلب باإخطار الهيئة بن�سخة من الطلب .  

ويعترب الطلب معقوال فـي تطبيق هذه املادة ،  اإذا حتققت فـيه جميع  ال�سروط االآتية :

والربط  للنفاذ  معتمد  مرجعي  عر�س  فـي  الواردة  باخلدمات  متعلقا  يكــون  اأن   - اأ 

البينــي ، واأن يت�سمن احلد االأدنى من املعلومات املتطلبة فـي ذات العر�س املرجعي 

للنفاذ والربط البيني ، وذلك فـي احلاالت التي يكون فـيها العر�س املرجعي للنفاذ 

والربط البيني اإلزاميا .

، وفقا لالأطر الزمنية واجلداول  اإىل املرخ�س له املهيمن  اأن يتم تقدميه كتابة  ب - 

املحددة فـي العر�س املرجعي املعتمد للنفاذ والربط البيني ، وذلك فـي احلاالت 

التي يكون فـيها العر�س املرجعي للنفاذ والربط البيني اإلزاميا .

ج - اأن ي�ستمل على احلد االأدنى من التفا�سيل الفنية الالزمة ، لتمكني املرخ�س له 

املهيمن من العمل بناء عليها .
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2 - الت�صعيـــــــر

املــادة ) 26 (

يجـــب اأن يحــدد �سعــر كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم ، وفـــقا ملنهجيــة الت�سعري 

املحددة فـي االلتزام ذي ال�سلة بخدمة حمددة ، وذلك على النحو الوارد فـي مالحق اخلدمة  

املرفقة بهذه الالئحة .

املــادة ) 27 (

يجب اأن يتم حتديد ال�سعر الذي يحت�سب خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم ، 

واخلا�سعـــة اللتـــزام العــــر�س املرجعــــي للنفــــاذ والربـــط البيني فـي مالحق خدمات حمددة 

على �سكل جداول مرفقة بالعر�س املرجعي . 

3 - حماية اأمن املعلومات

املــادة ) 28 (

يجــــب علــــى املرخــــ�س لــه املهيمــن اتخـــاذ كافـــة االإجـــراءات الالزمـــة ، ملنـــع العامليـــــن لديــــه 

الو�ســــول  اإمكانيــــة  مــــن  بالتجزئـــة  البيــــع  عمليــــات  ومبيعـــــات  والت�سويـــــق  التخطيــــط  فــي 

اإلــى املعلومـــات التجاريـــــة اأو ال�سريــة ، التــي يتــم احل�ســول عليها من الطرف �ساحب الطلب 

اأو منتفع البيع باجلملة .

4 - عدم التمييز

املــادة ) 29 (

على املرخ�س له املهيمن �سمان تقدمي خدمــات النفـــاذ والربـــط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

بطريقة قابلة للمقارنة من حيث املزايا الوظيفـية وم�ستويات جودة اخلدمة والدعم الت�سغيلي 

بالتجزئة  البيع  وي�سمل ذلك عمليات   ، املت�سابهني  البيع باجلملة  واالأ�سعار جلميع منتفعي 

اخلا�سة به اأو ب�سركائه اأو منت�سبيه وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة . 

املــادة ) 30 (

بالتجزئـــة �سمـــان تقديـــم خدمـــات  للبيــع  الذي ال ميلك عمليات  املهيمن  له  املرخ�س  على 

النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم بطريقة قابلة للمقارنة من حيث املزايا الوظيفـية 

باجلملـــة  البيـــع  منتفعــــي  جلميع  واالأ�سعار  الت�سغيلـــي  والدعـــم  اخلدمـــة  جودة  وم�ستويات 

املت�سابهني ، وفقا لتوجيهات  الهيئة .
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ثانيا : اللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة

املــادة ) 31 (

باالإ�سافة اإىل االلتزامات التقديرية الواجبة التطبيق ب�ساأن خدمة نفاذ  وربط بيني حمددة 

 ، الـــواردة فــــي مالحـــق اخلدمــــات املو�سحــــة فـــــي امللحــــق رقــــم )3( املرفـــق بهـــذه الالئحة 

يجوز للهيئة ، فر�س التزام تقديري اأو اأكرث خا�س بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط 

اأي من االلتزامات التقديرية الواردة فـي امللحق  البيني اخلا�سعة للتنظيم ، وذلك باختيار 

رقم )2( املرفق بهذه الالئحة ، واإ�سافته اإىل مالحق اخلدمات الواردة فـي امللحق رقم )3( 

املرفق بهذه الالئحة .

كمـــا يجـــوز للهيئة فر�س اأي التزامات اأخرى تقدرها مبوجب  اأوامر اأو توجيهات اأو اإر�سادات 

اأو تعليمات ت�سدرها لهذا الغر�س .

ثالثا : اتفاقيـات النفــاذ والربـط البينـي فـي احلــالت 

التي يكون فـيها اإعداد عر�ص النفاذ والربط البيني  غيــر اإلزامي

املــادة ) 32 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س لــــه املهيمـــن املوفـــر خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

نية مع  بح�سن  التفاو�س   ، املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  بعر�س  وغرياخلا�سعة لاللتزام 

الطـــــرف �ساحــــب الطلــــب ، الإبـــــرام اتفاقيــــة النفـــاذ والربط البيني وفقا الأحكام املواد اأرقام 

. )37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33(

املــادة ) 33 (

يجـــب على املرخ�س له املهيمن موافاة الهيئة خالل )5( خم�سة اأيام باتفاقية النفاذ والربط 

البيني املوقعة بني االأطراف ، وتتوىل الهيئة مراجعة االتفاقية واعتمادها واإبالغ املرخ�س 

لـــه املهيمـــن خــــالل )45( خم�ســــة واأربعيــــن يوما من تاريخ ت�سلمها ، وتكون االتفاقية �سارية 

من اليوم التايل لتاريخ االعتماد .
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املــادة ) 34 (

للهيئـــة اأن تطلب - خالل )45( اخلم�سة واالأربعني يوما امل�سار اإليها فـي املادة )33( من هذه 

تقـدر  معلومـات  اأي  تقديـم   ، البيني  والربط  النفاذ  اتفاقية  طرفـي  من  اأي  من   - الالئحـة 

الهيئـة اأنها الزمــــة ملراجــــعة االتفاقية ، وتبداأ هذه املدة من جديد فـي كل مرة تطلب فـيها 

الهيئة معلومات ، ويلتزم طرفا االتفاقية بتزويد الهيئة بجميع املعلومات املطلوبة خالل املدة 

الزمنية التي حتددها .

املــادة ) 35 (

ال يجــــوز اعتمـــــاد اتفاقيــــة النفـــــاذ والربـــــط البينــــي اإذا قــــدرت الهيئــــة ب�سفــــة خا�ســــة  حتقق 

اأي من احلاالت االآتية :

 اأ - خمالفة اأحكام القانون .

ب - خمالفــــة اأحكـــام هــــذه الالئحــــة اأو اأي قــــرارات اأو اأوامـــــر اأو  توجيهــــات اأو غريها 

من االإر�سادات ال�سادرة عن الهيئة اأو اأي من �سروط الرتخي�س ذات ال�سلة .

ج - االإ�سرار مب�سالح املنتفعني اأو اجلمهور ب�سفة عامة .

د - االإخالل باملناف�سة العادلة .

وتقوم الهيئـة باإبــالغ الطرفـني بقرارها امل�سبــب ، ولهـــا  توجيـــه  اأي  منهمـــا  اأو كليهــما ح�ســـب 

االأحوال  باإجراء ما يلزم من تعديالت على اتفاقية النفاذ والربط البيني خالل املدة الزمنية 

التي حتددها .

املــادة ) 36 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن بن�سر اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة مبوقعه  

االإلكرتوين فـي اليوم التايل لتاريخ اعتمادها  ، على اأن يقوم  بعد موافقة الهيئة ، بحجب 

ذات   واملعلومات  للمنتفعني  ال�سرية  واملعلومات  التجارية  باملعلومات  املتعلقة  املعلومات  كافة 

الطابع  االأمني  قبل الن�سر .

املــادة ) 37 (

ت�سري اأحكام املواد )12 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ( من هذه الالئحة على اإنهاء اأو اإجراء اأي تعديل 

على اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة ، على اأن تقوم الهيئة مبراجعة واعتماد 

االتفاقية املعدلة خالل مدة اأق�ساها ) 30 ( ثالثون يوما من تاريخ ت�سلمها . 
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رابعا : اتفاقيات النفاذ والربط البيني 

فـي احلالت التي يكون فـيها اإعداد عر�ص النفاذ والربط البيني اإلزاميا

املــادة ) 38 (

يجوز للطرف امل�ستحق بعد اعتماد الهيئة لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي اأن يقدم 

طلبا معقوال اإىل املرخ�س له املهيمن للح�سول على خدمات النفاذ والربط البيني طبقا 

الأحكام و�سروط العر�س املرجعي ذاته .

املــادة ) 39 (

 يجب على املرخ�س له املهيمن التفاو�س بح�سن نية مع الطرف �ساحب الطلب ، الإبرام 

اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد ، وذلك 

فور ت�سلمه طلبا معقوال من الطرف �ساحب الطلب .

املــادة ) 40 (

مراجعة  اإجراءات  على  الالئحة  هذه  من   )  36  ،  35  ،  34  ،  33  ،  12( املواد  اأحكام  ت�سري 

واعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني املربمة وفقا لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

املعتمــد ، كمـــا ت�ســري تلــك االأحكــام علــى اإنهــاء اأو تعديــل االتفاقيــة املعتمدة مــن الهيئــة ، 

على اأن تقوم الهيئة مبراجعة واعتماد االتفاقية املعدلة خالل مدة اأق�ساها )30(  ثالثون 

يوما من تاريخ ت�سلمها . 

املــادة ) 41 (

تظل اتفاقية النفاذ والربط البيني املربمة لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة 

للتنظيــم ، وفقــا لعــر�س النفــاذ والربــط البينــي املرجعي �سارية املفعول اإىل اأن يتم اإبرام 

اتفاقية النفاذ والربط البيني اجلديدة ، وفقا لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي الذي  

تعتمده الهيئة ، ويجب اإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني اجلديدة بهذه الطريقة خالل 

)60( �ستني يوما من اعتماد عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي . 
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املــادة ) 42 (

اإذا اأحيـــل اأي نـــزاع متعلــق بالتفاو�س ب�ساأن اتفاقية جديدة للنفاذ والربط البيني ، وفقا 

للمادة )41( من هذه الالئحة اإىل الهيئة للف�سل فـيه وفقا لالئحة الف�سل فـي املنازعات ، 

يجوز للهيئة القيام باالآتي اإىل حني البت فـي النزاع :

 اأ - اأن تطلــب مـــن طرفـي التفــاو�س اال�ستمرار فـي اأداء التزاماتهما ، وفقا التفاقية 

النفاذ والربط البيني �سارية املفعول .

ب - اأن ت�سع اأحكاما موؤقتة تنظم تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني املعنية ، لتحل 

حمل اتفاقية النفاذ والربط البيني �سارية املفعول .

املــادة ) 43 (

ال يجوز اإجراء اأي تغيريات على عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد ، ما مل تقدر 

اأن هذه   - املتفاو�س  الطرف  اأو  املهيمن  له  املرخ�س  علـــى طلــب م�سبب من  بنـــاء   - الهيئـــة 

التغيريات مربرة ب�سكل مو�سوعي ،  وال ت�سكل تف�سيال غري عادل اأو متييزا غري م�سروع .

واإذا كانــت التغييــــرات املقرتحــــة حمتملــــة ال�سلــــة باأطــــراف اأخــــرى م�ستحقة ، يجوز للهيئة 

اأن جتري امل�ساورات حول التغيريات املقرتحة بعد اإخطار اأطراف التفاو�س بذلك .

البــاب الثالــث

عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

الف�صل الأول

هيكل عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته

املــادة ) 44 (

لــه املهيمــن املوفـر خلدمـة النفـاذ والربـط البينـي اخلا�سعـة للتنظيـم  يجــب علــى املرخــ�س 

متطلبات  مع  يتفق  مرجعي  عر�س  اإعداد  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  اللتزام  واخلا�سعة 

امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة ب�ساأن هيكل عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد 

االأدنى من حمتوياته ، ويعترب هذا العر�س بعد اعتماده من الهيئة منوذجا التفاقيات النفاذ 

والربط البيني ب�ساأن اخلدمات اخلا�سعة للتنظيم .  
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ويجوز للمرخ�س له املهيمن اأن يطلب من الهيئة ا�ستثناءه من بع�س تلك املتطلبات ب�ساأن 

خدمة نفاذ وربط بيني حمددة خا�سعة للتنظيم �سريطة حتقق االآتي :

 اأ - اأال يتعار�س الطلب  مع االلتزامات اخلا�سة بتلك اخلدمة .

ب - اأن يثبت  املرخ�س له املهيمن  اأن املتطلبات املعنية لي�ست ذات �سلة بخدمة حمددة 

للنفاذ والربط البيني خا�سعة للتنظيم ينطبق عليها التزام عر�س النفاذ والربط 

البيني املرجعي . 

املــادة ) 45 (

تتولــى الهيئـــة  حتديـــد متطلبــات هيكل  عـر�س النفـاذ والربـط البينـي املرجعـي واحلـد االأدنـى 

من حمتوياته املتعلقة بخدمة نفاذ وربط بيني حمددة فـي اأي من االآتي :

 اأ - مالحق اخلدمة .

ب - اأي قرارات اأو اإر�سادات اأو اأوامر اأو تعليمات اأو توجيهات �سادرة عن الهيئة .

الف�صــل الثانــي

اإجراءات اإعداد واعتماد عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

املــادة ) 46 (

يجب اإعداد واعتماد عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي ، وفقا لالإجراءات واالأطر الزمنية 

املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة ، ويجوز للهيئة - وفقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة - تعديل 

االأطر الزمنية الإجراءات اإعداد واعتماد عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي ، وذلك مبوجب 

اأي اأوامر اأو توجيهات ت�سدرها فـي هذا ال�ساأن . 

املــادة ) 47 (

يلتـــزم املرخـــ�س له املهيمن الذي يوفر خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم والتي 

تخ�ســـع اللتـــزام عــر�س النفاذ والربط البيني املرجعي مبوافاة الهيئة خالل املدة الزمنية 

التي حتددها ، مب�سودة اأوىل لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي م�ستوفــــية للـــحد االأدنـــى 

من متطلبات هذه الالئحة ، وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى وال�سيغة .
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ويجب اأن تقدم امل�سودة االأوىل فـي مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ �سريان هذه 

الالئحــة ، وذلك بالن�سبــة لعرو�س النفــاذ والربــط البيني التـــي تقدم بعــد العمل باأحكــام هذه 

الالئحة .

املــادة ) 48 (

يجب اأن تت�سمن امل�سودة االأ�سعار املقرتحة خلدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

التي تخ�سع اللتزام عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي ، على اأن يرفق بامل�سودة املعلومات 

التي تثبت التزام املرخ�س له  باملتطلبات املتعلقة بالت�سعري الواردة فـي هذه الالئحة ومالحقها 

مثل مناذج تكلفة اخلدمات والوثائق املرتبطة بها .  

املــادة ) 49 (

مبوجب  الهيئة  اإىل  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  لعر�س  االأوىل  امل�سودة  تقدم  اأن  يجب 

خطاب موقع من الرئي�س التنفـيذي للمرخ�س له املهيمـــن اأو مـــن فـي حكمـــه ، ويعتبـــر هذا 

التوقيع مبثابة اإقرار منه  با�ستيفاء هذه امل�سودة للحد االأدنــى من متطلبات هذه الالئحة ، 

وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى وال�سيغة .

املــادة ) 50 (

، للتحقق  تتولـــى الهيئــــة مراجعــــة امل�ســــودة االأولـــى لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

من ا�ستيفائها للحد االأدنى من متطلبات هذه الالئحة ، وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى 

وال�سيغة .

املــادة ) 51 (

اإذا تبني للهيئة عدم ا�ستيفاء امل�سودة االأوىل للمتطلبات امل�سار اإليها فـي املادة )50( من هذه 

الالئحة ، يلتزم املرخ�س له املهيمن باإجراء التعديالت طبقا للطريقة التي وجهت بها الهيئة ، 

وخالل املدة الزمنية التي حددتها .

املــادة ) 52 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن بن�سر امل�سودة االأوىل لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمدة 

 ، )PDF و Word( من الهيئة للت�ســاور ، وذلك فـي مكان بارز مبوقعـــه االإلكرتوين ب�سيغتـــي

وذلك خالل مدة ال جتاوز )2( يومني من تاريخ اإبالغه من الهيئة باعتماد امل�سودة االأوىل .
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املــادة ) 53 (

تتوىل الهيئة اإجراء امل�ساورات ب�ساأن امل�سودة االأوىل لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي ، 

وذلك بعد قيام املرخ�س له املهيمن بن�سر هذه امل�سودة فـي مكان بارز مبوقعه االإلكرتوين .

املــادة ) 54 (

يلتزم كل من لديه مالحظات حول امل�سودة االأولـى لعـر�س النفـاذ والربـط البينـي املرجعــي  

حمـل التـ�سـاور ، بتقدميهـا كتابـة اإلـى املرخـ�س لــه املهيمــن والهيئــة معــا ، وذلك خالل املدة 

الزمنية واالآلية التي حتددها الهيئة .

 املــادة ) 55 (

يجب اأن تتعلق املالحظات املكتوبة على امل�سودة االأوىل باأي من االآتي :  

 اأ - جعل عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي غري قابل للتنفـيذ اأو من ال�سعب تطبيقه 

عمليا .

ب - منع املناف�سة اأو احلد منها .

ج - اإحلاق ال�سرر  باملنتفعني اأو اجلمهور .

د - خمالفــة القانــون اأو هــذه الالئحة اأو القرارات اأو االإر�سادات اأو االأوامر اأو التعليمات 

اأو التوجيهات ال�سادرة عن الهيئة اأو اأي من �سروط الرتخي�س ذات ال�سلة .

املــادة ) 56 (

يجب اأن ت�ســـري املالحظـــات املكتوبة اإىل اجلـــزء والبند ذي ال�سلـــة من امل�سودة االأولـــى ، واأن يتم 

تربير اأي تعديل مقرتح ب�سكل مف�سل ، وعلى الطرف الذي يبدي مالحظاته تقدمي ن�سخة 

 )Word( فـــي �سيغــة االأولــى  امل�ســودة  اإلكرتونية مو�سحة ب�سيغة )Track Change( مــن 

تبني اأي تعديالت ومربرات ذلك . 

املــادة ) 57 (

يجوز للهيئة اأن تقدم مالحظاتها املكتوبة اإىل املرخ�س له املهيمـــن ب�ســـاأن املـــ�سودة االأولـــى ، 

على اأن تكون مبنية ب�سفة خا�سة على اأي من االعتبارات االآتية :
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 اأ - ال�سيا�سات املتعلقة بقطاع االت�ساالت .

ب - خمالفــة القانـــون اأو هــذه الالئحة اأو القرارات اأو االإر�سادات اأو االأوامر اأو التعليمات 

اأو التوجيهات ال�سادرة عن الهيئة اأو اأي من �سروط الرتخي�س ذات ال�سلة .

ج - املمار�سات العاملية املثلى ذات ال�سلة . 

د - م�سلحة املنتفعني واجلمهور ب�سفة عامة .

هـ - وجود اأي اختالفات غري معقولة اأو غري مربرة  بني اأحكام عرو�س النفاذ والربط 

البينـي املرجعيـة التي تتعلــق بتنظيم ذات خدمات النفاذ والربط البينــي اخلا�سعــة 

للتنظيم والتي تخ�سع اللتزام عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي .

املــادة ) 58 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن ببذل اجلهود املعقولة للعناية بكافة املالحظات املكتوبة  ، واأن يقدم 

اإلـــى الهيئــة خـــالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهاء الفرتة الزمنية التي حتددها 

الهيئة االآتي :

اأ - ردا تف�سيليا على جميع املالحظات فـي �سكل جدول ، يلخ�س اأي اعرتا�س اأو تعديل 

مقرتح مع تقدمي املربرات الالزمة .

ب - ن�سخــــة معدلـــة مــــن امل�ســــودة االأولــــى لعــــــر�س النفـــاذ والربـــط البينـــي املرجعـــي 

)امل�سودة الثانية( تعك�س - على وجه الدقة - االآتي :

1 - مالحظات الهيئة . 

2 - املالحظــات املكتوبــة التي تقدم خالل عملية الت�ساور والتي  تعترب ذات جدوى 

ومالئمة .

املــادة ) 59 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن بتقدمي امل�سودة الثانية من عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

اإىل الهيئة فـي ن�سختني اإحداهما نهائية واالأخرى يبني فـيها جميع التعديالت التي اأجراها  

علـــــى امل�ســــودة االأولــــى ب�سيغــــــــة )Track Change( ، وتقـــــــدم كـــــــــال الن�سختيــــــــن ب�سيغتـــي 

. )PDFو Word (
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املــادة ) 60 (

تتوىل الهيئة مراجعة امل�سودة الثانية ، ولها اأن تقرر اأي من االآتي :

 اأ - اعتمادها كعر�س نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد .

ب - توجيــه املرخـــ�س له املهيمــن باإجراء اأي تعديالت تراها الهيئة ، وفـي هذه احلالة 

يلتزم املرخ�س له املهيمن بتقدمي ن�سخة معدلة وفقا لتوجيهات الهيئة خالل )30(  

ثالثني يوما من  تاريخ توجيه الهيئة ، وتقوم الهيئة باعتمادها كعر�س نفاذ وربط 

بيني مرجعي . 

ج - توجيــه االأ�سئلة املبا�سرة اإىل املرخ�س له املهيمن واأي طرف قدم مالحظات ، وذلك 

حل�سم امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها ، وحتديد االأطر الزمنية لتقدمي الردود 

على هذه االأ�سئلة .

املــادة ) 61 (

تتوىل الهيئة درا�سة الردود على االأ�سئلة امل�سار اإليها فـي الفقرة )ج( من املادة )60( من هذه 

الالئحة ، ولها اأن تقرر اأي من االآتي : 

 اأ - اعتمادها كعر�س نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد .

ب - توجيـــه املرخـــ�س له املهيمن باإجراء اأي تعديالت تراها الهيئة الزمة وفقا الأحكام 

هـــذه الالئحـــة ، وفـي هذه احلالة يلتزم املرخ�س له املهيمن بتقدمي ن�سخة معدلة 

وفقا لتوجيهات الهيئة خـــالل ) 30 ( ثالثني يوما من تاريخ  توجيه الهيئة ، وتقوم 

الهيئة باعتمادها كعر�س نفاذ وربط بيني مرجعي .

املــادة ) 62 (

علـــى املرخــــ�س لــــه املهيمـــن ن�ســــر عـــر�س النفاذ والربــط البيـــني املرجعــــي املعتمــــد ب�سيغتـــي 

) Word و PDF ( فـي موقعـــــه االإلكرتونــــي خـــالل مـــدة ال جتــــاوز )2( يومـــني مـــن تاريـــخ 

اعتماده من الهيئة .
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املــادة ) 63 (

يجوز للهيئة فـي اأي وقت  فـي اأثناء مراجعة واعتماد عر�س النفاذ والربط البينـــي املرجعــي 

عقـــد االجتماعــــات مــع املرخـــ�س لــــه املهيمـــن واالأطراف التي قدمت مالحظاتها جمتمعني 

اأو ب�سورة منفردة ، حل�سم امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها .

الف�صــل الثالــث

اإجراءات تعديل عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد

املــادة ) 64 (

يكون تعديل عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد  مبوجب  قرار اأو توجيه من الهيئة 

اتفاقية  اأي من طرفـي  اإليها من  بناء على طلب معقول وم�سبب يقدم  اأو  نف�سها  تلقاء  من 

النفاذ والربط البيني اأو اأي طرف م�ستحق . 

املــادة ) 65 (

ال يجوز للمرخ�س له املهيمن  تعديل عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد ، اإال بعد 

موافقة الهيئة .

البيني  والربط  النفاذ  عر�س  تعديل  فـي  التفاو�س  اأطراف  من  يرغب  من  كل  على  ويجب 

التعديل  كان  واإذا   ، التف�سيلية  املربرات  الهيئة بذلك مع  اإىل  املعتمد تقدمي طلب  املرجعي 

حول  امل�ساورات  جتري  اأن  للهيئة  يجوز   ، م�ستحقة  اأخرى  باأطراف  ال�سلة  حمتمل  املقرتح 

التعديل بعد اإخطار اأطراف التفاو�س .

املــادة ) 66 (

تتوىل الهيئة مراجعة واعتماد التعديالت املقرتحة لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

املعتمد وفقا ملا تقدره الهيئة من اإجراءات تت�سم بال�سفافـية .

املــادة ) 67 (

فـيما عدا االأمور العاجلة ، تقوم الهيئة بدرا�سة جميع طلبات التعديل املتعلقة بعر�س النفاذ 

والربط البيني املرجعي ذاته  �سمن عملية ت�ساور مرة واحدة فـي العام .
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املــادة ) 68 (

يجـوز للهيئـة توجيه املرخ�س له املهيمن بتعديل عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد 

كلما راأت الهيئة احلاجة  اإىل التعديل ، وب�سفة خا�سة فـي اأي من احلاالت االآتية :

اأ - اإذا مت حتديد املرخ�س له املهيمن من قبل الهيئة كمهيمن فـي تقدمي خدمة نفاذ 

وربط بيني اأخرى اأو جديدة خا�سعة للتنظيم وتخ�سع اللتزام عر�س النفاذ والربط 

البيني املرجعي ، ويتطلب االأمر ت�سمينها فـي عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي .

ب - اإذا اأ�سبح موفر خدمات النفاذ والربط البيني لي�س مهيمنا فـي تقدمي خدمة نفاذ 

وربط بيني خا�سعة للتنظيم بعد اأن كان مهيمنا فـي تقدميها ، على اأن يخ�سع ذلك 

لفرتة انتقالية منا�سبة حتدد من قبل الهيئة مع مراعاة �سروط اأي اتفاقيات نفاذ 

وربط بيني حالية مبنية على عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي . 

ج - اإذا كانت خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة اللتزام عر�س النفاذ والربط البيني 

املرجعـــي مل تعــــد م�سنفة من قبل الهيئة كخدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم ، 

اأو اأن اإعـــداد عـــر�س النفــــاذ والربــــط البينـــي املرجعي مل يعد من �سمن االلتزامات 

الواجبة التطبيق اخلا�سة بخدمة حمددة .

د - اإذا كان هذا التعديل مطلوبا وفقا ملا ت�سدره الهيئة من اأوامر اأو قرارات اأو توجيهات 

للتنظيم  بيني خا�سعة  وربط  نفاذ  بت�سعري خدمة  املتعلقة  االأدوات  مـــن  اأو غريهـــا 

يغطيها عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي .

املــادة ) 69 (

على املرخ�س له املهيمن االحتفاظ بن�سخ اإلكرتونية من جميع الن�سخ ال�سابقة من عرو�س 

النفاذ والربط البيني املرجعية فـي موقعه االإلكرتوين .
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البــاب الرابــع

قواعد الف�صل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني

الف�صــل الأول

ت�صوية املنازعات عن طريق الو�صاطة

املــادة ) 70 (

املتعلقة  املنازعات  جميع  ت�سوية  على  االتفاق  البيني  والربط  النفاذ  اتفاقية  لطرفـي  يجوز 

باالتفاقيــــة ، عـــن طريــــق الو�ساطــــة ،  وذلـــك خالل مدة اأق�ساها  )45( خم�سة واأربعون يوما 

النفاذ  خدمة  لتقدمي  معقوال  طلبا  للخدمة  املوفر  الطرف  فـيه  يت�سلم  الذي  التاريخ  من 

والربط البيني من الطرف امل�ستحق للخدمة ، وذلك بالن�سبة للمنازعات التي تن�ساأ  فـي اأثناء 

التفاو�س الإبرام االتفاقية .

اأما بالن�سبة للمنازعات الناجمة عن تنفـيذ اتفاقية النفاذ والربط البيني با�ستثناء منازعات 

اأق�ساها )45(  الفوترة فـيكون على الطرفـني االتفاق على اللجوء اإىل الو�ساطة خالل مدة 

خم�سة واأربعون يوما من تاريخ ت�سليم اإخطار مكتوب من قبل الطرف املتظلم من اتفاقية 

النفاذ والربط البيني اإىل الطرف االآخر يت�سمن تفا�سيل النزاع .

املــادة ) 71 (

فـي حالة االتفاق على اللجوء اإىل الو�ساطة ، يلتزم طرفا النزاع باإخطار الهيئة بذلك  وتعيني 

و�سيط اأو جمل�س و�ساطة خالل مدة ال تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االتفاق . 

واإذا مل يتفق الطرفان على تعيني الو�سيط اأو جمل�س الو�ساطة خالل املدة امل�سار اإليها ، تقوم 

الهيئة بتعيينه . 

املــادة ) 72 (

تبداأ عملية الو�ساطة فور تعيني الو�سيط اأو جمل�س الو�ساطة .
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املــادة ) 73 (

الزمني للو�ساطة  االإطار  الو�ساطة مبا فـي ذلك  اإجراءات  النــزاع االتفاق على  علــى طرفـــي 

وذلك خالل مدة اأق�ساها )7( �سبعة اأيام من بدء عملية الو�ساطة ، واإذا مل يتفق الطرفان على 

هذه االإجراءات تقوم الهيئة بتحديد اإجراءات الو�ساطة .

املــادة ) 74 (

ب�سببها  اأو  الو�ساطة  االف�ساح عنها خالل عملية  يتم  التي  والبيانات  املعلومات  تكون جميع 

�سريـــة ، وال يـجـــوز ن�ســـر مــــداوالت عمليــــة الو�ساطــــة على العموم ما مل يتفق طرفا النزاع 

على خالف ذلك .

املــادة ) 75 (

على الو�سيط اأو جمل�س الو�ساطة اإ�سدار تو�سياته خـالل  )30 (  ثالثني يـــوما مـــن حتديـــد 

اإجراءات  الو�ساطة  وذلـــك ما مل يتفق الطرفان على مدة اأطول ، وفـي جميع االأحوال يلتزم 

الو�سيط اأو جملـــ�س الو�ساطة باإ�سدار تقريــــر مفــــ�سل كتابــــة موقعــــا منـــه ، علـــى اأن يت�سمن  

امل�سائل حمل النزاع ، والتو�سية ال�سادرة ب�ساأنها ، وتلك التي  تعذر حلها بالو�ساطة وال تزال 

حمل نزاع ومقرتحاته ب�ساأنها مع ت�سبيب كل  مقرتح ، وذلك خالل )5( خم�سة اأيام من تاريخ 

اإ�سدار التو�سية اأو من تاريخ انتهاء عملية الو�ساطة .

املــادة ) 76 (

يتحمل طرفا النزاع جميع  التكاليف بالت�ساوي ، ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك .

املــادة ) 77 (

تتوىل الهيئة الف�سل فـي النزاع الذي ين�ساأ بني طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا 

الأحكام نظام الف�سل فـي املنازعات ال�سادر بالقرار رقم 2010/144 ، وذلك بنــاء علــى طلـب اأي 

منهما ، فـي اأي من احلاالت االآتية :

اأ -  اإذا مل يتفق طرفا النزاع على اللجوء اإىل الو�ساطة .

ب - اإذا اعرت�س اأي من طرفـي النزاع على تو�سية الو�سيط اأو جمل�س الو�ساطة .

ج- اإذا تعذر ت�سوية النزاع عن طريق الو�ساطة .
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وت�ستثنى  احلالتان امل�سار اإليهما فـي البندين )ب( و )ج( من هذه املادة من تطبيق االإجراءات 

التمهيدية املن�سو�س عليها فـي املادة )15( من النظام امل�سار اإليه .

املــادة ) 78 (

ال تكــــون الهيئــــة ملزمــــة بتو�ســــيات الو�سيــــط اأو جملــــ�س الو�ساطــــة ، ويجــــوز للهيئـــة طلـــب 

اأي معلومات الزمة للف�سل فـي املنازعات من اأي من الطرفـني .

الف�صــل الثانــي

منازعـــات الفوتـــرة

املــادة ) 79 (

يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني - بالن�سبة ملنازعات الفوترة - باإحالتها اإىل خبري 

يتم اختياره باتفاقهما .

اإخطار  اأيام من تاريخ  الفوترة خالل )5( خم�سة  فاإذا مل يتفق الطرفان على اختيار خبري 

الطرف االآخر بتفا�سيل نزاع الفوترة ، تقوم الهيئة بناء على طلب اأحد طرفـي النزاع بتعيني 

خبري من قائمة خرباء الفوترة التي يقدمها كل طرف من طرفـي النزاع اأو من قائمة تعدها 

الهيئة لهذا الغر�س .

املــادة ) 80 (

يلتـــــزم خبـــيـــر الفوتــــرة باإ�ســـــدار تو�سيــة موقعــة ب�ســـاأن النـــزاع خــالل مــــدة ال جتـــاوز )10( 

ع�سـرة اأيـام مـن تاريـخ اإحالة النزاع اإليه ، ويتحمــل الطـرف الـذي ت�ســدر التو�سية فـي غري 

م�سلحته تكاليف اخلبري ، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك . 

 املــادة ) 81 (

يجوز الأي من طرفـي النزاع  االعرتا�س على تو�سية اخلبري ، وذلك مبوجب طلب يقدمه 

كتابة اإىل الهيئة خالل )5( خم�سة اأيام مـــن  ت�سلمـــه التو�سيـــة ، مرفقـــا بـــه ن�سخـــة مكتملـــة 

من تو�سيات خبري الفوترة �ساملـــة مربراتهـــا وو�سفـــا للق�سايـــا التـــي ال تـــزال حمل نزاع ،  

ومقرتحات خبري الفوترة ب�ساأنها ، وتقدمي اأي معلومات تطلبها الهيئة .
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وتتوىل الهيئة الف�سل فـي النزاع وفقا لنظام الف�سل فـي املنازعات ، وي�ستثنى النزاع  فـي هذه 

املادة )15( من نظام الف�سل  احلالة من تطبيق االإجراءات التمهيدية املن�سو�س عليها فـي 

فـي املنازعات .

البــاب الرابــع 

اجلــزاءات

 املــادة ) 82 (

فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة توجه الهيئة اإىل املخالف اإخطارا مكتوبا يت�سمن االآتي :

 اأ - و�سف املخالفة التي مت ارتكابها .

ب - حتديد الفرتة الزمنية التي يتعني على مرخ�س خدمات االت�ساالت العامة الرد 

خاللها على االإخطار املكتوب ، على اأال تقل عن ) 30 ( ثالثني يوما .

ج - الغرامة االإدارية التي تقدرها الهيئة .

فاإذا م�ست املدة املذكورة دون رد ، اأو كان الرد املقدم غري مقبول من الهيئة ، تفر�س الهيئة  

الغرامة االإدارية .

 املــادة ) 83 (

مع عدم االإخالل باأي جزاء من�سو�س عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت اأو فـي اأي قانون اآخر 

اأو تراخي�س االت�ساالت ، للهيئة فـي حالة ثبوت ارتكاب املرخ�س له اأي من املخالفات الواردة 

اأحكام املادة  فـي اجلدول االآتي ، فر�س الغرامات االإدارية املبينة قرين كل منها مع مراعاة 

)82( من هذه الالئحة .

وتفر�س على املخالف غرامة اإدارية ال تقل عن ) 1000( األف ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر 

فـيه املخالفة بعد اليوم التايل لتاريخ فر�س الغرامة ، وذلك دون التقيد باملادة )82( من هذه 

الالئحة .

وفـي جميع االأحوال ت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
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املخالفــةم
احلد الأدنى للغرامة 

بالريال العماين

1

خمالفــــة املرخــ�س لـــــه اأي مــــن االلتزامـــــات الــــــواردة 

 ، فـي الف�سل الثاين من الباب االأول من هذه الالئحة 

فـيما عــدا  املــادة )12( ، فـــاإذا كــــان املخالف مرخ�س لــــه 

غري مهيمــن يكــون احلـــد االأدنـــى للغرامـــة )15000( 

خم�سة ع�سر األـــف ريــال عمانـــي ، اأما اإذا كــــان املخالف 

للغرامــــة  االأدنـــى  احلــــد  فـــاإن  مهيمـــن  لـــه  مرخــ�س 

)50000( خم�سون األف ريال عماين .  

 )10000(

ع�ســرة اآالف  

2

خمالفــة املرخ�س لـــه غيـــــر املهيمــن اأي من االلتزامات 

الواردة فـي الف�ســل االأول من البـــاب الثانـــي مـــن هــــذه 

الالئحة .

)15000(

 خم�ســة ع�ســر األــف 

3

خمالفة املرخ�س لــه املهيمــن  االلتزامات التي تنطبق 

والربــــط  النفــــاذ  خدمــــات  تقدمي  علــى  تلقائي  ب�سكل 

البيني اخلا�سعة للتنظيم  الواردة  فـي الف�سل الثانـــــي 

من الباب الثاين .

 )50000( 

خم�ســون األــف 

4

التقديرية  االلتزامات  املهيمن  له  املرخ�س  خمالفة 

اخلا�سة بخدمة حمددة الواردة فـي الف�سل الثاين

 من الباب الثاين .

 )50000(

خم�ســون األــف 

5

املتعلقــــة  االلتزامــــات  املهيمــــن  لـــه  املرخــ�س  خمالفـــة 

البينـــــــي  والربـــــــــط  النفــــــاذ  اتفاقيــــــــات  مبفاو�ســـــــات 

اإعـــداد عــر�س النفــاذ  فـي احلــاالت التــي يكــــون فـيهـــا 

والربط البيني  غري اإلزاميا .

 )50000(

خم�ســون األــف 
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املخالفــةم
احلد الأدنى للغرامة 

بالريال العماين

6

خمالفة املرخ�س له املهيمن االلتزامات  املتعلقة 

باإجراءات تعديل عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

املعتمد .

 )50000( 

خم�ســون األــف 

7

لـــــه املهيمــــن االلتزامــــات املتعلقــة  خمالفــــة املرخـــ�س 

مبفاو�سات اتفاقيات النفاذ والربط البيني فـي احلاالت 

البيني  والربط  النفاذ  عر�س  اإعداد  فـيها  يكون  التي 

اإلزاميا .

 )50000(

خم�ســون األــف 

8

عدم قيام املرخ�س له املهيمن بتزويد الهيئة مب�سودة 

اأوىل لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي م�ستوفـية 

للحد االأدنى من متطلبات النطاق واملحتوى وال�سيغة 

النفــــاذ  عــــر�س  هيكــــل  ملحــــق  فـي  عليهـــا  املن�سو�س 

والربط البيني املرجعي واحلد االأدنى من حمتوياته 

املرفق بهذه الالئحة ، ووفق الطريقة واالأطر الزمنية 

املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

 )100000(

مائــة األــف 

9

عدم قيام املرخ�س له املهيمن بتزويد الهيئة بخطاب 

موقع  بوا�سطة الرئي�س التنفـيذي للم�سغل املهيمن اأو 

من فـي حكمه وفقا حلكم  املادة )49( من هذه الالئحة . 

 )100000(

مائــة األــف 

10

االأوىل  امل�سودة  بتعديل  املهيمن  له  املرخ�س  قيام  عدم 

لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي طبقا لتوجيهات 

الهيئة وفق الطريقة واالأطر الزمنية املن�سو�س عليها 

فـي هذه الالئحة .

 )100000(

مائــة األــف 
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املخالفــةم
احلد الأدنى للغرامة 

بالريال العماين

11

عدم قيام املرخ�س له املهيمن بتزويد الهيئة بتعليقاته 

املف�سلة  على املرئيات امل�ستلمة بوا�سطته ب�ساأن امل�سودة 

االأوىل لعـر�س النفاذ والربـــط البينـــي املرجعـــي وفـــق 

هذه  فـي  عليها  املن�سو�س  الزمنية  واالأطر  الطريقــة 

الالئحة .

)100000( 

مائــة األــف 

12

عدم قيام املرخ�س له املهيمن بتزويــــد الهيئـــة بامل�ســـودة 

الثانيـــة لعـــر�س النفاذ والربـــط البينــي املرجعــي وفــق 

الطريقــة واالأطر الزمنية املن�ســــو�س عليهــا فـــي هــذه 

الالئحة .

 )100000(

مائــة األــف 

13

عدم قيام املرخـ�س لـــه املهيمـــن بالرد علــى اأي اأ�سئلـــة 

واالأطر  الطريقــة  وفق  الهيئـــة  بوا�سطـــة  اإليــه  توجــه 

الزمنية املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

 )100000 (

مائــة األــف 

14

عدم قيام املرخ�س له املهيمن باإجراء اأي تعديالت على 

امل�سودة الثانية لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

واالأطـــــر  الطريقــــة  ووفق  الهيئــــة  لتوجيهــــات  طبقــــا 

الزمنية املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

)100000( 

مائــة األــف 

15

عدم قيام املرخ�س له املهيمن بتقدمي امل�سودة النهائية 

العتمادهـــا  املرجعــي  البينــي  والربـــط  النفــاذ  لعر�س 

وتبنيها بقرار نهائي وفقا الأحكام هذه الالئحة .

 )100000(

مائــة األــف 
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 امللحــق رقــم )1(

هيكل عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته

اأول : هيكل عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

يجب اأن تتم هيكلة عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي على النحو االآتي :

االأحكـــام وال�ســـروط العامــــة الواجبــــة التطبـــيق ، علـــى اأن يتـــم بيانهــا فــي اجلــزء  اأ - 

الرئي�سي من عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي . 

جـــداول عـــر�س النفـــاذ والربط البيني املرجعي ،  على اأن تت�سمن ب�سفة خا�سة  ب - 

حتديد االأ�سعار التي يجب تقا�سيها مقابل احل�سول على خدمات النفاذ والربط 

 ، املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  لعر�س  تخ�سع  والتي  للتنظيم  اخلا�سعة  البيني 

الواردة  التطبيق  الواجبة  الت�سعيــــر  ملنهجيــــة  االأ�سعــــار وفقــــا  هــــذه  واأن حتت�ســـب 

فـي االلتزامات اخلا�سة بخدمة حمددة والتي تنطبق على خدمات النفاذ والربط 

البيني اخلا�سعة للتنظيم .

املالحق الفنية املتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم والتي  ج - 

تخ�سع لعر�س النفاذ والربط البيني املرجعي مبا فـي ذلك كتيبات الت�سغيل .

ثانيا : احلد الأدنى من املوا�صيع التي يتناولها عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

1 - البدء واملدة والتعديل 

1 - 1-  يبداأ �سريان عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي من التاريخ الذي حتدده 

الهيئة فـي قرار اعتماد العر�س . 

1 - 2 - ي�ستمر عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي فـي ال�سريان اإىل اأجل غري 

م�سمى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك .

وفقــا  دوري  لتعديــل  املرجعــي  البينــي  والربط  النفاذ  - قد يخ�سع عر�س   3  -  1

للطريقة املبينة فـي الف�سل الثالث من الباب الثالث من هذه الالئحة .
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2 - تبادل املعلومات 

يجب اأن يت�سمن عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي االإجراءات واالأطر الزمنية 

الالزمة لتبادل املعلومات بني املرخ�س له املهيمن والطرف �ساحب الطلب ومنتفع 

البيع باجلملة لت�سهيل تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم .

3 - تنبوؤات حركة الت�صالت 

3 - 1 - يجب اأن يحدد عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي اإطارا يتمكن مبوجبه 

منتفع البيع باجلملة من تزويد املرخ�س له املهيمن بتنبوؤات دورية تت�سمن 

تفا�سيل معقولة عن احلجم املتوقع للحركة / البيانات خالل اإطار زمني 

معقول . 

3 - 2 - يجب على املرخ�س له املهيمن التعامل ب�سرية مع حمتوى تنبوؤات احلركة / 

البيانات التي يوفرها منتفع البيع باجلملة وفقا ملتطلبات ال�سرية و�سبل 

حماية اأمن املعلومات املن�سو�س عليها  فـي هذه الالئحة .

3 - 3 - يجب اأن ي�سمح عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي بهام�س خطاأ معقول 

لتنبوؤات احلركة الأغرا�س التخطيط ، واأن يحدد هام�س اخلطاأ املعقول . 

اإلزام منتفع  البيني املرجعي  النفاذ والربط  اأن يت�سمن عر�س  4 - ال يجــوز   - 3

البيـــع باجلملـــة �ســـداد تعويــ�س للطرف املوفر عن التنبوؤات غري الدقيقة 

اأو غري ال�سحيحة التي تكون خارج حدود هام�س اخلطاأ املعقول .

  )SLAs( واتفاقيــات م�صتــوى اخلدمـــة )KPIs( اأهم موؤ�صـرات الأداء  - 4

 )SLGs( و�صمانات م�صتوى اخلدمة

االأداء  موؤ�سرات  اأهم  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  يت�سمن  اأن  يجب 

املعقولة وغري التمييزية واتفاقيات م�ستوى اخلدمة ، و�سمانات م�ستوى اخلدمة 

التـــي يجـــب تطبيقهـــا اإذا تعيــــن توفـريهـــا وفقا لاللتزام اخلا�س بخدمة حمددة 

اأو وفقا الأي قرارات اأو اإر�سادات اأو اأوامر اأو تعليمات اأو توجيهات �سادرة عن الهيئة . 

حول كال من االآتي :
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4 - 1 - احلد االأدنى مل�ستوى جودة اخلدمة

احلــد  املرجعـــي  البينــي  والربـط  النفاذ  عـــر�س  يحـــدد  اأن  يجــب   - 1 - 1 - 4

االأدنــى مـــن معاييـــر جــــودة اخلدمــــة ، وت�سمــــل ب�سفـــــة خا�ســــة 

باتفاقيات  يقــا�س مقابلها االلتزام  التــي  االآتيـــة  االأداء  موؤ�ســـرات 

م�ستــوى اخلدمــة الواجبــة التطبيــق ، ما مل تقرر الهيئة خالف 

ذلك :

- املدة الزمنية امل�ستغرقة فـي بدء اإجراء مكاملة .

- ن�سبـــــة املكاملــــــات الفا�سلـــــة )يعبـــــر عنهــــــا كن�سبــــــة مئويــــة من 

حماوالت اإجراء املكاملة( .

- ن�سبة املكاملات الفا�سلة الإجمايل عدد املكاملات .

- جناح اإر�سال البيانات .

- الوقت امل�ستغرق لتوفـري الربط لطلبات اخلطوط .

- دقة الفوترة .

- عامل االزدحام .

- توافر اخلدمة . 

4 - 1 - 2 - يجــب اأن تتوافـــق  متطلبــات و�سـع وتنفـيذ موؤ�سرات االأداء للحد 

قرارات  اأي  متطلبات  مع  اخلدمة  جــودة  م�ستويــات  مــن  االأدنــى 

اأو اإر�ســادات اأو اأوامــر اأو تعليمات اأو توجيهات �سادرة عن الهيئة 

الأغــرا�س تنظيم م�ستويـــات جـــودة اخلدمـــة الواجبـــة التطبيـــق 

لتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني .
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4 - 2 - طلب اخلدمة وتوفـريها /ت�سليمها

اأهم  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  يحدد  اأن  يجب   - 1 - 2 - 4

موؤ�سرات االأداء التالية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات 

م�ستوى اخلدمة الواجبة التطبيق لطلب اخلدمة وتوفـريها ، 

ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك :

اأ - طلب اخلدمة

    - عدد الطلبات املكتملة خالل فرتة مرجعية حمددة .

املرفو�سة خالل فرتة مرجعية  للطلبات  املئوية  الن�سبة   -

حمــــددة بعــــد اجتيـــــاز مرحلـــــة املراجعــــة االأولية بنجاح 

)مرحلة التحقق االإداري على �سبيل املثال( .

ب - توفـري/ ت�سليم اخلدمة

- متو�سط الوقت الذي يتم فـيه تقدمي اخلدمة .

املئوية لعدد مرات االنتهاء من تقدمي اخلدمة  الن�سبة    -

فـي اأو قبل التاريخ املحدد .

- الدقة فـي تقدمي اخلدمة )مثال الن�سبة املئوية لالأعطال 

تالية  االإبالغ عنها خالل فرتة زمنية حمددة  التي يتم 

مبا�سرة لتقدمي اخلدمة( .

ج - االإجراءات واجلدول الزمني لتقـدمي الطلبات واالختبار 

وتوفـري اخلدمة ، وي�سـمل ذلك :

- االأطر الزمنية واإجراءات تقدمي ومراجعة طلب اخلدمة .

- االأطر الزمنية واإجراءات قبول/ رف�س طلب اخلدمة .

- االأطر الزمنية واإجراءات التفاو�س ب�ساأن طلب اخلدمة .
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والربط  النفاذ  خدمة  اختبار  واإجراءات  الزمنية  االأطر   -

البيني اخلا�سعة للتنظيم .

والربط  النفاذ  خدمة  قبول  واإجراءات  الزمنية  االأطر   -

�ساحــب  الطــرف  بوا�سطـــة  للتنظيــــم  اخلا�سعــة  البينــي 

الطلب ومنتفع البيع بالتجزئة .

- الظروف التي ي�سمح فـيها للم�سغل املهيمن بوقت اإ�سافـي 

اإ�سافـيــــة  معلومـــــات  وطلــــب  اخلدمـــــة  طلـــــب  ملراجعــــة 

من الطرف �ساحب الطلب .

�سدادها  يتم  التطبيق  واجبــــة  اإلغــــاء  ر�سوم  اأي  حتديد   -

بوا�سطة الطرف �ساحب اخلدمة ومنتفع البيع باجلملة 

الإلغاء اخلدمة قبل تاريخ الت�سليم ومنهجية اإلغائها .

4 - 3 - ت�سغيل ال�سبكة وال�سيانة

اأهم  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  يحدد  اأن  يجب   - 1 - 3 - 4

موؤ�سرات االأداء االآتية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات 

م�ستوى اخلدمة الواجبة التطبيق لت�سغيل ال�سبكة وال�سيانة ، 

اإذا قدرت الهيئة �سرورة ذلك :

متو�ســــط الوقــــــت )بال�ساعــــات( بيــــن االإبـــالغ عـــــن عطـــل   -

ومعاجلتــه .

اإجمالـــي وقت االنقطاع ب�سبب اأعمال ال�سيانة ، ويعرب عنه   -

فرتة  خالل  الت�سغيلي  الوقت  اإجمايل  من  مئوية  كن�سبة 

مرجعية حمددة .

عنها  ويعرب   ، امل�ستكملة  الوقائية  ال�سيانـــة  اأعمــــال  عـــدد   -

ينجزها  التي  ال�سيانة  اأعمال  اإجمايل  من  مئوية  كن�سبة 

املرخ�س له املهيمن .
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4 - 3 - 2 - يجب اأن يت�سمن عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي التزام 

بـــاأي  املرخ�س له املهيمن ومنتفع البيع باجلملـــة باالإخطـــار 

اأي  اأو  اأو وقائيـــة(  �سيانة )�سواء كانت ذات طبيعة عالجيــــة 

اأعمال ت�سغيلية جمدولة )�ساملة اأي انقطاعات اأو حتديثات 

 ، واأنظمتهمــــا  لهمــــا  التابعــــة  ب�سبكات االت�ساالت  جمدولـــة( 

والتي �ستوؤثر اأو قد توؤثر على تقدمي خدمة نفاذ وربط بيني 

خا�سعة للتنظيم حتت عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي ، 

ويجـــب االإبـــالغ عــــن اأي نتائـــج متوقعة ب�سكل معقول نتيجة 

لهذه ال�سيانة اأو االأعمال الت�سغيلية .

 4 - 3 - 3 - يــــجب اأن يكــــون احلــــد االأدنـــــى من فرتة االإخطـــار الـــواردة 

لل�سمـــاح  كافـيــا  املرجعي  البيني  والربط  النفـــاذ  عـــر�س  فـي 

ا�ستعداداته  باتخاذ  البيني  والربط  النفاذ  اتفاقية  لطرف 

املعقولة للحد من اأي انقطاع تت�سبب فـيه ال�سيانة اأو االأعمال 

الت�سغيلية املجدولة .

4 - 3 - 4 - يجــــــب اأن ينــــ�س عــــر�س النفــــاذ والربــــط البينــــي املرجعــــي 

على وجوب االإخطار باحلاالت الطارئة اأو ال�سيانة اأو االأعمال 

اأو بعد بدء  اأ�سرع وقت ممكن قبل  الت�سغيليـــة املجدولــــة فـي 

اأي من تلك احلاالت .

4 - 3 - 5 -  يجــــوز اأن ينـــــ�س عــــر�س النفـــــاذ والربــــط البينـــــي املرجعــــي 

على فر�س �سرط جزائي يتفق مع طبيعة املخالفة فـي حالة 

الف�ســـل فــــي الوفــــاء مبتطلبــــات االإخطــــار الواردة فـي البنود 

)6-1( و )7-1( و )7-2( من امللحق رقم )1( من هذه الالئحة .
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علــى املرخـــ�س لـــه املهيمـــن االحتفاظ ب�سجــــــالت تف�سيليــــة   - 6 - 3- 4  

اللتزامه مبتطلبات هذا البند ، وعليه تقدمي تقارير تت�سمن 

وذلك   ، الهيئة  تطلبها  التي  ال�سيغة  وفق  املطلوبة  البيانات 

على اأ�سا�س ن�سف �سنوي .

4 - 4 - االإبالغ عن االأعطال واإ�سالحها

يجـــب اأن يـــحدد عـــر�س النفاذ والربط البيني املرجعي اأهم   - 1 - 4 - 4

موؤ�سرات االأداء االآتية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات 

االأعـطال  عن  لالإبالغ  التطبيق  الواجبة  اخلدمـــة  م�سـتـــوى 

واإ�سالحها ، ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك :

اأ - ن�سبة االأعطال املبلغ عنها لكل خط/ و�سلة فـي ال�سنة .

ب - متو�سط الوقت امل�ستغرق الإ�سالح االأعطال .

التاريخ  اأو قبل  اإ�سالحها فـي  التــــي يتم  ج - عــــدد االأعطــــال 

املقرر ، ويعرب عنها  كن�سبة مئوية من اإجمايل االأعطال 

التي مت االإبالغ عنها .

يجـــــب اأن ينـــــ�س عــــر�س النفــــاذ والربــــط البينـــــي املرجعــــــي   - 2 - 4 - 4

اأنظمة  اأو  االت�ساالت  �سبكات  فـي  يحدث  عطل  اأي  اأن  على 

املرخ�س له املهيمن اأو منتفع البيع باجلملة ويوؤثر اأو قد يوؤثر 

على تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

حتــت عــر�س النفــاذ والربط البيني املرجعي ، يجب االإبالغ 

عنه فورا للطرف االآخر فـي اتفاقية النفاذ والربط البيني .

يجـــب و�ســــع االأطــــر الزمنيـــة واالإجـــراءات الالزمة لعمليات   - 3 - 4 - 4

الذي  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  �سمن  االإبالغ 

يجب اأن ي�سمل ب�سفة خا�سة التفا�سيل االآتية :
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 اأ - طبيعة العطل ومدته املتوقعة .

العطل على خدمة  اأو قد يوؤثر بها  التي يوؤثر  ب - الطريقة 

النفاذ  عر�س  حتت  للتنظيم  خا�سعة  بيني  وربط  نفاذ 

والربط البيني املرجعي .

ج -  الوقت املقدر املطلوب الإ�سالح ذلك العطل .

4 - 4 - 4 - على املرخ�س له املهيمن االحتفاظ ب�سجالت تف�سيلية تبني 

التزامه اأو عدم التزامه بهذه املتطلبات وعليه تقدمي تقارير 

تت�سمن البيانات املطلوبة وفق ال�سيغة التي تطلبها الهيئة ، 

وذلك على اأ�سا�س ن�سف �سنوي .

يجب اأن ين�س عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي على اأن   - 5 - 4 - 4

وفق  للخدمة  املوفر  الطرف  بوا�سطة  االأعطال  اإ�سالح  يتم 

اتفاقيات م�ستويات اخلدمة املعقولة وغري التمييزية .

4 - 5 - املعايري واملوا�سفات الفنية

اأن يت�سمــن عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي و�سفا للمعايري  يجب 

واملوا�سفات الفنية التي تنطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة 

للتنظيم مغطاة فـي عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي واأن يتم و�سع 

هذه املعايري واملوا�سفات فـي جداول على اأن تتوافق  مع املعايري الدولية 

املعمول بها .

4 - 6 - تطوير خدمات النفاذ والربط البيني اجلديدة

املرجعـــي  البينـــي  والربط  النفـــاذ  عـــر�س  يت�سمـــن  اأن  يجـب   - 1 - 6 - 4

والتجاري  الفني  للتطوير  وا�سحة  زمنية  اإجراءات وجداول 

الأي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خا�سعة للتنظيم يطلبها 

الزمنية  واجلداول  االإجراءات  ذلك  فـي  مبا  م�ستحق  طرف 

الالزمـــة لدرا�ســـة جدوى هذه اخلدمات اجلديدة اخلا�سعة 

للتنظيم .
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اأي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة  اأن يت�سـمن تطوير  يجب   - 2 - 6 - 4

واإجراءات  زمنية  ، جداول  اأدنــــى  كحــــد   ، للتنظيــــم  خا�سعـــــة 

لتحقيق االآتي :

اأ - مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .

ب - التفاو�س ب�ساأن خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .

ج - تطوير خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .

د - اختبار خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .

بوا�سطة  البيني اجلديدة  والربــط  النفـــاذ  قبــــول خدمـــة   - هـ 

الطرف �ساحب الطلب .

على  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  ين�س عر�س  اأن  يجب   - 3 - 6 - 4

وجوب اإخطار الهيئة فورا باأي خطوات يتفق عليها من قبل 

طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني ملعاجلة اأي طلب يتم 

خا�سعة  جديدة  بيني  وربط  نفاذ  خدمة  لتوفـري  تقدميه 

للتنظيم .

تعديــل   ، ذلــك  العامــة  امل�سلحة  اقت�ست  كلما   ، للهيئة  يجوز   - 4 - 6 - 4

 ، املرجعـــي  بالعـــر�س  الــواردة  الزمنية  واجلداول  االإجراءات 

البيني  والربط  النفاذ  اتفاقـــية  مـــن طرفـي  تطلـــب  اأن  ولهــا 

والربط  النفاذ  والتجاريـــة خلدمة  الفنيــة  التفا�سيــل  اإتاحــة 

البيني اجلديدة جلميع االأطراف االأخــرى امل�ستحقـــة ، وطلـــب 

م�ساهمتهم وم�ساركتهم فـي عملية تطوير املنتج اأو اخلدمة .
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4 - 7 - االأ�سعار والفوترة وال�سداد

اأ�سعار  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  يحدد  اأن  يجب   - 1 - 7 - 4

كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم ، ي�سملها عر�س 

النفاذ والربط البيني املرجعي ، ويجب حتديد هذه االأ�سعار 

على اأ�سا�س منهجية الت�سعري الواجبة التطبيق على كل خدمة 

، ي�سملها عر�س  نفاذ وربط بيني ذات �سلة خا�سعة للتنظيم 

النفاذ والربط البيني املرجعي .

يجب اأن يت�سمن جدول عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي   - 2 - 7 - 4  

 ، املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  بعـــر�س  امللحــــق  ال�سلــــة  ذو 

االأ�سعار التي تطبق على كـــل خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة 

البيني  ، وخا�سعــــة اللتـــزام عـــر�س النفاذ والربط  للتنظيــــم 

املرجعي .

يجب اأن يت�سمن جدول عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي   - 3 - 7- 4 

ذو ال�سلة ، مبداأ املحا�سبة الذي �سيطبق )ما اإذا كانت املحا�سبة 

مبنيــة علــى اأ�ســا�س اال�ستخــدام اأو عــدم اال�ستخــدام( عــلى كــل 

خدمــة نفـــاذ وربــط بينــي خا�سعــة للتنظيــم ، يغطيهــا عــر�س 

النفاذ والربط البيني املرجعي .

يجب اأن تن�س جداول عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي   - 4 - 7 - 4

وعدم  اال�ستخدام  اأ�سا�س  على  االأ�سعار  احت�ساب  على منهجية 

اال�ستخدام ، وي�سمل ذلك :

حتديــــد وحــــدة الفوتــــرة املالئمــــة فــــي حالــــة االحت�ســـاب  اأ - 

على اأ�سا�س اال�ستخدام .
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ب - عن�ســــر اخلدمــــة فـيمــــا يتعلــــق بال�سعــــر الواجــب ال�سداد 

فـي حالة االحت�ساب على اأ�سا�س عدم اال�ستخدام .

يجب اأن تن�س جداول عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي   - 5 - 7 - 4

علــى فتــرة الفوتــرة ، لتقديــم خدمات النفاذ والربط البيني 

املحددة التي يغطيها عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي .

املرجعــي  البينـــي  والربــــط  النفـــــاذ  عــــر�س  ينــــ�س  اأن  يجـــب   - 6 - 7 - 4

على اإجراءات حت�سيل وت�سجيل وتبادل وحفظ بيانات �سجل 

لالحت�ساب  تخ�سع  مكاملـة  لكــل   )CDR( املكاملــــات  تفا�سيـــل 

علــى اأ�ســا�س اال�ستخدام ، وكذلك ال�سيغة التي تقدم بها هذه 

البيانات ملنتفع البيع باجلملــة ، وحتــدد هــذه االإجــراءات هويــة 

الطرف امل�سوؤول عن حت�سيل وت�سجيل وتبادل وحفظ بيانات 

�سجل تفا�سيل املكاملات .

على  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  ين�س  اأن  يجب   - 7 - 7 - 4

ذات  واالأحكام  الكلي  املبلغ  ا�ستحقــاق  وتاريـــخ   ، ال�ســـداد  عملة 

ال�سلة ب�سداد ال�سرائب الواجبة على مبلغ الفاتورة ، اإن كان 

ذلك قابال للتطبيق .

يجب اأن ين�س عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي على نظم   - 8 - 7- 4

اإعــداد الفواتيـــر ، بحيـــث ي�سمــن اأن اأي فاتــورة يتــم تقدميهــا 

بوا�سطة م�سغل مهيمن ، ت�ستمل ب�سفة خا�سة على املعلومات 

االآتية :

فتـــــرة الفوتــــرة ذات ال�سلــــــة )حتديــــــد تواريــــــخ البدايــــــة  اأ - 

والنهايــة( .
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�سافـي املبلغ االإجمايل )بالعملة ذات ال�سلة( . ب - 

مبلغ ال�سريبة ذات ال�سلة ، اإن وجدت . ج - 

اإجمايل املبلغ امل�ستحق ، بالعملة ذات ال�سلة . د - 

تاريخ الفاتورة ، اأي التاريــخ الــذي اأر�سلــت فـيــه الفاتـــورة  هـ - 

بوا�سطة املرخ�س له املهيمن .

تاريخ ا�ستحقاق املبلغ الكلي . و - 

يجب اأن حتدد جداول عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي   - 9 - 7 - 4

اأحكام الفوترة التي يجب تطبيقها فـي حالة رفع اأو تخفـي�س 

كفاءة خدمة ، خالل فرتة زمنية حمددة .

4 - 8 - نزاعات الفوترة

يجب اأن ين�س عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي على اإجراءات حمددة 

حلل نزاعات الفوترة ، على اأن تتوافق هذه االإجراءات مع متطلبات قواعد 

الف�سل فـي منازعات النفاذ والربط البيني .

4 - 9 - ال�سمان املايل

يجــوز للطــرف موفــر اخلدمــة  اأن يطــلب مــن الطرف �ساحب   - 1 - 9 - 4

الطلب ، تقدمي �سمان مايل معقول ومتنا�سب بناء على معايري 

مو�سوعية ، ل�سمان التزام الطرف �ساحـب الطلــب ب�ســروط 

واأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني ، وخ�سو�سا تلك املتعلقة 

خالل  ال�سمان  هذا  تقدمي  طلب  يكون  اأن  ويجوز   ، بال�سداد 

مدة زمنية معينة .
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4 - 9 - 2 - يجوز تقدمي ال�سمان املايل فـي �سورة �سمان بنكي اأو غري ذلك 

من ال�سمانات املقبولة فـي التعامالت املالية فـي ال�سلطنة .

4 - 10 - اأمن و�سالمة ال�سبكة

يجـب اأن يحدد عـر�س النفــاذ والربــــط البيني املرجعي ، االأحكام الرامية 

اإلــى �سمــان قيــام طرفــي اتفاقيـة النفـاذ والربـط البينـي ، باتخـاذ كافــة 

التدابري الالزمة ، ل�سمان اأمن و�سالمة �سبكات االت�ساالت التابعة لهما .

4 - 11 - االأمن الوطني 

الرامية  االأحكام  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�س  يحدد  اأن  يجب 

اإىل �سمان ا�ستيفاء طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني ، الأي متطلبات 

لالأمن الوطني .

4 - 12 - خدمات الطوارئ

يجب اأن ين�س عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي على االأحكام الرامية 

اإىل �سمان متكن طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني ، من توفـري خدمات 

الطوارئ ملنتفعيهم ذوي ال�سلة ، وي�سمل ذلك االأ�سعار .

4 - 13 - حتديد امل�سوؤولية

املرجعــي  البينــي  والربــط  النفــاذ  عر�س  يحدد  اأن  يجب   -  1  -  13  -  4

م�سوؤوليـــــة طرفـــي اتفاقيـــــة النـفـــاذ والربـــط البينـــي جتـــاه 

بع�سهما البعــــ�س فـي حالـــة االإخـــالل باالتفاقيـــة اأو عــــدم 

تنفـيذها على النحو املطلوب ، على اأن يكون هذا التحديد 

القوانيــن  مــع  ومتما�سيــا   ، باملعقوليــة  مت�سما  للم�سوؤولية 

املعمول بها فـي ال�سلطنة ، واأي حتديد للم�سوؤولية يجب اأن 
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يكون عالـــي امل�ستـــوى ، بحيث ي�سمـــن احلــــد من الت�سبــــب 

فـي اإحلاق اأي اأذى اأو �سرر ينجم عـــن االإخـــالل باالتفاقيـــة 

اأو عدم تنفـيذها على النحو املطلوب .

اأي حتديد للم�سوؤولية ين�س عليه فـي عر�س النفاذ والربط   - 2 - 13 - 4

البيني املرجعــي ، يجــــب اأن يطبــــق بالتبــــادل علــــى طرفــــــي 

اتفاقيـــــة النفــــاذ والربط البيني ، وذلك فـي حالــــة غيــــاب 

االأ�سباب املو�سوعية التي تربر االنحراف عن هذا املبداأ .

البينــي  والربــط  النفــاذ  وخدمــة  البينــي  والربـــط  النفـــاذ  اتفاقيـــة  اإنهـــاء   -  14  -  4

اخلا�سعة للتنظيم 

اأن ين�س عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي على  يجب   - 1 - 14 - 4

االأحكام املنظمة الإنهاء اأي من االآتي :

اأ - اتفاقيــــــــة النفـــــــــاذ والربــــــــــط البينــــــــــــي بوا�سطـــــــــة اأي 

من الطرفـني .

ب - تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

وخا�سعة اللتزام عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي 

بوا�سطة م�سغل مهيمن .

املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عـــر�س  ينــــ�س  اأن  يجــــب   - 2 - 14 - 4

على وجوب احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل 

اإنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني ، وتقدمي خدمة النفاذ 

والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم .
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4 - 15 - املبـــادئ العامـــة الواجـــب ت�سمينهـــا فـي عـــر�س النفـــاذ والربـــط البينـــي 

املرجعـي ، يجــــــب اأن يتوافـــــق عـــــــر�س النفـاذ والربــــــط البينــــي املرجعــــــي 

مـع املبادئ االآتية :

يجب اأن تتوافق �سروط واأحكام عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي  اأ - 

مع مبادئ املناف�سة العادلة ، واال�ستخدام االأمثل للموارد .

يجب اأن تكون �سروط واأحكام عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي  ب - 

معقولة ، وغري متييزية .

للتنظيم  اخلا�سعة  البيني  والربط  النفاذ  خدمة  اأ�سعار  تكون  اأن  يجب  ج - 

. )economic replicability( مبنية على مبداأ التكرارية االقت�سادية

االأدنى  التزامات احلد  ا�ستخدام  عــــدم  املهيمــــن  لـــــه  املرخـــــ�س  علــــى  د - 

مـــن حركـــة االت�سـاالت والتزامات الفرتة الزمنية ، بطريقة تع�سفـية 

اأو �سارة باملناف�سة العادلة .

اأي  ، االمتناع عن اتخاذ  على طرفـــي اتفاقيــة النفاذ والربط البيني  هـ - 

اإجراء ، اأو ممار�سة اأي ن�ساط من �ساأنه اأن يلحق ال�سرر اأو يوؤثر �سـلبا 

على �سـالمة ت�سغيل الطرف االآخر ل�سـبكة االت�سـاالت التابعة له .

ثالثا : جداول عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

يجب و�سع اأي خدمة للنفاذ والربط البيني خا�سعة للتنظيم وعر�س النفاذ والربط 

البيني املرجعي ، فـي جدول م�ستقـل �سمـن عر�س النفــاذ والربط البينــي املرجعــي ،  

يت�سمن االآتي :

 اأ - و�سفا تف�سيليا للخدمة .

ب - االلتزامات واالإجراءات الواجب تطبيقها على تقدمي اخلدمة .
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امللحــق رقــم  )2(

اللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة نفاذ وربط بيني حمددة خا�صعة للتنظيم 

يجوز للهيئة فر�س اأي من االلتزامات التقديرية اخلا�سة بخدمة حمددة الواردة فـي هذا 

امللحق على املرخ�س له املهيمن .

1 - تعزيز حماية اأمن املعلومات

تزويد الهيئة بخطته ، حلماية اأمن املعلومات والالئحــة املتعلقــة بقواعــد ال�سلــوك 

الداخلــــي )internal code of conduct( حلمايــــة املعلومــــات التجاريــــة وال�سريــة 

لالأطراف الطالبة للخدمة اأو منتفعي البيع باجلملة من اأطراف ثالثة ومن عمليات 

البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�س له املهيمن ،  ملراجعتهما واعتمادهما ، و ن�سر الن�سخ 

املعتمدة مبوقعه االإلكرتوين .

2 - التزامات املراقبة والإبالغ

2 -1 - مراقبة وقيا�س اأدائه الفعلي ، مقابل اتفاقيات م�ستويات اخلدمة املعتمدة لكل 

خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم ، وذلك فـي �سورة اأهم موؤ�سرات االأداء .

2 - 2 - تزويد منتفع البيع باجلملة بتقرير عن اأهم موؤ�سرات االأداء .

2 - 3 - تزويد الهيئة بتقرير عن اأهم موؤ�سرات االأداء .

2 - 4 - االحتفاظ ب�سجالت تف�سيلية تبني مدى التزامه باأهم موؤ�سرات االأداء ذات 

ال�سلــــة علــــى النحــــو الــــذي  تقــرره الهيئة ، وتزويد الهيئــة بتقاريــر ت�ستمــل 

على هذه املوؤ�سرات ، وذلك على اأ�سا�س ن�سف �سنوي .

3 - عــدم التمييــز

 ت�سمل التزامات عدم التمييز ، وب�سفة خا�سة االآتي :
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اتفاقيــــات م�صتويــــات اخلدمــــة )SLAs( و�صمانـــات م�صتويــات  عــــر�ص 

اخلدمـة )SLGs( املعقولـة وغيـر التمييزيـة

3 -1 - عــــر�س اتفاقيــــات م�ستويـــات اخلدمة و�سمانات م�ستويات اخلدمة املعقولة 

وغيـر التمييزية ، وفقا الأهم موؤ�سرات االأداء املحددة لطـــلب تقديـــم وت�سليـم ، 

وت�سغيــــل و�سـيانــــة ال�سبكة ، واالإبالغ عن االأعطــال واإ�سالحهــا ، وجــودة كــل 

خدمة نفاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم .

اأن تن�س  ، فـيجب  اإذا كان لدى املرخ�س له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة   - 2  - 3

التي  ذاتها  اخلدمة  م�سـتويات  على  االأقل  على  اخلدمة  م�ستويات  اتفاقيات 

يقدمها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له ، ويجب و�سع احلدود الق�سوى 

للفرتات الزمنية املن�سو�س عليها فـي اتفاقيات م�ستويات اخلدمة ، مبا  ي�سمح 

ب�سكــل معقــول ملنتفــع البيع باجلملة بتكرار متو�سط الفرتات الزمنية التي 

يعلنها اأو يعر�سها املرخ�س له املهيمن ب�ساأن عمليات البيع بالتجزئة التابعة  

له ، فـيما يتعلق بطلب اأو ت�سليم اأو اإ�سالح اأو �سيانة اخلدمات الفرعية للبيع 

بالتجزئة .

اإذا مل يكن لدى املرخ�س له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة ، فعليه اأن يعر�س اتفاقيات 

م�ستويــات اخلدمــة علــى جميــع االأطراف �ساحبة الطلب ، اأو ملنتفعي البيع باجلملة 

على اأ�سا�س غري متييزي .

اخلا�صعـة  البينـي  والربـط  النفـاذ  خدمـات  ب�صـاأن  املعلومـات  ذات  تقديــم 

للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة

3 - 3 - �سمان ال�سماح جلميع االأطراف �ساحبة الطلب ، اأو ملنتفعي البيع باجلملة ، 

النفــاذ  بخدمــات  املتعلقــة  ذاتهــا  والتجاريــة  الفنيــة  املعلومات  اإىل  بالو�سول 
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املتعلقــة بخدمــات  املعلومــات  فـيهــا  ، مبا  للتنظيم  البيني اخلا�سعة  والربط 

النفـاذ والربـط البينـي اجلديـدة اخلا�سعـة للتنظيم ، والتغيريات التي تطراأ 

على اخلدمات القائمة .

3 - 4 - اإذا كان لدى املرخ�س له املهيمن عمليات بيــع بالتجزئــة ، فـيجــب اأن تكــون 

املعلومات الفنية والتجارية التي يتم توفـريها فـي هذا ال�سدد ذات املعلومات 

، ويجب  لــه  التابعــة  التجزئــة  املهيمــن لعمليــات  لــه  املرخــ�س  التــي يوفرهــا 

توفـري هذه املعلومات لالأطراف �ساحبة الطلب ، اأو ملنتفعــي البيــع باجلملــة 

وفقا لالأطر الزمنية ذاتها التي يتم منحها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة 

للم�سغل املهيمن .

حظر عر�ص خدمات التجزئة اجلديدة اأواملعدلة التي ل ميكن ن�صخها

3 - 5 - االمتنـــاع عــــن عــــر�س اأو تقديــــم خدمــــة جتزئــــة جديـــــدة اأو معدلـــــة يتعـــــذر 

علـــى الطــــرف �ساحـــب الطلـــب اأو منتفـــع البيـــع باجلملة - مـن حيــث توفــر 

نفاذ معقول  على  احل�سول  دون  ن�سخها   - ال�سعر  وهام�س  الفعلية  اخلدمــة 

خلدمــة نفــاذ وربــط بيني جديدة اأو معدلة ، ما مل يكن املرخ�س له املهيمن 

الذي يعر�س اأو يقدم خدمة البيع بالتجزئة اجلديدة اأو املعدلة قد قام باالآتي :

 اأ -  جعل خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة اأو املعدلة متاحة جتاريا .

ب - تزويـد االأطـراف الطالبـة للخدمـة ، ومنتفعـي البيـع باجلملـة ، املعلومـات 

له  التابعة  بالتجزئة  البيع  بها عمليات  زود  التي  ذاتها  والتجارية  الفنية 

وفق االأطر الزمنية ذاتها ، ما مل حتدد الهيئة خالف ذلك قبل طرح خدمة 

النفاذ والربــط البينــي اجلديــدة اأو املعدلة ، ليتيح لهــــذه االأطـــراف وقتـــا 

كافـيا لتوفـيق اأو�ساعها . 
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تقديــم املعلومــات بخ�صــو�ص خدمــة النفــاذ والربــط البينــي اجلديــدة 

اأو املعدلة اخلا�صعة للتنظيم قبل طرح اخلدمة

�سمـان تقديـم ذات املعلومـات الفنيـة والتجاريـة جلميـع االأطـراف الطالبــة   - 6 - 3

للخدمة اأو منتفعي البيع باجلملة ، وفقا الأي من االآتي ،  وذلك اإذا لــم يكــن 

لدى املرخ�س له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة : 

اأ�سهر على االأقل من تاريخ طرح خدمة النفاذ والربط  اأ - قبل )6( �ستة   

البيني اجلديدة اأو املعدلة اخلا�سعة للتنظيم .

ملـــا حتـــدده الهيئــة قبــل تاريــخ طــرح النفــاذ والربــط البينــي  اأو وفقـــا  ب - 

اجلديدة اأو املعدلة اخلا�سعة للتنظيم .

ت�صعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم

النفـــــاذ والربط البيني بناء على مبداأ التكرارية  7 - و�ســـــع االأ�سعــــار خلدمـــــة   - 3

االقت�سادية )ECONOMIC REPLICABILITY( ، واالمتنــــــاع عن القيام 

اخلا�سعة  البيني  والربط  النفاذ  ت�سعري خدمات  فـي  العادل  بالتمييز غري 

للتنظيم فـيما بني :

اأ - خمتلف االأطراف الطالبة للخدمة .

ب - االأطراف �ساحبة الطلب وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�س 

له املهيمن .

ج - خمتلف منتفعي البيع باجلملة .

د - منتفعي البيع باجلملة ، وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�س له 

املهيمن .  
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التربير املو�صوعي للتخفـي�صات املمنوحة وفقا للحجم اأو الفرتة

يتم منحها لالأطراف �ساحبة  املو�سوعية الأي تخفـي�سات  املربرات  - تقدمي   8  -  3

الطلب اأو ملنتفعي البيع باجلملة ، وفقا للحجم اأو الفرتة .

املعاملة املت�صاوية عند عر�ص تخفـي�صات وفقا للحجم اأو الرتتيبات طويلة الأمد

3 - 10 - اإذا كان لدى املرخ�س له املهيمن عمليات بيــع بالتجزئــة ، فعليــه االمتنــاع 

عن عر�س تخفـي�سات ، وفقا للحجم اأو ترتيبات طويلة االأمد اأو ما يعادلها 

لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له ، تكون تف�سيلية اأكرث من اأعلى م�ستوى 

تخفـي�سات م�ساوية لها ، يتم عر�سها على اأي طرف �ساحب طلب اأو ملنتفع 

البيع باجلملة  اإال بعد احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الهيئة .

3 - 11 - اإذا مل يكن لدى املرخ�س له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة ، فعليه االمتناع 

عن عر�س تخفـي�سات ، وفقا للحجم اأو ترتيبات طويلة االأمد اأو ما يعادلها 

للطـــرف �ساحـــب الطلـــب اأو ملنتفـــع البيـــع باجلملـــة ، تكــون تف�سيليــة اأكرث 

مــن اأعلـى م�ستــوى تخفـي�ســـات م�ساويـــة لهـــا ، يتــــم عر�سهــــا علـــى اأي طـــرف 

�ساحب الطلب  اأو ملنتفع البيع باجلملة اإال بعد احل�سول على موافقة خطية 

م�سبقة من الهيئة .

عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم

3 - 12 - االمتنـــاع عــــن رزم اأكثــر مــن خدمـة نفـاذ وربط بيني خا�سعة للتنظيم معا ، 

اإال اإذا قام بتوفـري كل خدمة يتم رزمها ب�سكل منف�سل على اأ�سـا�س اأنها قائمة 

بذاتها ، وي�سمل ذلك االلتزام بعدم و�سع اأ�سعار خدمات النفاذ والربط البيني 

خدمات  �سراء  يجعل  نحو  على  منف�سل  ب�سكل  املتوفرة  للتنظيم  اخلا�سعة 
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النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم على اأ�سا�س اأنها قائمة بذاتها اأكرث 

كلفة من رزمها ، ما مل يثبت حتقق فرق ملحوظ فـي التكاليف االأ�سا�سية 

ب�سورة مر�سية .

املعاملة املت�صاوية

3 - 13 - توفـري خدمات النفاذ والربط البيني املعينة اخلا�سعة للتنظيم واملعلومات 

املتعلقـــة بهــا علــى اأ�ســا�س مبــداأ املعاملـــة املت�ساويـــة ، اإذا كـــان ذلــــك مالئمـــا 

من الناحية الفنية واالقت�سادية ومتنا�سبا ، وذلك بتقدمي اأي خدمة نفاذ 

وربط بيني معينة خا�سعة للتنظيم واملعلومات املتعلقة بها للطرف �ساحب 

الطلب ولعمليات البيع بالتجزئة التابعة له ، وفقا لذات ال�سروط واالأحكام ، 

مبا فـي ذلك املزايا الوظيفـية وم�ستويات جودة اخلدمة واالأ�سعـار با�ستخــدام 

 ، ذاتهــا وت�سليمهـــا  واأنظمـــة وعمليــات طلــب اخلدمــة  الزمنيــة  االأطـــر  ذات 

وال�سيانة ، واإ�سالح االأعطال وغريها ، اأ�سوة مبا هو متوفر لعمليات البيع 

بالتجزئة التابعة للمرخ�س له املهيمن . 

4 - اإعداد عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

يجب اأن ين�س بالتف�سيل املعقول على ال�سروط واالأحكام واالإجراءات التي تقدم 

مبوجبها خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سـعة للتنظيم والتي تخ�سع اللتزام 

عر�س النفاذ والربط البيني املرجعي ، وي�سمل ذلك االإجراءات والو�سائل العملية 

لتطبيق اأي التزامات تقديرية خا�سة بخدمة حمددة مو�سحة فـي هذا امللحق ، 

متى كان ذلك قابال للتطبيق . 
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امللحـق رقــم )3( 

مالحــــق اخلدمــــات 

حتدد مالحق اخلدمات الواردة �صمن هذا امللحق االلتزامات اخلا�صة بخدمة نفاذ وربط 

بيني حمددة خا�صعة للتنظيم وفقا لهذه الالئحة . 

امللحـق رقــم )3 - 1( 

خدمــات الربـط البينـي الثابتـة

اأوال : تعريفــــات

الأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل 

يقت�ض �صياق الن�ض غري ذلك : 

)CCS( 1 - اإ�سدار املكاملات الهاتفية - االختيار بح�سب املكاملة

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �صبكة 

الطرف املوفر للخدمة اإىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب ، ليتم 

تو�صيلهـــا فيما بعد بالوجهـــة التي حتددهـــا اأرقـــام املنتفع التي يتم تدويرهـــا ، 

ويتم ت�صيري هذه املكاملات اإىل طرف معني �صاحب الطلب ، وفقا لبادئة ق�صرية 

يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة ، وتتمتع خدمة االختيار بح�صب املكاملة 

دائما باالأ�صبقية على اختيار خدمة االختيار امل�صبق للم�صغل )CPS( ، فـي حالة 

ا�صتخدامها . 

وال يلتزم الطرف �صاحب الطلب الذي ي�صتخدم هذه اخلدمة بنقل جميع اأنواع 

املكاملات ، اإال اأنه يلتزم بطرح اإعالنات م�صجلة مل�صتخدميه عند اإنهاء تو�صيل اأي 

مكاملة ال يتمكن من اإكمالها . 

)CPS( 2 - اإ�سدار املكاملات الهاتفية - االختيار امل�سبق للم�سغل

خدمة ربط بينـي ثابتـــة ت�صمـــل نقـــل جمموعـــة حمــــددة من املكاملـــات الهاتفيـــة 

بيني مع  اإىل نقطة ربط  املوفر للخدمة  الطرف  �صبكة  املنتفع عرب  من خط 

الطرف �صاحب الطلب ، ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة التي حتددها اأرقام 

املنتفع التي يتــم تدويرهـــا ، ويتم ت�صيري هذه املكاملـــات اإىل طرف معيـــن �صاحــب 

طلـــب ، وفقـــا الختيار حمدد �صلفا بوا�صطة املنتفع املت�صل ، وت�صمل جمموعة 
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املكاملات الهاتفية املحددة : املكاملات الدولية ومكاملات امل�صافات البعيدة اأو جميع 

 : للم�صغل  امل�صبق  االختيار  خدمة  من  التالية  املكاملات  فئات  وت�صتثنى   ، املكاملات 

 ، الطوارئ  مكاملات  ت�صمل  والتي  الق�صرية  الرموز  ت�صتخدم  التي  املكاملات 

واملكاملات التي ت�صتخدم رموز اختيار املرخ�ض له )qv codes( ، والتي تتمتع 

باالأ�صبقية على اختيار خدمة االختيار امل�صبق للم�صغل . 

اإ�سدار املكاملات الهاتفية للمكاملات غري اجلغرافية  - 3

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �صبكة 

الطرف املوفر للخدمة اإىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب ، ليتم 

تو�صيلهــــا فيما بعد بالوجهــــة التي حتددهــــا االأرقام غري اجلغرافيــــة التي يتم 

تدويرها بوا�صطة املنتفع . 

اإنهـاء تو�سيل املكاملــــات الهاتفيــــة )مق�سمة الأق�سام فرعية بوا�سطة   - 4

احل�ساب والطول الرتادفـي(

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�صبكة 

الطرف طالب اخلدمة عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة واإنهاءها بخط املنتفع 

وفقا لتحديدها بوا�صطة اأرقام العنوان التي ير�صلها الطرف �صاحب الطلب . 

العبـــور )مق�سمــة الأق�ســام فرعيـة وفقــا للح�سـاب والطــول  مكاملات   - 5

الرتادفـي(

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�صبكة 

الطرف طالب اخلدمة عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة ، وت�صليمها اإىل نقطة 

التي حتددها  بالوجهة  بعد  فيما  تو�صيلها  ليتم   ، ثالثة  �صبكة  بيني مع  ربط 

اأرقام املنتفع التي يتم تدويرها . 

6 - املكاملات الهاتفية اإىل خدمات ا�ستعالمات الدليل

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�صبكة 

الطرف طالب اخلدمة عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة ، وت�صليمها اإىل مركز 

ا�صتعالمات الدليل ، ويجوز رزم هذه اخلدمة مع تقدمي معلومات الدليل . 

7 - املكاملات الهاتفية اإىل خدمات الطوارئ

ب�صبكة  بيني  ربط  نقطة  من  الهاتفية  املكاملات  نقل  ت�صمل  بيني  ربط  خدمة 

اإىل  وت�صليمها   ، للخدمة  املوفر  الطرف  �صبكة  عرب  اخلدمة  طالب  الطرف 

مركز معاجلة مكاملات الطوارئ . 
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8 - خدمات الربط البيني الثابتة

خدمات نقل املكاملات والر�صائل اأو االإ�صارات االأخرى بني طرف موفر للخدمة 

وطرف �صاحب الطلب ، ويكون الطرف املوفر للخدمة هو م�صغل ال�صبكة الثابتة . 

9 - و�سالت الربط البيني

خدمــة ربــط بينــي ثابتــة ت�صمــل توفيــر دائــرة ثابتــة ب�صرعــــة 2 ميجابــــت/ث 

فــي اأو عبــر نقطــة الربــط البينـي بني الطــرف طالــب اخلدمة والطرف املوفــر 

للخدمة لل�صماح بنقل خدمات النفاذ والربط البيني . 

10 - م�سارات الربط البيني

خدمة نفاذ ثابتة للبيع باجلملة ت�صمل توفري حامل مادي لالإر�صال بني م�صغلني 

اثنني ، يجوز الأي منهما طلب تزويده بو�صالت الربط البيني على هذا احلامل . 

11 - املكاملات الهاتفية اجلوية والبحرية ال�سادرة

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�صبكة 

الطرف �صاحب الطلب عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة وت�صليمها اإىل وجهة 

قائمة بخدمة جوية اأو بحرية . 

12 - املكاملات الدولية ال�سادرة

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�صبكة 

الطرف �صاحب الطلب عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة وت�صليمها اإىل وجهة 

دولية . 

13 - النفاذ عن طريق بطاقات االت�سال املدفوعة م�سبقا - النوع االأول

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل تزويد الطرف �صاحب الطلب بخدمة بطاقات 

املوجودة  الت�صهيالت  طريق  عن  تقدميها  ويتم   ، م�صبقا  املدفوعة  االت�صال 

ب�صبكة الطرف املوفر للخدمة ، حيث يتم نقل املكاملات اإىل نقطة ربط بيني مع 

الطرف �صاحب الطلب ليتم تو�صيلها فيما بعد . 

14 - النفاذ عن طريق بطاقات االت�سال املدفوعة م�سبقا - النوع الثاين

خدمة ربط بيني ثابتة ت�صمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �صبكة 

 ، الطلب  �صاحب  الطرف  مع  بيني  ربط  نقطة  اإىل  للخدمة  املوفر  الطرف 

ليتم تو�صيلها فيما بعد عرب اأجهزة بطاقات االت�صال املدفوعة م�صبقا التابعة 

اإىل طرف معني �صاحب  املكاملات  ت�صيري هذه  ويتم   ، الطلب  للطرف �صاحب 

الطلب وفقا للرمز الق�صري الذي يقوم املنتفع بتدويره . 
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ثانيا : خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم

قرار  فـي  الثابت  البيني  بالربط  �صلة  ذات  اأ�صواق  ثالث   )3( الهيئة  حددت   -  1

تعريف الأ�صواق والهيمنة رقم 2013/74 . 

2 - على املرخ�ض له املهيمن اأن يعر�ض على الأطراف امل�صتحقة خدمات الربط 

البيني الثابتة التي ت�صمل املنتجات واخلدمات املو�صحة فـي اجلدول اأدناه : 

جــدول خدمات الربــط البينـي الثابتــة

التـي يتعيــن على املرخــ�ص له املهيمــن تقدميها للطرف امل�ضتحق

رقم 

ال�ضوق
املنتجات واخلدمات التي ت�ضملها ال�ضوقا�ضم ال�ضوق

10
اإ�صدار املكاملات 

الهاتفية الثابتة

اإ�صدار املكاملات الهاتفية - الختيار امل�صبق للم�صغل .

اإ�صدار املكاملات الهاتفية - الختيار بح�صب املكاملة .

اإ�صدار املكاملات الهاتفية للمكاملات غري اجلغرافية .

اإ�صدار املكاملات الهاتفية - بطاقات الت�صال املدفوعة 

م�صبقا .

املكاملات الهاتفية  الدولية ال�صادرة .

املكاملات الهاتفية  اجلوية والبحرية ال�صادرة .

املكاملات الهاتفية  اإىل خدمات الطوارئ .

املكاملات الهاتفية  اإىل خدمات ا�صتعالمات الدليل .

النفاذ عن طريق بطاقات الت�صال املدفوعة م�صبقا - 

النوع الأول .

النفاذ عن طريق بطاقات الت�صال املدفوعة م�صبقا - 

النوع الثاين .

11
اإنهاء تو�صيل املكاملات 

الهاتفية الثابتة 

اإنهاء تو�صيل املكاملات الهاتفية )مق�صمة لأق�صام فرعية 

وفقا للح�صاب والطول الرتادفـي( ال�صادرة من اأرقام 

حملية اأو دولية .

20
عبور املكاملات 

الهاتفية الثابتة

عبور املكاملات الهاتفية )مق�صمة لأق�صام فرعية وفقا 

للح�صاب والطول الرتادفـي( .
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ثالثا : اال�ستحقـــــاق

يجوز الأي طرف م�صتحق اأن يطلب خدمات الربط البيني الثابتة ، ويجب اأن يكون 

الطلب م�صتوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة فـي هذه الالئحة . 

رابعا : االلتزامات التقديرية اخلا�سة بخدمة حمددة

الربط  املبينة فـي جدول خدمات  البيني  الربط  عند عر�ض تقدمي خدمات   - 1

التقديرية اخلا�صة  بااللتزامات  املهيمن  له  املرخ�ض  يتقيد   ، الثابتة  البيني 

بخدمة حمددة التالية الواردة فـي امللحق )2( املرفق بهذه الالئحة : 

 اأ - تعزيز حماية اأمن املعلومات )البند 1( . 

التزامات املراقبة واالإبالغ )البند 2( .  ب - 

اتفاقيات م�صتويات اخلدمة و�صمانات م�صتويات  - عر�ض  التمييز  - عدم  ج 

اخلدمة املعقولة وغري التمييزية )البنود 3 - 1 و 3 - 2 و 3 - 3( . 

د - عدم التمييز - تقدمي ذات املعلومات ب�صاأن خدمات النفاذ والربط البيني 

اخلا�صعة للتنظيم جلميع االأطراف �صاحبة الطلب )البنود 3 - 4 و 3 - 5( . 

للتنظيم  البيني اخلا�صعة  النفاذ والربط  التمييز - ت�صعري خدمة  عدم  هـ - 

)البند 3 - 8 ( . 

عدم التمييز - التربير املو�صوعــــي للتخفي�صــــات املمنوحــــة وفقــــا للحجــم  و - 

       اأو الفرتة )البند 3 - 9( . 

عدم التمييز - املعاملة املت�صاوية عند عــــر�ض تخفي�صـــات وفقـــــا للحجــــم  ز - 

       اأو الرتتيبات طويلة االأمد )البنود 3 - 10 و 3 - 11( . 

عدم التمييز - عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم  ح - 

)البند 3 - 12( . 

االلتزام باإعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي )البند 4( .  ط - 
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 ، امللحق  هذ  من  رابعا  من   )1( البند  فـي  الواردة  االلتزامات  اإىل  باالإ�صافة   - 2

يتقيد املرخ�ض له املهيمن بااللتزامات االآتية : 

االلتزامـات التي تنطبق ب�صكل تلقائي على تقدمي خدمات النفــاذ والربــط  اأ - 

البينــي اخلا�صعــة للتنظيم الــواردة فـي الف�صــل الثاين من البــاب الثانــي 

من هذه الالئحة . 

االأحكـــــام العامـــة الـــواردة فـي الف�صل الثاين من الباب االأول مــــن هـــــذه  ب - 

الالئحة . 

والربط  النفاذ  خدمات  من  معينة  بخدمة  خا�صة  اأخرى  التزامات  اأي  ج - 

البيني اخلا�صعـــــة للتنظيـــم تفر�صهـــا الهيئـــة مبوجب اأوامــر اأو قــــرارات 

اأو توجيهـــات اأو اإر�صادات اأو تعليمات كلما اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

خام�سا : منهجية ت�سعري خدمات الربط البيني الثابتة

خدمات  عن  املهيمن  لـــه  املرخ�ض  يتقا�صاها  التي  االأ�صعار  تكون  اأن  يجب   - 1

الربط البيني الثابتة املحددة فـي جدول خدمات الربط البينــي الثابتة التي 

يتعني على املرخ�ض له املهيمن تقدميها للطرف امل�صتحق عادلة ومعقولــــة 

ومبنيــــة علــــى تقديـــــرات ا�صت�صرافية للتكلفـــة التدريجيـــــة الطويلة االأمد 

)LRIC( لتقدمي اخلدمة بكفاءة ، ويجب ت�صمني هذه االأ�صعار فـي عرو�ض 

النفاذ والربط البيني املرجعية التي يطلب من املرخ�ض له املهيمن اإعدادها 

اخلا�صة  التقديرية  لاللتزامات  وفقا   ، الثابتة  البيني  الربط  خلدمات 

بخدمة حمددة الواجبة التطبيق . 

2 - للهيئة اأن تختار عند قيامها مبراجعة وحتديد اأ�صعار خدمات الربط البيني 

الثابتة ا�صتخدام اأي مما ياأتي : 

 )Top - down( منوذج تقديرات التكلفـــة التدريجية الطويلة االأمــــد اأ - 

الذي يعده املرخ�ض له بعد اإجراء التغيريات ال�صرورية التي تقدرها 

الهيئة . 

 )Top - down( منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة االأمد ب - 
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التابع للمرخـ�ض له مع منوذج تقديرات التكلفة التدريجيــة الطويلة 

االأمد )Bottom - up( التابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها منا�صبة . 

االأمد  الطويلة  التدريجية  التكلفة  بتقديرات  اخلا�صة  الهيئة  مناذج  ج - 

)Bottom - up( فـي حالة عدم اقرتاح �صعر اأو اأن املرخ�ض له مل يقدم 

 . )Top - down( منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة االأمد

3 - تقوم الهيئة بتقييم ما اإذا كانت اأ�صعار اخلدمات اخلا�صعة للتنظيم متفاوتة 

اخلا�صعة  املت�صابهة  للخدمات  وبالن�صبة   . املهيمنني  لهم  املرخــ�ض  بيــن 

للتنظيم يجب اأن تكون االأ�صعار ذاتها ما مل يثبت املرخ�ض لهم املهيمنون 

مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات ال ميكن تفاديها . 

�ساد�سا : احلد االأدنى من حمتويات عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

دون االإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة ، يلتزم املرخ�ض له املهيمن باملتطلبات االآتية : 

1 - جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي

يجـــب اأن تت�صمـــن جـــداول خدمـــات عـــر�ض النفــاذ والربـط البيني املرجعي 

خلدمات الربط البيني الثابتة املنتجات واخلدمات املبينة فـي جدول خدمات 

الربط البيني الثابتة التي يتعني على املرخ�ض له املهيمن تقدميها للطرف 

امل�صتحق وكذلك اأي خدمات اإ�صافية مثل نقاط الربط البيني وو�صـــــالت 

الربـــــط البينـــــي املطلوبــــة ، لتمكــني الطــرف �صاحـــب الطلـــــب مـــــن �صــــراء 

خدمات الربط البيني الثابتة . 

2 - املعايري واملوا�صفات الفنية

والربـــط  النفـــاذ  عر�ض  فـي  املحــددة  الفنية  املوا�صفـــات  تت�صمن  اأن  يجب 

البينـــي املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة مبادئ ت�صيري احلركة . 

3 - طلب اخلدمة وتقدميها / ت�صليمها

يجب اأن تت�صمن عمليات طلب وتقديـــم اخلدمة املن�صو�ض عليها فـي عر�ض 

النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة االآتي : 

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

اأ - متطلبات خطة ال�صبكة من اأطراف االتفاقية ذات ال�صلة . 

ب - املتطلبات املتعلقة بتفوي�ض املنتفع لالختيار امل�صبق للم�صغل . 

ج - االأحكام الالزمة ملنع التقدمي غري امل�صرح به خلدمة االختيار امل�صبق 

 . )Slamming( للم�صغل

4 - ت�صغيـــل و�صيانــــة ال�صبكــــة

يجـــب اأن تت�صمن اأحكام الت�صغيـــل وال�صيانــة املن�صـو�ض عليهــا فـي عـــر�ض 

الثابتـــة  البينـــــــي  الربـــط  خلدمات   ، املرجعـــي  البينـــي  والربـــط  النفــاذ 

عمليـــــة تغيري ال�صبكة وتعديالت اإدارة البيانات . 

5 - االأ�صعـــار والفوتـــــرة وال�صـــــداد

عليها  املن�صو�ض  وال�صداد  والفوترة  باالأ�صعار  املتعلقة  االأحكام  تت�صمن  اأن  يجب 

فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة ما ياأتي : 

 اأ - تعريف وحدة الفوترة )مثل زمن املحادثة( خلدمات املكاملات ونقاط الربط 

البيني ، ويجب اأن تتم فوترة خدمات املكاملات على اأ�صا�ض الثانية . 

ب - االأحكــــام الالزمــــة فـي حالــــة عــــدم تو�صيـــــل املكاملــــة )مثال اإذا لــم يتـــم الــــرد 

       على املكاملة ، اأو اإذا كان خط الطرف املت�صل به م�صغوال وغري ذلك( . 

ج - قواعد واإجراءات ت�صجيل معلومات الفوترة . 

د - قواعد واإجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات . 

هـ - قواعـــد واإجـــراءات اإن�صـــاء و�صـــالت النقـــل وم�صـــارات الربــــط البينــــي وفوتــــرة 

و�صالت املنتفع النهائي . 

و - االلتزامات التي تهدف ملنع الت�صخم امل�صطنع فـي احلركة )عندما يتم اإجراء/ 

حتقيق/ حتفيز/ اإطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من اال�صتخدام 

بح�صن نية ، اأو وفقا للممار�صات التجارية املقبولة واملعقولة( . 

ز - هوية الطرف امل�صوؤول عن قيا�ض احلركة والتفا�صيل املهمة للوفاء بااللتزامات 

املن�صو�ض عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي . 
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امللحـق رقــم )3 - 2(

خدمـات الربـط البينـي املتنقلـة

اأوال : تعريفـــــات 

الأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل 

يقت�ض �صياق الن�ض غري ذلك : 

1 - و�سالت الربط البيني 

دائــرة �صعتهـــا 2 ميجـــابت/ث يتم توفريهـــا بني �صبكتــي الطرف املوفر للخدمة 

والطرف �صاحب الطلب وتقدم عن طريقها خدمات الربط البيني االأخرى . 

2 - م�سارات الربط البيني 

هو نظام االإر�صال املادي الذي يربط �صبكتي الطرف املوفر للخدمة والطرف 

�صاحب الطلب وتقدم عن طريقه و�صالت الربط البيني . 

3 - خدمة اإنهاء تو�سيل املكاملة الهاتفية املتنقلة

نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�صبكة الطرف طالب اخلدمة عرب 

للمنتفع  املحمول  باجلهاز  واإنهاوؤها  للخدمة  املوفر  للطرف  املتنقلة  ال�صبكة 

اأرقام العنوان التي ير�صلها الطرف �صاحب  وفقا لتحديدها ، وذلك بوا�صطة 

الطلب . 

4 - خدمة اإ�سدار املكاملة الهاتفية املتنقلة

 نقل املكاملات الهاتفية من اجلهاز املحمول للمنتفع عرب ال�صبكة املتنقلة للطرف 

ليتم  اخلدمة  طالب  الطرف  ب�صبكة  بيني  ربط  نقطة  اإىل  للخدمة  املوفر 

تو�صيلها فيما بعد اإىل الوجهة التي حتددها اأرقام املنتفع التي يتم تدويرها ، 

ويتم ت�صيري هذه املكاملات اإىل طرف معني طالب للخدمة وفقا لبادئة ق�صرية 

يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة ، وميكن توفري خدمة اإ�صدار املكاملات من 

خالل خدمة اختيار املرخ�ض له . 
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5 - اختيار املرخ�ص له املتنقل

عمليـــة توفري خدمـــة اإ�صدار املكاملــــة املتنقلــــة من خالل خدمة االختيار بح�صب 

 . )CPS( اأو خدمة االختيار امل�صبق للم�صغل )CCS( املكاملة

6 - خدمات الربط البيني املتنقلة 

اخلدمـات التي ت�صمح بنقل املكاملات والر�صائل اأو االإ�صارات االأخرى بني طرف 

موفر للخدمــة وطــرف طالب للخدمة ، ويكـــون الطرف املوفــــر للخدمـــة هو 

م�صغل ال�صبكة املتنقلة . 

)MMS( 7 - خدمة اإنهاء تو�سيل خدمات الو�سائط املتعددة

الطرف  ب�صبكة  بيني  ربط  نقطة  من  املتعددة  الو�صائط  خدمات  ر�صائل  نقل 

طالب اخلدمة عرب ال�صبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة واإنهاوؤها باجلهاز 

املحمول للمنتفع وفقا لتحديدها ، وذلك بوا�صطة اأرقام العنوان التي ير�صلها 

الطرف طالب اخلدمة . 

)SMS( 8 - خدمة اإنهاء تو�سيل خدمة الر�سائل الق�سرية

الطرف  ب�صبكة  بيني  ربط  نقطة  من  الق�صرية  الر�صائل  خدمة  ر�صائل  نقل 

طالب اخلدمة عرب ال�صبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة واإنهاوؤها باجلهاز 

املحمول للمنتفع وفقا لتحديدها ، وذلك بوا�صطة اأرقام العنوان التي ير�صلها 

الطرف طالب اخلدمة . 

ثانيا : خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم

1 - قامــت الهيئـــة بتعريـــف �صوقيـــن متنقلتيـــن للنفــاذ والربــط البينــي فـــي قـــرار 

تعريف االأ�صواق والهيمنة رقم 2013/74 ، وهما ال�صوق رقم )17( �صوق اإنهاء 

تو�صيل املكاملـــات الهاتفيـــة املتنقلـــة ، وال�صـوق رقم )18( �صــــوق البيـــع باجلملـــة 

الإ�صــــدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ . 

2 - علــى املرخــ�ض لـــه املهيمـــن اأن يعــر�ض على االأطــراف امل�صتحقــة خدمات النفاذ 

والربط البيني املتنقلة وفقا للجدول االآتي : 
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رقم 

ال�سوق
املنتجات واخلدمات التي ت�سملها ال�سوقا�سم ال�سوق

17
اإنهاء تو�صيل املكاملات 

الهاتفية املتنقلة

املكاملات الهاتفية املتنقلة ال�صادرة من اأرقام دولية 

اأو حملية . 

اإنهاء تو�صيل خدمة الر�صائل الق�صرية .

اإنهاء تو�صيل خدمة الو�صائط املتعددة .

18
النفاذ املتنقل واإ�صدار 

املكاملات الهاتفية

اإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة )االختيار بح�صب 

املكاملة واالختيار امل�صبق للم�صغل( . 

ثالثا : اال�ستحقـــــاق

يجوز الأي طرف م�صتحق اأن يطلب خدمات النفاذ والربط البيني املتنقلة با�صتثناء 

خدمة اختيار املرخ�ض له املتنقل ، ويحق فقط للمرخ�ض لهم باإن�صاء وت�صغيل نظام 

لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية طلب خدمات اختيار املرخ�ض له املتنقل ، 

ويجب اأن يكون الطلب م�صتوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة بهذه الالئحة . 

رابعا : االلتزامات التقديرية اخلا�سة بخدمة حمددة

1 - عند عـــر�ض تقديـــم خدمات الربط البينــي املبينـــة فـي اجلدول اأعـــاله ، يتقيـــد 

حمــددة  بخدمـــة  اخلا�صـــة  التقديريـــة  بااللتزامـــات  املهيمـــن  له  املرخـــ�ض 

االآتيـــة والواردة فـي امللحق )2( املرفق بهذه الالئحة : 

 اأ - تعزيز حماية اأمن املعلومات )البند 1( . 

ب - التزامات املراقبة واالإبالغ )البند 2( . 

م�صتويات  و�صمانات  اخلدمة  م�صتويات  اتفاقيات  عر�ض   - التمييز  عدم   - ج 

اخلدمة املعقولة وغري التمييزية )البنود 3 - 1 و 3 - 2 و3 - 3( . 

د - عدم التمييز - تقدمي ذات املعلومات ب�صاأن خدمات النفاذ والربط البيني 

اخلا�صعة للتنظيم جلميع االأطراف الطالبة للخدمة )البنود 3 - 4 و 3 - 5( . 

البيني اخلا�صعة للتنظيم  النفاذ والربط  التمييز - ت�صعري خدمة  هـ - عدم 

)البند 3 - 8( . 
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و - عـدم التمييــــز - التربير املو�صوعـــي للتخفي�صــــات املمنوحة وفقـــا للحجــــم 

اأو الفرتة )البند 3 - 9( . 

ز - عدم التمييـــز - املعاملــــة املت�صاويــــة عنـــد عــــر�ض تخفي�صـــات وفقــــا للحجم 

اأو الرتتيبات طويلة االأمد )البنود 3 - 10 و 3 - 11( . 

ح - عدم التمييز - عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم 

)البند 3 - 12( . 

ط - االلتزام باإعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي البند )4 ( . 

 ، امللحق  هذا  رابعا من  )1( من  البند  فـي  الواردة  االلتزامات  اإىل  باالإ�صافة   - 2

يتقيد املرخ�ض له املهيمن بااللتزامات االآتية : 

والربط  النفاذ  خدمات  تقدمي  على  تلقائي  ب�صكل  تنطبق  التي  االلتزامات   - اأ 

البينـــي اخلا�صعـــة للتنظيــــم الـــواردة فـي الف�صـــــل الثانــــي من البـــاب الثانـــي 

       من هذه الالئحة . 

ب - االأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب االأول من هذه الالئحة . 

ج - اأي التزامات اأخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني 

اخلا�صعـــة للتنظيـــم تفر�صهـــا الهيئـــة مبوجـــب اأوامر اأو قرارات اأو توجيهات 

اأو اإر�صادات اأو تعليمات كلما اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

خام�سا : منهجية ت�سعري خدمات الربط البيني املتنقلة

لـــه املهيمن عن خدمات  اأن تكون االأ�صعــــار التي يتقا�صاهـــا املرخ�ض  يجب   - 1

ا�صت�صرافية  تقديرات  على  ومبنية  ومعقولة  عادلة  املتنقلة  البيني  الربط 

 ، بكفــاءة  اخلدمــة  لتقدمي   )LRIC( االأمـــد  الطويلة  التدريجية  للتكلفـــة 

املرجعية  البيني  والربط  النفاذ  عرو�ض  فـي  االأ�صعار  هذه  ت�صمني  ويجب 

التي يطلب من املرخ�ض له املهيمن اإعدادها خلدمات الربط البيني املتنقلة 

وفقا لاللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة الواجبة التطبيق . 

الربط  خدمات  اأ�صـعار  وحتديد  مبراجعة  قيامها  لدى  تختار  اأن  وللهيئة 

البيني املتنقلة ا�صتخدام اأي مما ياأتي : 
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 )Top - down( االأمد الطويلة  التدريجية  التكلفة  تقديرات  - منوذج  اأ   

الذي يعده املرخ�ض له بعد اإجراء التغيريات ال�صرورية ، اإن كان ذلك 

مطلوبا . 

 )Top - down( ب - منـــوذج تقديـــرات التكلفـــة التدريجيـــة الطويلـــة االأمـــد

التابع للم�صغل ، ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة االأمد 

)Bottom - up( التابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها منا�صبة . 

ج - مناذجها اخلا�صة بتقديــرات التكلفـــــــــة التدريجيــــــة الطويلــــــــــة االأمد 

)Bottom - up( فـي حالة عدم اقرتاح �صعر ، اأو اأن املرخ�ض له مل يقدم 

 . )Top - down( منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة االأمد

2 - تقوم الهيئة بتقييم ما اإذا كانت اأ�صعار اخلدمات اخلا�صعة للتنظيم متفاوتة 

اخلا�صعة  املت�صابهة  للخدمات  وبالن�صبة   . املهيمنني  لهم  املرخ�ض  بني 

اأن تكون االأ�صعار ذاتها ما مل يثبت املرخ�ض لهم املهيمنون  للتنظيم يجب 

مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات ال ميكن تفاديها . 

�ساد�سا : احلد االأدنى من حمتويات عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

دون االإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة ، يلتزم املرخ�ض له املهيمن باملتطلبات االآتية : 

1 - جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي

يجب اأن تت�صمن جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات 

خدمات  اأي  وكذلك   ، اأعاله  املبينة  واخلدمات  املنتجات  املتنقلة  البيني  الربط 

اإ�صافيـــة مثل نقـــاط الربـــط البينـــي وو�صـــالت الربـــط البينـــي املطلوبة ، لتمكني 

الطرف طالب اخلدمة من �صراء خدمات الربط البيني املتنقلة ، على اأن يتم بيع 

امل�صارات و�صعة املنفذ )Port Capacity( معا ولي�ض ب�صكل منف�صل . 

2 - املعايري واملوا�صفات الفنية

خلدمات  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�ض  فـي  املحددة  الفنية  املوا�صفات 

الربط البيني املتنقلة ، يجب اأن تت�صمن مبادئ ت�صيري احلركة . 
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3 - طلب اخلدمة وتقدميها/ ت�صليمها

يجب اأن تت�صمن عمليات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ض عليها فـي عر�ض النفاذ 

والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة متطلبات خطة ال�صبكة 

من اأطراف االتفاقية ذات ال�صلة . 

4 - ت�صغيل و�صيانة ال�صبكة

والربط  النفاذ  فـي عر�ض  عليها  املن�صو�ض  الفنية  املوا�صفات  تت�صمن  اأن  يجب 

البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة ، اأحكاما لتغيري ال�صبكة وتعديالت 

اإدارة البيانات . 

5 - االأ�صعار والفوترة وال�صداد

يجب اأن تت�صمن االأحكام املتعلقة باالأ�صعار والفوترة وال�صداد املن�صو�ض عليها فـي 

عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة ما ياأتي : 

 اأ - تعريف وحدة الفوترة خلدمات املكاملات )مثال زمن املحادثة( ، ونقاط الربط 

البيني ، ويجب اأن تتم فوترة خدمات املكاملات على اأ�صا�ض الثانية . 

ب - االأحكــــام الالزمـــة فـي حالـــة عـــدم تو�صــــيل املكاملــــة )مثال اإذا مل يتم الرد على 

املكاملة ، اأو اإذا كان خط الطرف املت�صل به م�صغوال وغري ذلك ( . 

ج - قواعد واإجراءات ت�صجيل معلومات الفوترة . 

 د - قواعد واإجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات . 

هـ - قواعـــد واإجـــراءات اإن�صـــاء و�صـــالت النقـــل وم�صـــارات الربـــط البينـــي وفوتــــرة 

و�صالت املنتفع النهائي . 

و - االلتزامات التي تهدف ملنع الت�صخم امل�صطنع فـي احلركة )عندما يتم اإجراء/ 

حتقيق/ حتفيز /اإطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من اال�صتخدام 

بنية ح�صنة ، اأو وفقا للممار�صات التجارية املقبولة واملعقولة( . 

ز - هوية الطرف امل�صوؤول عن قيا�ض احلركة والتفا�صيل املهمة للوفاء بااللتزامات 

املن�صو�ض عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي . 
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امللحـق رقــم )3 - 3( 

خدمــات البيـع باجلملــة خلدمــات النفــاذ الثابتــة

اأوال : تعريفـــــات

الأغـــرا�ض تطبيـــق هـــذا امللحـــق يكــون للعبــارات التاليــة املعنـى املبني قرين كل منهــا 

مـا لــم يقتــ�ض �صيــاق الن�ض غري ذلك : 

1 - النفاذ اإىل املحطات االأر�سية

جمموعة من ت�صهيالت وخدمات النفاذ ت�صمح للطرف �صاحب الطلب باإنهاء 

و�صـالت االإر�صال املحلي التابعـــة له فـي حمطـــة اأر�صيـــة تابعة للطرف املوفر 

للخدمة للم�صاركة فـي و�صع االأجهزة باملحطة االأر�صية ، وتو�صيل �صعة االإر�صال 

اخلا�صة به ب�صعة االإر�صال على و�صلة واحدة اأو اأكرث من الو�صالت ال�صاتلية . 

2 - النفاذ اإىل حمطات االإر�ساء

جمموعة من ت�صهيالت وخدمات النفاذ ت�صمح للطرف طالب اخلدمة باإنهاء 

 )SCLS( و�صالت االإر�صال املحلي التابعة له فـي حمطة اإر�صاء كوابل بحرية

اإر�صاء  مبحطة  االأجهزة  و�صع  فـي  للم�صاركة  للخدمة  املوفر  للطرف  تابعة 

الكوابل البحرية )SCLS( وتو�صيل �صعة االإر�صال اخلا�صة به ب�صعة االإر�صال 

على و�صلة واحدة اأو اأكرث من الو�صالت ال�صاتلية . 

)Bitstream DSLAM Handover( 3 - خدمة التيار الثنائي امل�ستمر

نقل ر�صائل بروتوكول االإنرتنت )احلزم( من خط النطاق العري�ض اخلا�ض 

اإىل نقطة ربط بيني مع الطرف  باملنتفع عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة 

بعنوان بروتوكول  املحددة  بالوجهة  بعد  ليتم تو�صيلها فيما  الطلب  �صاحب 

االإنرتنـــت فــــي كـــل ر�صالـــة �صمــن بروتوكـــول االإنرتنـــت ، وهـــذه الر�صائـــل يتـم 

ت�صيريها اإىل طرف حمـــدد �صاحب الطلب وفقا الختيار حمدد �صلفـــا بوا�صطــة 

املنتفــع املن�صـــئ ، ويتم ت�صليمها اإىل نقطة الربط البيني املو�صلة مبا�صرة مع 

 . )DSLAM( منفذ املخرجات فـي معدد نفاذ خطوط امل�صرتكني الرقمية
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)Bitstream Layer 2( 4 - خدمة الطبقة الثانية من التيار الثنائي امل�ستمر

نقل ر�صائل بروتوكول االإنرتنت )احلزم( من خط النطاق العري�ض اخلا�ض 

اإىل نقطة ربط بيني مع الطرف  باملنتفع عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة 

�صاحـب الطلب ليتــم تو�صيلهـــا فيما بعد بالوجهـــة املحـــددة بعنـــوان بروتوكـــول 

يتم  الر�صائل  وهذه   ، االإنرتنت  بروتوكول  �صمن  ر�صالة  كل  فـي  االإنرتنت 

ت�صيريها اإىل طرف حمدد �صاحب الطلب وفقا الختيار حمدد �صلفا بوا�صطة 

املنتفع املن�صئ ، وت�صتخدم واجهة الربط فـي نقطة الربط البيني تقنية الطبقة 

الدولــي  االحتـــاد  تو�صيـــة   -  )ATM( املتزامـــــن  النقــــل  نظام  مثل  الثانية 

 . )EEE 802 . 3( لالت�صـــاالت رقم 1 - 150 اأو �صبكة االإيرثنت

)Bitstream Layer 3( 5 - خدمة الطبقة الثالثة من التيار الثنائي امل�ستمر

نقل ر�صائل بروتوكول االإنرتنت )احلزم( من خط النطاق العري�ض اخلا�ض 

اإىل نقطة ربط بيني مع الطرف  باملنتفع عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة 

�صاحب اخلدمة ، ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة املحددة بعنوان بروتوكول 

يتم  الر�صائل  وهذه   ، االإنرتنت  بروتوكول  �صمن  ر�صالة  كل  فـي  االإنرتنت 

ت�صيريها اإىل طرف حمدد �صاحب الطلب ، وفقا الختيار حمدد �صلفا بوا�صطة 

البيني تقنيـــة  ، وت�صتخـــدم واجهـــــة الربط فـي نقطة الربط  املن�صــئ  املنتفــــع 

الطبقة الثالثة لربوتوكول االإنرتنت . 

6 - خدمة اإعادة بيع النطاق العري�ص

الطــلب  �صاحــب  للطرف  ت�صمح  الثابتــة  النفاذ  خلدمة  باجلملــة  بيــع  خدمة 

التي  الر�صائـــل  نقـــل  ، مع  ملنتفعيـــه  العري�ض  النطاق  ر�صائل  بتقديــم خدمــة 

يوفرها الطرف املوفر للخدمة من نقطة انتهائية اإىل نقطة انتهائية اأخرى . 

)co - location( 7 - امل�ساركة فـي املواقع

م�صاحة  تاأجري  خاللهــا  من  يتم  الثابتة  النفاذ  خلدمة  باجلملة  بيع  خدمة 

للخدمة  املوفر  للطرف  التابع  العمليات  مبنى  فـي  الطلب  �صاحب  للطرف 

لل�صماح برتكيب وت�صغيـــل اأجهـــزة �صبكـــة الطـــرف �صاحـــب الطلـــب املطلوبــة 

تت�صمـــن  وقد   ، نفــاذ  نقطـــة  اأو  مرتبطــــة  بينـــي  ربــــط  نقطـــة  مع  بالتزامـــن 

الت�صهيالت واخلدمات املرتبطة االأخرى التي ت�صتخدم بالتزامن مع امل�صاركة 

فـي املواقع توفري الطاقة الكهربائية وتربيد الهواء وربط الكوابل . 
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8 - خدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة

خدمة نفاذ يتم تقدميها على �صبكة البنية التحتية الثابتة . 

)IPLC( 9 - الدوائر الدولية اخلا�سة املوؤجرة

دائرة اإر�صال من نقطة اإىل نقطة ت�صمح بنقل ر�صائل االت�صاالت االإلكرتونية 

بني موقعني ملنتفعني فـي دولتني خمتلفتني . 

)LLU( 10 - تفكيك احللقة املحلية

خدمة نفاذ يتم من خاللها ف�صل احللقة النحا�صية املحلية التابعة للمنتفع 

 ، للخدمة  املوفر  الطرف  �صبكة  بقية  من  للخدمة  املوفر  الطرف  �صبكة  �صمن 

الطرف  �صبكة  مع  م�صرتكة  نفاذ  نقطة  طريق  عن  دائم  ب�صكل  وتو�صيلها 

، وميكن توفري  املنتفع  اإىل  التي تقدم اخلدمات من خاللها  �صاحب الطلب 

اأ�صكال اأخرى من تفكيك احللقة املحلية مثل امل�صاركة فـي اخلطوط والتفكيك 

الفرعي للحلقة وغريها . 

11 - خدمة تفكيك احللقة املحلية - امل�ساركة فـي اخلطوط

العاليـــة  للتــرددات  العريــ�ض  النطـــاق  فـي مقطع  الكهربائية  االإ�صـــارات  نقـــل 

للحلقة النحا�صية املحلية التابعة للمنتفع فـي �صبكة الطرف املوفر للخدمة 

اإىل نقطة نفاذ مع الطرف �صاحب الطلب �صمن ت�صهيالت امل�صاركة ، وي�صتمر 

خدمة  تقدمي  فـي  املنتفع  خلط  املنخف�صة  للرتددات  ال�صيق  النطاق  مقطع 

املكاملات الهاتفية عرب �صبكة الطرف املوفر للخدمة . 

12 - التفكيك الفرعي للحلقة

�صكل من اأ�صكال تفكيك احللقة املحلية يتم فيه ف�صل جزء فرعي من احللقة 

النحا�صيــة املحليــة التابعة للمنتفع �صمن �صبكة الطـرف املوفر للخدمة من 

دائــم عن طريـــق  ب�صكــــل  ، وتو�صيلـــه  املوفــــر للخدمـــة  الطـــرف  �صبكـــة  بقية 

نقطــة نفــاذ م�صرتكة مع �صبكة الطرف �صاحب الطلب باخلزانة . 

13 - خدمة �سعة عر�ص النطاق الدويل لبيع خدمـات بروتوكــول االإنرتنت 

باجلملة

نقل ر�صائل بروتوكول االإنرتنت من واإىل �صبكة الطرف �صاحب الطلب عرب 

�صبكة الطرف املوفر للخدمة اإىل وجهات ب�صبكة االإنرتنت ، وفقا لتحديدها 

بوا�صطة عنوان بروتوكول االإنرتنت فـي كل ر�صالة . 

-69-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

)WLR( 14 - اإيجار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة

الطلب  �صاحب  للطرف  ت�صمح  الثابتة  النفاذ  خلدمة  باجلملة  بيع  خدمة 

بتقدمي اخلدمة الهاتفية ملنتفعيه مع نقل املكاملات التي يقدمها الطرف املوفر 

للخدمة من نقطة انتهائيـة اإىل نقطـــة انتهائيـــة اأخـــرى ، وميكـــن دمج اإيجـــار 

للم�صغل  امل�صبق  االختيار  خدمة  مع  باجلملة  البيع  طريق  عن  اخلطـــوط 

 . )CPS(

15 - خدمة البيع باجلملة الإنهاء مقاطع اخلطوط املوؤجرة

تقديـــم الطـــرف املوفـــر للخدمـــة ت�صهيالت اإر�صال ال�صعة الثابتة بتو�صيل خط 

املنتفع اإىل نقطة فـي اأقرب نقطة تقاطع حمددة فـي الدائرة ليتم تو�صيلها 

اأو عرب  مبا�صرة  اإما  الطلب  للطرف �صاحب  التابعة  النفاذ  بنقطة  بعد  فيما 

البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلط املوؤجر ، ونقطة التقاطع فـي الدائرة عبارة 

اخلط  تو�صيل  لغر�ض  خم�ص�صة  للخدمة  املوفر  الطرف  ب�صبكة  موقع  عن 

بعد  وذلك   ، املوؤجرة  للخطوط  باجلملة  البيع  دوائر  مبقاطع  املحلي  املوؤجر 

درا�صة االأمور العملية والتنظيمية . 

16 - خدمة البيع باجلملة خلدمة االإر�سال

نقطتي  بني  الثابتة  ال�صعة  اإر�صال  ت�صهيالت  للخدمة  املوفر  الطرف  تقدمي 

نفاذ بني الطرف املوفر للخدمة والطرف �صاحب الطلب حتى يتمكن الطرف 

�صاحب الطلب من اإر�صال الر�صائل مبختلف اأنواعها عرب هذه الت�صهيالت . 

)املحلية  املوؤجرة  اخلطوط  دوائر  ملقاطع  باجلملة  البيع  خدمة   -  17

والدولية �ساملة الدوائر املوؤجرة اخلا�سة الدولية(

تقدمي الطرف املوفر للخدمة ت�صهيالت اإر�صال ال�صعة الثابتة بني نقطة نفاذ 

ونقطة  الدائرة  فـي  حمددة  تقاطع  نقطة  فـي  الطلب  �صاحب  الطرف  لدى 

للخط  حملي  مبقطع  بعد  فيما  تو�صيلها  ليتم   ، الدائرة  فـي  اأخرى  تقاطع 

املوؤجر . 
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ثانيا : خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم

باجلملة  البيع  خلدمة  ال�صلة  ذات  االأ�صواق  من  عدد  بتعريف  الهيئة  قامت   -  1

خلدمة النفاذ الثابتة فـي قرار تعريف االأ�صواق والهيمنة رقم 2013/74 . 

البيع  امل�صتحقة خدمات  االأطراف  على  يعر�ض  اأن  املهيمن  له  املرخ�ض  على   -  2

باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة ، وفقا للجدول االآتي : 

رقم 

ال�سوق
املنتجات واخلدمات التي ت�سملها ال�سوقا�ســم ال�ســـوق

12

البيع باجلملة 

خلدمة النفاذ اإىل 

البنية التحتية فـي 

موقع ثابت .

تفكيك احللقة املحلية . 

تفكيك احللقة املحلية )امل�صاركة فـي اخلطوط( . 

التفكيك الفرعي للحلقة . 

. )co - location( امل�صاركة فـي املواقع

13

خدمة البيع باجلملة 

للنفاذ اإىل النطاق 

العري�ض فـي موقع 

ثابت .

 . )WLR( اإيجار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة

الطبقة الثانية من التيار الثنائي امل�صتمر 

 . )Bitstream Layer 2(

الطبقة الثالثة من التيار الثنائي امل�صتمر 

 . )Bitstream Layer 3(

البيع باجلملة خلدمة االإر�صال . 

خدمة اإعادة بيع النطاق العري�ض . 

14

البيع باجلملة الإنهاء 

مقاطع اخلطوط 

املوؤجرة . 

البيع باجلملة الإنهاء مقاطع اخلطوط املوؤجرة . 

15

البيع باجلملة 

ملقاطع دوائر 

اخلطوط املوؤجرة .

البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط املوؤجرة )املحلية 

والدولية �صاملة الدوائر املوؤجرة اخلا�صة الدولية( .

16

�صعة عر�ض النطاق 

الدويل لبيع خدمات 

بروتوكول االإنرتنت 

باجلملة . 

�صعة عر�ض النطاق الدويل لبيع خدمات بروتوكول 

االإنرتنت باجلملة . 

النفاذ اإىل املحطات االأر�صية . 

النفاذ اإىل حمطات االإر�صاء . 
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ثالثا : اال�ستحقـــــاق

يجوز الأي طرف م�صتحق اأن يطلب خدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة ، 

و يجب اأن يكون الطلب م�صتوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة بهذه الالئحة . 

رابعا : االلتزامات التقديرية اخلا�سة بخدمة حمددة

اجلــــدول  فـــــي  املبينـــــــــة  البينــــي  الربــــــــط  خدمـــات  تقديــــــم  عــر�ض  عنــــد   - 1

الـــــوارد فـي )البنـــد 2( من هذا امللحق ، يتقيد املرخ�ض له املهيمن بااللتزامات 

التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة التالية الواردة فـي امللحق )2( املرفق بهذه 

الالئحة : 

تعزيز حماية اأمن املعلومات )البند 1( .   اأ - 

التزامات املراقبة واالإبالغ )البند 2( .  ب - 

عدم التمييز - عر�ض اتفاقيات م�صتويات اخلدمة و�صمانات م�صتويات  ج - 

اخلدمة املعقولة وغري التمييزية )البنود 3 - 1 و 3 - 2 و 3 - 3( . 

عدم التمييز - تقدمي نف�ض املعلومـــــات ب�صــــاأن خدمات النفـــاذ والربـــط  د - 

البينـــــــي اخلا�صعــــة للتنظيـــــــم جلميــــع االأطـــــــراف الطالبــــــة للخدمــــــة 

)البنود 3 - 4 و 3 - 5( . 

غري  من  معدلة  جديدة/  جتزئة  خدمات  تقدمي  حظر   - التمييز  عدم  هـ - 

املمكن تكرارها )البند 3 - 6( . 

و - عدم التمييز - توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ض خدمات النفاذ والربط 

البيني اخلا�صعة للتنظيم اجلديدة/ املعدلة )البند 3 - 7( . 

ز - عدم التمييز - ت�صعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم 

)البند 3 - 8( . 

عدم التمييز - التربير املو�صوعي للتخفي�صـــات املمنوحـــة وفقــا للحجم  ح - 

اأو الفرتة )البند 3 - 9( . 
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وفقــــا  تخفي�صــــات  عـــر�ض  عند  املت�صاويــــة  املعاملـــــة   - التمييــــز  عــــدم  ط - 

للحجـــم اأو الرتتيبات طويلة االأمد )البنود 3 - 10 و 3 - 11( . 

ي - عـــدم التمييـــز - عدم رزم خدمـــــات النفـــــاذ والربــــط البينــــي اخلا�صعـــــة 

للتنظيــم )البند 3 - 12( . 

ك - عدم التمييز - املعاملة املت�صاوية )البند 3 - 13( . 

ل - االلتزام باإعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي )البند 4( . 

2 - باالإ�صافة اإىل االلتزامات الواردة فـي )البند 1( من رابعا من هذا امللحق ، يتقيد 

املرخ�ض له املهيمن بااللتزامات االآتية : 

 اأ - االلتزامـــات التي تنطبـــق ب�صكـــل تلقائي على تقدمي خدمـــات النفـــاذ والربــط 

البينـــي اخلا�صعــــة للتنظيـــــم الـــــواردة فـي الف�صـــل الثانــي من البـــاب الثانـــي 

       من هذه الالئحة . 

ب - االأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب االأول من هذه الالئحة . 

ج - اأي التزامات اأخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني 

اخلا�صعــة للتنظيــم تفر�صهــا الهيئة مبوجـــب اأوامر اأو قـــرارات اأو توجيهـــات 

اأو اإر�صادات اأو تعليمات ، كلما اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

خام�سا : منهجية الت�سعري

1 - خدمة اإعادة بيع النطاق العري�ض

منهجية  اأ�صا�ض  على  العري�ض  النطاق  بيع  اإعادة  خدمات  اأ�صعار  حتت�صب 

ميكن  التي  التكاليف  ناق�صا  التجزئة  �صعر  مبداأ  على  املعتمدة  الت�صعري 

تفاديها )Retail Minus( ، واملف�صلة فـي امللحـق رقــم )4( . 

ويتعني على الطرف املوفر للخدمة اإثبات ا�صتيفائـه لالختبار الالحق ل�صغط 

االختبـــار  تفا�صيل  من  املزيد  على  احل�صـول  وميكن   ، الربحي  الهام�ض 

الالحق ل�صغط الهام�ض الربحي فـي امللحـــق )5( ، ويجب اأن يرتتب على 
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ا�صتمرار ف�صل الطرف املوفر للخدمة فـي ا�صتيفـــاء االختبار الالحق ل�صغط 

الهام�ض الربحي اإجراء املزيد من التحقيـــق بوا�صطة الهيئـــة فـي ممـــار�صات 

الت�صعري بالتجزئة واجلملة لذلك املرخ�ض له . 

2 - خدمات بيع باجلملة االأخرى خلدمة النفاذ الثابتة

يجب اأن تكون اأ�صعار جميع خدمات البيع باجلملة االأخرى خلدمة النفاذ 

الثابتة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات ا�صت�صرافية للتكلفة التدريجية 

هذه  ت�صمني  ويجب   ، بكفاءة  اخلدمة  لتقدمي   )LRIC( االأمد  الطويلة 

االأ�صعار من قبل الطرف املوفر للخدمة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني 

املرجعي التابع له . 

اأ�صـعـــار خدمـــات البيع  اأن تختار لدى قيامها مبراجعــــة وحتديـــد  وللهيئة 

باجلملة االأخرى خلدمة النفاذ الثابتة ا�صتخدام اأي مما ياأتي : 

 )Top - down( منــوذج تقديرات التكلفة التدريجيـــــة الطويلة االأمــــد  اأ - 

الذي يعده املرخ�ض له بعد اإجراء التغيريات ال�صرورية ، اإن كان ذلك 

مطلوبا . 

 )Top - down( منوذج تقديرات التكلفـــة التدريجية الطويلـــــة االأمــــــد ب - 

التابع للم�صغل ، ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة االأمد 

)Bottom - up( التابع للهيئة ، وفقا للطريقة التي تراها منا�صبة . 

مناذجهـــــا اخلا�صــــة بتقديـــــرات التكلفة التدريجيــــة الطويلــــة االأمـــــد  ج - 

)Bottom - up( فـي حالة عدم اقرتاح �صعر ، اأو اأن املرخ�ض له مل يقدم 

 . )Top - down( منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة االأمد

ويجب اأن تكون اأ�صعار اخلدمات املت�صابهـــة اخلا�صعـــة للتنظيــــم االأ�صعار ذاتها 

اإال اإذا اأثبت املرخ�ض لهم اأنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات 

ال ميكن تفاديها ، ولهذا الغر�ض تقوم الهيئة بتقييم مدى حتقق ذلك . 
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الهيئة فيما  ، تنظر  العري�ض  النطـــاق  اإعادة بيع خدمات  اأ�صعـــار  فيما عدا 

اإذا كان هنـــاك هوامـــ�ض ربح كافيـــة متوفــرة لالأطــراف امل�صتحقـــة للخدمـــة 

حتى تتمكـــن من املناف�صة بفعالية فـي العمليات الفرعية ، ويتعني على املرخ�ض 

البيع  اأ�صعار خدمات  باقرتاح  للهيئة عند قيامه  يثبت ذلك  اأن  املهيمن  له 

باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة . 

�ساد�سا : احلد االأدنى من حمتويات عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

دون االإخالل بااللتزامات االأخرى املفرو�صة على املرخ�ض له املهيمن مبقت�صى 

اأحكام هذه الالئحة ، يلتزم املرخ�ض له املهيمن بالتقيد باملتطلبات االآتية : 

1 - جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي

يجـــب اأن تت�صمــــن جــــداول خدمـــات عــــر�ض النفــــاذ والربـــط البينـــي املرجعـــي 

خلدمـــات البيـــع باجلملـــة خلدمـــة النفـــاذ الثابتـــة املنتجات واخلدمات املبينة 

فـي اجلدول الوارد فـي هذا امللحـــق وكذلك اأي خدمــات اإ�صافيــة مطلوبــة ، 

لتمكيـــن الطرف �صاحـــب الطلب من �صراء خدمات البيع باجلملة خلدمة 

النفاذ الثابتة . 

اأن حتدد جداول اخلدمة املنتفعني الذين تتوفر لهم هذه اخلدمات ،  ويجب 

اأي املنتفعني الذين لديهم ربط مبا�صر بال�صبكة باالإ�صافة اإىل اأي �صروط 

اأخرى ، كما يجب اأن حتدد هذه اجلداول االآتي : 

 اأ - ت�صليم املكاملات ح�صب موقع املنتفع )اأي فـي املوقع املادي لنقطة الربط 

البيني مبوقع الطرف �صاحب الطلب( . 

ب - ت�صليم املكاملات داخل املباين )اأي فـي املوقع املادي لنقطة الربط البيني 

مبوقع الطرف املوفر للخدمة( .
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2 - املعاييــــر واملوا�صفــــات الفنيـــــة

يجب اأن تت�صمن املوا�صفات الفنية املحددة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني 

املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة االآتي : 

التيـــار  التي يتم نقلهـــا عرب خدمـــة  البيانـــات  امل�صوؤوليـــة عن حمتـــوى  اأ -    

الثنائـــي امل�صتمر . 

ب - م�صوؤوليات �صالمة ال�صبكة وحمايتها . 

3 - طلــب اخلدمـــة وتقدميهــــا/ ت�صليمهــــا

يجب اأن تت�صمن عمليات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ض عليها فـي عر�ض 

النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة 

االآتي : 

 اأ - متطلبات خطة ال�صبكة من اأطراف االتفاقية ذات ال�صلة . 

ب - عملية حتويل منفذ خدمة التيار الثنائي امل�صتمر . 

للم�صغــل  امل�صتمــر  الثنائي  التيــار  واإىل خدمات  االنتقــال من  - خدمــات  ج 

 . )Bulk( الفائــز واخلا�صر ، وت�صمل عمليات االنتقال باجلملة

 . )Slamming( د - اأحكام التقدمي غري امل�صرح به للخدمة 

4 - ت�صغيـــل و�صيانــــة ال�صبكـــــة

يجب اأن تت�صمــن اأحكام الت�صغيـــل وال�صيانـــة املن�صـــو�ض عليهـــا فـي عر�ض 

النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة 

االآتي : 

 اأ - تغيري ال�صبكة وتعديالت اإدارة البيانات . 

ب - دليل امل�صغلني لعمليات �صيانة التيار الثنائي امل�صتمر . 

ج - دليل تركيب وحدة اإنهاء تو�صيل ال�صبكة . 
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امللحـق رقــم )3 - 4(

خدمـــات التجــوال املحلـــي

اأوال : تعريفـــات

الأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل 

يقت�ض �صياق الن�ض غري ذلك : 

1 - الطيف الرتددي

جميع حزم الطيف الرتددي التي تقل عن ) 3000 ( ثالثة اآالف ميجاهريتز . 

2 -  املرخ�ص له امل�ست�سيف

مرخ�ض له بتوفر خدمات التجوال املحلي مل�صغل خدمة التجوال املحلي . 

3 - خدمة النفاذ للتجوال املتنقل

 ، املتنقلة  االت�صاالت  ل�صبكة  التحتية  البنية  عرب  تقدميها  يتم  نفاذ  خدمة 

الأغرا�ض تقدمي خدمة التجوال املحلي . 

4 - خدمة التجوال املحلي

خدمة ت�صمل اخلدمات االإ�صافية ، تتيح ملنتفعي م�صغل التجوال املحلي اإمكانية 

وا�صتقبال  اإر�صال  من  والتمكن  امل�صت�صيف  له  املرخ�ض  �صبكة  على  التجوال 

املكاملات ال�صوتية ، واإر�صال وا�صتقبال البيانات ، اأو النفاذ اإىل اخلدمات االأخرى 

بوا�صطة �صبكة املرخ�ض له امل�صت�صيف عندما يكونون فـي منطقة خارج التغطية 

اجلغرافية ل�صبكة املرخ�ض له املحلي للتجوال . 

5 - اتفاقية التجوال املحلي

اتفاقيـة يتم اإبرامها بني طرف م�صتحـق للخدمة ، واملرخـــ�ض له امل�صت�صيـــف  ، 

تت�صمن �صروط واأحكام تقدمي خدمات التجوال املحلي . 

6 - م�سغل التجوال املحلي

التجوال  خدمـــات  من  ي�صتفيد  الذي  العامـــة  االت�صـــاالت  خدمـــات  مرخـــ�ض 

املحلي للم�صغل امل�صت�صيف . 
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ثانيا : خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

1 - حـــددت الهيئـــة فــــي قـــرار تعريـــف االأ�صـــواق والهيمنـــة رقم 2013/74 ال�صـــوق 

رقم )18( �صوق البيع باجلملة الإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ . 

2 - على املرخ�ض له املهيمن اأن يعر�ض على االأطراف امل�صتحقة خدمات التجوال 

املحلي ، وذلك مبوجب اتفاقية التجوال املحلي . 

3 - يجب اأن تغطي خدمات التجوال املحلي كافة ال�صبكات )اجليل الثاين ، اجليل 

الثالث  ،  اجليل الرابع  . . اإلخ (  املرخ�ض بت�صغيلها الأطراف االتفاقية عند توقيعها . 

4 - تبداأ االأطر الزمنيـــة املن�صـــو�ض عليها فـي هذه الالئحـــة ، فيما يتعلق باإعداد 

املحلي  التجوال  خدمات  وتقدمي  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�ض 

لالأطراف امل�صتحقة للخدمة ، وفقا للموا�صفات املحددة فـي هذا امللحق ، بعد 

منح الرتخي�ض اجلديد خلدمات االت�صاالت املتنقلة . 

للطرف  ويجوز   ، املحلي  امل�صتوى  على  املحلي  التجوال  خدمة  توفري  يجب   -  5

ملناطق حمددة  املحلي فقط  التجـــوال  اأن يطــلب خدمـــة  امل�صتحـــق للخدمـــة 

 ، للتو�صعـــة  التزامـــات  باأي  الوفــاء  مــن  يتمكــن  وذلـــك حتـــى   ، ال�صلطنــة  فـي 

وكذلك ا�صتخدام تغطية �صبكته فـي املناطق التي تنفذ فيها التو�صعات . 

على اأطراف االتفاقية اإبرام اتفاقية التجوال املحلي ، وفقا لل�صـــروط واالأحكام   - 6

املحددة فـي القرارات اأوالتوجيهات اأو االأوامر اأو غريها من االأدوات ذات ال�صلة 

ال�صادرة من الهيئة ، ويجوز اأن تت�صمن هذه ال�صروط واالأحكام مدة اتفاقية 

التجوال املحلي واملجال والنطاق اجلغرافـي ملتطلبات خدمة التجوال املحلي . 

7 - اإذا مل ين�ض �صراحة على �صروط واأحكام اتفاقية التجوال املحلي ، وفقا للبند 

ال�صابق ، فيجب تطبيق اأحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي . 

8 - وفـي جميع االأحوال ، اليجوز للم�صغل امل�صت�صيف حظر اأو منع م�صغل التجوال 

املحلي الذي ي�صتخدم خدمات التجوال املحلي من عر�ض اخلدمات التجارية 

على االآتي : 
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اأي من �صركات اإعادة بيع اخلدمـــة التي يتعامـــل معهــا م�صغــل التجــــوال  اأ - 

املحلي . 

ب - اأي م�صغليــن اآخريــن للتجوال املحلي ي�صت�صيفهــم م�صغـل التجوال املحلي 

ب�صبكته . 

ثالثا : اال�ستحقـــــاق

يجـب اأن يكــــون اأي طلب يقدمه طـــرف م�صتحـــق خلدمـــات التجـــوال املحلـــي   - 1

م�صتوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة بهذه الالئحة . 

يعترب اأي مرخ�ض خلدمات االت�صاالت العامة - خ�صــ�ض لــــه طيــف تـــرددي   - 2

لتقدمي خدمات ال�صوت والبيانات وخ�صـــ�ض له الرمـــز املتنقـــل للبلد/ الرمز 

املتنقـل لل�صبكة )MCC/MNC( - طرفا م�صتحقا خلدمات التجوال املحلي . 

يحق للطــــرف امل�صتحـــق للخدمـــة اإبرام اتفاقيـــــة للتجـــوال املحلـــي مع م�صغـــل   - 3

م�صت�صيـــف واحد فقط ، لتقديـــم هذه اخلدمــــات فـي الوقـــت ذاته ، وال يجوز 

لطـــرف  املحلــي  التجـوال  خدمات  تقديــم  طلب  رفـــ�ض  امل�صت�صيـــف  للم�صغل 

الرتددي  الطيف  �صعة  فـي  �صعوبات  لديه  اأن  اأثبت  اإذا  اإال  للخدمة  م�صتحق 

املحلي م�صتحقني  للتجوال  اآخرين  اأو م�صغلني  ا�صت�صافة م�صغل  ناجمة عن 

باملثل للح�صول على خدمات التجوال املحلي فـي وقت تقدمي الطلب . 

املحلــي  التجــوال  خدمات  طلب  العامة  االت�صاالت  خدمات  ملرخ�صي  يحـــق   - 4

فقط فـي املناطق اجلغرافية مـــن ال�صلطنـــة التي ليـــ�ض لديهــم فيهــا تغطيـــة 

من ال�صبكات اخلا�صة بهم ، ويحق لهم فقط طلب هذه اخلدمات وفقا لهذه 

الالئحـــة ملــدة )3( ال�صنـــوات الثـــالث االأولـــى مــن طــــرح خدماتهـــم التجاريـــــة 

لالت�صاالت املتنقلة فـي ال�صلطنة . 

رابعا : االلتزامات التقديرية اخلا�سة بخدمة حمددة

عند عــر�ض تقدمي خدمات التجـــوال املحلـــي ، يتقيــد املرخ�ض لــــه املهيــــمن   - 1

بااللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة التالية والواردة فـي امللحق 

)2( املرفق بهذه الالئحة : 
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 اأ - تعزيز حماية اأمن املعلومات )البند 1( . 

ب - التزامات املراقبة واالإبالغ )البند 2( . 

عدم التمييز - عر�ض اتفاقيات م�صتويات اخلدمة و�صمانات م�صتويات  ج - 

اخلدمة املعقولة وغري التمييزية )البنود 3 - 1 و 3 - 2 و 3 - 3( . 

د - عدم التمييز - تقدمي نف�ض املعلومات ب�صاأن خدمات النفاذ والربط البيني 

اخلا�صعة للتنظيم جلميع االأطراف �صاحبة الطلب )البنود 3 - 4 و 3 - 5( . 

غري  من  معدلة  جديدة/  جتزئة  خدمات  تقدمي  حظر   - التمييز  عدم  هـ - 

املمكــن تكرارها )البند 3 - 6( . 

عدم التمييز - توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ض خدمات النفاذ والربط  و - 

البيني اخلا�صعة للتنظيم اجلديدة/ املعدلة )البند 3 - 7( . 

عدم التمييز - ت�صعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم  ز - 

)البند 3 - 8( . 

عدم التمييـز - التربيـر املو�صوعـــي للتخفي�صــات املمنوحـــة وفقـــا للحجم  ح - 

اأو الفرتة )البند 3 - 9( . 

عدم التمييز - املعاملــــة املت�صاويـــة عند عـــر�ض تخفي�صـــات وفقـــا للحجـــم  ط - 

اأو الرتتيبات طويلة االأمد )البنود 3 - 10 و 3 - 11( . 

اخلا�صعـــة  البيني  والربــط  النفاذ  خدمات  رزم  عدم   - التمييــز  عدم  ي - 

للتنظيــم )البند 3 - 12( . 

ك - عدم التمييز - املعاملة املت�صاوية )البند 3 - 13( . 

ل - االلتزام باإعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي )البند 4( . 

له  املرخ�ض  يتقيد   ، اأعاله   )1 )البند  فـي  الواردة  االلتزامات  اإىل  باالإ�صافة   -  2

املهيمن بااللتزامات االآتية : 
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اأ - االلتزامات التي تنطبق ب�صكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط 

البيني اخلا�صعـــة للتنظيـم الواردة فـي الف�صل الثانـــي من البـــــاب الثاين 

من هذه الالئحة . 

ب - االأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب االأول من هذه الالئحة . 

والربط  النفاذ  اأخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات  التزامات  اأي   - ج 

البيني اخلا�صعـــة للتنظيـــم تفر�صهـــا الهيئـــة مبوجب اأوامر اأو قرارات 

اأو توجيهـــات اأو اإر�صادات اأو تعليمات كلما اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

خام�سا : منهجية ت�سعري خدمات التجوال املحلي 

حتت�صب اأ�صعار خدمات التجوال املحلي التي يتم عر�صها ، وفقا لهذه الالئحة   - 1

ناق�صـــا  التجزئـــة  �صعـــر  مبـــداأ  تعتمــد  التي  الت�صعري  منهجية  اأ�صا�ض  على 

التكاليف التي ميكن تفاديها )Retail Minus( ، ويت�صمن امللحق )4( املرفق 

بهذه الالئحة اخلا�ض مبنهجية الت�صعري املعتمدة على مبداأ �صعر التجزئة 

ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها )Retail Minus( املزيد من التفا�صيل . 

يتعني على املرخ�ض له امل�صت�صيف اإثبات ا�صتيفائه لالختبار الالحق ل�صغط   - 2

االختبار  تفا�صيل  من  املزيد  على  احل�صول  وميكن   ، الربحي  الهام�ض 

 ، الالئحة  بهذه  املرفق   )5( امللحق  فـي  الربحي  الهام�ض  ل�صغط  الالحق 

ا�صتيفاء  امل�صت�صيف فـي  ا�صتمرار ف�صل املرخ�ض له  اأن يرتتب على  ويجب 

االختبار الالحق ل�صغط الهامـــ�ض الربحـــي ، اإجـــراء املزيـــد من التحقيـــق 

بوا�صطة الهيئة فـي ممار�صـــات الت�صعري بالتجزئة واجلملة لذلك املرخ�ض له . 

�ساد�سا : احلد االأدنى من حمتويات عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

دون االإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة ، يلتزم املرخ�ض له املهيمن باملتطلبات االآتية : 

1 - جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
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البينــي  والربــط  النفــاذ  عر�ض  خدمــات  جــداول  تت�صمــن  اأن  يجــب   اأ - 

املبينـــة  واخلدمـــات  املنتجــــات  املحلــــي  التجـــــوال  املرجعــي خلدمـــــات 

م�صغل  لتمكني   ، مطلوبة  اإ�صافية  خدمات  اأي  وكذلـــك   ، اأعــــاله 

التجوال املحلي من اال�صتفادة الكاملة من خدمات التجوال املحلي . 

جــداول  من  �صريــة  ن�صخــة  اإر�صــال  املهيمــن  له  املرخـــ�ض  على  يجـــب  ب - 

تتعلق  املرجعي  البينــــي  والربط  النفاذ  عـــر�ض  فـي  الواردة  اخلدمــة 

لــــــه  املرخـــ�ض  قبـــــل  املعرو�صــــة من  التغطيــــة اجلغرافية  بتفا�صيـــل 

الفنيــة  املوا�صفات  ت�صمل  والتي   ، املحلي  التجوال  مل�صغل  امل�صت�صيف 

املتنقلـــة االفرتا�صية باال�صتخدام  ال�صبكـــة  الالزمـــة لل�صمـــاح مل�صغـــل 

الفعال خلدمة التجوال املحلي . 

2 - املعايري واملوا�صفات الفنية

يجب اأن ت�صتوفـي املوا�صفـــات الفنيــــة املحـــددة فـي عر�ض النفـــاذ والربـــط 

البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي املتطلبات االآتية : 

اأ - اإمكانيات اخلدمة والناقل ، التي ت�صتمل كحد اأدنى على االآتي : 

1 - خدمات االت�صاالت املتنقلة . 

2 - اخلدمات االإ�صافية . 

النفـــاذ اإىل خدمــــات القيمـــة امل�صافـــة )VAS( واخلدمـــات عاليــة   - 3

القيمة . 

تقدمي اخلدمة ملنتفعي التجوال الدويل .   - 4

وت�صكــــل اإمكانيــــات /خدمات الناقل التاليـــة موؤ�صرا لقائمـــة اخلدمـــات 

التي يجب ت�صمينها : 

ب - نطاقات واأمناط الطيف الرتددي

 . 900 )GSM( 1 - النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي

 . 1800 )GSM( 2 - النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي

 . 1800/900 )GSM( 3 - النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي
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النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي )GSM(/ خدمات االت�صاالت   - 4

 . )UMTS( املتنقلة العاملية

وفـي جميـــع االأحوال ، فاإن جميــــع نطاقات واأمناط الطيـــف التــرددي 

املخ�ص�صــة للم�صغــل امل�صت�صيــف يجــب ت�صمينها مـــا لــم حتـــدد الهيئــــة 

خالف ذلك . 

)TELESERVICES( ج - خدمات االت�صال عن بعد

 . )Speech telephony( املخاطبــة امل�صموعـــة  - 1

املخاطبــــــــة امل�صموعــــــــة ، مكاملـــات الطــــــوارئ )ببطاقـــة التعريـــــف   - 2

ال�صخ�صـــي اأو بدونها( . 

خدمة الر�صائل الق�صرية .   - 3

د - اخلدمات االإ�صافية املدعومة

 . )CLIP( 1 - عر�ض هوية الرقم املت�صل

 . )CLIR( 2 - حظر هوية الرقم املت�صل

 . )CFU( 3 - حتويل املكاملات غري امل�صروط

 . )CFB( 4 - حتويل املكاملات عند ان�صغال اخلط املتنقل

 . )CFNRy( 5 - حتويل املكاملات فـي حالة عدم الرد

 . )CFNRc( 6 - حتويل املكاملات فـي حالة تعذر االت�صال بامل�صرتك

7 - مكاملة فـي االنتظار . 

8 - تعليق املكاملة . 

هـ - خدمات الناقل

 ،  )CDA( الدائري  بالتحويل  املتزامن  غري  الثنائي  االإر�صال   - 1

ال�صفاف/ غيـــر ال�صفـــاف ، اإ�صدار واإنهــاء تو�صيـــل املكاملـــات املتنقلـــة 

)MO/MT( ، 9.6 كيلوبت/ث . 

 . )GPRS( 2 - خدمات احلزم الراديوية العامة
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 . )HSCSD( 3 - البيانات عالية ال�صرعة بالتق�صيم الدائري

 . )EDGE( 4 - تقنية

3 - طلب اخلدمة وتقدميها/ ت�صليمها

يجب اأن تت�صمن عمليـــات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ض عليها فـي عر�ض 

خطة  متطلبات  املحلي  التجوال  خلدمات  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ 

تو�صعة ال�صبكة من اأطراف اتفاقية التجوال املحلي ذات ال�صلة . 

4 - ت�صغيل و�صيانة ال�صبكة

يجب اأن تت�صمن اأحكام الت�صغيل وال�صيانة - املن�صو�ض عليها فـي عر�ض 

النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي - امل�صائل االآتية : 

1 - تغيري ال�صبكة وتعديالت اإدارة البيانات . 

2 - النفاذ اإىل ال�صبكة . 

3 - نفاذ اأجهزة املنتفعني لل�صبكة . 

4 - �صالمة ال�صبكة . 

5 - ت�صيري احلركة/ املكاملات وت�صليمها وفقا لنوعية احلركة . 

6 - االختبار . 

7 - االلتزامات املتعلقة با�صتخدام االإ�صارة . 

8 - ا�صتخدام ال�صعارات وغريها . 

9 - دعم مكاملات الطوارئ )ببطاقات التعريف ال�صخ�صي اأو بدونها( . 

10 - العالقة مع امل�صرتكني . 

11 - اإعداد فواتري امل�صرتكني . 

12 - املتطلبات املتعلقة باالعرتا�ض القانوين ومعلومات احلركة . 
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13 - تنبوؤات ال�صعة وتوفري اخلدمات - اإدارة االأمور املتعلقة بال�صعة ، والتي 

قد تن�صــاأ بني املرخـــ�ض لــــه امل�صت�صيف وم�صغــــل التجــــوال املحلـــي مبـــا 

وتوفري  ال�صبكة  وتخطيط  احلركة  تنبوؤات  تن�صيق  اإجراءات  ذلك  فـي 

اخلدمة . 

5 - االأ�صعار والفوترة وال�صداد

 اأ - يجب اأن تت�صمن االأحكام املتعلقة باالأ�صعار والفوترة وال�صداد املن�صو�ض 

التجوال  خلدمات  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�ض  فـي  عليها 

املحلي ما ياأتي : 

 ، املحادثة(  زمن  )مثال  املكاملات  خلدمات  الفوترة  وحدة  تعريف   - 1

ويجب اأن تتم الفوترة على اأ�صا�ض الثانية . 

اإذا مل يتم  املكاملة )مثال  االأحكام الالزمة فـي حالة عدم تو�صيل   - 2

الرد على املكاملة ، اأو اإذا كان خط الطرف املت�صل به م�صغوال وغري 

ذلك ( . 

هويــة الطرف امل�صـــوؤول عن قيـــــا�ض احلركـــة والتفا�صـــيل الالزمـــة   - 3

ملقابلة االلتزامـــات املن�صو�ض عليهـــــا فـي عـــر�ض النفـــاذ والربــــط 

البيني املرجعي . 

اأحكامـــا  املرجعـــي  البيني  والربط  النفـــاذ  عر�ض  يت�صمن  اأن  يجـــب   - ب 

حمددة ملجموعات اخلدمة لالآتي : 

ت�صجيل معلومات الفوترة .  - 1

تبادل معلومات فوترة املكاملات .   - 2

املنتفع  وفوترة و�صالت  البيني  الربط  وم�صارات  النقل  و�صالت   - 3

النهائي . 

-85-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

االلتزامات املتعلقة بالت�صخم امل�صطنع فـي احلركة )عندما يتم   - 4

اإجــراء/ حتقيـــق/ حتفيــز اإطالة املكاملات ملدة تزيــــد علــى مـــا هـــو 

متوقع من اال�صتخدام بنية ح�صنة ، اأو وفقا للممار�صات التجارية 

املقبولة واملعقولة( . 

6 - االلتزامــــــات

يجـــب اأن ينــــ�ض عــــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي علــــى االلتزامــــات 

املتعلقة بتبادل احلركة فـي اأثناء فرتات زمنية معينة ، وعند حتديد هذه 

االلتزامات يجب منح اعتبار خا�ض لطول الفرتة الزمنية التي كان م�صغل 

وعلى   ، ال�صلطنة  فـي  التجارية  خدماته  خاللها  يقدم  املحلي  التجوال 

التزامات  لو�صع  الفر�صة  ا�صتغالل  عن  االمتناع  امل�صت�صيف  له  املرخ�ض 

احلركة بطريقة تع�صفية حتت اأي ظرف من الظروف . 

7 - املــــدة واالنتهـــــاء

يراعى عند حتديـــد مـــدة اتفاقيــة التجوال املحلي اأحكـــــام هــــذه الالئحــــة 

واأحكام  الهيئة  عن  ال�صادرة  والتعليمات  واالإر�صادات  واالأوامر  والقرارات 

و�صروط الرتاخي�ض . 

الإنهاء  بند  على  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�ض  ي�صتمل  اأن  ويجب 

االتفاقية يجب  هذه  باإنهاء  متعلقة  اأحكام  واأي   ، املحلي  التجوال  اتفاقية 

واالإر�صـــادات  واالأوامر  والقـــرارات  الالئحـــة  هذه  اأحكـــام  مع  تتوافق  اأن 

والتعليمـــات ال�صـــادرة عن الهيئة واأحكام و�صروط الرتاخي�ض واأن تراعي ، 

ب�صفة خا�صة ، االآتي : 

1 - خ�صائ�ض اتفاقية التجوال املحلي . 

2 - اال�صتثمارات التي قامت بها اأطراف هذه االتفاقية . 

3 - م�صالح املنتفعني فـي ال�صلطنة . 
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امللحـق رقــم )3 - 5(

خدمــــات النفــــاذ املتنقــــل

اأوال : تعريفـــــــات

الأغــــرا�ض تطبيق هـــذا امللحــــق يكون للعبارات االآتية املعنى املبــــني قرين كـــل منهـــا 

ما مل يقت�ض �صياق الن�ض غري ذلك : 

1 - الطيف الرتددي

جميع حزم الطيف الرتددي التي تقل عن ) 3000 ( ثالثة اآالف ميجاهريتز . 

2 - املرخ�ص له امل�ست�سيف للنفاذ املتنقل

ويقوم   ، ترددي  طيف  له  خ�ص�ض  الذي  العامة  االت�صاالت  خدمات  مرخ�ض 

بت�صغيــل �صبكـــة ات�صــاالت عامـــة )ت�صمل خدمات البنية التحتيـــة الرئي�صيــة( 

الالزمة لتمكني موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة من عر�ض خدماته التجارية 

للمنتفعني . 

3 - م�سغل ال�سبكة املتنقلة االفرتا�سية

ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك بقرار ت�صدره فـي هذا ال�صاأن ، فاإن م�صغل ال�صبكة 

املتنقلة االفرتا�صية يق�صد به مرخ�ض خدمات االت�صاالت العامة الذي : 

التجـــاري  ا�صمـــه  للمنتفعــــني حتـــت  املتنقلة  االت�صــــاالت  يقـــدم خدمـــات  اأ - 

با�صتخدام �صبكة م�صغل خدمات االت�صاالت املتنقلة . 

ومل يخ�ص�ض له طيف ترددي فـي ال�صلطنة .  ب - 

وقد يقوم اأو ال يقوم بت�صغيل �صبكة البنية التحتية الرئي�صية اخلا�صة به ،  ج - 

بامتالكه بع�ض اأو كل �صبكته الرئي�صية اخلا�صة ، اأو باحل�صول على بع�ض 

اأو كل ال�صبكة من مرخ�ض اآخر خلدمات االت�صاالت العامة . 

4 - اتفاقية موفر خدمات االت�ساالت املتنقلة

وم�صغل   ، املتنقل  للنفاذ  م�صت�صيف  م�صغل  بني  اإبرامها  يتم  جتارية  اتفاقية 

م�صغل  خدمات  تقدمي  واأحكام  �صروط  تت�صمن  االفرتا�صية  املتنقلة  ال�صبكة 

ال�صبكة املتنقلة االفرتا�صية )�صواء كانت جزئية اأو كاملة( . 
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5 - موفر خدمات االت�ساالت املتنقلة

بالكامل  للمنتفعـــني ال يكون م�صغال  املتنقلة  اأي موفر خلدمات االت�صــــاالت 

لل�صبكة املتنقلة االفرتا�صيــة ، اأو م�صغـــال م�صت�صيفا للنفاذ املتنقل ، وتت�صمن 

االأمثلة على موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة االآتي : 

 اأ - موفر للخدمة يقوم باإعادة بيع منتجات املكاملات املتنقلة . 

ب - موفر للخدمة يقوم باإعادة بيع دقائق البث املتنقلة با�صتخدام مبيعاته 

وقدراته الت�صويقية وا�صمه التجاري ، ولكنـــه يتعاقـــد مــع املرخـــ�ض لــــه 

امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل لتزويد منتفعيه بخدمات العناية بامل�صرتكني 

والفوترة . 

ج - اأي نـــوع اآخـــر من موفــــري خدمات االت�صاالت املتنقلة غيــر م�صتحقــــني 

للح�صـــول علـــى تخ�صيـــ�ض الرمز املتنقل للبلـــد/الرمز املتنقل لل�صبكـــة 

)MCC/MNC( الذي تتحدد من خالله هوية ال�صلطنة . 

6 - خدمات النفاذ املتنقل

جميع اخلدمات التي يقدمها املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل اإىل موفر 

خدمات االت�صاالت املتنقلة . 

7 - املرخ�ص له الكامل لل�سبكة املتنقلة االفرتا�سية

اأي م�صغل لل�صبكة املتنقلة االفرتا�صية يكون م�صرحا له ، مبوجب الرتخي�ض 

ال�صادر له ، بتقدمي خدمات ال�صبكة املتنقلة االفرتا�صية ، ويكون قد خ�ص�ض 

له الرمز املتنقل للبلد/ الرمز املتنقل لل�صبكة )MCC/MNC( الذي تتحدد 

من خالله هوية ال�صلطنة ، ويكون م�صتحقا لهيكل االأرقام اخلا�صة به ، ولكنه 

مل ميار�ض حقه فـي املطالبة بها . 
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ثانيا : خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�سعة للتنظيم 

1 - حـــددت الهيئـــة فــــي قـــرار تعريـــف االأ�صـــواق والهيمنـــة رقـــم 2013/74 ال�صـــوق 

رقم )18( �صوق البيع باجلملة الإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ . 

النفاذ  امل�صتحقة خدمات  االأطراف  اأن يعر�ض على  املهيمن  له  املرخ�ض  2 - على 

املتنقل وتقدميها على الفور . 

يجب تقدمي خدمات النفاذ املتنقل جلميع ال�صبكات )اجليل الثاين ، اجليل   - 3

الثالث ، اجليـل الرابع . . اإلخ( امل�صرح للمرخ�ض له امل�صت�صيــف للنفـــاذ املتنقـــل 

خدمات  تقدمي  طلب  ت�صلم  وقت  فـي  تعمل  والتي   ، ال�صلطنة  فـي  بت�صغيلهــا 

النفاذ املتنقل . 

يجـــب توفيـر خدمة النفاذ املتنقل بوا�صطـــة املرخــ�ض لـــه امل�صت�صيـــف للنفــــاذ   - 4

املتنقل على امل�صتوى املحلي فـي كافة اأنحاء ال�صلطنة . 

ثالثا : اال�ستحقـــــاق

1 - يجب اأن يكون اأي طلب يقدمه طرف م�صتحق خلدمات النفاذ املتنقل م�صتوفيا 

للمتطلبات ذات ال�صلة بهذه الالئحة . 

2 - يعترب اأي مرخ�ض له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة مل يخ�ص�ض له طيف 

اأو البيانات فـي ال�صلطنة ، ومل يخ�ص�ض له  ترددي لتقدمي خدمات ال�صوت 

الرمز املتنقل للبلد/الرمز املتنقل لل�صبكة )MCC/MNC( ، ولكنه م�صموح 

لــــه بتقديـــم خدمــــات االت�صــــاالت املتنقلة مبوجب الرتخيـــــ�ض ال�صـــادر لـــــه ، 

اأو بغري ذلك من االأدوات املعمول بها فـي ال�صلطنة ، طرفا م�صتحقا خلدمات 

النفاذ املتنقل . 

م�صغل  مع  املحلي  للتجوال  اتفاقية  اإبرام  للخدمة  امل�صتحق  للطرف  يحق   -  3

يجوز  وال   ، الوقت  ذات  فـي  اخلدمات  هذه  لتقدمي  فقط  واحد  م�صت�صيف 

لطرف  املحلي  التجوال  خدمات  تقدمي  طلب  رف�ض  امل�صت�صيف  للم�صغل 

الرتددي  الطيف  �صعة  فـي  �صعوبات  لديه  اأن  اأثبت  اإذا  اإال  للخدمة  م�صتحق 

املحلي م�صتحقني  للتجوال  اآخرين  اأو م�صغلني  ا�صت�صافة م�صغل  ناجمة عن 

باملثل للح�صول على خدمات التجوال املحلي فـي وقت تقدمي الطلب . 
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رابعا : االلتزامات التقديرية اخلا�سة بخدمة حمددة

1 - عند عر�ض تقدمي خدمات النفـــاذ املتنقل املبينة اأعاله ، يتقيد املرخـ�ض لـــه 

املهيمـــن بااللتزامـــات التقديريـــة اخلا�صـــة بخدمة حمددة التاليــــة الـــواردة 

فـي امللحق )2( املرفق بهذه الالئحة : 

تعزيز حماية اأمن املعلومات )البند 1( .   اأ - 

التزامات املراقبة واالإبالغ )البند 2( .  ب - 

م�صتويات  و�صمانات  م�صتويات اخلدمة  اتفاقيات  - عر�ض  التمييز  عدم  ج - 

اخلدمة املعقولة وغري التمييزية )البنود 3 - 1 و 3 - 2 و 3 - 3( . 

عدم التمييز - تقدمي نف�ض املعلومات ب�صاأن خدمات النفاذ والربط البيني  د - 

اخلا�صعة للتنظيم جلميع االأطراف الطالبة للخدمة )البنود 3 - 4 و 3 - 5( . 

غري  من  معدلة  جديدة/  جتزئة  خدمات  تقدمي  حظر   - التمييز  عدم  هـ - 

املمكن تكرارها )البند 3 - 6( . 

و - عدم التمييز - توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ض خدمات النفاذ والربط 

البيني اخلا�صعة للتنظيم اجلديدة/ املعدلة )البند 3 - 7( . 

البينــــــي اخلا�صعـــــة  النفـــاذ والربـــــط  التمييــــز - ت�صعيـــــر خدمــــــة  عــــدم  ز - 

للتنظيـــم )البند 3 - 8( . 

عدم التمييز - التربير املو�صوعـــي للتخفي�صــــات املمنوحــــة وفقـــا للحجـم  ح - 

اأو الفرتة )البند 3 - 9( . 

عـدم التمييـــز - املعاملة املت�صاوية عنـــد عــــر�ض تخفي�صـــات وفقــــا للحجــــم  ط - 

اأو الرتتيبات طويلة االأمد )البنود 3 - 10 و 3 - 11( . 

عدم التمييز - عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�صعة للتنظيم  ي - 

)البند 3 - 12( . 

عدم التمييز - املعاملة املت�صاوية )البند 3 - 13( .  ك - 

االلتزام باإعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي )البند 4( .  ل - 
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 ، امللحق  هذا  رابعا من  1( من  )البند  فـي  الواردة  االلتزامات  اإىل  باالإ�صافة   - 2

يتقيد املرخ�ض له املهيمن بااللتزامات االآتية : 

االلتزامات التي تنطبق ب�صكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط  اأ - 

الثاين  الباب  الثاين من  الف�صل  فـي  الواردة  للتنظيم  البيني اخلا�صعة 

من هذه الالئحة . 

االأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب االأول من هذه الالئحة .  ب - 

ج - اأي التزامات اأخــرى خا�صـــة بخدمـــة معينة من خدمات النفاذ والربـــط 

قــرارات  اأو  اأوامــر  الهيئـــة مبوجــب  البيني اخلا�صعة للتنظيم تفر�صهــا 

اأو توجيهات اأو اإر�صادات اأو تعليمات كلما اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك . 

خام�سا : منهجية ت�سعري خدمات النفاذ املتنقل

حتت�صب اأ�صعار خدمات النفاذ املتنقل على اأ�صا�ض منهجية الت�صعري التي تعتمد   - 1

 ،  )Retail Minus( تفاديها  ميكن  التي  التكاليف  ناق�صا  التجزئة  �صعر  مبداأ 

الت�صعري  مبنهجية  واملتعلق   ، الالئحــة  بهذه  املرفق   )4( امللحــق  ويت�صمن 

املعتمـــدة علــى مبـــداأ �صعر التجزئــــة ناق�صا التكاليف التي ميكـــن تفاديهـــا 

)Retail Minus( املزيد من التفا�صيل . 

يتعني على املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل اإثبات ا�صتيفائه لالختبار   - 2

الالحق ل�صغط الهام�ض الربحي ، وميكن احل�صول على املزيد من تفا�صيل 

بهـــذه  املرفــق   )5( امللحـــق  فـي  الربحي  الهام�ض  ل�صغط  الالحق  االختبار 

للخدمة  املوفر  الطرف  ف�صل  ا�صتمرار  على  يرتتب  اأن  ويجــب   ، الالئحة 

من  املزيد  اإجراء  الربحي  الهام�ض  ل�صغط  الالحق  االختبار  ا�صتيفاء  فـي 

التحقيق بوا�صطة الهيئة فـي ممار�صات الت�صعري بالتجزئة واجلملة لذلك 

املرخ�ض له . 

يجـب اأن تكون اأ�صعار اخلدمـــات املت�صابهة اخلا�صعة للتنظيم االأ�صعار ذاتهـــا   - 3

اإال اإذا اأثبت املرخ�ض لهم اأنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات 

ال ميكن تفاديها ، ولهذا الغر�ض تقوم الهيئة بتقييم مدى حتقق ذلك . 
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يجب ت�صمني هذه االأ�صعار بوا�صطة املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل   - 4

فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي اخلا�ض به . 

لالأطراف  متوفرة  كافية  ربح  هوام�ض  هناك  كان  اإذا  فيما  الهيئة  تنظر   - 5

امل�صتحقة للخدمة ، حتى تتمكن من املناف�صة بفعالية فـي العمليات الفرعية ، 

ويتعني على املرخ�ض له املهيمن اأن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقرتاح 

اأ�صعار اخلدمات . 

ويجوز للمرخــ�ض لـــه امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل احل�صول علـــى مقابـــل حمــــدد 

نظري تقدمي خدمات النفاذ املتنقل ، ويجب اأن يكون هذا املقابل مربرا من حيث 

�صببه ، وتكلفته . 

�ساد�سا : احلد االأدنى من حمتويات عر�ص النفاذ والربط البيني املرجعي

دون االإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة ، يلتزم املرخ�ض له املهيمن باملتطلبات االآتية : 

1 - جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي

اأ - يجب اأن تت�صمن هذه اجلداول املنتجات واخلدمات املبينة اأدناه ، وكذلك 

من  املتنقلة  اخلدمات  م�صغل  لتمكني  مطلوبة  �صلة  ذات  خدمات  اأي 

اال�صتفادة الكاملة من خدمات النفاذ املتنقل . 

امل�صت�صيف  له  املرخ�ض  يعر�صها  التي  اجلغرافية  التغطية  تفا�صيل  ب - 

املوا�صفات  ت�صمل  والتي  املتنقلة  اخلدمات  موفر  على  املتنقل  للنفاذ 

الفعال  باال�صتخدام  املتنقلة  اخلدمات  ملوفر  لل�صماح  الالزمة  الفنية 

�صرية  ن�صخة  فـي  بو�صوح  اإليها  االإ�صارة  يجب  املتنقل  النفاذ  خلدمات 

من جداول اخلدمة الواردة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي . 

2 - اخلدمات الواجب تقدميهــا من قبــل املرخــ�ض لـــه امل�صت�صيــف للنفاذ املتنقل 

اإىل موفري اخلدمات املتنقلة

املكاملات ال�صوتية داخل ال�صلطنة .  اأ - 

املكاملات ال�صوتية اإىل وجهات دولية .  ب - 

-92-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املكاملات املرئية .  ج - 

د - حتويل املكاملات . 

 . )CLIP( هـ - عر�ض هوية الرقم املت�صل

 . )CLIR( و - حظر هوية الرقم املت�صل

 . )CFU( ز - حتويل املكاملات غري امل�صروط

 . )CFB( ح - حتويل املكاملات عند ان�صغال اخلط املتنقل

 . )CFNRy( ط - حتويل املكاملات فـي حالة عدم الرد

 . )CFNRc( ي - حتويل املكاملات فـي حالة تعذر االت�صال بامل�صرتك

 . )CW( ك - مكاملة فـي االنتظار

ل - تعليق املكاملة )HOLD( مع تعدد االأطراف )MPTY( )لغاية ثالثة 

اأطراف( . 

 . )BAOC( حظر املكاملات ال�صادرة م - 

 . )BOIC( حظر جميع املكاملات الدولية ال�صادرة ن - 

 . )BAIC( ض - حظر جميع املكاملات الواردة�

ال�صبكة  اإىل  املكاملات  عدا  فيما  ال�صادرة  الدولية  املكاملات  جميع  حظر  ع - 

 . HPLMN )BOIC - exHC( املتنقلة العامة االأر�صية

املتنقلة  ال�صبكة  التجوال خارج  اأثناء  فـي  الواردة  املكاملات  حظر جميع  ف - 

 . HBLMN )BAIC - Roam( العامة االأر�صية

�ض - مكاملات الطوارئ . 

الر�صائل الن�صية الق�صرية )SMS( من/ اإىل ال�صلطنة .  ق - 

الر�صائل الن�صية الق�صرية بني ال�صلطنة ووجهات دولية .  ر - 

�ض - خدمات التجوال الدويل . 

 . )MMS( خدمات ر�صائل الو�صائط االإعالمية املتعددة ت - 

 . )WAP/ISP( ث - خدمات البيانات
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 . )Internet Access( نقطة النفاذ اإىل اخلدمة خ - 

خا�صية نقل الرقم .  ذ - 

3 - املعايري الفنية واملوا�صفات االأخرى

اأحكام  على  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  عر�ض  ي�صتمل  اأن  يجب  اأ - 

تخت�ض باجلوانب االآتية : 

1 - نفاذ اأجهزة املنتفعني لل�صبكة . 

2 - �صالمة ال�صبكة . 

3 - بطاقات التعريف ال�صخ�صي . 

4 - ا�صتخدام ال�صعارات وغريها . 

5 - العالقة مع امل�صرتكني . 

6 - ترتيبات اإعداد فواتري امل�صرتكني . 

7 - قنوات التوزيع - تفاديا لل�صك - يجب عدم فر�ض اأي حظر فيما 

يتعلق بالقنوات التي يجوز ملوفري اخلدمات املتنقلة ا�صتخدامها . 

باأي  الوفاء  عن  م�صوؤوال  املتنقل  للنفاذ  امل�صت�صيف  له  املرخ�ض  يكون  ب - 

التزامات قابلة للتطبيق وفقا لقوانني ال�صلطنة فيما يتعلق باالعرتا�ض 

القانوين ومعلومات احلركة والرتقيم . 

ال يجـــوز ملوفـــر اخلدمـــات املتنقلـــة طلـــب خدمـــات ال ي�صمــــح بتقدميــــها  ج - 

من قبــل املرخــ�ض لـــه امل�صت�صيـــف للنفـــــاذ املتنقــــل وفقــــــا للرتخيـــــــ�ض 

ال�صـــادر لـــه اأو وفقـــا للقانـــون . 

يجب على املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل عدم تقييد قدرة موفر  د - 

اأ�صعار جديدة  اإدخال خدمات ومنتجات وباقات  املتنقلة على  اخلدمات 

اإال اإذا كان هذا التغيري من �صاأنه اأن يت�صبب فـي تاأثري �صلبي على �صالمة 

�صبكة االت�صاالت العامة التي ي�صتخدمها املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ 

املتنقل ، اأو �صتنجم عنه �صعوبات بالغة تتعلق ب�صعة تلك ال�صبكة . 
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4 - تنبوؤات ال�صعة وتقدمي اخلدمات

تتم  التي  الطريقة  املرجعي  البيني  والربط  النفاذ  اأن يو�صح عر�ض  يجب 

اإدارة االأمور املتعلقة بال�صعة بني املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل  بها 

احلركة  تنبوؤات  تن�صيق  اإجراءات  ذلك  فـي  مبا   ، املتنقلة  اخلدمات  وموفر 

وتخطيط ال�صبكة وتقدمي اخلدمة . 

5 - االلتزامـــــــات

يجب اأن ين�ض عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على االلتزامات املتعلقة 

بتبادل احلركة فـي اأثناء فرتات زمنية معينة ، وعند حتديد هذه االلتزامات 

كان موفر اخلدمات  التي  الزمنية  الفرتة  اعتبار خا�ض لطول  يجب منح 

له  املرخ�ض  ، وعلى  ال�صلطنة  فـي  التجارية  املتنقلة يقدم خاللها خدماته 

التزامات  لو�صع  الفر�صة  ا�صتغالل  عن  االمتناع  املتنقل  للنفاذ  امل�صت�صيف 

احلركة بطريقة تع�صفية حتت اأي ظرف من الظروف . 

6 - املـــدة واالنتهــــاء

على املرخ�ض له امل�صت�صيف للنفاذ املتنقل اال�صتمرار فـي توفري خدمات  اأ - 

النفاذ املتنقل وفقا لالئحة النفاذ والربط البيني طيلة املدة التي يعترب 

فيها من قبل الهيئة �صاحب مركز مهيمن فـي �صوق ذات �صلة ، اأو الأي 

مدة حتددها الهيئة مبوجب قرار اأو توجيه اأو اأمر اأو اأي اأداة اأخرى . 

ويجب اأن ي�صتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على بند الإنهاء  ب - 

اتفاقية النفاذ املتنقل ، واأي اأحكام متعلقة باإنهاء هذه االتفاقية يجب 

اأن تتوافق مع القانون والئحة النفاذ والربط البيني واأي الئحة اأو اأداة 

قانونية اأخرى �صادرة عن الهيئة ، واأن تراعي االآتي : 

1 - خ�صائ�ض اتفاقية النفاذ املتنقل . 

2 - اال�صتثمارات التي قامت بها اأطراف هذه االتفاقية . 

3 - م�صالح املنتفعني فـي ال�صلطنة . 
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امللحـق رقــم ) 4(

منهجية الت�سعري املعتمدة على مبداأ �سعر التجزئة 

)Retail Minus( ناق�ســا التكاليـــف التـي ميكــن تفاديهـــا

1 - تعني هذه املنهجية اأن �صعر البيع باجلملة يجب اأن يكون هو �صعر التجزئة الذي يتم 

اأي عنا�صر  تقا�صيه عن منتج التجزئة الذي يتم تقدميه للم�صتخدم النهائي ناق�صا 

تكلفة ال يتم حتملها لدى تقدمي ذات اخلدمات للطرف �صاحب الطلب . 

2 - يتم احت�صاب �صعر وحدة البيع باجلملة فـي خطوتني على النحو االآتي : 

التي  التكاليف  ناق�صا  التجزئة  االأوىل احت�صاب ح�صم على �صعر  يتم فـي اخلطوة  اأوال : 

ميكن تفاديها با�صتخدام املعادلة االآتية :

 

بالتجزئة  م�صرتك  لكل  االإيراد  متو�صط  ح�صاب  للخدمة  املوفر  الطرف  على   - 1

التي  اأحجام اخلدمات  اأن ي�صع فـي االعتبار خمتلف  املا�صية على  ال�صنة  خالل 

يقوم امل�صرتك ب�صرائها )االإيجار ، واال�صتخدام وما اإىل ذلك ( . 

لكل  االإيراد  متو�صط  فاإن   ، العري�ض  النطاق  خدمات  بيع  الإعادة  بالن�صبة   -

التجزئة  م�صرتكي  جميع  االعتبار  فـي  ي�صع  اأن  يجب  بالتجزئة  م�صرتك 

للنطاق العري�ض الذين يزودهم باخلدمة الطرف املوفر للخدمة . 

بالن�صبة للتجوال املحلي ، فاإن متو�صط االإيراد لكل م�صرتك بالتجزئة يجب   -

اأن ي�صع فـي االعتبار م�صرتكي الدفع امل�صبق والدفع االآجل معا . 

بالن�صبة خلدمات النفاذ املتنقل ، فاإن متو�صط االإيراد لكل م�صرتك بالتجزئة   -

يجب اأن ي�صع فـي االعتبار م�صرتكي الدفع امل�صبق فقط . 

لكــــل م�صتـــــرك مق�صومـــــة  التي ميكــــن تفاديهـــــا  التكلفــــة  1 ناق�صــــا  احل�صم = 

على متو�صط االإيراد لكل م�صرتك بالتجزئة
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اأي خدمات ال تتعلق  بالتجزئة  االإيراد لكل م�صرتك  اأن ي�صتثني متو�صط  يجب   - 2

باخلدمات التي يتم توفريها للطرف �صاحب الطلب . 

- بالن�صبة الإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض ، فاإنها يجب اأن ت�صمـــل اإيجـــار 

اخلدمات  بع�ض  ت�صتثني  اأن  يجب  ولكنها   ، واال�صتخدام  والتو�صيل  اخلط 

مثل اخلدمات امل�صادة للر�صائل االقتحامية اأو �صناديق الربيد . 

اأن ت�صمل خدمات ال�صوت والر�صائل  - بالن�صبة للتجوال املحلـــي ، فاإنها يجب 

الن�صية الق�صرية والبيانــات ، ولكنها يجب اأن ت�صتثني اأي تكاليف لالأجهزة 

املحمولة . 

- بالن�صبــة خلدمـــات النفاذ املتنقـــل ، فاإنهـــا يجب اأن ت�صمـــل خدمـــات ال�صــــوت 

والر�صائل الن�صية الق�صرية والبيانات ، ولكنها يجب اأن ت�صتثني اأي تكاليف 

لالأجهزة املحمولة . 

3 - يجب ح�صاب التكاليف التي ميكن تفاديها على اأ�صا�ض كل م�صرتك للعام املا�صي ، 

ويجب اأن تكون مبنية على التكاليف التي يتحملها الطرف املوفر للخدمة )بدال 

عن حتمل هذه التكاليف بوا�صطة الطرف �صاحب الطلب( ، ويجب اأن ي�صع ذلك 

االإيراد  فـي ح�صاب متو�صط  ت�صمينهم  الذين مت  امل�صرتكني  االعتبار فقط  فـي 

لكل م�صرتك بالتجزئة . 

                التكاليف التي ميكن تفاديها قد ت�صتمل وال تقت�صر على االآتي : 

- تكلفة اكت�صاب قاعدة اأكرب من امل�صرتكني . 

- املبيعات وقنوات التوزيع . 

- الفوترة والت�صويق والعناية بامل�صرتكني . 

- اأي تكلفة يتحملها الطرف املوفر للخدمة ب�صبب تقدمي اأي خدمات تكميلية 

لي�ض من ال�صروري اكت�صابها من قبل الطرف �صاحب الطلب . 
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وقـــد ت�شمـــل اخلدمـــات التكميليـــة الآتـــي : 

بالن�شبة للتجوال املحلي ، الأجهزة املحمولة والتو�شيل .   - 

امل�شادة للر�شائل  ، اخلدمات  العري�ض  النطاق  بالن�شبة لإعادة بيع خدمات   - 

القتحامية اأو �شناديق الربيد . 

وفـي حالة وجـــود تكاليـــف واجبة ال�شـــداد مقدمــــا ، يجب توزيعــها على فتـــرة زمنية 

لتعك�ض الطريقة التي يتم بها ا�شرتداد هذه التكاليف بوا�شطة الطرف املوفر للخدمة 

يجب  مقدما  ال�شداد  الواجبة  امل�شرتكني  من  اأكرب  قاعدة  اكت�شاب  تكاليف  )مثال 

توزيعها على متو�شط العمر الفرتا�شي للم�شرتك( . 

يلتزم الطرف املوفر للخدمة بتزويد الهيئة بتفا�شيل العمليات احل�شابية والبيانات 

الأ�شا�شية امل�شتخدمة ، ويكون ذلك جزءا من عملية املوافقة لإعداد وحتديث عرو�ض 

النفاذ والربط البيني املرجعية . 

ثانيــــــا : فـي اخلطوة الثانيــة ، يجــب ا�شتخدام احل�شم حل�شاب اأ�شعار وحدة البيع باجلملة 

لكل خدمة اإعادة بيع وذلك وفقا للمعادلة اأدناه : 

- ويطبـــق احل�شـــم املحت�شـــب فـي اخلطـــوة الأوىل على جميع اخلدمـــات التي 

يتـــم عر�شها على الطرف �شاحب الطلب ، ويتم ت�شمني احل�شم فـي عر�ض 

، ويتم احت�شاب  اأ�شا�ض �شنوي  النفاذ والربط البيني املرجعي وحتديثه على 

متو�شط اإيراد التجزئة لكل وحدة على اأ�شا�ض ربع �شنوي عك�شي . 

والربـــط  للنفاذ  حمددة  خدمـــات  على  التاليـــة  املحـــددة  الأحكـــام  وتطبـــق   -

البينـــي خا�شعة للتنظيم : 

بالن�شبة للتجوال املحلي ، فاإن متو�شط اإيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة ،  اأ - 

يجب اأن ي�شع فـي العتبار متو�شط البيع بالتجزئة من خدمتي الدفع 

�شعر وحدة البيع باجلملة = متو�شط اإيراد التجزئة لكل وحدة م�شروبا فـي احل�شم
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رزم  اإيرادات  فاإن  الآجل  البيع  قطاع  وفـي   ، معا  الآجل  والدفع  امل�شبق 

املنتجات يجب تخ�شي�شهــا للخدمات املكونة بطريقة تت�شم باملو�شوعية 

وال�شفافية ، وفـي قطاع الدفع امل�شبق فاإن احل�شومات والعرو�ض اخلا�شة 

باملو�شوعيـــة  تت�شــــم  بطريقـــة  املكونــــة  للخدمــــــات  تخ�شي�شهـــا  يجـــب 

اأ�شعار  على  جترى  التي  اخلا�شة  التعديالت  عك�ض  ويجب   ، وال�شفافية 

التجزئة فـي ح�شاب متو�شط اإيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة . 

بالن�شبــة لكـــل خدمـــة بيـــع بالتجزئـــة للنطـــاق العريـــ�ض ، يجــب اأن تكـــون  ب - 

، وبالن�شبة لكل خدمة  العري�ض  النطاق  هناك خدمات مقابلة لإعادة بيع 

الإيراد  متو�شط  ح�شاب  للخدمة  املوفر  الطرف  على  يجب  بالتجزئة  بيع 

اأن ي�شع ذلك فـي العتبار  ، ويجب  ، لكل ميجابت(  لكل وحدة )لكل خط 

ترويجات البيع بالتجزئة مبا فيها احل�شومات والعرو�ض اخلا�شة ، ويجب 

القيـــام بذلـــك بطريقــة تت�شـــم باملو�شوعيـــة وال�شفافيـــة ، ويجــب اأن يكــون 

ح�شاب متو�شط الإيراد لكل وحدة حمددا لكل خطة تعرفة معرو�شة للبيع 

بالتجزئة . 

ويجب حتديث ح�شاب اأ�شعار البيع باجلملة على اأ�شا�ض ربع �شنوي ولي�شت   -

هناك حاجة لت�شمينه فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ، على 

الرغم من اأن املنهجية التف�شيلية حل�شاب اأ�شعار خدمات البيع باجلملة 

يجب ت�شمينها ، ويجب اأن تخ�شع ملوافقة الهيئة . 

للخدمة  املوفر  الطرف  قبل  من  خا�ض  اإ�شافـي  ح�شم  وجود  حالة  فـي   -

ترتتــب عليـــه اأ�شعـــار جتزئــة تكــون اأقــل مــن التنبــوؤات فـي ح�شابات �شعر 

التجزئة ناق�شا التكاليف التي ميكن تفاديها ، فاإن الفرق يجب متريره 

لفائدة الأطراف �شاحبة الطلب عن طريق قبول املدفوعات باأثر رجعي . 
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امللحـق رقــم )5(

االختبـــار الالحــق ل�سغــط الهامـــ�ص الربحـــي

ا�صتيفاء ملتطلبات االختبار الالحق ل�صغط الهام�ض   ، يجب على الطرف املوفر للخدمة 

االختبار  مع  متوافقا  �صعره  يكون  حتى  باجلملة  البيع  وحدة  �صعر  يحدد  اأن   ، الربحي 

اأ�صا�ض  اإجراوؤه على  الذي يتم  اأي االختبار  الربحي فـي كل ربع  الهام�ض  الالحق ل�صغط 

ربع �صنوي عك�صي ، على اأن يتم التحقق من ذلك بوا�صطة الهيئة ، ويجب اأن ي�صع االختبار 

اأخرى يحتاج الطرف �صاحب  اأي خدمات  الالحق ل�صغط الهام�ض الربحي فـي االعتبار 

الطلب ل�صرائها من الطرف املوفر للخدمة حتى يتمكن من املناف�صة على م�صتوى البيع 

بالتجزئة . 

، فاإن ذلك يتيح  اأ�صا�ض كل منتج على حدة  وبدال عن ال�صعي لتحقيق هام�ض ربحي على 

اإمكانية حتقيق هوام�ض ربح كلية تكون فـي متناول الطرف املوفر للخدمة اإذا كان لزاما 

عليه اأن ي�صرتي خدمة البيع باجلملة من نف�صه ، واأ�صوة مبنهجية �صعر التجزئة ناق�صا 

التكاليف التي ميكن تفاديها ، فاإنه ي�صع فـي االعتبار تكاليف الطرف املوفر للخدمة وفق 

االآتي : 

هوام�ض  ب�صاأن  النظر  عن  بدال   ، العري�ض  النطاق  بيع  اإعادة  خلدمات  بالن�صبة   - اأ 

ب�صاأن حتقيق هام�ض  النظر  يتم   ، املثال  �صبيل  على  تعرفة معينة  الربح خلطة 

الطرف  ب�صرائها من  الطلب  الطرف �صاحب  يقوم  التي  للمنتجات  كلي  ربحي 

املوفر للخدمة مبا فـي ذلك االإيجار والتو�صيل واال�صتخدام ، وما اإىل ذلك . 

ب - بالن�صبة خلدمات النفاذ املتنقل ، بدال عن النظر ب�صاأن هوام�ض الربح للدقائق 

املحلية على �صبيل املثال ، فاإن االختبار الالحق ل�صغط الهام�ض الربحي ينظر 

الطلب  �صاحب  الطرف  يقوم  التي  للمنتجات  الكلي  الربحي  الهام�ض  ب�صاأن 

بعر�صها فـي �صوق البيع بالتجزئة ، مبا فـي ذلك دقائق ال�صوت والر�صائل الن�صية 

الق�صرية والبيانات . 

ج - بالن�صبة للتجوال املحلي ، بدال عن النظر ب�صاأن هوام�ض الربح للدقائق املحلية 

على �صبيل املثال ، يتم النظر ب�صاأن الهام�ض الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم 

الطرف �صاحب الطلب ب�صرائها من الطرف املوفر للخدمة مبا فـي ذلك دقائق 

ال�صوت والر�صائل الن�صية الق�صرية والبيانات . 
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