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قــــرار 

 رقــــم 2016/26

باإ�ســدار الئحــة ف�ســل احل�سابــات

ا�ستنادا اإىل قــانـون تنظيــــم االت�ســـــاالت ال�ســـــادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانــون تنظيــــم االت�ســــاالت ال�ســـادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل الئحة ف�سل احل�سابــات ومتطلباتها التنظيمية وتقديــم املعلومات ال�ســادرة بالقــرار 

رقـــم 2009/112 ، 

واإلـــى موافـــقــــة جملــــ�س اإدارة هيئــــة تنظيــــم االت�ســاالت مبوجـــــب القـــرار رقــــم 2015/27 

بتــاريــخ 2015/11/2م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املـــادة االأولـــــى

يعمــل فــي �ســاأن ف�ســل احل�سابــات باأحكــام الالئحــة املرفقــة . 

املـــادة الثانيــــة

املعلومات ال�سادرة بالقرار  التنظيمية وتقدمي  تلغى الئحة ف�سل احل�سابات ومتطلباتها 

رقــــم 2009/112 امل�ســــار اإليهــــا ، كما يلغى كل ما يخالــــف الالئحة املرفقــــة ، اأو يتعــــار�س 

مــع اأحكامهــــا . 

املـــادة الثالثــــة

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

�سدر 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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الئحـــة ف�ســل احل�سابـــات

الف�ســـل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 

اإليهما ، كما يكون للكلمات  عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفـيذية امل�سار 

والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

1 - ف�ســل احل�سابـــات :

اإعداد ح�سابات تنظيمية منف�سلة بوا�سطــة املرخـــ�س لــه املهيمن ملختلـــف االأ�ســواق 

ذات ال�سلة واخلدمات الفردية التي حتددها الهيئة ، بحيث ميكن حتديد التكاليف 

واالإيرادات املرتبطة بكل �سوق ذات �سلة ، وخدمة فردية ب�سورة منف�سلة . 

2 - اإطـار ف�سـل احل�سابـات :

هذه الالئحـــة ، واالإر�ســـادات ، وجميع القــرارات والتعليمــات التي ت�سدرها الهيئـــة 

فـيما يتعلق بف�سل احل�سابات . 

3 - االإر�ســــــــادات :

اإر�ســــادات ف�ســـل احل�سابـــات التي ت�سدرها الهيئة وتعدلها من وقت الآخر ، والتي 

املثـــال اأحكاما تف�سيليــــة حول مراحل ومنهجيات تخ�سي�س  تت�سمن على �سبيل 

التكلفة وال�سيغ الواجب ا�ستخدامها ، الإعداد احل�سابات التنظيمية املنف�سلة .  

4 - احل�سابــات التنظيميــة املنف�سلــة :  

احل�سابــــــات القانونيــــــة التــــي يتـــــم ف�سلهــــــا الأغــــرا�س تنظيميـــــــة ، وفقـــــا الإطــــــار 

ف�ســـل احل�سابــات .  

5 - وثيقـة منهجيـة ف�سـل احل�سابـات : 

الوثيقة التي تت�سمن املبادئ واملنهجيات العليا التي يجب تبنيها الإعداد احل�سابات 

التنظيمية املنف�سلة ، طبقا الأحكام هذه الالئحة . 
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6 - ال�سيا�سـات املحا�سبيــة : 

االفرتا�ســـي  العمـــر  مثـــل  الت�سغيلية  املحا�سبية  امل�سائـــل  تغطــي  التــي  ال�سيا�ســـات 

لالأ�سول وكيفـية التعامل مع االأ�سول غري امللمو�سة .  

7 - امل�ستنــدات املحا�سبيــة :

، وفقا الإطــــار ف�ســـل  لــــه املهيمن  اإعدادها بوا�سطــة املرخـ�س  امل�ستندات التي يتم 

الإعــداد  ا�ستخدامهـــا  يتـــم  التــي  املنهجيـــات  ب�سفـــة خا�ســـة  وتت�سمـــن  احل�سابـــات 

احل�سابات التنظيميــة املنف�سلـــة ، وو�ســـف ملنهجية التخ�سيــــ�س ومنهجية تقييـــم 

االأ�ســـول وال�سيا�سات املحا�سبية .  

8 - ال�ســوق ذات ال�سلـــة :

ال�سوق التي مت تعريفها من حيث فئات املنتفعني ، واملوقع اجلغرافـي ، وي�سمل ذلك 

ب�سفة خا�سة ، املنتجات اأو اخلدمات التي تعترب قابلة للتبادل اأو اال�ستبدال ، نظرا 

خل�سائ�سها واأ�سعارها وا�ستخداماتها امل�ستهدفة ، والتي حتدد بقرار من الهيئة .  

9 - اخلدمـــات الفرديـــة :  

اخلدمات التي تندرج بطبيعتها �سمن ال�سوق ذات ال�سلة .   

: )FAC( 10 - التكلفــة املخ�س�ســة بالكامــل

منهجية للتكلفة يتم عن طريقها تخ�سي�س جميع التكاليف على خمتلف املنتجات 

واخلدمات .  

: )HCA( 11 - حما�سبــة التكلفــة التاريخيــة

العرف املحا�سبي الذي يتم مبوجبه ت�سجيل التكاليف واالإيرادات واالأ�سول ب�سفة 

عامة ، وفقا لقيمتها عند اإجراء املعاملة وتقييم االأ�سول ، ووفقا لتكلفتها فـي وقت 

ال�سراء . 

: )CCA( 12 - حما�سبــة التكاليــف احلاليــة

العـــرف املحا�سبــي الــذي يتم مبقت�ســـاه تقييـــم االأ�ســـول ، وفقــا للتكاليــــف احلاليــــة 

ال�ستبدالها . 
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: )LRIC( 13 - التكلفــة التدريجيــة طويلــة االأمــد

منهجيـــة للتكلفـــة ت�ستخدم لقيا�س التكاليف االقت�سادية التدريجيــة التــي تن�ســاأ 

على املدى الطويل ، ب�سبب زيادة معينة فـي حجم االإنتاج . 

14 - تقريـــر التدقيـــق : 

التقرير الذي ي�سدره املدقق التنظيمي وفقا الأحكام هذه الالئحة ، والذي يت�سمن 

راأيه ب�ساأن احل�سابات التنظيمية املنف�سلة للمرخ�س له املهيمن . 

15 - االإقـرار بامل�سوؤوليــة :

االإقــرار الواجــــب تقدميه مــــن املرخـــ�س لــــه املهيمــن اإلــى الهيئــة بـــاأن احل�سابــــات 

التنظيمية املنف�سلة قد مت اإعدادها ، وفقا ملتطلبات اإطار ف�سل احل�سابات .  

16 - �سعــر التحويــــل : 

 ، اأن يطبق بوا�سطة املرخ�س له على نف�سه  اأو يفرت�س  املقابل املايل الذي يطبق 

نظيـــر تقديــــــم خدمة اأو خدمات بوا�سطة �سوقه ذات ال�سلـــة اأو خدمـــته الفرديـــة 

اإىل �سوق اأو خدمة فردية اأخرى ذات �سلة ، بح�سب االأحوال . 

: ) WAAC( 17 - املتو�ســط املرجــح لتكلفــة راأ�س املــال

اأقل عائد يتوقع اأن يحققه املرخ�س له من راأ�س املال الذي ي�ستثمره فـي عمله .   

18 - �ســوق التجزئــــة : 

�ســـوق تقديـــم خدمـــات االت�ســــاالت اإلــــى املنتفــع الـــذي ال يكـــون موفـــرا خلدمـــــات 

االت�ساالت ، والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على اأنها �سوق ذات �سلة .  

19 - �سـوق البيــع باجلملــة :

�سوق ذات �سلة ت�سمل اخلدمات التي يتم تقدميها للمرخ�س لهم االآخرين .   

20 - احل�سابــات القانونيــة : 

القوائم املالية التي يعدهـــا املرخــ�س لــــه وفقا للقانون ، وفـي احلاالت التي يطلب 

فـيها من املرخ�س له اإعداد وتقدمي هذه احل�سابات القانونية فـي اأكرث من دولة 

من بينها �سلطنة عمــان ، فــاإن احل�سابات القانونيـــة ، تكـــون هــي تلك احل�سابـــات 

التي يتم اإعدادها للوفاء بااللتزامات القانونية لل�سلطنة .  

21 - ال�سنـــة املاليــــة :

مدة )12( اثني ع�سر �سهرا ميالديـــا ، يقــوم املرخ�س لــه خاللهــا باإعـــداد ح�سابــــاتـه 

القانونية طبقا للقانون .  
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املـــادة ) 2 (

نطـــاق التطبيــــق

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املرخ�س له املهيمن الذي تلزمه الهيئة وفقا لتوجيهاتها 

وتعليماتها واإر�ساداتها ، باإعداد ح�سابات تنظيمية منف�سلة . 

املـــادة ) 3 (

االلتـــزام باملواعيـــــد

يلتزم املرخ�س له املهيمن باإن�ساء االأنظمة املحا�سبية والرتتيبات الالزمة ، لتقدمي التقارير 

للوفـــاء بااللتزامــــات النا�سئـــــة عــــن تطبيـــق هـــذه الالئحــــة فـي موعدها ، طبقــــا الأحكــــام 

هذه الالئحة . 

املـــادة ) 4 (

تقديـــــم املعلومــــــات

تزويدها   ، حتددها  التي  الفرتة  خالل  املهيمن  له  املرخ�س  من  كتابة  تطلب  اأن  للهيئة 

التنظيميـــة  واحل�سابــات  وامل�ستنــدات  النمــاذج  بجميــع  املتعلقــة  واالإي�ساحــات  باملعلومــات 

املنف�سلــة التــي يتــم اإ�سدارهــا وفقــا الأحكام هذه الالئحة ، وطبقا للطريقة التي حتددها 

الهيئـــة ، ويلتـــزم املرخــ�س لــه املهيمـن بتقديــم كافــة املعلومــات واالإي�ساحـات اإىل الهيئة ، 

وذلك خالل االإطار الزمني الذي حتدده . 

املـــادة ) 5 (

االأولويـــة فـي التطبيـــق

فـي حــــال حــــدوث اأي خــــالف فـي تطبيق اأحكام اإطار ف�ســــل احل�سابــــات ، تكـــــون االأولويـــــة 

فـي التطبيق وفقا للرتتيب االآتي :

اأ - هـــذه الالئحـــة . 

ب - اأي قرار اأو توجيه ت�سدره الهيئة ، وفقا الأحكام هذه الالئحة . 

ج - االإر�ســـــادات . 
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املـــادة ) 6 (

اإ�ســدار القــرارات واالإر�ســـادات

للهيئة اأن ت�سدر القرارات والتوجيهات واالإر�سادات والتعليمات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذه 

الالئحة فـي الوقت ، وبالكيفـية التي تقدر مالءمتها . 

املـــادة ) 7 (

التكاليــف التــي يتــم حتملهـــا

هذه  اأحكام  تطبيق  عن  الناجمة  التكاليف  جميع  املهيمن  له  املرخ�س  يتحمل  اأن  يجب 

الالئحــة ، ومنهــا تكاليــف املدقــق التنظيمـي �ســواء كــان معيــنا بوا�سطــة املرخ�س له املهيمن 

االأ�سئلة  بالرد على  التنظيمي  املدقق  التزام  املرتتبة على  والتكاليف   ، الهيئة  بوا�سطة  اأو 

وعقد االجتماعات مع الهيئة . 

املـــادة ) 8 (

حفــــظ البيانـــــات

يجب على املرخ�س له املهيمن �سمان حفظ احل�سابات واملعلومات وال�سجالت وامل�ستندات 

التــــي تــــم علــــى اأ�سا�سهــــا اإعــــداد احل�سابـــــات التنظيميــــة املنف�سلــــــة ، ملــــدة ال تقــــل عـــن )5( 

خمــ�س �سنوات من تاريخ تقدميها اإىل الهيئة . 

 الف�ســـل الثانـــي

 احل�سابـات التنظيميـة املنف�سلـة

                                            اأوال : مبـادئ ف�ســـل احل�سابــــات 

املـــادة ) 9 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن باإعداد احل�سابات التنظيمية املنف�سلة على اأ�سا�س املبادئ 

االآتيــة ، وذلــك علــى النحــــو املبــيــن فـي االإر�ســـادات ، علـــى اأن يتم تطبيقهـــا مبراعـــاة 

الرتتيب االآتي :

اأ - االأولوية والن�سبية . 

ب - �سببية التكلفة . 
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ج - املو�سوعية . 

د - التوافق . 

هـ - املادية . 

و - ال�سفافـية . 

ثانيا : اإعــداد احل�سابـــات التنظيميــة املنف�سلـــة

املـــادة ) 10 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن باإعداد احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، وفقا الإطار ف�سل 

احل�سابــات ، ووثيقــة منهجيــة ف�ســل احل�سابــات ، وامل�ستنــدات املحا�سبيـة واملعاييـر 

الدولية لتقدمي التقارير املالية . 

املـــادة ) 11 (

يتم اإعداد احل�سابات التنظيمية املنف�سلة على اأ�سا�س �سنوي لكل �سوق من االأ�سواق 

ذات ال�سلة التي تقرر الهيئة اأن املرخ�س له املهيمن يتمتع فـيها مبركز مهيمن ، 

ولكل خدمة فردية فـي تلك ال�سوق ذات ال�سلة ، طبقا ملتطلبات االإر�سادات . 

املـــادة ) 12 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن تنفـيذا حلكم املـــادة )11( من هذه الالئحة باإعداد قائمة 

كاملـــة باخلدمـــات الفرديــــة لكــــل �ســــوق ذات �سلــــة ، طبقـــا ملتطلبـــات االإر�ســــادات ، 

واأن يقدمها اإىل الهيئة للح�سول على موافقتها . 

املـــادة ) 13 (

يجب اأن تقدم قائمة اخلدمـــات الفرديــة امل�ســار اإليهــــا فـي املـــــادة )12( مـــن هـــــذه 

الالئحة ، فـي املرة االأوىل خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من حتديد الهيمنة 

اأو اإ�ســدار هــذه الالئحــة ، اأيهمـــا يحــدث الحقـــا ، وبعــد املــــرة االأولــــى للتقديــــم ، 

يجــب اإعــداد قائمــة حديثــة باخلدمــات الفرديــة ، وتقدميهــا كــل عــام خــالل فتــرة 

ال تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من انتهاء كل �سنة مالية . 
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املـــادة ) 14 (

اإذا مل تتخذ الهيئة اأي اإجراء خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ تقدمي 

، تعتبـــر قائمـــة  قائمــة اخلدمــات الفرديـــة وفقـــا للمادة )13( من هذه الالئحة 

اخلدمات الفردية املقدمة من املرخ�س له املهيمن معتمدة من الهيئة . 

املـــادة ) 15 (

اإذا قــــررت الهيئــــة عدم اعتماد قائمــــة اخلدمات الفردية ، فيجوز لهــــا اأن تطلــــب 

مـــن املرخ�س له املهيمـــن اإجـــراء تعديالت حمددة عليهــا ، خـــالل االإطــار الزمنــي 

الذي حتدده . 

املـــادة ) 16 (

يجوز للهيئة عند مبا�سرة التحقيق فـي اأي ت�سرفات حمتملة منافـية للمناف�سة 

من قبل املرخ�س له املهيمن ، اأو الأي اأ�سباب معقولة اأخرى ، اأن تطلب من املرخ�س 

له املهيمن اأن يقدم خالل االإطار الزمني املقرر اأي من االآتي :

اأي معلومات حما�سبية الأي خدمة فردية اأو �سوق ذات �سلة يعمل املرخ�س  اأ - 

له املهيمن فـيها ، ولكن مل تعلن الهيئة متتعه فـيها مبركز مهيمن . 

التنظيمية  اإىل تقدمي احل�سابات  باالإ�سافة  اأخرى  اأي معلومات حما�سبية  ب - 

املنف�سلة �سنويا . 

املـــادة ) 17 (

 ، املـــادة )16( من هذه الالئحة  يجوز للهيئـة ا�ستيفـــاء للمتطلبــات املذكـــورة فـي 

ال�سمــاح للمرخـــــ�س لـــه املهيمـــن بتقديــــم معلومــات اإجماليـــة اأو خمت�ســــرة ب�ســـاأن 

ذلك  كان  اإذا   ، فـيهـــا مبركز مهيمن  الهيئة متتعه  تعلن  لـــم  �سلـــة  ذات  �سوق  اأي 

بكافـــة  املهيمن  له  املرخ�س  وفاء  �سمان  على  الهيئــة  تقديــــر  علــى  بناء  يوؤثر  ال 

التزاماتـــــــه التنظيمية . 

املـــادة ) 18 (

على املرخ�س له املهيمن اتخــاذ كافــة االإجــراءات ال�سروريــة ، ل�سمــان اال�ستجابــة 

الفورية ملتطلبات الهيئة املن�سو�س عليها فـي املـــادة )16( من هذه الالئحة . 
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ثالثا : وثيقة منهجية ف�سل احل�سابات

املـــادة ) 19 (

املرة  فـي  املنف�سلة  التنظيمية  املهيمن قبل تقدميه احل�سابات  له  املرخ�س  يلتزم 

االأوىل تطبيقا الأحكـام هــذه الالئحــة ، باإعــداد وثيقــة منهجيــة ف�ســل احل�سابــات 

وتقدميها اإىل الهيئة ، للموافقة عليها خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ االلتزام 

يحدث  اأيهما   ، الالئحة  هذه  اإ�سدار  اأو  املنف�سلة  التنظيمية  احل�سابات  باإعداد 

الحقا . 

املـــادة ) 20 (

يجب اأن ت�ستمل وثيقة منهجية ف�سل احل�سابات على االأقل املعلومات االآتية :

اأ - مبادئ املحا�سبة التنظيمية . 

ال�سيا�ســـات املحا�سبيـــــة ، ويجب اأن تتطابـــق هــــذه ال�سيا�ســـات مــع ال�سيا�ســــات  ب - 

امل�ستخدمة فـي اإعداد احل�سابات القانونية للمرخ�س له املهيمن . 

نبذة عن عملية تخ�سي�س التكلفة .  ج - 

د - منهجيات التخ�سي�س . 

هـ - منهجية اأ�سعار التحويل . 

و - منهجيات تقييم االأ�سول . 

ز - منهجية التكلفة التدريجية طويلة االأمد . 

ح - منهجية تكلفة راأ�س املال . 

املـــادة ) 21 (

تتولـــى الهيئــة مراجعــة وثيقــة منهجيــة ف�ســل احل�سابــات خالل )3( ثالثة اأ�سهر 

من ا�ستالمها ، ولها اتخاذ اأي من االآتي : 

اأ -  املوافقة عليها دون تعديل . 

ب -  ا�سرتاط املوافقة عليها �سريطة اإخ�ساعها للتعديالت التي حتددها الهيئة . 

ج - الرف�س امل�سبب ، واإخطار املرخ�س له املهيمن بتقدمي وثيقة منهجية ف�سل 

ح�سابات اأخرى ، وذلك خالل الفرتة الزمنية التي حتددها الهيئة . 
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د -  تاأجيل املوافقة اإىل حني تقدمي امل�ستندات املحا�سبية واحل�سابات التنظيمية 

املنف�سلة بوا�سطة املرخ�س له املهيمن . 

املـــادة ) 22 (

ذات  اإي�ساحات  اأو  معلومات  اأي  املهيمن  له  املرخ�س  من  تطلب  اأن  للهيئة  يجوز 

�سلة تراها �سرورية ملراجعة وثيقة منهجية ف�سل احل�سابات ، وعلى املرخ�س له 

املهيمن تقدمي هذه املعلومات ، خالل الفرتة الزمنية التي حتددها . 

املـــادة ) 23 (

اأو االإي�ساحات املطلوبة خالل  اإذا مل يقم املرخ�س له املهيمن بتقدمي املعلومات 

الفرتة الزمنية املمنوحة له ، فيجوز للهيئة متديد تلك الفرتة ، على اأال يوؤثر هذا 

التمديد على املوعد النهائي لتقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، وفقا الأحكام 

هذه الالئحة . 

املـــادة ) 24 (

يتعني على املرخ�س له املهيمن بعد تقدميه وثيقة منهجية ف�سل احل�سابات للمرة 

االأولــى ، تقدميهــا اإلـى الهيئــة على اأ�سا�س �سنوي خالل مدة ال تتجاوز )2( �سهرين 

من انتهاء ال�سنة املالية . 

املـــادة ) 25 (

احل�سابـــات م�سحوبـــا  ف�ســــل  لوثيقة منهجية  ال�سنوي  التقدمي  يكــــون  اأن  يجب 

بامل�ستندات االإ�سافـــية ، مت�سمنـــة التعديالت التي اأجريت على الن�سخــــة ال�سابقـــة 

املعتمـــــــــــدة لهــــــذه الوثيقـــــة - اإن وجــــدت - ، واأ�سبـــــاب هــــذه التعديــــالت واأثرهـــــا 

على احل�سابات التنظيمية املنف�سلة . 

املـــادة ) 26 (

تقوم الهيئة باإخطار املرخ�س له املهيمن مبوافقتها على التعديالت التي اأجراها 

املرخ�س له املهيمن على الوثيقة ، وذلك خالل )30( ثالثني يوم عمل من ا�ستالمها 

التقدمي ال�سنوي لوثيقة منهجية ف�سل احل�سابات . 
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املـــادة ) 27 (

اإذا لـــــم توافـــــق الهيئـــــة علــــى التعديــــــــالت التـــي اأجراهــــا املرخـــــــ�س لــــــــه املهيمــن 

منهجية  وثيقة  على  اإجراوؤها  املطلوب  التعديالت  الهيئة  حتـــدد   ، الوثيقة  على 

ف�ســــل احل�سابــــات ، وعلــــى املرخــــ�س لـــه املهيمـــن االلتــــزام بت�سليمهــــا خـــــالل )7( 

�سبعــــة اأيام عمل من ا�ستالمه طلبا بذلك . 

املـــادة ) 28 (

يجــــوز للهيئــــة اأن تلـــزم املرخـــ�س لــــه املهيمـــن بتعديـــل وثيقـــة منهجيــــة ف�ســــل 

احل�سابات ، ويتم تعديل الوثيقة بعد الت�ساور مع املرخ�س له املهيمن . 

املـــادة ) 29 (

اإذا لـــم تتخـــذ الهيئــــة اأي اإجـــراء خـــالل الفتــرة املن�ســـو�س عليـهـــا فـي املـــادة )26( 

مــن هـــذه الالئحــــة ، فتعتبــــر وثيقـــة منهجيـــة ف�ســــل احل�سابـــات املقدمة معتمــــدة 

من الهيئة . 

رابعا : تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�سلة

املـــادة ) 30 (

يلــتزم املرخ�س لــــه املهيمـــن باإعـــداد احل�سابــــات التنظيمية املنف�سلـــة وامل�ستنـــــدات 

املحا�سبية وتقدميها اإىل الهيئة على اأ�سا�س �سنوي . 

املـــادة ) 31 (

يجب اأن تت�سمن احل�سابات التنظيمية املنف�سلة على االأقل االآتي :

اأ - ح�ساب االأرباح واخل�سائر . 

ب - بيان متو�سط راأ�س املال امل�ستثمر . 

ج - ك�سوف املطابقة . 

د - بيان اأ�سعار التحويل . 

هـ - بيان متو�سط اإيراد الوحدة . 

و - بيان تكلفة وحدة مكونات ال�سبكة . 

ز - بيان عوامل الت�سيري وتكلفة اخلدمات لوحدة ال�سبكة . 

ح - مالحظات على احل�سابات التنظيمية املنف�سلة . 
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املـــادة ) 32 (

بوا�سطـــة  املنف�سلـــة  التنظيمــية  احل�سابـــات  مـــن  االأوىل  املجموعة  تقديـــم  يجــب 

الهيئة  اإىل   ، االلتزام  لهذا  يكن خا�سعا من قبل  الذي مل   ، املهيمن  له  املرخ�س 

بناء على مبداأ التكلفة املخ�س�سة بالكامل با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ، 

خالل فرتة ال تتجــاوز )12( اثني ع�سر �سهرا من تاريخ التكليـــف باإعداد احل�سابـــات 

التنظيمية املنف�سلة اأو االإخطار بهذه الالئحة ، اأيهما يحدث الحقا . 

املـــادة ) 33 (

يلتزم املرخ�س له املهيمن عند تقدمي املجموعة الثانية وما بعدها من ح�ساباته 

التنظيمية املنف�سلة ، بتقدمي تلك احل�سابات اإىل الهيئـة بنـاء علـى مبـداأ التكلفـة 

املخ�س�سة بالكامل ، با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبداأ التكلفة املخ�س�سة 

بالكامـــل با�ستخـــدام حما�سبــــة التكاليــــــف احلاليـــــة ، خـــــالل فتــرة ال تتجـاوز )6( 

�ستــة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية للمرخ�س له املهيمن التي تتعلق بها هذه التكاليف . 

املـــادة ) 34 (

يجب على املرخ�س له املهيمن الذي كان ملزما قبل العمل باأحكام هذه الالئحة ، 

بتقدمي ح�ساباته التنظيمية املنف�سلة اإىل الهيئة بناء على مبداأ التكلفة املخ�س�سة 

بالكامل ، با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبداأ التكلفة املخ�س�سة بالكامل 

با�ستخدام حما�سبة التكاليف احلالية ومبداأ التكلفة التدريجية الطويلة االأمد ، 

خالل فرتة ال تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية للمرخ�س له املهيمن 

التي تتعلق بها هذه التكاليف ، وذلك وفقا لهذه الالئحة . 

املـــادة ) 35 (

اأن يكون تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�سلة م�سحوبا بوثيقة منهجية  يجب 

ف�سل احل�سابات ، وامل�ستندات املحا�سبية والنماذج ذات ال�سلة ، وتقرير التدقيق ، 

واإقرار امل�سوؤولية الذي يجب اإعداده وفقا للنموذج املقرر فـي االإر�سادات وتوقيعه 

من قبل الرئي�س التنفـيذي للمرخ�س له املهيمن اأو من فـي حكمه ، واأي معلومات 

اأخرى يتطلبها اإطار ف�سل احل�سابات . 
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خام�سا : �سعـــــر التحويـــــــل 

املـــادة ) 36 (

يجب حتديد �سعر التحويل وفقا لالإر�سادات ، واملبادئ االآتية :   

 اأ - اأن ين�سب �سعر التحويل اإىل االأ�سواق ذات ال�سلة واخلدمات الفردية ، وفقا 

لالأن�سطة التي تت�سبب فـي حتقيق االإيــرادات اأو تكبـــد التكاليف ، �سريطـــة 

اأن يكون ذلك مو�سوعيا ، واأال يكــون الغر�س مـــنه حمابـــاة اأي �ســــوق ذات 

�سلـــة اأو خدمة فردية . 

ب - اأن يكون هناك توافق فـي معاملة �سعر التحويل من عام لعام ، ما مل يكن 

التغيري مربرا ومعتمدا . 

ج - اأن تت�سم الطرق امل�ستخدمة فـي حتديد �سعر التحويل بال�سفافـيــة ، ويجب 

اأن تكون اأ�سعار التحويل امل�ستخدمة مربرة . 

د - يحدد �سعر التحويل لال�ستخدام الداخلي بني الوحدات الداخلية للمرخ�س 

له كحا�سل �سرب اال�ستخدام فـي ال�سعر املرجعي للوحدة ، ويجب اأن يكون 

�سعــــر الوحــــدة لال�ستخدام الداخلي م�ساويا لل�سعر الذي �سيتـــم تقا�سيــــه 

فـي حالة بيع املنتج اأو اخلدمة خارجيا . 

هـ - اأن تف�سح احل�سابات التنظيمية املنف�سلة عن اأ�سعار التحويل بني االأ�سواق 

ذات ال�سلة واخلدمات الفردية ، وعلى املرخ�س له املهيمن اأن يوثق بطريقة 

وا�سحـــة �سمــــن امل�ستنـــــدات املحا�سبيــــة كيفـيـــــة حتقيــــق �سعــــر التحويــــــل 

بني خمتلف االأ�سواق ذات ال�سلة واخلدمات الفردية . 

�ساد�سا : امل�ستنـــدات املحا�سبيــــة

املـــادة ) 37 (

يلتزم املرخـ�س لـه املهيمــن بتقدمي امل�ستندات املحا�سبية اإىل الهيئـة ، مرفقا بهــــا 

احل�سابات التنظيمية املنف�سلة . 

املـــادة ) 38 (

يجب اأن ت�ستمل امل�ستندات املحا�سبية على احلد االأدنى من املعلومات وامل�ستندات 

املقررة فـي االإر�سادات . 
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�سابعا : ن�سر وثيقة منهجية ف�سل احل�سابات واحل�سابات التنظيمية املنف�سلة

املـــادة ) 39 (

يجوز للهيئة ، ن�سر اأو توجيه املرخ�س لـــه املهيمن بن�سر وثيـــقة منهجية ف�سل 

احل�سابــــات ، واحل�سابــــات التنظيميـــة املنف�سلــــة وامل�ستنـــدات املحا�سبيــة التـــي تــــم 

تقدميها اإىل الهيئة ، وفقا الأحكام هذه الالئحة . 

املـــادة ) 40 (

يجوز للهيئة اأن حتدد الطريقة واأي اأمور اأخرى تراها منا�سبة ، تتعلق بن�سر وثيقة 

منهجية ف�سل احل�سابات ، واحل�سابات التنظيمية املنف�سلة وامل�ستندات املحا�سبية . 

املـــادة ) 41 (

للهيئة اأن تطلب من املرخ�س له املهيمن اإعداد ن�سـخ منف�سلة من وثيقة منهجية 

ف�ســـــل احل�سابــــات ، واحل�سابــــــات التنظيميـــة املنف�سلــــة وامل�ستنـــــدات املحا�سبيـــة ، 

اأو اأي معلومات م�سمنة فـيها الأغرا�س الن�سر . 

املـــادة ) 42 (

يجوز للمرخ�س له املهيمن تقدمي طلب كتابي اإىل الهيئة بعدم ن�سر معلومات 

معينة مع تقدمي املربرات املنطقية لهذا الطلب ، وللهيئة اأن تقرر اأن ن�سر هذه 

املعلومات يحقق امل�سلحة العامة ، اإذا كانت اإيجابيات هذا الن�سر تفوق اأي �سلبيات 

قد يتعر�س لها املرخ�س له املهيمن . 

املـــادة ) 43 (

للهيئة اأن تنظر عندما تقرر اأن هناك اإيجابيات للن�سر وفقـا للمـــادة )42( من هذه 

الالئحة ، مراعاة االعتبارات االآتية :

اأ - مدى اأهمية هذه املعلومات الأغرا�س حتقيق ال�سفافـية والتحقق من التزام 

املرخ�س له املهيمن بهذه الالئحة . 

ب - اإذا كان ن�سر موجز اأو ن�سخة منقحة من املعلومات ذات ال�سلة ، يتم اإعدادها 

�سيكون   ، املهيمن  له  املرخ�س  بوا�سطة  كبديل  تقرتح  اأو  الهيئة  بوا�سطة 

كافـيا حتت هذه الظروف . 
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الف�ســل الثالـــث

 تدقيـق احل�سابـات التنظيميـة املنف�سلـة

اأوال : تعيــني املدقــــق التنظيمـــــي

املـــادة ) 44 (

يجــب علــى املرخـــ�س لـــه املهيمـــن تعيـــني مدقـــق تنظيمـــي م�ستقــــل ، للقيام بتدقيـــق 

احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، وفقا لهذه الالئحة . 

املـــادة ) 45 (

يتم تعيني املدقق التنظيمي باالتفاق بني املرخ�س له املهيمن ، واملدقق التنظيمي 

والهيئة . 

املـــادة ) 46 (

يجــب اأن يكـون املدقــق التنظيمــي الــذي يتـــم تعيينـــه ، مرخ�سا له باإجراء اأعمـــال 

التدقيق فـي ال�سلطنة ، ويجب اأن يكون من املدققني امل�سهود لهم بالكفاءة . 

املـــادة ) 47 (

يجب اأن يكون املدقق التنظيمي الذي يتم تعيينه م�ستقال عن اأي جهة تقدم الدعم 

التنظيمية  اإعداد ح�ساباته  املهيمن فـي  باأي طريقة كانت للمرخ�س له  الن�سح  اأو 

املنف�سلة ، اأو وثيقة منهجية ف�سل احل�سابات ، اأو امل�ستندات املحا�سبية اأو النماذج 

االأخرى ذات العالقة ، وعليه اأن يفـي باملتطلبات املن�سو�س عليها فـي االإر�سادات . 

املـــادة ) 48 (

علــى املرخــ�س لـه املهيمــن تزويـــد الهيئة كتابيـــا قبــــل )6( �ستـــة اأ�سهــر علــى االأقـــل 

من التاريخ املطلوب فـيه تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، باالآتي :

اأ - ا�سم املدقق التنظيمي املقرتح وعنوانه . 

ب - تاأكيد ا�ستقاللية املدقق التنظيمي . 

ج - نطاق التدقيق املقرتح واخلطة التف�سيلية للتدقيق . 
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د - م�سودة االتفاقية الثالثية بني املدقق التنظيمي واملرخ�س له املهيمن والهيئة ، 

�ساملة التزامات املدقق التنظيمي وم�سوؤولياته جتاه الهيئة . 

املـــادة ) 49 (

يجوز للهيئة اأن تعقد اجتماعات مع املدقق التنظيمي املقرتح اأو املرخ�س له املهيمن 

اأو كليهما ، كما يجوز لها اأن تطلب اأي اإي�ساحات اإ�سافـية . 

املـــادة ) 50 (

للهيئــــــة اأن تخطــــــر املرخــــــ�س لــــه املهيـمــــــن - كتابـــــــة - باعرتا�ساتهــــــا واأ�سبــــــــــاب 

هذه االعرتا�سات ، وذلك فـيما يتعلق باالآتي :

تعيني املدقق التنظيمي للمرخ�س له املهيمن ، وللهيئة اأن تطلب تعيني مدقق  اأ - 

تنظيمي اآخــر ، اإذا راأت اأن املدقــــق التنظيمـــي الــذي عينــه املرخـــ�س لـــه املهيمــن 

ال يفـي مبتطلبات هذه الالئحة اأو االإر�سادات . 

نطاق التدقيق واخلطة التف�سيلية للتدقيق .  ب - 

م�ســــودة االتفاقيـــة الثالثيــــة بـــني املدقـــق التنظيمـــي واملرخـــ�س لــــه املهيمـــن  ج - 

والهيـــئة ، ويجوز لها اأن توجه املرخ�س له املهيمن باإجراء التغييــرات املالئمة 

فـي االتفاقية . 

املـــادة ) 51 (

للهيئة اأن تطلب عقد اجتماعات مع املدقق التنظيمي بعد تعيينه ، وذلك ملناق�سة 

عمله اإىل جانب اأي معلومات واإي�ساحات اأخرى تراها منا�سبة . 

املـــادة ) 52 (

للهيئة اأن تطلب اإجراء التدقيق بوا�سطة مدقق تنظيمي اآخر على نفقة املرخ�س له 

املهيمــن ، اإذا ف�ســل املدقـــق التنظيمي املعني مبدئيا بوا�سطة املرخــــ�س لـــه املهيمـــن 

فـي الوفاء مبتطلبات اإطار ف�سل احل�سابات . 

املـــادة ) 53 (

يكون املرخـــ�س لـــه املهيمن م�ســـوؤوال عــــن تعيـــني املدقق التنظيمـــي ، وعـــن االنتهـــاء 

من التدقيق .
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ثانيا : تدقيق احل�صابات التنظيمية املنف�صلة

املـــادة ) 54 (

تخ�صـــع احل�صابـــات التنظيميـــة املبنيـــة علـــى مبـــداأ التكلفـــة املخ�ص�صـــة بالكامــل ، 

با�صتخدام حما�صبة التكلفة التاريخية ومبداأ التكلفة املخ�ص�صة بالكامل با�صتخدام 

حما�صبــة التكاليــف احلاليــة ومبــداأ التكلفــة التدريجيــة الطويلــة الأمــد ، لتدقيق 

م�صتقل ، وفقا للمعايري الدولية للتدقيق . 

ثالثا : راأي املدقق التنظيمي 

املـــادة ) 55 (

يجب اأن يكون راأي املدقق التنظيمي كالآتي :

 )Fairly Present( اأن احل�صابات التنظيميــــة املنف�صلة تقدم ب�صورة عادلـــــة اأ - 

وفقـــا لوثيقـــة منهجيـــة ف�صـــل احل�صابــــات : النتائـــج ، ومتـــو�صط راأ�س املــــــال 

امل�صتثمر ، والتكاليف التي حتملتها ال�صركة . 

اأن احل�صابــات التنظيميـــة املنف�صلــــة مت اإعدادهــــا وفقا ملتطلبات اإطــــار ف�صـــل  ب - 

احل�صابات . 

املـــادة ) 56 (

يجــوز تقديــم تقريــر التدقيــق حــول احل�صابــات التنظيميــة املنف�صلــة ، التــي يتــم 

اإعداده  " مت  اأ�صا�س  ، على  الأمد  التدريجية الطويلة  التكلفة  با�صتخدام  اإعدادها 

ب�صورة �صليمة "وفقا لـ )PPIAW( ما مل تطلب الهيئة تقريرا على اأ�صا�س" يقدم 

 . )Fairly Present(" ب�صورة عادلة

رابعا : تقريــــر التدقيـــــق

املـــادة ) 57 (

على املدقق التنظيمــي اإر�صــال تقريـــر التدقيق اإىل املرخـــ�س لـــه املهيمن والهيئــــة ، 

على اأن يرفق هذا التقرير مع احل�صابات التنظيمية املنف�صلة ، ول يعد جزءا منها . 
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املـــادة ) 58 (

له  التنظيمي واملرخ�س  املدقق  التدقيق بو�سوح م�سوؤوليات  اأن يبني تقرير  يجب 

املهيمن ، واالأ�سا�س الذي مت بناء عليه اإجراء التدقيق ، والراأي الذي مت التو�سل اإليه . 

املـــادة ) 59 (

يجـــب اأن يكــــون تقريـــر التدقيــــق م�سحوبـــــا بــــاإقرار اال�ستيفــاء مـــن قبــــل املدقــــق 

التنظيمي ، على اأن ي�ستمل اإقرار اال�ستيفاء على االأقل االآتي : 

اأ -  العمل الذي قام به املدقق التنظيمي . 

نطاق وحدود التدقيق .  ب - 

اإقــــرار بعـــدم وجـــــود اأي عالقـــة بني املدقق التنظيمي واملرخـــ�س له املهيمن ،  ج - 

اأو باأي م�سالح للمدقق التنظيمي فـي ال�سركات اأو الفروع التابعة للمرخ�س 

له ، فـيما عدا العالقة باملدقق التنظيمي املتعلقة بهذا التقرير . 

ا�ستنتاجات املدقق التنظيمي .  د - 

كافة املخالفات التي مت ر�سدها .  هـ - 

اإي�ســــاح مـــــا اإذا كــــان املدقـــق التنظيمي قــــــد ح�ســـل علــــى جميــــــع املعلومـــــات  و - 

والتو�سيحات التي طلبها . 

، قد احتفظ  التنظيمي  املدقق  راأي  ، ح�سب  املهيمن  له  املرخ�س  اإذا كان  ما  ز - 

بال�سجالت املحا�سبية ال�سليمة من خالل فح�سها ، فـي �سبيل جمع املعلومات 

املطلوبة ب�سورة �ساملة ودقيقة . 

ما اإذا كانت احل�سابات التنظيمية قد مت اإعدادها فـي كافة جوانبها املادية ،  ح - 

ح�سب راأي املدقق التنظيمي ، وفقا لوثيقة منهجية ف�سل احل�سابات . 

ما اإذا كان املدقق التنظيمي قد قام ، م�ستعينا بنظام العينة ، بتدقيق املعلومات   ط - 

والعمليات املطلوبة ال�ستكمال احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، والتي مل تدقق 

كجــزء مــن االإجــراءات القانونيــة للمرخــ�س لــه املهيمــن بخ�ســـو�س تقديــم 

التقارير . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املرجح  املتو�سط  منهجية  مبراجعة  قام  قد  املهيمن  له  املرخ�س  كان  اإذا  ما  ي - 

لتكلفة راأ�س املال وعملياتها احل�سابية ، ووجدها منا�سبة . 

ك - ما اإذا كان املدقق التنظيمي قد قام بتدقيق النظام املحا�سبي ومناذجه بدرجة 

تثبت �سلتها باحل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، ووجدها متوافقة مع املتطلبات . 

املـــادة ) 60 (

علــى املرخـــ�س لــه املهيمــن اإطـــالع الهيئــة ، بنــاء علــى طلبهــا ، علــى �سيـر التدقيق ، 

وعليه تنظيم اجتماعات املدقق التنظيمي مع الهيئة . 

املـــادة ) 61 (

فـي حال عدم و�سوح اأي متطلبات ، على املرخ�س له املهيمن اأو املدقق التنظيمي - 

بح�ســب االأحــوال - اأن يطلــب مــن الهيئــة تزويــده باالإي�ساحــات الالزمة فـي الوقت 

املنا�سب ، حتى يتمكن من االلتزام بجدول مواعيده والتقيد مبتطلبات هذه الالئحة . 

املـــادة ) 62 (

الواجب  االإجراءات  مناق�سة  بغر�س  التنظيمي  املدقق  خماطبة  فـي  احلق  للهيئة 

قبل  من  اإليها  التو�سل  يتم  التي  النتائج  مناق�سة  اأو   ، التدقيق  ملبا�سرة  تطبيقها 

املدقق ، وفـي حال وجود اأي لب�س اأو غمو�س ، يجوز للهيئة طلب اإي�ساحات اإ�سافـية 

من املرخ�س له املهيمن اأو املدقق التنظيمي اأو من كليهما . 

املـــادة ) 63 (

التنظيمي  املدقق  يوجه  باأن  املهيمن  له  املرخ�س  من  تطلب  اأن  فـي  احلق  للهيئة 

للقيام بعمل اإ�سافـي وتزويد الهيئة بتقرير ، ب�ساأن العمل االإ�سافـي الذي ينجزه . 

املـــادة ) 64 (

يعترب املرخ�س له املهيمن قد اأوفى بالتزاماته املتعلقة باإعداد احل�سابات التنظيمية 

املنف�سلــة ، اإذا اأ�ســدر املدقــق التنظيمــي تقريــر تدقيــق بــدون حتفــظ فـيمــا يتعلــق 

باحل�سابات التنظيمية املنف�سلة ككل . 
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املـــادة ) 65 (

اإذا اأ�سدر املدقق التنظيمي تقرير تدقيق يت�سمن حتفظ حول احل�سابات التنظيمية 

املنف�سلــة ككــل اأو لأي �ســوق ذات �سلــة اأو اأي خدمــة فرديــة ، وراأت الهيئــة اأن هــذه 

احل�سابات غري ملئمة للأغرا�ص التنظيمية ، يجوز للهيئة ، اأن تطلب من املرخ�ص 

له املهيمن اإعداد جمموعة ثانية من احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، التي تتناول 

التحفظات املحددة من قبل املدقق التنظيمي على احل�سابات التنظيمية املنف�سلة ، 

ويتعني اأن يتم تدقيق املجموعة الثانية من قبل املدقق التنظيمي . 

الف�صـــل الرابــــع

اجلـــــزاءات

املـــادة ) 66 (

للهيئة فـي حــال خمالفــة املرخـــ�ص لـــه املهيمـــن لأحكــــام هذه اللئحــــة ، اأن تطبـــق اأحكــــام 

املـــادة )51( مكررا من قانون تنظيم الت�سالت . 

املـــادة ) 67 (

يجــوز للهيئــة فـي حــال خمالفــة اأي مـن اأحكـام هـذه اللئحـة اأن توجـه للمخالـف اإخطـارا 

مكتوبا ، يت�سمن الآتي :

و�سف املخالفة التي مت ارتكابها .  اأ - 

حتديــــد الفتـــرة الزمنيـــة التــي يتعيـن علـــى املرخـــــ�ص لــه املهيمــن الــرد خللهـــا  ب - 

علـــى الإخطـــار . 

، اأو كــــان الـــرد املقــــدم غيــــر مقبـــــول مــــن الهيئـــــة ،  املــــدة املذكــــورة دون رد  فــاإذا م�ســــت 

فيجــوز للهيئــة توقيــع اجلـــزاءات املقــررة . 
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