
اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

قــــرار

 رقم 2016/27

باإ�سـدار لئحـة تنظيـم تعرفـة التجزئة ) �سبـط الأ�سعـار (

ا�ستنـــادا اإىل قانون تنظيـم االت�ساالت ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم 2002/30 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيــم االت�ســاالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل القــرار رقـم 2012/69 ب�سـاأن قواعد التنظيـم امل�سبق لل�سوق )تنظـيم الهيمنة( ، 

واإىل القـرار رقـم 2013/70 ب�ساأن قواعــد التنظيـــم الالحـــق لل�ســـوق )الت�سرفـــات املنافـيــــة 

للمناف�سة( ، 

واإىل القــرار رقــم 2008/113 باإ�ســـدار ال�سوابــط والقواعــد املنظمــة للعــرو�ض الرتويجيـــة 

خلدمات االت�ساالت ، 

واإلـــى موافقة جملـــ�ض اإدارة هيئـــة تنظيــم االت�ســاالت فـي اجتماعـه رقـــم 2016/1 بتاريخ 

2016/1/4م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 يعمــل فـــي �ســاأن تنظيــم تعرفــة التجزئــة باأحكــام الالئحــة املرفقــة . 

املــادة الثانيــــة

يلغى القــرار رقم 2008/113 باإ�ســـدار ال�سوابـط والقواعــد املنظمــة للعــــرو�ض الرتويجيــــة 

خلدمات االت�ساالت امل�ســار اإليه ، كمـــا يلغــــى كـــل ما يخالـــف الالئحــة املرفقة ، اأو يتعار�ض 

مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي :   5  من رجــــــــــــــــــــــــــب 1437هـ

املوافــــق : 13 من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                     حممـــد بن حمـــد الرحمــــي

رئيـ�ض جملـــ�ض اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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الف�صــل الأول 

 تعريفــات واأحكــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكـــام هــذه الالئحـــة يكـــون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنـــى املبـــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

1 - العــر�ض الدائــم : 

عـــر�ض تعرفة لتقدمي خدمات ات�ساالت ال يت�سمن �سرطـــا بتوقفه عن ال�سريان 

فـي تاريخ حمدد . 

2 - العـر�ض الرتويجـي املوؤقـت : 

عر�ض تعرفة لتقدمي خدمات ات�ساالت يت�سمـــن �سرطــــا يفـيد باأن فتـــرة العـــر�ض 

اأو فرتة اال�ستفادة من العر�ض �ستتوقف عن ال�سريان فـي تاريخ حمدد . 

3 - املنتفــــع : 

ال�سخــ�ض الـــذي تقـــدم لـــه خدمـــات االت�ساالت اأو يطلـــــب تقديــم هــذه اخلدمــات 

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

4 - �صــوق التجزئــة : 

�ســوق تقديــم خدمــات االت�ســـاالت اإىل املنتفع الــــذي ال يكــــون موفــــرا خلدمـــــات 

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

5 - املرخـ�ض لــه املهيمـن : 

املرخــ�ض لـــه بتقديـــم خدمـــات االت�ساالت العامــــة ، والـــذي ي�سدر ب�ساأنــــه قـــرار 

من الهيئة باعتباره مهيمنا فـي �سوق جتزئة ذات �سلة . 

6 - التعرفــــــة : 

املقابل الذي يفر�سه املرخ�ض له لتقدمي خدمات التجزئة التابعة له اإىل املنتفعني 

وفقا لل�سروط واالأحكام املت�سلة بها ، وي�سمل م�سطلح "تعرفــة" العرو�ض الدائمة 

والعرو�ض الرتويجية معا . 

7 - رقـــم التعرفـــة : 

الرقـم الــذي ي�سعـه املرخـــ�ض لــه لتمييــز كل تعرفة عن غريها عند تقديـــم طلـــب 

اعتماد تعرفة جديدة اأو اإيداع مقرتح التعرفة . 
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املــادة ) 2 ( 

االت�ساالت  خدمات  يوفرون  املرخ�ض لهم الذين  جميع  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 

العامة للمنتفعني . 

املــادة ) 3 ( 

ال يخل االلتزام باأحكام هذه الالئحة باأي التزامات اأخرى من�سو�ض عليها فـي القوانني 

ب�ساأن تعرفة خدمات  الهيئة  فـي ذلك توجيهات  ، مبا  ال�سلطنة  فـي  بها  املعمول  واللوائح 

التجوال الدويل . 

املــادة ) 4 ( 

يجوز للهيئة فـي اأي وقت ، اإ�سدار القرارات واالإر�سادات والتوجيهات والتعليمات الالزمة 

لتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة . 

الف�صــل الثانــي 

 تعرفــة املرخــ�ض لــه

الفرع الأول

  تعرفـة املرخـ�ض لـه املهيمـن

اأول : اأحكـــام طلـــب اعتمـــاد التعرفــة

املــادة ) 5 ( 

اإلغاوؤها  اأو  قائمة  تعرفة  تعديل  اأو  تعرفة جديدة  تطبيق  املهيمن  له  للمرخ�ض  يجوز  ال 

اإال بعد احل�سول على اعتماد كتابي بذلك من الهيئة ، بناء على طلب يقدمه املرخ�ض له 

املهيمن ، وفقا للنموذج املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 6 ( 

ال يجوز للمرخ�ض له املهيمن عر�ض خدمتي جتزئة اأو اأكرث معا كرزمة اأو حزمة ، اإذا كانت 

اأي من اخلدمتني تندرج �سمن �سوق جتزئة يكون املرخ�ض له م�سنفا فـيها من قبل الهيئة 

على اأنه مهيمن ، اإال بعد احل�سول على اعتماد الهيئة على تعرفة هذه الرزمة اأو احلزمة 

طبقا الأحكام هذه الالئحة .
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 املــادة ) 7 ( 

على املرخـــ�ض لــــه املهيمــن اأن يثبــت للهيئــــة عند تقدمي طلب اعتمــــاد التعرفـــة باأنـــه قــــام 

اأو �سيقوم بتزويد املرخ�ض لهم االآخرين باخلدمات املقابلة للبيع باجلملة ب�سروط جتارية 

عادلــة ومعقولــة ، وذلك لتمكينهــم من تكرار تعرفــة املرخـ�ض لــه املهيمـن ، مـتى كــان ذلك 

قابال للتطبيق . 

املــادة ) 8 ( 

يلتـزم املرخـ�ض لــه املهيمن بعــدم االإعــالن عن اأي خدمــة ات�ســاالت اأو عر�سهــا ، اأو ال�سعي 

لتطبيــــق تعرفـــة لهـــا ، مـــا مل يتم اعتماد تعرفـــة تــلك اخلدمــــة من الهيئة ، طبقـــا الأحكـــام 

هذه الالئحة . 

املــادة ) 9 ( 

يجب اأن يت�سمن طلب تطبيق تعرفة جديدة اأو تعديل تعرفة قائمة ، البيانات االآتية :

االأ�س�ض التــي تــم اال�ستنــاد عليها فـي و�ســـع التعرفة اجلديدة ، ومـــا يثبـــت و�ســـع  اأ - 

التعرفة بناء على تلك االأ�س�ض . 

بيانـــات مف�سلــــة عن التكلفة والعمليات احل�سابية التي تبــني متو�ســـــط التكلفـــة  ب - 

التي ميكن تفاديها ومتو�ســط التكاليــف الكليـة املرتبطة بالتعرفة اجلديــدة ، مبا 

ميكــن الهيئـــة من التاأكد من اأن التعرفــــة اجلديـــدة لن ينتــج عنهـــا ت�سعيـر جائـــر 

اأو اإفراط فـي الت�سعري من املرخ�ض له املهيمن . 

الــذي  بيانـــات مف�سلــة عــن التكلفــة والعمليــات احل�سابيــة التـي تظهــر الهامــ�ض  ج - 

�سيتم حتقيقه من خالل التعرفة اجلديدة ، متكن الهيئة من اإجراء تقييم للعزو 

الربحي  للهام�ض  تقلي�ض  ينتج  اأال  ت�سمن  حتى   )Imputation Assessment(

بعـد ح�ســاب االأ�ســعار اخلا�سعــة للتنظيــم التي تطبق على مدخــالت خدمــة البيــع 

باجلملة املطلوبة لتقدمي خدمة البيع بالتجزئة . 

اأو حزمة ، تقــدم بيانــات  فـي احلـــاالت التـي تكـون فـيهــا التعرفــة اجلديدة رزمة  د - 

التكلفة والعمليات احل�سابية للخدمات املكونة التي ت�سكل رزمة اأو حزمــة التعرفــة 

بتفا�سيل كافـية متكن الهيئة من القيام مبا ياأتي فـي احلاالت املالئمة :
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التقييــم اجلائــر )Predatory( للرزمــة اأو احلزمـــة الختبــار قابليــة تكرارهــا  - 1

اقت�ساديا من مرخ�ض لهم اآخرين . 

التقييـــم االنتقائــــي )Exclusionary( للرزمـــــة اأو احلزمــة فـي احلـــاالت التي  - 2

تكون فـيها الرزمة اأو احلزمة غري قابلة للتكرار من مرخ�ض لهم اآخرين . 

املــادة ) 10 ( 

يجب اأن يت�سمن طلب اإلغاء تعرفة قائمة ، البيانات االآتية :

فـي احلاالت التي يكـون فـيها اإلغاء التعرفة مرتبطا بطرح تعرفة جديدة ، يجب  اأ - 

اأن يت�سمن الطلب بيانا بتفا�سيل التعرفة اجلديدة ، واإذا كانت التعرفة اجلديدة 

مرتبطــة بطــلب االإلغــاء ، فيتعــــني على الهيئة التعامــل مع كـــل من طلـــب اعتمـــاد 

التعرفة اجلديدة ، وطلب اإلغاء التعرفة كطلب واحد . 

الرتتيبات املقرتحة الإعادة �سداد الر�سيد اأو املدفوعات امل�سـبقة املرتبطة بالتعرفة  ب - 

املقرتح اإلغاوؤها ، اأو لتحويل هذا الر�سيد اأو املدفوعات امل�سبقة اإىل ح�ساب امل�سرتك 

املتعلق بالتعرفة اجلديدة اأو اأي تعرفة اأخرى ، وذلك بعد احل�سول على موافقته . 

فـي حالة العــر�ض الدائــــم ، يلتزم املرخ�ض لـــه املهيمـــن بتقديــم تفا�سيــل تو�ســح  ج - 

حجـــــم اال�ستـــــــراك فـي العــــــر�ض الدائــــم ، وي�سمـــل ذلك عــــدد املنتفعـــني وحجـــــم 

ا�ستخدام اخلدمات . كما يلتزم بتقديـــم تفا�سيل العرو�ض الدائمة البديلة التي 

ميكن للمنتفعني امل�ستفـيدين حاليا من العر�ض الدائم القائم اال�سرتاك فـيها ، 

باالإ�سافة اإىل اأرقام تعرفة هذه العرو�ض الدائمة .

 املــادة ) 11( 

ال يجــوز للمرخــ�ض لــه املهيمـن طــرح  اأي عــر�ض ترويجــي موؤقت خالل )6( �سـتـــة اأ�سهـــر 

 ، لل�سروط  وفقـا  اإال  كبرية  بدرجة  له  م�سابــه  موؤقت  ترويجــي  عــر�ض  انتهــاء  تاريــخ  من 

 ، الهيئـــة وبعـــد احل�ســول على موافقتهــا كتابـــة  التـي تقدرهـــا  الظــروف واحلــاالت  وفـي 

وي�سمل ذلك على �سبيـل املثــال �ســرط اأن ي�سبح العر�ض الرتويجــي املوؤقــت عر�سا دائما ، 

ويتوقــف عن كونه عر�سا ترويجيا موؤقتا ، ويجوز للهيئة اإذا ارتاأت اأن العرو�ض الرتويجية 

املوؤقتة مت�سابهة بدرجة كبرية - اأن ت�سع فـي االعتبــار ب�سفة خا�سة - م�سمون العــر�ض ، 

وال�سريحــة امل�ستهدفة به ، ومدته ، واأحقية احل�سول عليه ومقدار التخفـي�ض . 
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ثانيـا : اعتمــاد التعرفــة

املــادة ) 12 ( 

تقوم الهيئة عند ت�سلم طلب اعتماد التعرفة بتقييم الطلب خالل ) 15 ( خم�سة ع�سر يوم 

عمل من ت�سلمه ، وفـي حال عدم تلقي املرخ�ض له املهيمن اأي رد من الهيئة خالل هذه 

الفرتة ، يعترب الطلب معتمدا من الهيئة . 

املــادة ) 13 ( 

للهيئة احلق فـي متديد مدة التقييم املن�سو�ض عليها فـي املــادة )12( من هذه الالئحة 

بعد توجيه اإخطار كتابي اإىل املرخ�ض له املهيمن ، وذلك الأ�سباب تتعلق بطبيعة املعلومات 

املقدمة من املرخ�ض له املهيمن من حيث حجم املعلومات وطبيعتها الفنية . 

املــادة ) 14 ( 

تراعي الهيئة عند تقييم طلب تطبيق تعرفة جديدة - ب�سفة خا�سة - االعتبارات االآتية : 

املنتفع من ح�ساب  - 1 �ستمكن  املقرتحة  التعرفة  املقدمة مع  املعلومات  كانت  اإذا  ما 

التكلفة التي �سيتحملها نظري مقدار حجم ا�ستخدام اخلدمة . 

ما اإذا كانت املعلومات املقدمة ت�سري اإىل اأن املرخ�ض له املهيمن قد احتفظ لنف�سه  - 2

باحلق فـي ممار�سة اأي تقديرات غري مربرة فـي تطبيق التعرفة . 

مـــــا اإذا كانــــت هنــــاك خماطـــــر ملحوظـــة الإ�ســـــاءة ا�ستخـــــدام الهيمنـــــة اأو غريهـــا  - 3

من الت�سرفات املنافـية للمناف�سة ، كاحلاالت االآتية :

 . )Price Discrimination ( اأ - التمييز فـي االأ�سعار

 . )Predatory Pricing( ب - الت�سعري اجلائر

 . )Margin Squeeze( ج - تقلي�ض الهام�ض الربحي

 . )Excessive Pricing( د - االإفراط فـي الت�سعري

هـ - رزم اأو حزم اخلدمات ، حيث تكون ال�سروط التي يتم مبوجبها عر�ض الرزمة 

اأو احلزمـــة منافـيــة للمناف�ســـة ، اأو تكون مكونات الرزمـــة اأو احلزمـــة غري 

متوفـــرة ب�ســـورة منف�سلـــة للمنتفعــني ، اأو يتعــذر تكرار الرزمـــة اأو احلزمـــة 

من املرخ�ض لهم املناف�سني االآخرين . 
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مــــا اإذا كانـــت املعلومــات املقدمـــة فـي الطلـــب ، �سـاملة اأي �ســـروط حمـــددة تنطبــق  و - 

علــى التعرفــة ، ت�سيــر اإىل وجـــود خماطـــر ملحوظـــة الإمكانيــة تطبيـــق التعرفـــة 

املقرتحة ب�سورة متييزية اأو غري عادلة . 

املــادة ) 15 ( 

فـــي حالــة تعلــق الطلــب بتعديــــل تعرفـــة قائمـــة ، تراعــــي الهيئــــة عنـــــد نظرهــــا الطلــــب - 

ب�سفـــة خا�سة - االعتبارات االآتية :

االعتبارات املن�سو�ض عليها فـي املــادة ) 14( من هذه الالئحة .  - 1

ما اإذا كانت املعاملة املقرتحة للمنتفعني الذين ا�سرتكوا فـي التعرفة قبل تعديلها  - 2

عادلة ومعقولة وغري متييزية فـي جميع الظروف . 

ما اإذا كانت الرتتيبات املقرتحة لالإ�سعارات واملخاطبات عادلة ومعقولة فـي جميع  - 3

الظروف . 

املــادة ) 16 ( 

اإذا كان الطلب متعلقا باإلغاء تعرفة قائمة تقوم الهيئة - بوجه خا�ض - مبراعاة االعتبارات 

االآتية :

ما اإذا كان االإلغاء املقرتح للتعرفـــة عـــادال فـي جميع الظروف ، ويراعــي البدائل  - 1

املتاحة للمنتفعني القائمني . 

ما اإذا كانت املعلومات املقدمة ت�سري اإىل اأن املرخ�ض له املهيمن قد احتفظ لنف�سه  - 2

بالــحق فـــي ممار�ســـة اأي تقديرات تتعلق بالكيفـية التي يتـم بهــا تطبيــق االإلغـــاء 

املقرتح للتعرفة . 

ما اإذا كانت هناك خماطر ملحوظة الإمكانية اإ�سـاءة ا�سـتخدام الهيمنة فـي معاملة  - 3

املنتفعني القائمني . 

ما اإذا كانت املعلومــات املقدمـة مع الطــلب ، �ساملــــة اأي �ســروط حمــددة تنطبـــق  - 4

على اإلغاء التعرفة ، ت�سري اإىل وجود خماطر ملحوظة الإمكانيــة تطبيـق االإلغــاء 

ب�سورة متييزية اأو غري عادلة . 

ما اإذا كانت الرتتيبات املقرتحة لالإ�سعارات واملخاطبات عادلة ومعقولة فـي جميع  - 5

الظروف . 
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املــادة ) 17 ( 

يجـــــــوز للهيئـــــة فــــي احلــــــاالت التـــي تقدرهـــــا ، عـــدم تطبيـــــق اأي مــــن املتطلبــــات الــــواردة 

فـي البند )3( من املــادة )14( من هذه الالئحة فـي حالة العرو�ض الرتويجية املوؤقتة ، 

وذلك بعد االأخـــذ فــي االعتبــار الفتــرة الزمنية لهذه العـــرو�ض ، وتاأثريهـــا على م�سالــــح 

املنتفعـــني وا�ستدامــة املناف�سة . 

املــادة ) 18 ( 

تقوم الهيئة بالرد على طلب االعتماد باأي من االآتي :

اأ - اإخطار املرخ�ض له املهيمن برف�ض طلبه م�سببا . 

ب - طلب معلومات اإ�سافـية من املرخ�ض له املهيمن . 

ج - اعتماد الطلب . 

املــادة ) 19 ( 

يجوز للهيئة رف�ض الطلب اإذا كان غري م�ستوف ملتطلبات الهيئة ، وفقا الأحكام هذه الالئحة . 

وفـي جميــع االأحــوال ، يجـــوز للهيئــــة اإعـــــادة الطلب اإىل املرخ�ض لـــه ملوافاتهـــا باملعلومــــات 

التي تراها �سرورية لدرا�سة الطلب والبت فـيه . 

املــادة ) 20 ( 

اإذا مل يقم املرخ�ض له املهيمن مبوافاة الهيئة باملعلومات املطلوبة ، اأو الرد على االأ�سئلة 

التــــي طرحتهــــا الهيئة خـــالل )30( ثالثــــني يوم عمل اأو خالل اأي مـــدة اأطـــول حتددهـــا 

الهيئة ، فيعترب الطلب كاأن مل يكن ، وعلى املرخ�ض له املهيمن - اإن رغب - تقدمي طلب 

جديد ، طبقا الأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 21 ( 

يجــــوز للهيئة تعليق تقييــــم الطلب اإلــــى حــني تقديــــم املعلومات االإ�سافـية التـــي تطلبـــها 

الهيئة ، وتبداأ املدة املن�سو�ض عليها فـي املــادة ) 12( من هذه الالئحة من جديد ، وذلك 

فـي كل مرة تطلب فـيها الهيئة معلومات اإ�سافـية . 
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املــادة ) 22 ( 

يجـوز للهيئـة من تلقــاء نف�سها عند تقييم طلـب اعتمــاد التعرفـــة ، اإدخال تعديــــالت ثانويـــة 

غري جوهرية على التعرفة ، وذلك بالت�ساور مع املرخ�ض له املهيمن . 

املــادة ) 23 ( 

اإذا مل تعتمد الهيئة التعرفة ، فـيجب عدم حما�سبة املنتفعني على اخلدمات التي تتعلق 

بها هذه التعرفة ، كما ال يجوز للمرخ�ض له املهيمن اإجبار املنتفعني على دفع مقابل لهذه 

اخلدمة . 

املــادة ) 24 ( 

اإذا اأ�ســفــر تعديـــل تعرفـــة املرخ�ض لــــه املهيمن عــن زيـــادة فــي التعرفــة الفعليـــة بالن�سبــــة 

للمنتفعني القائمني وفقا لتقدير الهيئة ، فيجب على املرخ�ض له املهيمن اإخطار جميع 

املنتفعـــني القائمــني الذيــن ي�ستخدمـــون هـــذه اخلدمة قبل دورة واحدة للفوتـــرة اأو قبــــل 

)30( ثالثني يوما على االأقل ، اأيهما اأطول ، وذلك قبل بدء �سريان هذا التعديل . 

املــادة ) 25 ( 

التعرفة خالل  اإلغاء  اأو  اأو تعديل  تاريخ تطبيق  تاأجيل  فـي  املهيمن  له  املرخ�ض  اإذا رغب 

)60( �ستني يوما من تاريخ اعتماد الهيئة ح�سب االأحوال ، فاإن عليه اإخطار الهيئة بالتاريخ 

الذي �سيقوم فـيه فعليا بتطبيق اأو تعديل اأو اإلغاء التعرفة . 

اأما اإذا رغب املرخ�ض له املهيمن فـي تاأجيل تاريخ تطبيق اأو تعديل اأو اإلغاء التعرفة اإىل ما 

بعد )60( �ستني يوما من تاريخ اعتماد الهيئة وفقا ملا يقت�سيه احلال ، فاإن عليه احل�سول 

على اعتماد جديد من الهيئة بعد اتباع ذات االإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة 

قبل انتهاء مدة )60( �ستني يوما من تاريخ االعتماد ، ح�سب االأحوال . 

املــادة ) 26 ( 

يعترب اعتماد الهيئة لتطبيق اأو تعديل اأو اإلغاء التعرفة ملغى فـي احلاالت االآتية :
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�أ - �إذ� مل يطلب �ملرخ�ص له �ملهيمن �عتماد �لهيئة لتاأجيل تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء 

�لتعرفة ، وفقا حلكم �ملــادة ) 25( من هذه �لالئحة . 

ب - �إذ� طلبت �لهيئة من �ملرخ�ص له �ملهيمن تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء �لتعرفة �لأ�صلية 

خالل فرتة زمنية حتددها ، وف�صل �ملرخ�ص له �ملهيمن فـي �لوفاء بها . 

الفـرع الثانـي

  تعرفـة املرخـ�ص لـه غيـر املهيمـن

املــادة ) 27 ( 

يلتزم �ملرخ�ص له غري �ملهيمن باأن يودع لدى �لهيئة جميع مقرتحاته ب�صاأن تطبيق تعرفة 

جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة �أو �إلغائها ، وكافة �ملعلومات �ملتعلقة بهـــا ، وفقــا للنمـــوذج 

�ملرفق بهذه �لالئحة . 

املــادة ) 28 ( 

يجب �أن يكون مقرتح تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديلها �أو �إلغائها ، متو�فقا مع متطلبات 

�ل�صفافـية و�أي متطلبات �أخرى من�صو�ص عليها فـي هذه �لالئحة . 

املــادة ) 29 ( 

يجـــب �أن يتــم تطبيـــق �لتعرفــــة فـي �لأوقـــات �ملحــددة فـــي �لطلـــب ، وفـــي حالـــة �لعـــرو�ص 

�لرتويجية �ملوؤقتة ، يجب �أن يتوقف �صريان �لتعرفة فـي �لوقت �ملحدد فـي �لطلب . 

الف�صـــل الثالـــث 

 �صفافـية التعرفــة ومتطلبــات اأخــرى

الفــــرع الأول 

  �صفافـيـــة التعرفــــة

املــادة ) 30 ( 

يجب على �ملرخ�ص له عند ن�صر �لتعرفة ، �للتز�م بالآتي :

�أ - متكني �ملنتفعني من ح�صاب �ملبالـــغ �لتــي يتعـــني عليهم �صد�دهـــا مقابـــل �حل�صـــول 

على �خلدمات ، و�أي �صروط و�أحكـــام ت�صــري على تطبيق �لتعرفــة ، وي�صمل ذلك 

�لتخفـي�صات . 
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ب - ت�سهيل قدرة املنتفعني على املقارنة بني التعرفات . 

ج - متكني املنتفعني من فهم ومطابقة فوترة اخلدمات مع التعرفة املن�سورة . 

املــادة ) 31 ( 

�سريان  تاريخ  فـي  الإلكرتوين  موقعه  فـي  تطبيقها  عند  التعرفة  ن�سر  له  املرخ�ص  على 

التعرفة ، واأن يتيح للجمهور الطالع على ن�سخة ورقية من �سجل التعرفة الذي يعده لهذا 

الغر�ص مبقره الرئي�سي ، وفـي �سبيل حماية �سرية معامالته التجارية ، يحق للمرخ�ص 

له عدم ن�سر تفا�سيل التعرفة املرتبطة بها ، وذلك اإىل حني بدء تاريخ �سريان التعرفة . 

املــادة ) 32 ( 

على املرخ�ص له �سمان توفـيـر معلومــات حديثــة ودقيقــة و�ساملــة ومتي�ســرة و�سهلــة الفهــم 

للمنتفعني بخ�سو�ص التعرفة ، وي�سمل ذلك على الأخ�ص ، الآتي :

اأ - و�سف اخلدمة . 

تفا�سيـــل كــل تعرفـــة ذات �سـلــــة ومكوناتهـــا مبا فـي ذلك التخفـي�ســـات وعنا�ســـر  ب - 

التعرفة . 

املعلومات الالزمــة لتمكني املنتفع من ح�ساب الأ�سعــار التــي يلتزم بدفعها مقابــــل  ج - 

اأي ا�ستخدام للخدمة املرتبطة بالتعرفة . 

املــادة ) 33 ( 

اإذا تعذر على املرخ�ص له ن�سر جميع التفا�سيل املتعلقة بالتعرفة ، ب�سبب ق�سور فـي و�سائل 

اأو �سيغ معينة ، فعليه توفـري مرجعية وا�سحة تتيح للمنتفع الو�سول اإىل املعلومات ال�ساملة 

املتعلقة بالتعرفة . 

املــادة ) 34 ( 

علــى املرخــ�ص لــــه �سمـــان ن�ســـر وتوفـــــري جمـــيع املعلومــــات والأحكـــام وال�ســروط العامــــة 

التي تنطبق على التعرفة دون مقابل بال�سيغتني الإلكرتونية والورقية ، واإتاحـــة الطـــالع 

عليها جلميع املنتفعني . 

املــادة ) 35 ( 

يجــب اأن تكــون جميــع معلومـــات التعرفة وا�سحة و�سهلــــة القـــراءة وفقــا ل�سيغـــة الن�ســــر 

امل�ستخدمة من قبل املرخ�ص له ، وعلى املرخ�ص له اللتزام - ب�سفة خا�سة - بالآتي :
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اأ - اأن ي�سع فـي العتبار اإمكانية الو�سول للمعلومات ب�ساأن التعرفة واخلدمات املقدمة 

للمنتفعني من ذوي الحتياجات اخلا�سة . 

ب - عدم اإ�ساءة ا�ستخدام ثقة املنتفعني اأو ا�ستغالل قلة خربتهم ودرايتهم ، وذلك فـيما 

يتعلـــق بكيفـية ا�ستخــدام مقارنــــات امل�سطلحات والتقنيـــات الفنية فـي املعلومـــات 

التي يتم تقدميها للمنتفعني . 

ج - يجـــب األ يكـــون الإعالن عن التعرفـــــة واخلدمات املرتبطة بها م�ســلال ، واأن يـــدل 

على ما هو معرو�ص ، ويجب اأن تبني جميع �سروط العرو�ص بو�سوح . 

د - يجب المتناع عن ا�ستخدام الكلمات الدالة على �سيغ التف�سيل مثل "اأقل الأ�سعار" 

و "اأو�سع تغطية" و"اأف�ســل �سبكــة" ، مــا لــم يكن لدى املرخ�ص لـــه الدليـــل والقـــدرة 
على اإثبات �سحة زعمه بطريقة مو�سوعية . 

املــادة ) 36 ( 

علــى املرخــ�ص لــــه الإ�سارة بو�سوح اإلــى اأي قيــود توؤثـــر على ا�ستخدام اخلدمات ك�سيا�سة 

ال�ستخدام العادل . 

املــادة ) 37 ( 

على املرخ�ص له المتناع عن و�سف باقة التعرفة باأنها "ا�ستخدام غري حمدود للخدمة" 

اإذا كـــان هنـــاك حتديد لعدد املكاملـات ، ودقائـــق ال�ستخـــدام ، وحجــم البيانـــات اأو غيـــر ذلك 

من مقايي�ص اخلدمة امل�ستخدمة . 

املــادة ) 38 ( 

يجـــب الإ�سارة اإىل فرتة �سريان الر�ســــيد اأو ال�ستخــــدام بو�سوح فـي املعلومــــات املن�ســــورة 

عن اأي تعرفة ، واإذا اختار املنتفع ال�سرتاك فـي تعرفة اأو كان ي�ستخدم نظام هاتف حممول 

يدويـــا يختـــار عن طريقـــه باقـــة التعرفـــة ، فـيجب اإفادته بتفا�سيل فرتة �سريــــان الر�سيد 

اأو باقة التعرفة ، وعلى املنتفع اإبداء موافقته ال�سريحة على ال�سروط والأحكام . 

املــادة ) 39 ( 

على املرخ�ص له اأن يقدم بو�سوح فـي كافة الو�سائل املطبوعة والإلكرتونيــة امل�ستخدمـــة 

ل�ســــرح اأو ترويــــج التعرفـــة املتعلقـــة بالباقـــات اأو احلـــزم ، و�سفـــا لل�ســـروط التــــي ميكـــن 

على اأ�سا�سها ا�ستخدام وقت اأو ر�سيد اإ�سافـي ، وي�سمل ذلك - ب�سفة خا�سة - الآتي :
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اأنواع املكاملــات امل�سمنـــــة فـــي الباقـــة اأو احلزمـــة مـــثل املكاملـــــات على ال�سبكــــة ذاتـــها  اأ - 

اأو خارج ال�سبكة . 

املكاملات التي ميكن ا�ستثناوؤها .  ب - 

اإذا كان من املمكن ترحيل الدقائق اأو الر�سيد غري امل�ستخدم اإىل فرتات الفوترة  ج - 

التالية . 

وقت انتهاء الر�سيد ، اإن وجد .  د - 

الوقت الذي ميكن فـيه ا�ستخدام الدقائق اأو الر�سيد الذي متت اإ�سافته .  هـ - 

املــادة ) 40 ( 

علـى املرخـ�ص لـــه تزويد املنتفعني بو�سيلة عمليــة �سهلــة ال�ستخدام ملراقبــة ا�ستخدامهــم 

للخدمات ، لتمكينهم من التحكم فـي حجم ا�ستخدامهم فـي اأي فرتة . 

املــادة ) 41 ( 

يجب اأن ت�ستمل مواد الإعالن الرتويجي على هوية املرخ�ص له وتفا�سيل الت�سال به . 

الفــرع الثانـــي 

تقدمي اخلدمات جمانا على اأ�سا�س التجربة

املــادة ) 42 ( 

يحظر على املرخ�ص له تقا�سي اأي مقابل عن اخلدمات التي يتم تقدميها للمنتفعني جمانا 

على اأ�سا�ص التجربة . 

املــادة ) 43 ( 

اإذا قدم املرخ�ص له للمنتفع خدمات جمانية على اأ�سا�ص التجربة ، فال يجوز له تقا�سي 

اأي مقابل عن هذه اخلدمات بعد انتهاء فرتة التجربة املجانية اإل فـي احلالت الآتية :

اأخطر املنتفع بالتاريخ الذي تنتهي فـيه فرتة التجربة  اأن يكون املرخ�ص له قد   اأ - 

املجانية مقدما قبل حلول ذلك التاريخ . 

اأن يكون املرخ�ص له قد حت�سل على موافقة �سريحة من املنتفع مبوا�سلة اخلدمة  ب - 

بعد انتهاء التجربة املجانية ، وفقا للتعرفة املطبقة وال�سروط والأحكام التي يتم 

اإخطار املنتفع بها . 
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الفـرع الثالــث 

التجديــــد 

املــادة ) 44 ( 

اإبــالغ املنتفعني قبــل انتهــاء فتـــرة ال�سرتاك فـي اخلدمـــة بـــاأن  يتعني عــلى املرخــ�ص لــه 

ال�ستــــراك �سيتـــم جتديـــــده بعـــــد انتهائـــه فقــــط مبوافقـــة املنتفــــع ، واإبالغهـــم بالكيفـيـــة 

التي ميكن عن طريقها احل�سول على موافقتهم . 

املــادة ) 45 ( 

فـي احلالت التي يتم فـيها تطبيق التعرفة على اأ�سا�ص التجربة لتمكني املنتفعني من تقييم 

اخلدمة قبل ال�سرتاك فـي العر�ص ، فاإن ا�ستمرار العر�ص بعد انتهاء فرتة التجربة يكون 

م�سروطا مبوافقة املنتفع على هذا ال�ستمرار فــي اأثنــاء فرتة التجربة ، وعلى املرخـــ�ص لـــه 

اإبالغ املنتفعني بكيفـية احل�سول على موافقتهم . 

الفــرع الرابــع 

م�ستويــات اال�ستخــدام 

املــادة ) 46 ( 

فـي احلالت التي تت�سمن فـيها التعرفة حدودا لال�ستخدام ، يتعني على املرخ�ص له اإخطار 

املنتفع عندما ي�سل ا�ستخدامه حدودا معينة ، وذلك وفقا ملـا تقرره الهيئة من وقت لآخر . 

املــادة ) 47 ( 

على املرخــ�ص لــه اإبـــالغ املنتفعني اخلا�سعني حلدود ال�ستخــدام باأنهم �سيتلقــون اإخطــارا 

عندمــا ي�ســل ا�ستخدامهــم احلــدود املقـــررة ، واإفادتهم بالكيفـية التـــي �سيتلـقون بهـــا هـــذا 

الإخطار . 

املــادة ) 48 ( 

فـي احلالت التي يتم فـيها اإعادة �سبط حدود ال�ستخدام وفقا لفرتات منتظمة ، �سهرية 

مثال ، يتعني على املرخ�ص له ت�سمني تاريخ اإعادة ال�سبط فـي الإخطارات املتعلقة باحلدود 

املقررة لال�ستخدام . 
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الفــــرع اخلامـــ�س 

اإنهــاء اأو اإلغــاء اخلدمــة مـن املنتفـع 

املــادة ) 49 ( 

يجــــوز للمرخ�ص لــــه الدخول فـي اتفاقات مع املنتفعني يتم من خاللها منحهم تخفـي�سات 

اأو اعتبارات خا�سة مقابـــل موافقــــة املنتفعــــني علــــى اللتـــــزام بحــــــــد اأدنـــــى لفرتة اخلدمـــة 

اأو اللتزام بحــــد اأدنى مـــن الإيــــرادات ، �سريطــة ت�سمني �سروط هـــذا التفاق فــــي التعرفـــة 

احلاليــة امل�سجلــة . 

املــادة ) 50 ( 

يجــوز اأن تت�سمـــن التفاقــات امل�ســار اإليهــا فـي املــادة )49( مــن هــذه الالئحــة اأحكامــا تنــ�ص 

على اإنهاء اخلدمة فـي حال قيام املنتفع باإنهاء التفاق اأو اإلغاء اخلدمة قبل تاريخ الإنهاء 

اإلغاء مبكر مرتبطا ب�سكل  اأو  اإنهاء  اأي  اأن يكون املبلغ املرتتب على  ، �سريطة  املتفق عليه 

معقول مبقدار التخفـي�سات اأو العتبارات اخلا�سة التي قدمها املرخ�ص له ، وبطول فرتة 

اخلدمة التي تعاقد عليها املنتفع . 

املــادة ) 51 ( 

اإذا كان املنتفع فـي حالة الإلغاء املبكر للخدمة اأو اإلغاء التفاق ، قد قام بتقدمي دفعة مقدمة 

للخدمة ، فاإن على املرخ�ص له اتخاذ ما يلزم من ترتيبات ل�سداد ذلك اجلزء من الدفعة 

املقدمــة املتعلــق بالفتــرة التعاقديــة غيــر امل�ستخدمـــة ، وذلــك بعــد ت�سويــة اأي مبالغ تتعلق 

مب�سوؤولية اإنهاء اخلدمة ، وفقا للمتطلبات الواردة فـي املــادة )50( من هذه الالئحة . 

الفــرع ال�ســـاد�س 

املكاملــات خـــارج ال�سبكــة

املــادة ) 52 ( 

فـي احلالت التي تكــون فـيهــا اأ�سعــار املرخــ�ص لــه للمكاملات خارج ال�سبكة اأعلــى مــن اأ�سعـــار 

املكاملات على ال�سبكة ذاتها ، يتعني على املرخ�ص له اتخاذ ترتيبات وا�سحة متكن املنتفعني 

من اأن يحددوا م�سبقا قبل الت�سال بالرقم ما اإن كان الت�سال بذلك الرقم �سيتم اإنهاوؤه 

املرخ�ص له بحيث تكون  التي يجريهــا  ن�ســـر الرتتيبات  ، ويجب  اآخر  ب�سبكة مرخ�ص له 

متاحة لطالع كافة املنتفعني عليها . 
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الفـرع ال�سابــع 

خدمــات التجــوال واأ�سعارهــا 

املــادة ) 53 ( 

على املرخ�ص له اإر�سال ر�سالة ن�سية للمنتفعني الذين تكون خدماتهم م�سجلة كخدمات 

جتوال ب�سبكات الت�سالت املتنقلة الأخرى ، تت�سمن الآتي :

تنبيه املنتفعني باأ�سعار التجوال املطبقة على املكاملات ال�سوتية وخدمات البيانات .  اأ - 

تزويد املنتفعني بالتعليمات الالزمة ب�ساأن كيفـية ت�سغيل واإيقاف خا�سية جتوال  ب - 

البيانــات باأجهزتهــم النقالــة ، لتمكينهــم مــن اتخـاذ قـرار ا�ستخـدام خدمـة البيانـات 

مـن عدمــه . 

الفـرع الثامــن 

امل�سابقـــات واجلوائـــز 

املــادة ) 54 ( 

يجوز للمرخ�ص لـــه ا�ستخدام امل�سابقات واجلوائز كجــــزء من ت�سويق اأو ترويج منتجاتهم 

وعرو�سهــم فقــط فـي احلــالت التــي تكــون فـيهــا م�ساركــة املنتفعـني فـي امل�سابقــة اأو توزيع 

اجلوائز مرتبطة ب�سراء اأو ا�ستخدام خدمة اأو ال�سرتاك فـيها من املنتفع ، على األ يرتتب 

على ذلك زيـــادة فـي ال�سعـــر الفعلــي للخدمـــات بالن�سبة للمنتفع الـــذي ي�ســـارك فــي هــــذه 

امل�سابقات واجلوائز . 

املــادة ) 55 ( 

على املرخ�ص له الذي ي�ستخدم امل�سابقات اأو اجلوائز كجزء من ت�سويق اأو ترويج خدماته 

وعرو�سه ، اأن ي�سمن املعلومات الآتية فـي مواده الرتويجية اأو الإعالنية ذات ال�سلة :

اأ - اآخر موعد للم�ساركة فـي امل�سابقات اأو اجلوائز . 

ب - و�سفا وا�سحا ودقيقا و�سامال للخدمة اأو العر�ص الرتويجي املوؤقت ، بحيث يكون 

�سهل الفهم بالن�سبة للمنتفعني املعنيني . 

ج - اأي قيود على عدد مرات امل�ساركة اأو اجلوائز . 

د - و�سفـــــا �سامـــال للجوائـــز ، ومعاييــر الأهليـــة ، واإثــبات عملية ال�ســراء ، والأذونــــات 

اخلا�سة املرتبطة بالقا�سرين اأو غريهم ، والقيود على امل�ساركة . 
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هـ - اإمكانية ا�ستبدال اأي جائزة مببلغ نقدي . 

و - موعد وكيفـية ن�سر النتائج . 

ز - كيفـية ت�سليم اجلوائز للفائزين . 

املــادة ) 56 ( 

على املرخ�ص له الذي ي�ستخدم امل�سابقـــات اأو اجلوائـــز كجزء من ت�سويق اأو ترويج خدماته 

وعرو�سه ، اللتزام بالآتي :

عدم تقدمي اأي معلومات من �ساأنها اإيهام امل�ساركني بزيادة فر�ص الفوز بامل�سابقة  اأ - 

اأو اجلائزة ، اأو رفع التوقعات الزائفة بهذا اخل�سو�ص . 

اخلا�سعة  اخلدمة  عن  تقا�سيه  �سيتم  الذي  ال�سعر  عن  بو�سوح  الإف�ساح  �سمان  ب - 

للم�سابقة اأو تقدمي اجلوائز . 

الف�ســل الرابــــع

 اأحكــــام متنوعـــة 

الفـــــرع االأول 

اأحكام تقييم التعرفة والبت فـيها ، ومدة �سريان العر�س الرتويجي املوؤقت

املــادة ) 57 ( 

ل يعد طلب العتماد اأو اإيداع مقرتح التعرفة مت�سلما من الهيئة فـي حال تقدمي مقرتح 

قبل  من  اخلدمة  تلك  ب�ساأن  املنا�سب  الإجراء  اتخاذ  بعد  اإل   ، جديدة  خلدمة  تعرفة 

التق�سيمــات التنظيميــــة املعنيــــة بالهيئــة ، وي�سمــل ذلــك - ب�سفــة خا�ســة - تقييـــم اأو البـــت 

فــــي الأمـــــور الفنيـــــة اأو الرتتيـبـــــات الأمنيــــة ، وموا�سيـــع الطيــــف التــرددي ، واملوافقــــة 

على النوعية ، واملراجعة القانونية لتفاقيات الطرف الثالث ، اأو غريها من الأمور غري 

املتعلقة بالتعرفة . 

املــادة ) 58 ( 

 يجب تقدمي جميع طلبات اعتماد التعرفة اأو اإيداع مقرتح التعرفة بطريقة اإلكرتونية ، 

على اأن تعقبها ن�سخة ورقية موقعة ، وخمتومة من املرخ�ص له . 

املــادة ) 59 ( 

يجب األ تتجاوز مدة �سريان العر�ص الرتويجي املوؤقـــت )90( ت�سعــني يوما من التاريـــخ 

املحدد لبدء العر�ص . 
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الفــرع الثانــي 

�سجـــل التعرفــة 

املــادة ) 60( 

على الهيئة اأن حتتفظ ب�سجل للتعرفة يكون متاحا لطالع اجلمهور عليه . 

املــادة ) 61( 

تتوىل الهيئة قيد التعرفة بعد اعتمادها اأو اإيداعها - بح�سب الأحوال - فـي �سجل التعرفة . 

املــادة ) 62( 

لأغــرا�ص حمايــة �سريـــة املعلومــات التجاريــة للمرخــ�ص لـــه ، ل يتم قيــد اعتمـــاد الهيئــة 

على التعرفة فـي ال�سجل اأو اإيداعها اإل من التاريخ الذي يبداأ فـيه �سريان التعرفة . 

املــادة ) 63( 

ل يجوز تعديل الت�سجيـــل اخلا�ص بتعرفـــة معينة ، اإل فـــي حالـــة تعديــل اأو اإلغـــاء العتمـــاد 

اأو الإيداع املتعلق بذات التعرفة . 

الفــرع الثالــث 

اإعــادة تقييــم التعرفــة 

املــادة ) 64 ( 

يجوز للهيئة فـي اأي وقت بعد اعتماد التعرفة اأو اإيداع مقرتح التعرفة ، من تلقاء نف�سها 

اأو بناء على طلب من املرخ�ص له اأو من طرف ثالث ذي �سلة مبا فـي ذلك املنتفع ، اإعادة 

تقييم مدى مالءمة التعرفة ، وحتديد جدوى الإبقاء عليها اأو تعديلها اأو اإلغائها . 

املــادة )65 ( 

يجوز للهيئة من تلقـاء نف�سها وفـي اأي وقــت ، اإعــادة تقييـم التعرفــــة بوجـــه خا�ص فـــي اأي 

من احلالت الآتية :

اأ - اإذا كانت املعلومات املقدمة من املرخ�ص له غري �سحيحة اأو م�سللة ، وفقا لتقدير 

الهيئة . 

ب - اإذا كانت التعرفة ت�سكل �سررا على م�سالح املنتفعني . 

ج - اإذا كــــان مــــن املرجـــح اأن حتــــــد التعرفـــة مـــن املناف�ســـة فـي ال�ســـــوق اأو اأن تعمـــــــل 

على ت�سويهها اأو منعها . 

د - اإذا كانت التعرفة تتنافى مع اأحكام هذه الالئحة .
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الف�ســل اخلامـــــ�س 

اجلــــزاءات

املــادة ) 66( 

للهيئة - فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة - توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�ص عليها 

العتبارات  مراعاة  مع   ، اإليه  امل�سار  الت�سالت  تنظيم  قانون  من  مكررا(   51( املــادة  فـي 

التالية فـي تقدير اجلزاء املراد فر�سه على املخالف :

مدى ج�سامة املخالفة .  اأ - 

تاأثري املخالفة من حيث عدد املنتفعني املت�سررين ، ومقدار الإيرادات ذات العالقة .  ب - 

ما اإذا كانت املخالفة قد ا�ستمرت لوقت طويل .  ج - 

د - ما اإذا كانت الهيئة قد قامت بتحذير املرخ�ص له من الوقوع فـي املخالفة ، اأو اأنه 

ف�سل فـي اغتنام اأي فر�سة منحته اإياها الهيئة ، لت�سحيح �سلوكه الذي جنمت عنه 

املخالفة . 

هـ - ما اإذا كان املرخ�ص له قد ارتكب خمالفات م�سابهة . 

و - مدى تعاون املرخ�ص له مع الهيئة لإنهاء املخالفة ومعاجلة اآثارها ، فور اإخطاره 

بذلك . 

ز - اأثر اجلزاء فـي احلد من املخالفات امل�سابهة م�ستقبال من قبل املرخ�ص له اأو غريه 

من املرخ�ص لهم الآخرين . 

املــادة ) 67( 

مع عدم الإخالل بحكم املــادة )66( من هذه الالئحة للهيئة فـي حال خمالفة املرخ�ص له 

لأحكام هذه الالئحة عند تطبيق التعرفة ، اأن تتخذ - ب�سفة خا�سة - اأيا من الآتي :

تعليق اأو �سحب التعرفة .  اأ - 

اإعادة املبالغ اإىل املنتفعني املت�سررين .  ب - 

اتخاذ اأي اإجراءات اأخرى منا�سبة ، لإلغاء التعرفة اأو معاجلة املخالفة .  ج - 
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منــوذج طلـــب تطبيـــق التعرفـــة

هوية املرخ�س له

* ال�سم ، بيانات الت�سال ورقم ترخي�ص املرخ�ص له مقدم الطلب . 
* ال�ســـم ، امل�سمــــى الوظيفــــي وبيانـــــات الت�ســــال لل�سخـــ�ص امل�ســـــوؤول 

عن الرد على اأي اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات من الهيئة . 

بيانات التعرفة

* الت�سويق/ال�سم التجاري للتعرفة . 
* نـــوع التعرفــــة :

دائمة اأو ترويجية موؤقتة .  -

رزمة من اخلدمات اأو منفردة .  -

مدفوعة م�سبقا اأو اآجلة الدفع .  -

* رقــــم التعرفـــــة .

املنتفع امل�ستهدف

قطاع ال�سوق امل�ستهدف بالتعرفة ، هل ت�ستهدف :

امل�سرتكني ال�سكنيني اأم التجاريني؟ واإن كانت ت�ستهدف امل�سرتكني  -

التجاريـــني ، فهـــل تقت�سر على م�سرتكني جتارييــن بحجم معــني 

اأو م�ستوفـني ل�سروط اأخرى؟

منتفع خدمة م�سبقة الدفع اأو منتفع خدمة اآجلة الدفع اأو كليهما .  -

الغـــر�س

* يجــب الإ�ســــارة اإن كــان الطلــب متعلقــا بتعرفــــة جديــدة ، اأو تعديــــل 
اأو اإلغاء تعرفة قائمة . 

* فـي حالـــة تعديـــل اأو اإلغاء تعرفة قائمــــة ، على املرخــــ�ص لـــه حتديــــد 
التعرفـــة اخلــا�ص  رقـــم  اإلــى جانـــب  ال�سلــة  القائمـــة ذات  التعرفــة 

بـــه ، وتقدمي تفا�سيل واأ�سباب هذا التعديل اأو الإلغاء . 

فرتة ال�سريان

التاريخ املقرتح لطرح التعرفة . 

فـي حالة العـــر�ص الرتويجي املوؤقت ، ي�سار اأي�ســـا اإىل تاريـــخ انتهــــاء 

�سريان التعرفة ، واملدة الكلية ل�سريانها . 
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نـوع اخلدمــة

ت�سنيف اخلدمة ح�سب نوعها ، على �سبيل املثال :

رزمة من اخلدمات اأو خدمة منفردة .  -

خدمة الهاتف الثابت اأو املتنقل .  -

 خدمة البيانات .  -

 خدمة مكاملات �سوتية حملية اأو دولية .  -

اأي من اخلدمات الأخرى .  -

و�ســـــف اخلدمــــــة . اخلدمـــة

التعرفـــة

اإخطار  و�سف هيكل التعرفة واأ�سعارها بنف�ص الطريقة التي يتم بها 

املنتفعني . 

ويجب اأن يكون الو�سف �سامال وكافـيا مبا ي�سمح بفهم التعرفة فهما 

تاما ، كما يجب اأن ي�سمل اأي خدمة ، اأو اأجهزة يدوية ، اأو اأجهزة اأو اأي 

منافع اأخرى تكون جزءا من التعرفة . 

ويجــــب اأن ي�ستمــــل الو�سف علـــى تو�سيــــف مف�ســـل لهيكــــل الأ�سعـــار 

التــــي قـــد يتعـــيــن علـــى املنتفعــــني �سدادهـــا ، وي�سمـــل ذلــك علـــى وجـــــه 

اخل�سو�ص العنا�سر التالية الواجبة التطبيق على التعرفة املعنية :

* ر�سوم تركيب اخلدمة اأو تفعيلها . 
* ر�سوم اإيجار اخلط ودورتها الزمنية )�سهريا على �سبيل املثال( . 
* الر�ســوم الثابتــة )املتكــررة( ودورتهـــا الزمنيـة )�سهريا على �سبيل 

املثال( . 

* مقدار اخلدمات امل�سمنــة التـــي ميكــــن ا�ستهالكهــــا دون حتمــــل 
اأي ر�سوم اإ�سافـية . 

* التعرفــات املطبقــة على اخلدمات التي تتــــم حما�سبتهــــا ح�ســــب 
ال�ستخدام اأو عند جتاوز احل�سة املقررة . 

* اأي عوامل من املمكن اأن تغري التعرفة املطبقة . 
اإذا ت�سمنت التعرفة تخفـي�سا اأو دعما ملحطة طرفـية اأو اأجهزة  مببنى 

املنتفع ، على املرخ�ص له الإف�ساح عن التخفـي�ص املطبق . 

تابـع : منــوذج طلـــب تطبيـــق التعرفـــة
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ال�سروط 

واالأحكام

تقدمي ال�سروط والأحكام التف�سيلية املطبقة على التعرفة . 

التـــزام  اأدنــى لفتـــرة  التعرفــــة ت�سرتط حـــدا  اإن كانت  الإ�ســــارة  يجب 

مرتبطــة بها ، وفـي هــــذه احلالـــة ، يجــــب حتديــــد مدتهـــا والعقوبــــــات 

القابلة للتطبيق فـي حالة الإنهاء املبكر للخدمة . 

معلومات اإ�سافـية
الفهم  �سمان  على  ت�ساعد  اأن  ميكن  وثائق  اأو  اإ�سافـية  معلومات  اأي 

ال�سليم للتعرفة مثل الو�سف الفني وما اإىل ذلك . 

تاأكيــدات

التاأكيـــد ال�سريــــح بـــــاأن :

* كافـة الأمــور الفنيــة ، التدابيــر الأمنيــة ، الأمــور املتعلقــة بالطيــف 
الرتددي ، املوافقة على النوعية ، اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني ، 

اتفاقات الطرف الثالث ، اأو الأمور الأخرى غري املتعلقة بالتعرفة 

قــد تـم تقييمهــا واإجازتهـــا اأو البــت فـيهـــا )يطـــبق ذلك فقــــط على 

اخلدمات اجلديدة( . 

اأو �ســـوف يتــــم تزويدهــــم  تــــم تزويدهــم  * املرخــ�ص لهــم الآخريــن 
 ، باخلدمات املقابلة للبيع باجلملة فـي احلالت القابلة للتطبيق 

وذلك من حيث توفر اخلدمة الفعلية وال�سروط التجارية املعقولة 

الرتتيبات  هذه  )تفا�سيل  التعرفة  تكرار  من  متكينهم  بغر�ص 

بـــاأن ذلــك ينطبــــــق فقـــــط  يجـــب تقدميهــا مــع الطلـــب ( ، علمـــا 

على التعرفــة اجلديدة واملعدلة للمرخ�ص له املهيمن . 

�سيتم  القائمة  التعرفة  فـي  امل�سرتكني  احلاليني  املنتفعني  جميع   *
اإخطارهم على الأقل قبل دورة فوترة واحدة اأو قبل )30( ثالثني 

يومـــا ، اأيهمــــا اأكثـــر )تفا�سيـــل هـــذا الإخطـــار ، وخطـــــة النتقــــال 

يجـــب تقدميهـــا مـع الطلـــب( ، علمــا بـــاأن ذلـــك ينطبـــق فقـــــط 

علــى التعديالت والإلغاءات . 

* التعرفــة تتوافــق مـع متطلبـــات ال�سفافـيـــة ، وغريهــا مـن املتطلبــات 
الواردة فـي الف�سل الثالث من هذه الالئحة . 

البيانات املوؤيدة

علـى املرخــ�ص لـــه املهيمــن تقديــم كافــة البيانــات املوؤيــدة املطلوبة وفقا 

لالئحــة ، وي�سمــل ذلــك ، ول يقت�ســـر على بيانـــات التكلفـة ، والعمليات 

احل�سابية كمرفقات مع هذا الطلب .

التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ : ـ....................

ال�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :............................................

امل�سمى الوظيفـي : ...........................................

التوقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع : ...........................................

تابـع : منــوذج طلـــب تطبيـــق التعرفـــة
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