
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1143(                                                                        ال�سنـــة اخلام�ســة والأربعــون 

         

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بالت�سديـق علــى اتفاقيـــة بــني حكومـــة �سلطنـــة  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــــم 2016/20  

عمان , وحكومة جمهورية اأملانيا االحتادية حول 

االإعفاء املتبادل من متطلبات التاأ�سرية حلاملي 

جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية وفـق املعايري 

الدولية التابعة ملنظمة الطريان املدين الدولية .

مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة . مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــــم 2016/21  

برد اجلن�سيـــة العمانيــة . مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــــم 2016/22  

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

                                               جهـاز الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة

�سادر فـــــي 2016/2/15 بتعديل بع�ض اأحكام الئحة  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/19  

تنظيــم �ســـوؤون اأع�ساء وموظفـي جهــاز الرقابـــة 

املالية واالإدارية للدولة ومعاملتهم املاليــة .
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ال�سفحة

 االأحـــــد 9 رجــــــــــــب 1437هـ                                                       املـوافـــــق 17 ابريــــــــــــل 2016م   
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رقم 

ال�صفحة

                      �صرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

�صـــادر فـــــي 2016/4/12 بتعديـــل بعـــ�ض �أحكــــام  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/66  

                                                               �لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لأ�صلحـة و�لذخائر .
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�لتـي تقدمهـا �صرطـة عمـان �ل�صلطانيـة .

                                       الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون

�صــادر فـــي 2016/4/13 باإ�صـد�ر �لالئحـة �ملاليـة  قــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/132  

للهيئـة �لعامـة لالإذ�عـة و�لتلفزيـون . 

                                                          الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــم خ / 28/ 2016   �صــادر فـــــي 2016/4/11 باإ�صـــد�ر لئحـــــة تنظيــم 

                                                           متطلبـات ترخيــ�ض وكــالء �صركــات �لتاأميــن .

                            الهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

�صـــادر فـــــي 2016/4/4 باإ�صــد�ر �لالئحــة �ملاليــة  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/54  

للهيئـــة �لعامـــة للطيـــر�ن �ملدنـــي .

                      هيئــة تنظيــم االت�ســاالت

�صــــادر فـــي 2016/4/13 بتعديـــل بعــــ�ض �أحكـــام قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/24 

                                                          �لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون تنظيـم �لت�صـالت .  

�لنفـاذ  باإ�صـد�ر لئحـة   2016/4/13 فـــي  �صــــادر  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/25  

و�لربـط �لبينـي .

2016/4/13 باإ�صــد�ر لئحــة ف�صــل  �صــــادر فـــي  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/26  

�حل�صابــات .

�صــــادر فـــي 2016/4/13 باإ�صـد�ر لئحـة تنظيـم  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/27 

تعرفـة �لتجزئة ) �صبـط �لأ�صعـار (

�صادر فـي 2016/4/13 باإ�صــد�ر لئحة متطلبــات  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/28 

جـودة �خلدمة �لتي يلتزم �ملرخ�ض له بتقدميهـا  .                  
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مر�ســـوم �سلطانــــي

 رقـــم 2016/20

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان , 

 وحكومة جمهورية اأملانيا الحتادية حول الإعفاء املتبادل

 من متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية 

وفـــق املعاييـــر الدوليــة التابعـة ملنظمــة الطيــران املدنـــي الدوليـــة

�سلطـــان عمـــان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلــى التفاقيــة بني حكومـــة �سلطنــة عمــان ، وحكومــة جمهوريـــة اأملانيـــا الحتاديــة حــول 

الإعفاء املتبادل من متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية وفق 

املعايري الدوليــــة التابعـــة ملنظمــــة الطيــــران املدنـــي الدوليــــة املوقعــة فــــي مدينـــــة م�سقــــط 

بتاريــــخ 8 مـــــن مـــــار�س 2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

 املـــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :   2  مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 10 مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة  

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية اأملانيا االحتادية 

حول االإعفاء املتبادل من  متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية

البيومرتيـة وفـق املعاييـر الدوليـة التابعـة ملنظمـة الطيـران املدنـي الدوليـة

�إن حكومــــة �شلطنــــــة عمـــــان ، وحكومـــــة جمهوريـــــة �أملانيـــــا �الحتاديـــــة ، و�مل�شــــــار �إليهمــــا 

فـيمــــا بعــد بـــــ "الطرفـيــــن" ، واإذ حتدوهــمــا الرغبـــة فـــي تعزيــز العالقات الثنائيــة بينهمــا ، 

ونظــــر� الهتمامهمـــا بتقويـــة عالقات �ل�شد�قة �لقائمة بينهما ، وت�شهيال الإجر�ء�ت �شفر 

مواطنيهما ، 

قد �تفقتا على �الآتي :

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �التفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �الآتية �ملقروءة �آليا و�ملمكنة 

�إلكرتونيا مــع �لقـدرة على حتديـد �لهويــة �لبيومرتية )�جلو�ز �الإلكرتوين( ، وفق �ملعايري 

�لدولية �لتابعة ملنظمة �لطري�ن �ملدين �لدولية :

1 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �خلا�شة �أو �خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة 

�شلطنة عمان .

2 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة جمهورية 

اأملانيا االحتادية .

ب�شرط �أن تكون جو�ز�ت �ل�شفر هذه �شارية �ملفعول ملدة )6( �شتة �أ�شهر على �الأقل من تاريـخ 

�لدخول �إىل �إقليم دولة �لطرف �الآخر .

املــادة ) 2 (

1 - يعفــــــى مو�طنــــــو دولتـــــي �لطرفــيــــــن حاملـــــو �أي مـــن جـــــو�ز�ت �ل�شفــــر �مل�شــــار �إليهــــا 

فـي املــادة )1( مـن متطلبــات �حل�شـول علــى �لتاأ�شيــرة لدخــول �إقليــــم دولة �لطـــــرف 

 )90( �إلــى  تـ�شل  ملـدة  منـه  �خلـروج  �أو  فـيه  �الإقامة  �أو  خالله  من  �لعبور  �أو  �الآخــــر 

ت�شعيــــن يومــــا خــــالل مـــدة )180( مائـــــة وثمانيـــن يومــا �بتــد�ء من تاريخ �لو�شول 

�أو من يوم �لدخول �الأول ملنطقــة �شنجــن بالن�شبــة ملو�طنـي �شلطنـة عمـان ، حيــث �شيتم 
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�الأخذ فـي �العتبار مدة )180( �ملائة و�لثمانني يوما �ل�شابقة الأي يـوم مـــن �الإقامـــة . 

�لتي تتطلب ت�شريح عمل مبوجب  �الأجر  �أن�شطــة مدفوعــة  بــاأي  �لقيـــام  ي�شمـــح  وال 

�لت�شريعات �لوطنية للطرفـني .

2 -  يجب على مو�طني دولتي �لطرفـني �مل�شار �إليهم فـي �ملـادة )1( �لذين يعتزمون �لبقاء 

فـي �إقليم دولة �لطرف �الآخر ملدة �أطول من �ملدة �ملحددة فـي �لفقرة )1( من هذه �ملـادة ، 

حيـث �شيتـم �الأخـــذ فــــي �العتبـــار مـــدة )180( �ملائـــة و�لثمانـــني يوما �ل�شابقة الأي يوم 

مــن �الإقامــة ، �أن يكونـو� بحيـازة تاأ�شرية �شادرة من �ل�شلطات �ملخت�شة لدى �لطرف 

االآخر .

املــادة ) 3 (

1 - ال تعفــي هذه �التفاقية �أع�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �أو �لوظائف �لقن�شلية �أو ممثلي 

�ملنظمــات �لدوليــة �لكائن مقرها فـي �إقليم دولة �لطرف �الآخر ، باالإ�شافة �إىل �أفر�د 

عائالتهـــم ، مــن متطلبــات �حل�شــول علــى تاأ�شيــرة قبــل �لو�شول لالعتماد من قبل 

�لدولة �مل�شتقبلة ، حتى فـي حال كونهم من حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها 

فـي املـادة )1( .

2 - يحــق لالأ�شخـــا�ص - �ملحدديـــن فــي �لفقـــرة )1( مــن هذه �ملـادة بعد �عتمادهم - دخول 

�إقليم �لدولة �مل�شتقبلة �أو �لعبور من خاللهـا �أو �الإقامـة فـيهـا �أو �خلـروج منـها بـدون 

تاأ�شرية طو�ل مدة عملهم . 

املــادة ) 4 (

يجوز ملو�طني �أي من دولتي �لطرفـني حاملـي �أي مـن جـو�ز�ت �ل�شفـر �ملحـددة فــي �ملـادة )1( 

�لدخول �إىل �أو �لعبور من خالل �أو �خلروج من �إقليم دولة �لطرف �الآخر عرب كافة �لنقاط 

�حلدودية �ملفتوحة حلركة �مل�شافرين �لدولية .

املــادة ) 5 (

ال توؤثـر هـذه �التفاقيـة علـى �لتز�مـات مو�طني دولتي �لطرفـني حاملــي �أي مـــن جـــو�ز�ت 

�ل�شفر �ملحددة فـي �ملـادة )1( من �لتقيد بالقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها فـي �إقليم دولة 

الطرف االآخر .
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املــادة ) 6 (

1 - ال توؤثر هذه �التفاقية على حق �ل�شلطات �ملخت�شة الأي من �لطرفـني فـي رف�ص دخول 

�الأ�شخـــا�ص �مل�شـــار �إليهـــم فـــي �ملـادة )1( و�لذين �أعلن على �أنهم غري مرغوب فـيهم ، 

�أو �الأ�شخـــا�ص �لذيـــن ف�شلـــو� فـــي ��شتيفــاء �شروط �لدخول و�الإقامة ، وفقا للقو�نني 

�لوطنيـــة �أو مــا فــــوق �لوطنيــــة �أو �لدوليـــة ، �أو طلــب مغادرتهم خالل فرتة حمددة ، 

اأو منعهم من االإقامة .

2 - فــــي حـــال تاأثــــر �أي مو�طـــن مـــن دولــــة �لطـــرف �الآخـــر مــن �الإجــر�ء�ت �مل�شــار �إليهــا 

فـي �لفقرة )1( ، ينبغـــي للطـــرف �مل�شــوؤول عــن هــذه �الإجـر�ء�ت �إ�شعـار �لطرف �الآخر 

كتابيا عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية دون �أي تاأخري . 

املــادة ) 7 (

1 - يحـق لكـل مـن �لطرفيـن تعليـق �لعمـل بهذه �التفاقية ، ب�شكل كلـي �أو جزئــي ، الأ�شبــاب 

تتعلــق باالأمــن �لوطنــي �أو �لنظام �لعام �أو �ل�شحة �لعامة ، �أو �إذ� تبني �شوء ��شتخد�م 

�حلقوق �ملن�شو�ص عليها فـي هذه �التفاقية .

2 - يجب على �لطرف �لذي يرغب فـي تعليق �لعمل بهذه �التفاقية �إخطار �لطرف �الآخر 

بذلك عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، خالل مدة ال تتجاوز )48( ثمانيا و�أربعني �شاعة 

قبل دخــول هذ� �لتعليــق حيــز �لتنفـيذ ، مع بيان �أ�شباب �لتعليق . كما عليه �إخطار �لطرف 

�الآخر بانتهاء هذ� �لتعليق قبل )48( ثمان و�أربعني �شاعة على �الأقل . 

3 - ال يوؤثــر تعليـــق �لعمــل بهــذه �التفاقيــة على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من دولتي  

�لطرفـيــن �ملوجوديــن فـــي �إقليــم دولة �لطرف �الآخــر ممــن يحملــون �أيا مــن جــو�ز�ت 

�ل�شفر �ملحددة فـي �ملـادة )1( . 
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املــادة ) 8 (

1 - يتبــادل �لطرفــان منــاذج من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملـادة )1( ، عرب �لقنو�ت 

، خــالل مــدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما قبل دخول هذه �التفاقية  �لدبلوما�شيــة 

حيز �لتنفـيذ . 

2 - فـي حال ��شتحد�ث منوذج جديد جلو�ز�ت �ل�شفـر �ملــ�شــار �إليهــا فــي �ملــادة )1( مــن قبــل 

�أي من �لطرفـني ، يجب عليه �إر�شال منوذج من جو�ز �ل�شفر ذلك  �إىل �لطرف �الآخر ، 

عبـــــر �لقنــــــو�ت �لدبلوما�شيــــــة ، خـــــالل مـــــدة ال تتجــــــاوز )30( ثالثيـــــن يومــــا قبــــل 

دخــول �أي مــن جـــو�ز�ت �ل�شفـــر �ملبنيـــة علــى �لنموذج �جلديد حيــز �لتنفـــيذ . ويتعيــن 

علــى �لطرفـيـــن تطبيـــق معاييــــر وممار�شـــات وثائـــق �ل�شفــر �ملقروءة �آليا �ملو�شى بها 

من قبل منظمة �لطري�ن �ملدين �لدولية .

�لوطنيــة  ت�شريعاتــه  فـي  تغيــيــر�ت  باأي  �الآخــر  �لطــرف  �إخطــار  �لطــرفيــن  علــى كال   -  3

�ملـادة )1( ، خالل مدة ال تتجاوز  �إليها فـي  �ملتعلقـة باإ�شـد�ر�ت جـو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار 

)30( ثالثني يوما قبل دخول هذه �لتغيري�ت حيز �لتنفـيذ .

4 - فـــي حـــال فقـــد�ن �أو �شرقــــة �أو تلــــف �أو �نتهــــاء �شالحيـــــة �أي مــــن جـــــو�ز�ت �ل�شفــــر 

�ملحـددة فـي �ملـادة )1( فـي �إقليم دولة �لطرف �الآخر ، يجـــب علـــى �لبعثـــة �لدبلوما�شية 

�أو �لقن�شليـــة �لتابعـــة للطـــرف �لـــذي ينتمـــي �إليــــه �شاحـــب �جلو�ز �ملفقود �أو �مل�شروق 

�إىل دولة  �أن تقدم �لوثائق �لتي متكنه من �لعودة   ، �ملنتهية �شالحيتـــه  �أو  �لتالف  �أو 

�إبالغ  �أو �لقن�شلية  �إليهــا . ويتعيــن على �لبعثــة �لدبلوما�شية  �لــذي ينتمــي  �لطــرف 

�لطرف �الآخر دون تاأخري عن �حلادثة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

5 - يجب على �لطرفـني �لتعاون فـي جمال �أمن وثائق �ل�شفر .
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املــادة ) 9 (

يجــوز تعديـل هـــذه �التفاقيـــة مبو�فقـــة كـــال �لطرفـيــن من خالل بروتوكوالت �إ�شافـية 

�أو تبــادل �ملذكـــر�ت ، وفقا لالإجر�ء�ت �ملن�شو�ص عليها فـي �ملـادة )11( . و�إذ� مل يتم حتديد 

تاريخ معني لدخول �لتعديالت حيز �لتنفـيذ ، تطبق �لفقرة )1( من املـادة )11( مع �إجر�ء 

�لتعديالت �لالزمة . وتعترب �لتعديالت جزء� ال يتجز�أ من هذه �التفاقية .

املــادة ) 10 (

�أحكام هذه �التفاقية وديا من خالل  �أو تطبيق  �أي خالفات تن�شاأ عن تف�شري  تتم ت�شوية 

�مل�شاور�ت �لدبلوما�شية �أو �ملفاو�شات بني �لطرفـني . 

املــادة ) 11 (

تدخــل هــذه �التفاقيــة حيــز �لتنفـيــذ بعــد )30( ثالثني يوما من تاريخ ��شتالم �آخر    - 1

�إخطــار كتابــي عبــر �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، و�لذي مبوجبه يخطر كل طرف �لطرف 

�الآخر ر�شميــا با�شتيفاء �الإجر�ء�ت �لوطنية �ملتطلبة لدخول �التفاقية حيز �لتنفـيـذ ، 

و�أن نـماذج جــو�ز�ت �ل�شفـــر �ملقـــروءة �آليــــا و�ملمكنـــة �إلكرتونيـــا للجـــو�ز�ت �مل�شـــار �إليــها 

فــي املـادة )1( ، و�ملــزودة بخا�شيــة حتديــد �لهويــة �لبيومرتيــة وفــق �ملعاييــر �لدوليــة 

�لتابعة ملنظمة �لطري�ن �ملدين �لدولية ، قد مت تطبيقها وت�شليمها للطرف �الآخر . 

تبقــى هذه �التفاقية �شارية �ملفعول ملدة غري حمددة ، وفـي حال رغبة �أي من �لطرفـني    - 2

فـي �إنهائها ، يتعني عليه �إبالغ �لطرف �الآخر كتابـة بذلك عبـر �لقنـو�ت �لدبلوما�شيـة ،  

وقد يكــون �لبـــالغ �مل�شار �إليه مقرونا باإخطار الإنهاء �التفاقية . ويدخــل �الإنهــاء حيــز 

�لتنفـيــذ بعــد )3( ثالثــة �أ�شهــر مــن تاريــخ ��شتـالم �الإخطــار باالإنهــاء ، حيـــث ت�شبــح 

�التفاقيــة بعــد ذلك منتهية �ملفعول ، وال يتطـلــب ذكـــر �أي �أ�شـــباب لذلــك فـي �إخطار 

االإنهاء .
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3 - يجب �أن تقوم حكومة جمهورية �أملانيا �الحتادية بت�شجيل هذه �التفاقية فـي �الأمانة 

�لعامة لالأمم �ملتحدة ، وفقا للمادة )102( من ميثاق �الأمم �ملتحدة بعد دخولها حيز 

�إبــالغ حكومــة  �أملانيــا �الحتاديــة  �لتنفـيذ مبا�شرة . كما يجب على حكومة جمهوريــة 

�شلطنــة عمــان عــن هــذ� �لت�شجيــل ، ف�شال عن رقم �لت�شجيل لدى �الأمم �ملتحدة فور 

تاأكيده من قبل �الأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة .

املــادة ) 12 (

ال يجوز تف�شري �أي �شيء فـي هذه �التفاقية على �أنه يوؤثر على �حلقوق و�اللتز�مات �لو�ردة 

فــــي معاهـــدة فـييـــنا للعالقـــات �لدبلوما�شيــــة �ملوؤرخـــة فــــي 18 �بريــــل 1961م ، �أو معاهــــدة 

فـيينــــا للعالقــــات �لقن�شلــــية �ملوؤرخـــة فــــي 24 �بريل 1963م ، كما ال توؤثر هذه �التفاقية 

على �أي �لتز�مات و�ردة فـي �أي �تفاقيات ثنائية �أخرى مربمة بني �لطرفـني .  

حررت فـي م�شقط يوم �لثالثاء 8 مار�ص 2016م ، من ن�شختني �أ�شليتني باللغات �لعربية 

و�الأملانيــــة و�الإجنليزيـــــة ، لكـــــل منهـــــا ذ�ت �حلجيــــــة �لقانونيـــة ، وفــــي حــــال �الختـــالف 

فـي �لتف�شري بني �لن�شني �لعربي و�الأملاين يعتد بالن�ص �الإجنليزي . 

عـــن
حكومة سلطنة عمان

يوسف بن علوي بن عبداللـه 
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عـــن
حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية

د. فرانك فالتر شتاينماير
وزيــر الخارجيــة
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Agreement between
 the Government of the Sultanate of Oman

and the Government of the Federal Republic of Germany on
Mutual Exemption from Visa Requirements for Holders of Biometric 
Official Passports which comply with the International Standards of 

the International Civil Aviation Organization
 (ICAO) 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as "the Parties";
Desiring to promote their bilateral relations;
Considering their interest in strengthening their existing friendly relations 
and facilitating the travel procedures of their nationals;

Have agreed as follows:

Article ( 1 )

The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of 
the following machine-readable electronically enabled passports with 
biometric identification capability (e-Passport) which comply with the 
standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO):

1 - Valid diplomatic, special, or service passports of the Government of 
the Sultanate of Oman,

2 - Valid diplomatic or service passports of the Government of the 
Federal Republic of Germany.

Provided these passports are valid for at least six (6) months following the 
date of entry into the territory of the State of the other Party.
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Article ( 2 )
1 - Nationals of the states of the Parties holding any of the passports 

mentioned in Article (1) shall be exempt from the visa requirement to 
enter, transit through, stay in, or leave the territory of the state of the 
other Party for up to ninety (90) days in  any one hundred and eighty 
(180) day period, beginning from the date of arrival (or the day of first 
entry into the Schengen Area for nationals of the Sultanate of Oman), 
whereby the one hundred and eighty (180) day period, preceding any 
given day of the stay will be taken into account . The exercise of paid 
activities, which require a work permit under the national legislation of 
the Parties, is not permitted.

2 - Nationals of the states of the Parties referred to in Article (1), who 
intend to stay longer than the period specified in paragraph (1) of this 
Article in the territory of the state of the other Party, whereby the one 
hundred and eighty (180) day period, preceding any given day of the 
stay will be taken into account, must be in possession of a visa issued 
by the competent authorities of the other Party. 

Article ( 3 )

1 - This Agreement does not release members of diplomatic missions, 
consular posts or representatives of international organizations located 
in the territory of the state of the other Party, as well as their family 
members, from the requirements to obtain a visa for accreditation by 
the receiving state prior to their arrival, even if they are holders of any 
of the passports referred to in Article (1).

2 - The persons specified in paragraph (1) of this Article may, following 
accreditation, enter, transit through, stay in or leave the territory of the 
receiving state without a visa during the entire period of their assignment.
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Article ( 4 )
Nationals of the state of either Party, holding any of the passports specified 
in Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the state of 
the other Party at all border-crossing points open to international passenger 
traffic.                                                                                                                

Article ( 5 )

This Agreement shall not affect the obligation of the nationals of the state 
of either Party, holding any of the passports specified in Article (1), to 
comply with the laws and regulations in force in the territory of the state 
of the other Party.

Article ( 6 )

1 - This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of 
either Party to refuse entry of the persons mentioned in Article (1) who 
have been declared undesirable or who fail to meet the conditions for 
entry and stay under national, supranational and international law, or 
to demand their departure within a set period or to prohibit them from 
staying.

2 - Should a national of the state of the other Party be affected by the measures 
referred to in paragraph (1) of this Article, the Party responsible for the 
measures shall  notify the other Party through diplomatic channels in 
writing  without delay.

Article ( 7 )

1 - Each Party reserves the right to suspend the application of this 
Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public 
order or public health, or if it is evident that there has been  abuse of the 
rights in this Agreement.
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2 - The Party who wishes to suspend the application of this Agreement 
shall notify the other Party accordingly  through diplomatic channels, 
no later than forty eight (48) hours before the start of this suspension, 
specifying the reasons for the suspension. It shall also notify the other 
Party  of the end of the suspension at least forty eight (48) hours in 
advance.

3 - The suspension of this Agreement shall not affect the legal status of the 
nationals of the state of either Party already in the territory of the state 
of the other Party holding any of the passports specified in Article (1).

Article ( 8 )

1 - The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in 
Article (1), through diplomatic channels, no later than thirty (30) days 
before the entry into force of this Agreement.

2 - Should  a new specimen for the passports referred to in Article (1) be 
introduced by one Party, it shall convey this specimen passport to the 
other Party through diplomatic channels no later than thirty (30) days 
before the entry into force of any passports based on the new specimen. 
The Parties shall apply the standards and practices for machine-readable 
travel documents recommended by the International Civil Aviation 
Organization (ICAO).

3 - Each Party shall notify the other Party of any changes to its national 
legislation regarding the issuance of the passports referred to in Article 
(1) no later than thirty (30) days before the entry  into force of the 
changes.

4 - In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports 
specified in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the 
diplomatic or consular mission to which the holder of the lost, stolen, 
damaged or invalid passport belongs, shall provide the documents that 
enable the holder to return to the state of their  Party. The diplomatic 
or consular mission must notify the other Party of the incident without 
delay through diplomatic channels.
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5 - The Parties shall cooperate in the field of travel documents security.

Article ( 9 )

The Parties may amend this Agreement by mutual consent through 
additional protocols or exchanges of notes pursuant to the procedure set 
out in Article (11). If no date is specified for the entry into force for the 
amendments, Article (11) (1) shall apply mutatis mutandis. The amendments 
shall form an integral part of this Agreement. 

Article ( 10 )

Any disputes arising from the interpretation or application of the provisions 
of this Agreement shall be settled amicably by diplomatic consultation or 
negotiation between the Parties.

Article ( 11 )
1 - This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date 

of receipt of the last written communication, through diplomatic 
channels, by which the Parties have formally informed each other that 
the national requirements for such entry into force have been fulfilled 
and that specimen passports for machine-readable and electronically 
enabled passports of the types referred to in Article (1)  with biometric 
identification capability in compliance with the international standards 
of the International Civil Aviation Organization (ICAO) have been 
introduced and conveyed to the other Party.

2 - This Agreement shall be applicable for an indefinite period of time. 
If either Party wishes to terminate it, they shall inform the other Party 
of this fact in writing through diplomatic channels. They may give 
notice of termination with such communication. The termination shall 
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take effect three (3) months after receipt of the notice of termination 
and the Agreement shall thereupon cease to have effect. The notice of 
termination need not state grounds .

3 - The Government of  the Federal Republic of Germany shall  register this 
Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with 
Article (102) of the United Nations Charter, immediately following its 
entry into force. The Government of  the Federal Republic of Germany 
shall also inform the Sultanate of Oman of the registration, and of the 
(UN) registration number, as soon as this has been confirmed by the 
Secretariat of the United Nations . 

Article ( 12 )

Nothing in this Agreement shall be construed as affecting the rights and 
obligations contained in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 
of 18 April 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 
April 1963. This Agreement shall not affect any obligations contained in 
any other bilateral agreements concluded by the Parties.

Done at Muscat on Tuesday, 8 March 2016, in duplicate in the Arabic, 
German, and English languages, all three texts being equally authentic. 
In case of divergent interpretations of the Arabic and German texts, the 
English text shall prevail. 

For the Government of 
 the Sultanate of Oman

H.E Yusuf Bin Alawi Bin Abdulla

 For the Government of 
the Federal Republic of 

Germany 
H.E.Dr.Frank-Walter Steinmeier
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/21

مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :   2  مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 10 مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــمم

بارفيــــن بيجــم عبدالرحمــــن �ســـــــــــاروار1

حليمـــــــــــــــة علــــــــــــــي �سالـــــــــــــم رمــــــــــــــــــا�ش2

نويــــــــــــــــــر م�سلـــــــــــــم علـــــــــــــــــي رعفيــــــــــــــت3

رقيـــــــــــــــــة بيجــــــــــم اأ�سلـــــــــــم بــــن �سالــــــــــــم4

حممــــــــــــــد ر�ســــــــــــا قا�ســـــــــــم �سم�سـيـــــــــــان5

اأيـــــــــــــــــــوب حممـــــــــد ر�ســــــــــا �سم�سيــــــــــــان6

اإلهـــــــــــــــــــــه حممـــــــــــد ر�ســــــــــا �سم�سيــــــــــــان7

فهيمــــــــــــــة حممــــــــد اإبراهيــــم �سم�ســـــــــــي8

�سيـــــــدة �سديقـــــه حميــــرا �سبحـان علــــي9

ف�سيلــــــة اإبراهيـــــــم علــــــــي البلو�سيــــــــــــــة10

اآمنــــــــــــــة علـــــــــــــــي حممـــــــــد العفــــــــــــــــاري11

امتثـــــــال اأحمـــــــــــد ر�سيـــــــد عبـــــــــــــــداللــــه12

�سلطانـــــــة �سيــــــــد �سابــــــر �سيــــــد غـــــــالم13

ري�ســـــــو حممـــد اأف�ســــل يعقـــــوب خـــــــان14

�سيمــــــاء حم�ســـــن جبــــــــــار ال�سمبيـــــــاوي15
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ال�ســـــــــــــــم  م

جواهـــــــر �سلطانــــــة عثمــــــان �سريــف اأحمـــد16

اأ�سمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حممــــــــــــــــــــــــــد اأميـــــــــــــــــــــــــــــــن17

�سم�ســـــــــــــــــــة قيـــــــــــدي اأحمـــــــــــــــد رئي�ســــــــــــــــي18

ن�سيــــــــــــــــــــم بيجـــــــــــــم حممــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــان19

كلثـــــــــــــــــــــــــــــوم حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــب تابـــــــــــــــــــــــــــــــ�ش20

�ساجــــدة بـــــــي عبــــــد ال�ستـــــار �سيـــــــخ زاهــــــــــد21

ر�ســــــــاء حممــــــــــد م�سطفــــــــــــى الكـــــــــــــــــردي22

عائ�ســـــــــة رحيـــــــــــم خــــــــــان حممــــــــد خـــــــــــان23

باتري�سـا �سانـــدي باتري�سا كارل فران�سيـــف24

اأنيتــــــــــــــــــــــا ماريجــــــــــــــــــــــــــــوان مين�ســـــــــــــــــــــ�ش25

ناديـــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــان ولــــــــــــــــــــــي لكفيــــــــــــــــــت26

اأمينـــــــــــــــــــــــــة �سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــد خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــان27

عفــــــــــــــــــــاف بنــــــــــــت حممـــــــــــــــــد ن�سيبــــــــــــــــي28

فريجــــــــــــــــة �سالـــــــــــــح حممــــــــــــــد �سعيــــــــــــــــــد29

اأمينـــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــي بخـــــــــــــــــــــ�ش حممـــــــــــــــد30

تابــــع : قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/22

بـــرد اجلن�سيـــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ترد اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهـم فــي القائمـة املرفقـة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين كل ا�سم .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي :   2 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 10 مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قائمــة باأ�سـمــاء مــن ردت اإليهم اجلن�سيــة العمانيــة

تاريخ املوافقةال�ســـــــــــــــمم

2011/9/20معلــي بن �سعـــيد بــن علـــــي الإ�سماعيلـــــــــــــي1

2012/1/10مرحمـــة بنــت �سعيــد بن حممد بن خلفــــان2

2012/6/3معزيــزة بنــت علــي بـن حممـــد الطوقيــــــــــة3

2012/6/3مليلــــى بنــت حممـــد بن حمــــد املحرزيــــــــــــة4

2012/6/3مزوينــــة بنــت زاهــر بـن عثمــان النبهانيـــــــة5

2012/6/3محبيــب بــن حممـد بن حبيب الربا�ســــــدي6

2012/6/3م�سيخة بنت حممد بن �سامل الربا�سديـــــــة7

2012/6/3مناديـــة بنـــت نا�ســر بـــن را�سـد النعمانيـــــــــة8

2012/6/3ماأحمـــد بــن �سالــم بـــن حميــد الرقي�ســـــــــــــي9
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جهــاز الرقابـــة املاليـــة والإداريـــة للدولـــة

قـــرار

 رقـــم 2016/19

بتعديــل بعــ�ض �أحكــام لئحــة تنظيــم �ضــ�ؤون اأع�ضــاء 

وموظفـي جهـاز الرقابة املاليـة والإدارية للدولـة ومعاملتهـم املاليــة

ا�ستنادا اإىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 ،

واإلــى لئحـــة تنظيــم �ســــوؤون اأع�ســــاء وموظــــفي جهـــاز الرقابــــة املاليــــة والإداريـــة للدولـــة 

ومعاملتهــــم املاليـــة ال�ســـادرة بالقـــرار رقــــم 2012/12 ،

وبنــاء علـى مـا تقت�سيــه امل�سلحــة العامــة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـــدل بتعريـــف "الدائــــرة املخت�ســــة" الـــوارد فـي املــادة )1( من الئحـــة تنظيــــم �ســــوؤون 

اأع�ساء وموظفــي جهــاز الرقابــة املاليــة واالإداريــة للدولــة ومعاملتهــم املاليـة امل�سار اإليهـا 

التعريف االآتي : 

�لد�ئـــرة �ملخت�صـــة: دائــرة املـــوارد الب�سريـة باجلهــاز .        

املــادة الثانيــــة

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

�ضـدر فـي :   6  مـن جمـادى �لأولـى 1437هـ

�ملو�فـــــق : 15 مـن  فبر�يــــــــــــــــــر 2016م

نا�صـــر بـن هــــالل بــن نا�صـــر �ملعولـــــي

 رئي�س جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة
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�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قـــرار 

رقـم 2016/66

بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــــام 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأ�سلحـة والذخائـر

ا�ستنادا اإىل قانـون ال�سـرطة ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطانــي رقـــم 90/35 ،

واإىل قانون الأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـــم 90/36 ، 

واإلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأ�سلحـة والذخائـر ال�ســادرة بالقـرار رقـــم 98/22 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

"جـــدول غرامــــات الت�سالــــــح" املرفـــق بالالئحــــة التنفيذيـــــة  ي�ستبدل بامللحــــق رقــــم )2( 

لقانـون الأ�سلحـة والذخائــر امل�سـار اإليهـا ، امللحـــق املرفـــق .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  4  مـن رجــــــــــــب 1437هـ

الموافــق : 12 مـن ابريـــــــــل 2016م

الفريق / ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي

املفتــ�ض العـــام لل�سرطــة واجلمــارك
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امللحـق رقـم )2(

جـدول غرامـات الت�سالـح

الغرامة بالريال العمايناملخـالـفــــةم

الفئـــة الأولــــى 

" احليـازة بـــدون ترخيـــ�ض "
40حيــــــازة �ســـــــــالح اأبيــــــــ�ض1

60حيازة املناظري التي تركب على الأ�سلحة النارية .2

3
حيازة ذخرية ل يزيد عددها 

على )50( خم�سني طلقة بدون ترخيـ�ض .
60

4
حيازة اأجزاء من الأ�سلحـة الواردة فـي القائمتني 

رقمي )2 و 3( من القانون .
60

100حيـــازة كاتـمــات اأو خمف�ســات ال�ســـوت . 5

100حيــــازة ذخــــرية ل تقــــل عن )50 - 100( طلقـــة .6

7
حيازة �سالح ناري من الأ�سلحة

 املبينة بالقائمـة رقــــم )2( من القانون .
100

الفئــــة الثانيــــة 

" خمالفـــات متنوعـــــة "
50ت�سليم �سالح ل�سخ�ض اآخر .1

2

عدم جتديد ترخي�ض حيازة الأ�سلحة :

     اأ - بالن�سبة لالأفــراد .

    ب - بالن�سبة للنوادي .

40

150

3

اأ - عـــــدم قــــيـــد التاجـــــر لالأ�سلحــــة والذخائـــــر 

فـي ال�سجـالت .

ب - توظــيف عامل مبحل الإجتــار فـي الأ�سلحـــة 

والذخائــــــــــــر واإ�سالحهــــــــــــا دون احلــ�ســــــــــول 

علـى موافقــة الإدارة .

150

150
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الغرامة بالريال العمايناملخـالـفــــةم

4

عـدم اتـخاذ الحتياطات الكافيــة للمحافظــة 

علـى الأ�سلحـــة اأو الذخيـرة فـي حمل الإجتــار 

بالأ�سلحة والذخائر واإ�سالحها .

150

5
اإجراء اأي تغيري فـي الأجزاء الرئي�سية 

لل�سالح الناري املرخ�ض دون موافقة الإدارة .
100

6
اأي تعديل اأو تغيري فـي حمل الإجتــار بالأ�سلحة 

والذخائر واإ�سالحهـا دون موافقة الإدارة .
150

7
عـــدم الإبــالغ عـن فقدان اأو �سرقــة اأو تلــف

 اأي �سالح اأو ذخــرية .
150

8
حيازة اأ�سلحة نارية اأو ذخرية 

تزيد على احلد الأق�سى امل�سرح بـه . 
150

9
عـدم جتديد تراخي�ض الإجتــار

 فـي الأ�سلحة والذخرية واإ�سالحها .
200

10

عــدم م�ســك �سجــالت لقيــد الأ�سلحــة الــواردة 

اإلــى حمــــــل الإجتــار بالأ�سلحــــــة والذخائـــــر 

واإ�سالحها ، واملبيعة .

200

الفئـــــة الثالثــــة

 " اإطـالق مقذوفـات ناريـة فـي غيـر الأحـوال املبينـة فـي القانـون "

1
اإطالق مقذوفات نارية

 فـي مكان غري ماأهول بال�سكـــــان .
100

2
اإطــــالق مقذوفــــات ناريــة

 فــي مكــــان عـــــــام اأو حفـــــــــل .
100

تابع : امللحـق رقـم )2( جـدول غرامـات الت�سالـح
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قـــرار 

رقـم 2016/67

بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا �سرطـة عمـان ال�سلطانيـة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سرطة ال�ســادر بالـمـر�ســـوم ال�سلطانــي رقـــم 90/35 ،

واإىل قانون اإقامة الأجانب ال�ســادر بالـمـر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــم 95/16 ،

واإىل القانون املالـي ال�ســادر بالـمـــر�سـوم ال�سلطاين رقـــم 98/47 ،

واإىل القـرار رقم 94/35 ب�ســاأن فـــر�ض ر�ســـوم ،

واإىل موافقــة وزارة املاليــة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولــــــى

حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية وفق امللحق املرفق .

املـــادة الثانيــــة

يلغى القرار رقم 94/35 امل�سار اإليــه ، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا الــقرار اأو يتعــار�ض 

مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  4  مـن رجــــــــــــب 1437هـ

الموافــق : 12 مـن ابريـــــــــل 2016م

الفريق / ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي

املفتــ�ض العـــام لل�سرطــة واجلمــارك
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الر�سم بالريال العمايناخلدمـــــــةم

)10(اإ�سدار �سهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك للعمانييـــــن .1

)20(�سهادة عدم املحكومية للأجانــــب .2

)10(الت�سديق على ب�سمة الأجنبـــــــي .3

4
بطاقة تفوي�ض �سنوية ملندوبي ال�سركات لتخلي�ض 

واإجناز املعاملت لدى �سرطة عمان ال�سلطانية .

)10(

) الإ�سدار ، التجديد ، 

بدل فاقد ، اأو بدل تالف (

5

الت�سجيــــل والتجديـــــد ال�سنــــــوي للمتعامليـــــن 

مع �سرطة عمان ال�سلطانية من املوردين 

واملقاوليــن واملكاتب ال�ست�سارية فـي جمال 

التوريدات اأو تنفيــذ الأعمال اأو النقل اأو تقديــم 

اخلدمــات والدرا�سات ال�ست�سارية والأعمال الفنية .

)20(

ملحــــــق 

بر�سـوم الخدمـات التـي تقدمهـا �سرطـة عمـان ال�سلطانيـة
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الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون

قــــرار 

رقـم 2016/132

باإ�صـدار اللئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون 

ا�شتنادا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 2010/108 باإن�شــاء الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون 

واإ�شدار نظامها ، 

واإىل موافقــة جملــ�س اإدارة الهيئـــة فـي اجتماعه الأول لعام 2016م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمـــل باأحكـــام اللئحــــة املاليـــة بالهيئـــة العامــة للإذاعـــة والتلفزيـــون املرفقـــة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

 

�صـدر فـي : 5 / 7 /1437هـ

املـوافــــق : 13/ 4 /2016م

د . عبداللـه بـن نا�صـر بن خليفـة احلرا�صي

رئيــ�س الهيئـــة العامـــة للإذاعــــة والتلفزيــــون
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البــاب الأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املـــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�شح قرين كل منها ما مل يقت�س �شياق الن�س 

معنى اآخر : 

 اأ - الهيئـــــة : 

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون . 

ب - املجلـــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة . 

ج - الرئيــــ�س : 

رئي�س الهيئة . 

د - نائــب الرئيــ�س : 

نائب رئي�س الهيئة . 

هـ - املديـــر املالــــي : 

مدير دائرة ال�شوؤون املالية بالهيئة . 

و - املوظفــون املاليـــون : 

كـــل من نيــــط به قب�س الأموال العائــدة للهيئة اأو حفظها اأو اإنفاقهـــا اأو مراقبتهــا 

اأو القيام بتنظيم امل�شتندات املالية اأو اإجراء القيود املحا�شبية اأو ترحيلها لل�شجلت 

اأو البطاقات اأو النماذج املعدة لذلك ، وب�شفة خا�شة املحا�شبون واأمناء اخلزائن 

وحاملـــو ال�شلــف بنوعيهـــا واملدققون الداخليــون واملراجعون وكتبــة احل�شابــات ، 

وكتبة ال�شوؤون املالية وكتبة امل�شرتيات واأمناء املخازن واأمناء ال�شجل فـي الهيئة . 

ز - دائــرة ال�صــوؤون املاليــة : 

التق�شيم الإداري املخت�س بحفظ اأموال الهيئة وحت�شيلها ودفع اللتزامات املالية 

للهيئة ، وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�شارية . 
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ح - امليزانيـــــــــة : 

الربنامج املايل املت�شمن الإيرادات والنفقات املقدرة للهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 

ط - احل�صــاب اخلتامــي : 

البيانـــات املاليــة الفعلية التي مت اإعدادها فـي نهايـــة ال�شنـــة املاليــــة للهيئـــة ونتائـــج 

اأعمالها . 

 ي - دائـرة التدقيـق الداخلـي : 

التق�شيم الإداري املخت�س بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات 

والأنظمة ال�شارية واقرتاح الإجراءات والتو�شيات اللزمة للمحافظة على اأموال 

الهيئة . 

ك - خطـــة القطــــاع : 

الربنامــج التنفيـــذي الـــذي يعـــده كل قطــاع من قطاعات الهيئـــة ومكتــب الهيئــــة 

مبحافظة ظفار خلل عام فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 

  ل - املفـــو�س بالإنفــاق : 

الرئي�س اأو من يفو�شه . 

املـــادة ) 2 (

ت�شــري اأحكـــام القوانــني واللوائح والنظم احلكوميــــة فيمــــا لـــم يــرد ب�شاأنـــه ن�س فـي هـــذه 

اللئحة . 

املـــادة ) 3 (

يجب على كل من ي�شتخدم اأموال الهيئة ، اأو تكون فـي عهدته املحافظة عليها . 

املـــادة ) 4 (

تتولــى التق�شيمــات الإداريــة املختلفــة اتخــاذ الإجــراءات اللزمــة ل�شيانــة اأمــوال الهيئـــة 

التــي ت�شتخدمهــا اأول بــاأول . 

املـــادة ) 5 (

يراعى عند تقدير �شرورة �شيانة اأموال الهيئة مدى اإمكانية ال�شتفادة منها م�شتقبل ، 

وما تبقى من عمرها الفرتا�شي . 
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املـــادة ) 6 (

تعد كل خمالفة لأحكام هذه اللئحة من املخالفات املالية فـي تطبيق اأحكام القانون املايل 

ولئحته التنفيذية . 

املـــادة ) 7 (

يلتـــزم كــل موظــف يعمــل لــدى الهيئــة بتقدمي بيان الذمة املالية متى ما طلب منه ذلك ، 

وفقا ملا تقرره الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك . 

املـــادة ) 8 (

اإذا وقع اختل�س اأو نق�س اأو اإهمال اأو �شياع فـي اأموال الهيئة اأو حقوقها ، اأو اإذا وقع تزوير 

اأو تلعــب فـي امل�شتنـــدات اأو احل�شابـــات اأو ال�شجـــلت اأو الق�شائـــم املاليـــة ، على رئيــ�س  قطاع 

اأو رئي�س مكتب الهيئة مبحافظة ظفار بح�شب الأحوال اتخاذ  العمليات الإدارية واملالية 

الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللزمــة ، واإبــلغ نائب الرئي�س بذلك لتخاذ الإجـراءات 

واإبلغ جهاز   ، الغر�س  لهذا  اللزمة  اللجــان  وت�شكيــل  التحقيــق  ذلــك  فــي  اللزمــة مبا 

الرقابة املالية والإدارية للدولة . 

املـــادة ) 9 (

الرئي�س بعد موافقة  التي تقدمها بقرار من  للهيئة فر�س ر�شوم نظري اخلدمات  يجوز 

وزارة املالية . 

املـــادة )10(

اأفراد من خارج ال�شلطنة ممن  يجوز للهيئة فـي اإطار ممار�شتها اخت�شا�شاتها ا�شت�شافة 

تدعو احلاجة اإىل ال�شتفادة من خرباتهم وم�شاركاتهم مع حتمل الهيئة لتذاكر �شفرهم 

واإقامتهم . 

املـــادة ) 11 (

يجــوز للهيئــة - بعد موافقــة الرئيــ�س - فـي اإطار ممار�شتهـــا اخت�شا�شاتهـــا التن�شيــق مع 

القطاع اخلا�س لرعاية الفعاليات واحلفلت التي تقيمها الهيئة ، دون اأن تتحمل الهيئة 

اأي اأعباء مالية . 

املـــادة ) 12 (

يجـــوز للهيئـــة التبـــرع باملــــواد ال�شمعيــــة واملرئيــــة والإخباريــــة )الإذاعيــــة والتلفزيونيــــة( 

للموؤ�ش�شات الإذاعية والتلفزيونية داخل ال�شلطنة وخارجها بقرار من الرئي�س بعد موافقة 

املجل�س . 
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املـــادة ) 13 (

يجوز �شرف تكاليف م�شاركات اأفراد من خارج الهيئة فـي املهمات التي ت�شارك بها الهيئة 

وذلك على النحو الآتي : 

 اأ - اأن يتقرر الإيفاد بقرار من الرئي�س دون غريه . 

ب - اأن يحــــدد بقرار الإيفاد درجــة تذكــرة ال�شفــر علــى األ تزيـــد علــى درجـــة رجـــال 

الأعمال ، ما مل يكن ال�شفر فـي اإطار وفد ر�شمي ، في�شتحق درجة التذكرة املقررة 

لرئي�س الوفد . 

ج - اأن مينح املوفد تعوي�شا نقديا يقدره الرئي�س على األ يزيد على مقدار اأعلى بدل 

مقرر ملوظفـي الهيئة . 

البـاب الثانـي 

ال�صلحيـــات والخت�صا�صــات املـاليــة

الف�صــل الأول

ال�صلحيــات املاليــة للرئيــ�س ونائبــه

املـــادة ) 14 (

الرئي�س هو امل�شوؤول عن اأموال الهيئــة واإ�شــدار اأوامــر ال�شرف طبقا للقوانـني واللوائــح 

والقرارات املعمول بها ، وفـي حدود العتمادات املالية املدرجة بامليزانية ال�شنوية للهيئة ، 

ولــــه اأن يفو�س بعـــ�س �شلحياته فـي هذا ال�شــــاأن اإىل نائب الرئيـ�س وروؤ�شاء القطاعات 

واملكاتب اأو مديري الدوائر اأو روؤ�شاء الأق�شام ومن فـي حكمهم . 

املـــادة ) 15 (

نائـــب الرئيـــ�س م�شـــوؤول اأمــــام الرئيـــ�س عـــن الإ�شـــراف علـــى الأعمــال املاليــة فـــي الهيــئة 

وعن �شلمة الإجراءات اخلا�شة بها ، ويكون روؤ�شاء القطاعات واملكاتب ومديرو الدوائر 

وروؤ�شاء الأق�شام ومن فـي حكمهم م�شوؤولني اأمام نائب الرئي�س . 
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الف�صـــل الثانــــي

ال�صلحيــات املاليــة لرئيــ�س قطـــاع العمليات الإداريـة واملاليـة

املـــادة ) 16 (

رئي�س قطـاع العمليـات الإداريـة واملاليـة م�شـوؤول اأمـام نائـب الرئيــ�س عـــن الأعمال املالية 

فـي الهيئة ، وعن �شلمة الإجراءات اخلا�شة بها ، ويبا�شر على الأخ�س ال�شلحيات الآتية : 

نائـــب  اإىل  للهيئـــة وتقدميــــه  ال�شنويــة  امليزانيـــة  اإعـــداد م�شـــروع  الإ�شــراف على   - اأ 

الرئي�س ليتوىل رفعه اإىل الرئي�س الذي يقوم بعر�شه على املجل�س للعتماد قبل 

نهاية �شهر يوليو من ال�شنة ال�شابقة لل�شنة املالية مل�شروع امليزانية ، ويراعى اأن 

يرفق بامل�شروع بيانات عن الأ�ش�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية . 

ب - اتخاذ الإجراءات اللزمة للتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات 

ال�شادرة تنفيذا لها ومن اتباع النظم املالية واملحا�شبية املقررة فـي هذه اللئحة . 

ج - التحقـــق من اتخــــاذ الحتياطــــات الكافيــــــة والإجـــراءات اللزمــــــــة للمحافظــــة 

على اأموال الهيئة . 

 د - التحقق من حت�شيل اإيــرادات الهيئــة فـي مواعيدها وقيدهــا فـي ال�شجلت املعدة 

لذلك . 

هـ - التحقق من قيد م�شروفات الهيئة فـي ال�شجلت املعدة لذلك . 

و - درا�شـــة التقاريـــر والبيانـــات املقدمــــة اإليه من املخت�شــني بالهيئــة قبل عر�شهــا 

على نائب الرئي�س . 

 ز - التاأكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية اللزمة لعتماد �شندات 

ال�شرف فـي حدود ال�شلحيات املمنوحة له قانونا . 

الف�صـل الثالـث

اخت�صا�صـات وم�صوؤوليـات املديـر املـالـي واملوظفـني املـاليـني

املـــادة ) 17 (

املدير املايل هو الرئي�س املبا�شر للموظفني املاليني بدائرة ال�شوؤون املالية ، وامل�شوؤول اأمام 

وعن �شحــة  رئي�س قطاع العمليات الإدارية واملاليـــة عـــن تطبيـــق اأحكـــام هـــــذه اللئحــــة 
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ح�شابـــات الهيئــة ومعاملتهـــا املاليـــة وال�شجـــــلت اخلا�شـــة بهـــا ، والإجــراءات املتبعـــة 

فـي املحافظة على اأموال الهيئة ، ويبا�شر على الأخ�س ما ياأتي : 

 اأ - اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة . 

ب - الإ�شراف على م�شك وتنظيم ال�شجلت املالية للهيئة . 

ج - التاأكـــد مــن توافــر ال�شــروط القانونية واملالية واملحا�شبيـــة ، لعتماد �شندات 

ال�شرف ، وذلك فـي حدود ال�شلحيات املمنوحة له . 

د - العمل على ت�شريع وتب�شيط اإجراءات �شرف م�شتحقات اجلهات امل�شتفيدة ، 

والإبلغ عن موا�شع اخللل والتاأخري ، واقرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها . 

هـ - اإعــداد ك�شـوف احل�شابـــات ال�شهريـــة واخلتاميــة ، وبيان املركز املايل للهيئـــة ، 

واأي بيانات مالية اأخرى تطلب منه . 

و - حت�شيــل وقيـــد الإيرادات وامل�شروفات فـي مواعيدهــا فـي ال�شجـــلت املعــــدة 

لذلك . 

ز - اقتــــراح التعديــــــلت املـــــراد اإدخالهــــا علــــى النظــــــام املحا�شبـــــي واملجموعــــــة 

الدفرتية ، وذلك بالتن�شيق مع دائرة التدقيق الداخلي . 

املـــادة ) 18 (

املوظفون املاليون م�شوؤولون عن القيام بالأعمال املالية واملحا�شبية التي تتعلق بالهيئة 

وعن املحافظة على ال�شجلت وامل�شتندات والوثائق املالية التي بحوزتهم وعلى �شريتها 

اأي  اأي اأخطاء مالية قد تلحق ال�شرر باأموال الهيئة وم�شاحلها ، وعن  التامة وعن 

تلعب اأو اختل�س اأو تزوير اأو �شياع �شواء كان عن ق�شد اأو ب�شبب ق�شور اأو اإهمال 

منهم ، وعليهم ب�شورة خا�شة القيام مبا ياأتي : 

اإدخال البيانات املتعلقة باإيرادات الهيئة ونفقاتها فـي احل�شاب اخلا�س بكل  اأ - 

منهما ، وقيدها فـي �شجلت الهيئة . 

ب - المتناع عن دفع اأي مبالغ مل ت�شتوف املعاملة اخلا�شة بها جميع �شروطها 

املالية واملحا�شبية اأو القانونية ، واإبلغ املدير املايل بذلك . 

اإبــلغ املديــر املالــي فــورا عنــد وقـــوع اختل�س اأو نقـــ�س فــي اأمــوال الهيئــــة  ج - 

و�شجلتها لتخاذ الإجراءات اللزمة لذلك . 
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 د - التاأكد من اأن حت�شيل الإيرادات العامة واإنفاق امل�شروفات يتم وفقا ملا ياأتي : 

اأ - القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها . 

 ب - العقود التي تكون مربمة فـي هذا ال�شاأن . 

هـ - الحتفــاظ بال�شجلت املالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم املحا�شبيــة املعتمــدة 

وت�شنيف امليزانية العامة . 

و - املحافظة على ما يكون لديهم من عهد مالية ، والحتفاظ بامل�شتندات وال�شجلت 

وكذلك الدفاتر ذات القيمة واملحافظة عليها . 

اإلــــى وزارة املاليــــة  اإعــداد اجلــداول والبيانـــات والك�شـــــوف املطلوبـــة وتقدميهـــــا  ز - 

فـي املواعيد املحددة على النماذج املعدة لذلك . 

ح - اإخطــار املفو�شــني بالإنفــاق - تبعـــا للت�شلــ�شل الإداري - فور وقـــوع اأي جتـــاوزات 

، واإخطارهم  املالية  اأو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات 

كذلك باأي اإهمال اأو تق�شري يرتتب عليه �شياع اأي حق من احلقوق املالية للدولة 

اأو يكون من �شاأنه تعري�س هذا احلق لل�شياع . 

ط - المتنـــاع عــن تنفيــذ اأي قــرار اأو اأمر يكـــون منطويـــا على خمالفــــة ، مــا لــم يكـــن 

طلـــب التنفيـــــذ مبقت�شــــى اأمــر مكتــــوب �شــادر مــن روؤ�شائهـــم . مـــع اإخطــــار كــــل 

مـن وزارة املاليـــة وجهـــاز الرقابـــة املاليـــة والإداريــة للدولــة فــورا بذلــك . 

الف�صــل الرابـــع

اخت�صا�صـات دائــرة التدقيــق الداخلـي

املـــادة ) 19 (

اأ - تخت�س دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والأنظمة 

والقــرارات املاليـــة والإداريــة املعمول بها واملبادئ والأ�شول املحا�شبية املتعارف عليهــا ، 

كمـــا تختــــ�س باقتـــراح الإجــــراءات اللزمــــة للمحافظــــة علـــى اأمــــوال الهيئــــة ، عـــلوة 

علـــى التحقـــق مــن كفــاءة وفعاليــة اللئحة املالية والدورة املحا�شبية من حيث املرونة 

وال�شرعة والكفاية ونظام ال�شبط الداخلي . 
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ب - تبا�شــر دائــرة التدقيــق الداخلــي اخت�شا�شاتهــا وفقــا لربنامــج تدقيــق �شنــوي يعتمــده 

اإعداد تقارير ربع �شنوية تعر�س  الرئيـــ�س قبـــل بدايـــة كــل �شنـــة ماليـــة ، كما تتوىل 

علــى الرئي�س تت�شمن نتائج التدقيق والفح�س واملخالفات املالية والإدارية واأ�شبابها 

واقرتاح و�شائل تلفيهــا ، وتوافـي كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية 

للدولة بن�شخة منه . 

ج - تخ�شــع جميــع القيـــود وامل�شتنــدات وال�شجلت املالية والإدارية فـي الهيئة للتدقيق ، 

وعلــى املوظفيـــن املالييـــن والإدارييـــن تقديـــم تلـــك القيـــود وامل�شتنــــدات وال�شجـــلت 

اإلـــى دائـــرة التدقـــيق الداخلـــي ، كمـــا يجــب تزويــد املدققيــن باأي معلومات اأو بيانات 

تف�شيلية يطلبونها . 

د -  تقــوم دائــرة التدقيق الداخلــي بعمليــات الرقابــة الدوريــة واملفاجئـة للخزائن واملخــازن 

والعهد والوثائق املالية والعمليات الإداريـة الأخرى ذات العلقـة بطبيعة عمل الهيئة . 

البــاب الثالــث

النظــام املحا�صبــي

الف�صــل الأول

امليزانيـــــة 

الفـرع الأول

اأ�صــ�س اإعــداد م�صــروع امليزانيـــة

اأول : الأ�صــ�س العامـــة

املـــادة ) 20 (

يكـــون للهيئـــة ميزانيـــة م�شتقلـــة ، ويعتمــد املجلـــ�س م�شــروع امليزانيــــة التف�شيليـــة ، ويتبــع 

فـي اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية اأ�شا�س ال�شتحقاق . 

املـــادة ) 21 (

يجب اأن يرفق مب�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة القوائم الآتية : 

 اأ - مذكرة تف�شريية باأ�ش�س ومعايري واأهداف تقديرات امليزانية . 

ب - خطة كل قطاع من قطاعات الهيئة عن �شنة مالية مقبلة . 
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املـــادة ) 22 (

اأ - ت�شكـل بقرار من الرئي�س جلنة تخت�س بالإ�شراف على اإعــداد م�شــروع امليزانية يقــوم 

على الأ�ش�س واملعايري التي توؤدي اإىل حتقيق الأهداف . 

ب - يقــــــدم الرئيـــــ�س م�شــــروع امليزانيـــة بعد ا�شتكمـــال مناق�شتــــه مـــع كافــــــة التق�شيمـــــات 

املختــ�شة فـي الهيئة اإىل املجلــ�س لعتماده قبل نهاية �شهر يوليو مــن ال�شنــة ال�شابقــة 

مبا�شرة لل�شنة املالية مل�شروع امليزانيــة ، ويقدم م�شروع ميزانية الهيئة اإىل وزارة املالية 

فـي نهاية �شهر يوليو . 

املـــادة ) 23 (

اأن تكون تقديرات املوارد وال�شتخدامات �شاملة كافة  اإعداد م�شروع امليزانية  يراعى عند 

تق�شيمات الهيئة . 

ثانيا : اأ�صـــ�س تقديـــر املــــوارد

املـــادة ) 24 (

يراعى عند اإعداد تقديرات موارد امليزانية عن اأي �شنة مالية ما ياأتي : 

 اأ - ال�شرت�شاد باملوارد املح�شلة خلل ال�شنتني املاليتني ال�شابقتني لل�شنة اجلارية . 

ب - مراعاة الزيادة اأو النخفا�س املتوقع فـي املوارد عن ال�شنة املالية حمل التقدير 

نتيجة التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة وما ينتظر 

حت�شيلــه مــن املـــوارد املتاأخـــر حت�شيلهــا عــن الأعــوام ال�شابقــة والعائــد مـن ر�شوم 

اخلدمات . 

ج - الإ�شارة اإىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�شة بكل اإيراد . 

د - تاأثيــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�شاريــة علــى امليزانيــة اجلــاري العمــل بهــا 

وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�شنة املالية اجلديدة من تعديلت . 

هـ - عـــدم املــغــالة فـــي التقديـــر والتـــزام الدقــة مــع مراعـــاة جميـــع العوامـــل التـــي 

توؤثـــر فـي اجتاه الإيراد كالعوامل القت�شادية والجتماعية وتقدير املوارد دون 

ا�شتقطاع اأي نفقات منها . 

و - تقدر ر�شوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�شطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا 

الغر�س ، ويعاد تقدير الر�شوم كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 
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ثالثا : اأ�ســ�س تقديـــر اال�ستخدامــــات

1 - امل�صروفــــات اجلاريــــة

املـــادة ) 25 (

ير�عى فـي تقدير �مل�سروف�ت �جل�رية عن �أي �سنة م�لية م� ي�أتي : 

 �أ - �لعمل على تر�سيد �لإنف�ق . 

ب - �ل�سرت�س�د ب�لنفق�ت �لفعلية خالل �ل�سنتني �مل�ليتني �ل�س�بقتني لل�سنة �جل�رية . 

ج - �لأخــذ فـي �لعتبــ�ر ت�أثري �لقو�نني و�للو�ئح و�لقــر�ر�ت �ل�س�ريــة على �مليز�نيــة 

�جلـــ�ري �لعمـــل بهـــ� وم� قـد يرتتــــب عليهــــ� فـي م�ســــروع ميز�نيــــة �ل�سنـــة �مل�ليـــة 

�جلديدة من تعديالت . 

املـــادة ) 26 (

ير�عى فـي تقدير بند �لرو�تب و�لأجور م� ي�أتي : 

�أ - �أن ت�سمــل تقديـــر�ت �لرو�تـــب و�لأجــور و�لبــدلت وغريهـ� من �مل�ستحقـ�ت �مل�ليـة 

�لأخرىجلميع موظفـي �لهيئة وفق� لالأنظمة �ملعمول به� . 

ب - �أن يكون عدد �لوظ�ئف ب�لهيئة متفق� مع �حتي�ج�تهــ� ووفــق هيكلهــ� �لتنظيمــي 

�ملعتمد . 

ج - ح�س�ب �لتعديالت �حلتمية فـي �لرو�تـب و�لأجــور �ملرتتبــة علــى �ســدور مر��سيـم 

�سلط�نية �أو نتيجة ملنح �لعالو�ت �لدورية �أو �لت�سجيعية و�لرتقي�ت . 

 د - �إي�س�ح �ملربر�ت �لالزمة للزي�دة غري �حلتمية . 

املـــادة ) 27 (

ير�عى عند تقدير بند �مل�ستلزم�ت �ل�سلعية م� ي�أتي : 

 �أ - تقدير �مل�ستلزم�ت �ل�سلعية �لتي ترتبط مب��سرة ب�أد�ء �لهيئة مله�مه� على �أ�س��س 

حجــم �لن�ســ�ط �مل�ستهــدف و�ملعــدلت �لنمطيــة �ملو�سوعــة ل�ستخد�م �مل�ستلزم�ت 

�ل�سلعيــة مع �ل�سرت�ســ�د ب�ل�ستهــالك �لفعلــي خــالل �ل�سنتني �مل�ليتني �ل�س�بقتني 

و�ملتوقع ��ستهالكه خالل �ل�سنة �مل�لية �جل�رية . 

ب - �أن تت�سمــن تقديـــر�ت �مل�ستلزمـــ�ت �ل�سلعيـــة مــ� حتتــ�ج �إليــه �مل�سروعـــ�ت �جلديـــدة 

�لتي تتم وتدخل فـي مرحلة �لت�سغيل خالل �سنة �لتقدير . 
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ج - مر�ع�ة �لكمي�ت �ملتوقع تو�فره� ب�ملخ�زن فـي بدء �ل�سنة �مل�لية حمل �لتقدير . 

املـــادة ) 28 (

ير�عى عند تقدير بند �مل�ستلزم�ت �خلدمية م� ي�أتي : 

 �أ - يقــدر بند �لإيج�ر على �أ�س��س م� ت�ست�أجــره �لهيئــة من �أر��س �أو مبـــ�ن ، ويرفـــق 

بي�ن بهذه �لأر��سي و�ملب�ين مو�سح� به �لقيمة �لإيج�رية لكل منه� وت�ريخ بد�ية 

ونه�ية عقد �لإيج�ر . 

ب - يكــون تقدير �عتم�د عقود �خلدم�ت على �أ�ســ��س �لعقـــود �لق�ئمـــة ، و�لتي يتوقـــع 

��ستمر�ره� �ل�سنة �ملقبلة ، وكذلك �لعقود �جلديدة �ملتوقع �إبر�مه� فـي تلك �ل�سنة ، 

      ويقت�سر �لتقدير على �لعقود �ملتعلقة ب�لأعم�ل �جل�رية فقط دون تلك �ملتعلقة 

بتنفيذ جتهيز �مل�سروع�ت . 

2 - امل�سروفــــات الـــراأ�س ماليـــة

املـــادة ) 29 (

ت�سمل �مل�سروف�ت �لر�أ�س م�لية غري �ملرتبطة بتنفيذ وجتهيز �مل�سروع�ت �ملب�لغ �لالزمة 

ل�سر�ء �لأ�سول �لث�بتة ، ومنه� �لأث�ث و�ملعد�ت للمك�تب و�مل�س�كن و�ل�سي�ر�ت وو�س�ئل �لنقل 

و�لآلت و�ملعد�ت وغريه� . وير�عى عند تقدير �لعتم�د�ت �لالزمة لهذه �مل�سروف�ت مدى 

�لتو�سع �ملنتظر فـي حجم ن�س�ط �لهيئة و�لتكلفة �ملتوقعة ل�سر�ء هذه �لأ�سول خالل �ل�سنة 

�مل�لية مو�سع �لتقدير مع مر�ع�ة �لعمر �لإنت�جي لهذه �لأ�سول ح�سب �أنو�عه� �ملختلفة . 

املـــادة ) 30 (

ير�عى عند تقدير �عتم�د�ت تك�ليف تنفيذ وجتهيز �مل�سروع�ت م� ي�أتي : 

 �أ - �للتز�م ب�ملب�لغ �ملخ�س�سة للم�سروع�ت فـي خطة �لتنمية �خلم�سية �ملعتمدة . 

ب - فيمــ� يتعلق ب�مل�سروعـــ�ت �جلــ�ري تنفيذه� يكـــون �لتقديـــر ح�ســـب �لعقـــود �ملوقعــة 

وبرن�مج �لتنفيذ خالل �ل�سنة �مل�لية حمل �لتقدير . 

ج - تقدر تك�ليف �مل�سروع�ت �جلديدة فـي �سوء �ملر�حل �ملتوقع تنفيذه� خالل �سنة 

�لتقدير . 
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الفــرع الثانــي

تنفيــــذ امليزانيــــة

املـــادة ) 31 (

 �أ - تبد�أ �ل�سنـة �مل�لية للهيئــة فـي �ليوم �لأول من �سهر ين�ير من كل �سنة ، وتنتهي فـي �ليوم 

)31( �حل�دي و�لثالثني من �سهر دي�سمرب من �ل�سنة نف�سه� . 

ب - �لت�سديق على �مليز�نية ل يعفـي من �للتــز�م ب�أحكــ�م �لقو�نيــن و�للو�ئــح و�لأنظمــة 

و�لقر�ر�ت �ملعمول به� �سو�ء �أك�ن ذلك متعلق� بتنظيم �ل�سلط�ت �مل�لية �أم مب� يتطلبه 

تنفيذ �مليز�نية من �إجر�ء�ت . 

املـــادة ) 32 (

يجوز للرئي�س جت�وز �أي بند من بنود �لعتم�د�ت �مل�لية للهيئة �أو �لنقل من بند �إىل �آخر 

�أو من م�دة �إىل �أخرى �سمن �لبند �لو�حد فـي �لأحو�ل وب�ل�سروط �لآتية : 

  �أ -  �أن يكون �لنقـل فيم� بيــن بنـــود �مل�سروفــــ�ت �جل�ريـــــة �ملعتمـــــدة للهيئـــــة وي�ستثنــــى 

مــن ذلـــك بند �لرو�تب و�لأجور ومــ� فـــي حكمهــ� وخم�ســـ�س�ت تنفيـــذ وجتهيـــز 

�مل�سروع�ت  ، على �أل يوؤثر ذلك على �لتز�م�ت �لبند �أو �ملــ�دة �ملنقول منه� �ملبلغ . 

ب - �أن يكون �لنقل من �ملخ�س�س�ت �لإمن�ئية �ملعتمدة مل�سروع �إمن�ئي �إىل م�سروع �آخر 

ب�سرط �أن يكون ذلك ملق�بلة زي�دة فـي تكلفة تنفيذ هذ� �مل�سروع نتيجة ملن�ق�سة 

معتمدة من جمل�س �ملن�ق�س�ت �أو �للجنة �ملخت�سة بح�سب �لأحو�ل . 

حدود  فـي  �إمن�ئي  م�سروع  �أي  لإن�س�ء  �ملعتمدة  �ملخ�س�س�ت  جت�وز  على  �ملو�فقة   - ج 

        )10%( ع�سرة ب�مل�ئة من �لتكلفة �لتقديرية �ملعتمدة فـي �خلطة �خلم�سية ب�سرط 

�أن يكون ذلك نتيجة ملن�ق�سة معتمدة من جمل�س �ملن�ق�س�ت �أو �للجنة �ملخت�سة ، 

       وتعر�س طلب�ت �لتج�وز �لتي تزيد على هذه �لن�سبة على �لرئي�س دون غريه . 

الف�سـل الثانـي

املـوارد والرقابـة على حت�سيلهـا

املـــادة ) 33 (

يكون حت�سيل �ملو�رد طبق� للقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملعمول به� وفق� لالأحك�م �خل��سة 

بتح�سيل �لإير�د�ت �حلكومية و�لو�ردة فـي �لالئحة �لتنفيذية للق�نون �مل�يل . 
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املـــادة ) 34 (

�أو وفق� لالأنظمة �لإلكرتونية �لتي يتم �لعمل   ، �أو ب�سيك�ت م�سدقة  يتم �لتح�سيل نقد� 

به� . 

املـــادة ) 35 (

تلتزم �لتق�سيم�ت �لإد�رية �ملخت�سة بتحقيق �لإير�د�ت مبو�ف�ة د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية بتق�رير 

�سهرية عن �لإير�د�ت �ملحققة �سو�ء مت حت�سيل قيمته� �أم مل حت�سل . 

املـــادة ) 36 (

على د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية عند حت�سيل �أي مب�لغ ل�س�لح �لهيئة �تب�ع م� ي�أتي : 

 �أ - �إ�سد�ر �إي�س�لت �آلية به� �أرق�م م�سل�سلة بعد مو�فقة وز�رة �مل�لية . 

ب - ت�سجيل �ملتح�سالت فـي �ل�سجالت �ملخ�س�سة لذلك وفق� لالإجر�ء�ت �ملعمول به� . 

ج - �إيد�ع �ملتح�سالت �ليومية فـي ح�س�ب �لهيئة �ملفتوح لدى �لبنوك لهذ� �لغر�س . 

د - يتــم توريــد �إيــر�د�ت �لهيئة �إىل ح�س�ب �لهيئــة على �أن يتــم مو�فــ�ة وز�رة �مل�ليــة 

بك�سوف�ت �سهرية بذلك . 

املـــادة ) 37 (

 ، جتري د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية مق�رنة ربع �سنوية بني �ملو�رد �ملقدرة فـي �مليز�نية �ملعتمدة 

وبني م� مت حت�سيله منه� فعال خالل �لفرتة �ملذكورة . ويعد تقرير يو�سح �أ�سب�ب �لزي�دة 

�أو �لعجــز مــع بيـــ�ن �لإجــر�ء�ت �لتــي تتخذ فـــي ح�لـــة وجــود عجــز فـــي �ملــو�رد �لفعليــة . 

وتو�فـي كال من وز�رة �مل�لية وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة بن�سخة منه . 

املـــادة ) 38 (

حتتفظ د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية ب�سجل حل�سر �ملب�لغ �لتي مل حت�سل من �ملو�رد خالل �ل�سنة 

�مل�لية �ملنتهية ، وتعد بي�ن� بهذه �ملب�لغ خالل �سهر ين�ير من �ل�سنة �لت�لية ، وعليه� مت�بعة 

حت�سيله� و�لت�أ�سري ب�ل�سجل مب� يفيد �إمت�م �لتح�سيل فعال كم� تعد تقرير� ربع �سنوي مب� 

مت حت�سيله من هذه �ملب�لغ ، ويتم عر�سه على ن�ئب �لرئي�س . وتو�فـي كال من وز�رة �مل�لية 

وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة بن�سخة منه . 
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املـــادة ) 39 (

�أ�سب�ب تعذر حت�سيل �ملو�رد و�تخ�ذ �لإجر�ء�ت �لالزمة  تقوم د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية ببحث 

ب�س�أنه� لقطع �لتق�دم ، و�إعد�د تقرير بذلك وعر�سه على ن�ئب �لرئي�س . 

املـــادة ) 40 (

تودع �لنفق�ت �مل�سرتدة فـي ح�س�ب �لهيئة . 

املـــادة ) 41 (

تقيد �لنفق�ت �مل�سرتدة ب�ل�ستبع�د من �لبند �لذي �سرفت منه �إذ� ك�ن �ل�سرف و�ل�سرتد�د 

�إذ� ك�نت قد  قد مت خالل �سنة م�لية و�حدة وتقيد ب�لإ�س�فة حل�س�ب �لإير�د�ت �لأخرى 

�سرفت خالل �سنة م�لية �س�بقة ، ومت �ل�سرتد�د فـي �سنة م�لية ت�لية وفـي كلت� �حل�لتني 

ي�س�ر �إىل رقم وت�ريخ �سند �ل�سرف �لذي مت �ل�سرف مبوجبه . 

املـــادة ) 42 (

يلتــزم كــل مــن ت�سبــب بخطئـــه �أو �إهم�لــه �جل�سيــم فـــي �سـرف �أي مب�لــغ بــدون وجــه حــق 

بــرد قيمتهــ� للهيئــة . 

الف�ســـل الثالــــث

 النفقـــات والرقابــة علـى �سرفهــا

املـــادة ) 43 (

يتوىل �لرئي�س �إخط�ر وز�رة �مل�لية وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة مب� ي�أتي : 

�أ - �أ�سم�ء �ملفو�سني ب�لإنف�ق وحدود �ل�سالحية �ملخولة لكل منهم ومن�ذج توقيع�تهم . 

 ب - �أي تعديــل فـي �أ�سخــ��س �ملفو�سيـــن ب�لإنفــ�ق �أو حــدود �سالحي�تهــم على �أن يتـــم 

�لإخط�ر على �لنموذج �ملعد لذلك . 

املـــادة ) 44 (

على �ملفو�س ب�لإنف�ق �لت�أكد مــن �لرتــبــ�ط بقيمـــة �مل�سرتيـــ�ت �أو تك�ليـــف �أد�ء �خلدمـــ�ت 

�أو تنفيذ �لأعم�ل مع مر�ع�ة م� ي�أتي : 

 �أ - �أن يتم �لرتب�ط مبر�ع�ة �أحك�م �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�س�درة من �لهيئة 

و�لعقود �ملربمة فـي هذ� �ل�س�أن . 
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ب - �أن يكــون �لرتبــ�ط ب�لإنفــ�ق فـي حــدود �ملخ�س�ســ�ت �ملدرجــة ب�مليز�نيــة �ملعتمــدة 

وفـي حدود �لتكلفة �ملعتمدة ب�لن�سبة لتنفيذ وجتهيز �مل�سروع�ت . 

 ج - �أن تقيد جميع �لرتب�ط�ت )�للتز�م�ت( �مل�لية ب�سجل �لرتب�ط�ت . 

املـــادة ) 45 (

�أ - تقـــــدم �لفو�تيـــــر بقيمــــــة �مل�سرتيـــــــ�ت �أو تك�ليــــــف �أد�ء �خلدمــــــ�ت �أو تنفيــــــذ �لأعمـــــ�ل 

�إلــى د�ئــرة �ل�ســـوؤون �مل�ليـــة ملر�جعتهـــ� و�لت�أكــد مــن تطبيق �لقو�نني و�لأنظمة �ل�س�ريــة 

و�إعد�د �سند �ل�سرف �لالزم . 

ب - تعد �سند�ت �ل�سرف مبر�ع�ة م� ي�أتي : 

1 - يقـــدم �ل�ســـند �إلـــى د�ئــــرة �لتدقيـــق �لد�خلـــي مرفقـــ� بـــه جميــع �مل�ستنــد�ت �ملوؤيــدة 

لل�ســـرف ، و�لتـــي تو�ســـح تف��سيـــل �مل�سروفـــ�ت ب�ســـورة ي�سهــل تدقيقــه� وت�سمــــل 

�مل�ستنــد�ت �لآتيــة : 

 - �لعقد �أو �لن�سخة �لأ�سلية من �أمر �ل�سر�ء . 

 - ف�تورة �ملورد . 

�أو ت�سلم �لأعم�ل مت�سمنـــ� م� يفيـــد مط�بقتهـــ�   - حم�ســر فح�س �لأ�سنــ�ف 

للمو��سف�ت �ملطلوبة . 

ت�ستوجـــب  �لأ�سنـــ�ف  تلك  ك�نت  �إذ�   ، �ملخـــ�زن  �إىل  �لأ�سنـــ�ف  �إ�س�فـــة  �سند   -  

�لتوريد للمخ�زن . 

  - �أي م�ستند�ت �أخرى تكون موؤيدة لل�سرف . 

2 - �أن يكون �ل�سند موقع� من قبل �ملفو�س ب�لإنف�ق وخمتوم� بخ�مت �لهيئة . 

3 - توقيع �ملفو�س ب�لإنف�ق على ك�فة ن�سخ �سند�ت �ل�سرف . 

املـــادة ) 46 (

�ل�سرف  �سند�ت  بجميع  �خل��سة  �لبي�ن�ت  قيد  من  تتحقق  �أن  �مل�لية  �ل�سوؤون  د�ئرة  على 

وير�عى ب�سفة خ��سة م� ي�أتي : 

 �أ - ت�سنيف �مل�سروف�ت طبق� لت�سنيف �مليز�نية . 

ب - قيد �لبي�ن�ت �خل��سة بجميع �سند�ت �ل�سرف �أول ب�أول . 
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املـــادة ) 47 (

فـي ح�لة فقد �أو تلف �أي من �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لل�سرف ترفق ن�سخة منه� ب�سند �ل�سرف ، 

ويقر �ملدير �مل�يل على �لن�سخة ب�أن �لقيمة �ملطلوبة مل ي�سبق �سرفه� ب�أي �سند �سرف �آخر . 

املـــادة ) 48 (

يحظـــر جتزئـــة �لرتبـــ�ط �أو �ل�ســـر�ء بق�ســـد تفـــ�دي �لأحكـــ�م �ملتعلقــة ب�حلــد �لأعلــى �ملقـرر 

ل�سالحيــــة �ملفـــو�س ب�لإنفـــ�ق . 

املـــادة ) 49 (

يتعني عند �إعد�د �سند �ل�سرف من قبل د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية خ�سم م� قد يكون م�ستحق� 

على �مل�ستفيـد ل�س�لح �لهيئـة ، ويقيد �إجم�يل �ملبلـغ �مل�ستحــــق للم�ستفيــــد خ�سمـــ� على بنود 

�ل�سرف ويقيد �ملبلغ �مل�ستحق عليه �إم� ب�ل�ستبع�د من �لبند �ل�س�بق �ل�سرف منه و�إم� 

ب�لإ�س�فة حل�س�ب �لإير�د �ملخ�س�س لذلك . 

املـــادة ) 50 (

يكون �سرف قيمة �ل�سند�ت ب�إحدى �لطرق �لآتية : 

�أو بب�سمة  �ل�سند ب�لت�سلم �سو�ء ب�لإم�س�ء  �لتوقيع على  �أو ب�سيك�ت مق�بل  �أ - نقد� 

�إبه�م �ليد مقرون� ب�ل�سم �لو��سح وبعد �لتحقق من �سخ�سية �ملت�سلم . 

ب - حتويل �ملبلغ �إىل ح�س�ب �مل�ستفيد فـي �لبنك �ملحدد من قبله . 

املـــادة ) 51 (

تختم د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية عند �ل�سرف مب��سرة جميع �مل�ستند�ت �ملدفوعة و�لفو�تري �ملوؤيدة 

له� بخ�مت خ��س يحمل كلمة ) مدفوع ( مقرون� ب�لت�ريخ . 

املـــادة ) 52 (

تفتــح �لعتمـــ�د�ت �مل�ستنديــــــة للهيئـــــــة مــن قبــــل د�ئـــــرة �ل�ســــــوؤون �مل�ليـــة بعـــــد �لتن�سيــــــق 

مـــع وز�رة �مل�لية مبوجب �سند�ت �ل�سرف غري �لق�بلة للدفع �لتي ت�سدر بقيمة �لعتم�د 

وم�س�ريـف �لت�أمني . وتر�عي د�ئرة �ل�سوؤون �مل�لية �لأ�س�س �لآتية عند �خل�سم من �مل�سروف�ت 

و�لر�أ�س م�لية غري  للم�سروف�ت �جل�رية  ب�لن�سبة  �مل�ستندية  �أر�سدة �لعتم�د�ت  وت�سوية 

�ملرتبطة ب�مل�سروع�ت : 
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�أ - عند فتح �لعتم�د �مل�ستندي تخ�سم قيمته ب�لك�مل من بند �مل�سروف �ملخ�س�س 

لذلك ب�مليز�نية مق�بل تعلية �لقيمة �إىل ح�س�ب معلق د�ئن ب�سجل �لأ�ست�ذ �لع�م . 

ب - فـي ح�لة ت�سلم �إ�سع�ر من �لبنك يفيد خ�سم �أي مب�لغ تخ�س �لعتم�د �مل�ستندي 

يتم قيده� فـي �جل�نب �ملدين من �حل�س�ب �ملعلق �مل�س�ر �إليه . 

ج - ت�سوى �لأر�سدة �لد�ئنة لالعتم�د�ت �مل�ستندية �لتي مت �إقف�له� فـي �لع�م نف�سه 

ب��ستبع�ده� من بند �مل�سروف �ملخ�س�س لذلك . 

د - �لعتمــ�د�ت �مل�ستنديـــة �لتي متتـــد لأكثـــر من �سنــة م�لية يتم ت�سوية �أر�سدتهــ� 

�لد�ئنة فـي نه�ية كل �سنة ب��ستبع�ده� من بند �مل�سروف �ملخ�س�س لذلك ب�مليز�نية ، 

�إقفــ�ل  ، وعند  �لت�ليــة  �ل�سنــة  �لقيــود فـي بد�ية  �إجــر�ء قيــود عك�سيــة لتلك       ثم 

�لعتمــ�د�ت �مل�ستنديــــة ، ت�ســـوى �أر�سدتهـــ� �لد�ئـنـــة ب�ل�ستبعــ�د مــن بنـد �مل�سروف 

�ملخ�ســ�س لذلـــك ب�مليز�نيـــة . 

املـــادة ) 53 (

تر�عي �لهيئة عند حجز تذ�كر �ل�سفر جو� �لتع�مل مع �سرك�ت �لنقل �لوطنية و�ل�ستف�دة 

من �لتخفي�س�ت �ملقررة فـي ح�لة حجز �لتذ�كر لفرت�ت حمددة كلم� �أمكن ذلك . 

املـــادة ) 54 (

ير�عى عند ��ستئج�ر م�س�كن للموظفني م� ي�أتي : 

 �أ - �للتز�م ب�ملب�لغ �ملحددة فـي �للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�س�درة فـي هذ� �ل�س�أن . 

ب - �أن يكون عقد �لإيج�ر مط�بق� للنموذج �ل�س�در من �لبلدية �ملخت�سة . 

ج - �سرف قيمة �لإيج�ر مقدم� عن �ملدة �لتي يتفق عليه� على �أل جت�وز �سنة و�حدة 

على �لأكرث بعد �لت�أكد من ت�سجيل عقود �لإيج�ر لدى �لبلدية �ملخت�سة و�سد�د 

�لر�سوم �ملقررة . 

املـــادة ) 55 (

تبـــرم عقـــود خدمـــ�ت �لت�سغيـــل و�ل�سي�نـــة ملـــدة �سنــة و�حــدة ، ويجــوز �أن تكـون ملــدة �سنتيــن 

�إذ� �قت�ست م�سلحة �لعمل ذلك بعد مو�فقة �لرئي�س ، وبعد مو�فقة وز�رة �مل�لية �إذ� ز�دت مدة 

�لعقد على )2( �سنتني . 
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املـــادة ) 56 (

بتنفيذ وجتهيز  �ملتعلقة  �ل�سند�ت  �أن تتحقق قبل �سرف  �مل�لية  �ل�سوؤون  د�ئرة  يجب على 

�مل�سروع�ت مم� ي�أتي : 

ل�ســـــد�د  للعقـــد  �ملخ�ســـ�س  �لرتبـــ�ط  مبلغ  ر�سيـــد  وكف�يــــة  �ملخ�س�ســـ�ت  توفــــر   - �أ 

�ملبلــــغ �ملطلـــــوب . 

ب - تقدمي �ل�ست�س�ري ل�سه�دة �إجن�ز �لأعم�ل عن �مل�سروع ح�سب �لنموذج �ملعمول به 

مت�سمن� م� يفيد قي�مه مبر�جعة دفع�ت �ملق�ول و�عتم�د ��ستحق�قه� للدفع . 

ج - قيد رقم �للتز�م )�لرتب�ط( فـي �خل�نة �ملخ�س�سة لذلك ب�سند �ل�سرف . 

املـــادة ) 57 (

ترد �لر�سوم �أو غريه� من �ملب�لغ �لتي �سبق �أن �سددت للتق�سيم�ت �لإد�رية ب�لهيئة ك�إير�د�ت ، 

�إذ� ثبت �أن �لوف�ء به� ك�ن قد مت بغري وجه حق ، على �أن تتبع �لإجر�ء�ت �لآتية : 

�إثب�ت  �لذي يجب عليه  �مل�يل  ب�مل�ستند�ت للمدير  �أ - يقدم طلب �ل�سرتد�د موؤيد�   

ت�ريخ ت�سلم �لطلب . 

ب - يتوىل �ملدير �مل�يل بعد �لتن�سيق مع �لتق�سيم�ت �لإد�رية �ملخت�سة ب�لهيئة در��سة 

طلب �ل�سرتد�د �ملقدم من حيث تو�فر �ل�سند �لق�نوين للطلب . 

ج - حت�ل تو�سي�ت �ملدير �مل�يل �إىل د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي لدر��سة �لطلب و�لت�أكد 

من ��ستيف�ء �ل�سروط �لق�نونية لال�سرتد�د . 

 د - يتم �لرد مبو�فقة �لرئي�س ، �أو من يفو�سه . 

املـــادة ) 58 (

عند �إبر�م �لعقود يجب مر�ع�ة �لآتي : 

 �أ - �أل جتــ�وز قيمـــة �لعقد �أو �للتــز�م �لعتم�د�ت و�ملخ�س�ســـ�ت �ملدرجـــة مبيز�نيـــة 

�لهيئة . 

ب - �لت�أكــد مــن �أنهــ� ل تت�سمــن �إعـفــ�ء �ملتع�قــد مــع �لهيئــة مـن �ل�سر�ئــب �أو �لر�ســوم 

�لتــي يلتــزم ب�أد�ئهـ� ق�نونــ� . 

املـــادة ) 59 (

توقع �لعقود �لتي يتم �إبر�مه� ب��سم �لهيئة بعد �تخ�ذ �لإجر�ء�ت �لق�نونية من �لرئي�س . 

-49-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

 الف�ســـل الرابــع

التقاريــر الدوريــة واحل�ســاب اخلتامــي

املـــادة ) 60 (

تعـــد د�ئـــرة �ل�ســـوؤون �مل�ليـــة ب�سكـــل ربع �سنـــوي ك�ســـف ح�ســـ�ب يو�سح �ملركــز �مل�لــي للهيئــة 

و�ملع�مالت �لتي متت حتى نه�ية �ملدة �لتي يت�سمنه� �لك�سف ، على �أن يت�سمن م� ي�أتي : 

 �أ - �لإير�د�ت �ملح�سلة مق�رنة بتقدير�ت �مليز�نية عن �ملدة نف�سه� . 

 ب - �مل�سروفـــ�ت �جل�ريـــة و�لـر�أ�س م�ليـــة مق�رنـــة ب�ملخ�س�ســـ�ت �ملدرجــة ب�مليز�نيـــــة 

عــن نفــ�س �ملــدة . 

 ج - �أر�سدة ح�س�ب�ت �ل�سلف �مل�ستدمية و�ملوؤقتة . 

 د - �أر�سدة �حل�س�ب�ت �ملعلقة �ملدينة و�لد�ئنة . 

هـ - �أر�سدة �حل�س�ب�ت �جل�رية و�لود�ئع لدى �لبنوك . 

ويعــــــر�س ك�ســــــف ح�ســـــ�ب �ملركـــــز �مل�لـــي على ن�ئــــب �لرئيــــ�س فـي موعــــد ل يتجـــ�وز �ليـــــوم 

�خل�م�س ع�سر من �ل�سهر �لت�يل . 

 على �أن يتم مو�ف�ة وز�رة �مل�لية وجه�ز �لرق�بة �مل�لية و�لإد�رية للدولة بن�سخة من ذلك . 

املـــادة ) 61 (

�لبنوك لدى  �مل�لية مط�بقة �سهرية بني م� هو مقيد فـي �سجالت  �ل�سوؤون  جتري د�ئرة 

�لهيئة ، وبني م� هو و�رد فـي ك�سوف ح�س�ب�ت �لبنوك و�إعد�د قو�ئم �لت�سوية �لالزمة لذلك . 

املـــادة ) 62 (

تعـــد د�ئــرة �ل�ســوؤون �مل�ليــة �حل�ســ�ب �خلت�مــي للهيئــة خـــالل )2( �سهريــن من ت�ريخ �نته�ء 

�ل�سنة �مل�لية وفق� لالأ�س�س �لآتية : 

 �أ - �أن يت�سمن �لإير�د�ت و�مل�سروف�ت �لفعلية . 

ب - ت�سمني كل م� توجب �لقو�نني و�لأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �إثب�ته . 

ج - يجب �أن يو�سح �حل�س�ب �خلت�مي �لأرق�م �لفعلية عن �ل�سنة �مل�لية �ل�س�بقة . 
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د - يعتمد احل�ساب اخلتامي من الرئي�س بعد موافقة املجل�س عليه ، وتر�سل ن�سخة 

منه اإىل كل من وزارة املالية ، وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة . 

املـــادة ) 63 (

تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي موعد ل يتجاوز 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية مت�سمنا التو�سيات الالزمة ملعاجلة ما قد 

يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح يعر�س على الرئي�س متهيدا لعر�س 

احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة عليه واإقراره ، كما يجوز للمجل�س اأن يعني مدققا 

خارجيا للغر�س ذاته . 

الف�صـــل اخلامــــ�س

فتـح احل�صابـات لـدى البنـوك

املـــادة ) 64 (

تودع فيها جميع  والتي   ، الهيئة  تفتح فيها ح�سابات  التي  املحلية  البنوك  الرئي�س  يحدد 

الأمــوال الــواردة ، �ســواء اأكانــت نقديــة اأم حــوالت اأم خطابــات ماليــة اأم م�ستنــدات ماليـــة 

ويتــم ال�ســرف منهــا ، بعــد موافقــة وزارة املاليــة . 

املـــادة ) 65 (

توقــع ال�سيكــات واأوامــر التحويــل ح�ســب قــرار التخويــــل للمخت�سيـــن ي�ســـدره الرئيــ�س . 

ويجوز اأن يحدد خمت�س ثالث للتوقيع عند غياب اأحدهما . 

املـــادة ) 66 (

ل يجوز ال�سحب على املك�سوف من البنوك التي تتعامل معها الهيئة . 

املـــادة ) 67 (

يحـــدد �سعــــر العائــــد )الفائـــدة( علـــى ح�سابــــات الهيئــــة بن�سبـــة ل تقـــل فـي حدهــا الأدنـى 

عن الن�سبة املعتمدة من وزارة املالية للح�سابات احلكومية ، ويتم قيـد العائـد املح�ســل كــل 

�سهر كاإيرادات حل�ساب الهيئة . 
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الف�صـــل ال�صــــاد�س

ال�صلــــف والتاأمينـــات

الفـرع الأول 

اأحكـام عامــة لل�صلـف امل�صتدميـة واملوؤقتـة

املـــادة ) 68 (

يق�سد بال�سلف املبالغ التي تخ�س�س ملواجهة بع�س اأنواع النفقات التي يتعذر فيها ال�سرف 

باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�ستدمية واإما موؤقتة . وتخ�س�س ال�سلف 

اأو غريها من امل�سروفات الأخرى قليلة القيمة .  امل�ستدمية ملواجهة امل�سروفات النرثية 

وي�ستعا�س امل�سروف من ال�سلفة كلما بلغ )40%( اأربعني فـي املائة من قيمتها ، ول ت�سوى 

اإل فـي نهاية ال�سنة املالية اأو عند اإلغائها . 

امل�سروف منها مبجرد  ا�ستعا�سة  ، وت�سوى دون  املوؤقتة لغر�س حمدد  ال�سلف  وتخ�س�س 

، وفـي جميع الأحوال يتم ت�سويتها خالل )1( �سهر واحد من تاريخ  انتهاء هذا الغر�س 

انتهاء الغر�س ، ويجوز متديدها باملدة نف�سها مبوافقة م�سبقة من رئي�س القطاع . 

املـــادة ) 69 ( 

اأ - عند منح ال�سلفة اإىل اأي تق�سيم اإداري بالهيئة تقيد دائرة ال�سوؤون املالية قيمة ال�سلفـة 

�سمــن جمموعــة ال�سلــف امل�ستدميــة اأو املوؤقتـــة بح�سابـــات الأ�ستـــاذ العـــام على اأن يخ�س�س 

ح�ساب م�ستقل با�سم التق�سيم الإداري الذي منح ال�سلفة . 

ب - عنــد ت�سلــم دائرة ال�سوؤون املالية لطلب ا�ستعا�سة ال�سلفة امل�ستدمية اأو تقرير ت�سويـــة 

م�سروفـــات ال�سلفـــة املوؤقتـــة تقـــوم باخل�ســـم بقيمـــة امل�ســـروف الفعلــي مـــن ال�سلفــــة 

التق�سيمات  على  الأحوال  جمـيع  وفــي   ، الهيئـــة  مبيزانيــــة  املخ�س�ســــة  البنــــود  مــــن 

الإدارية فـي الهيئة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية قبل نهاية �سهر دي�سمرب من العام ذاته . 

املـــادة ) 70 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتة املمنوحة جلميع 

التق�سيمات الإدارية بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فيهما جميع البيانات 

املتعلقـــة بتلـــك ال�سلـــف ، ومــن واقع بيانـــات ال�سجليـــن تتولـــى دائرة ال�سـوؤون املاليـة اتخــاذ 
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الإجــراءات الالزمــة للتاأميــن علـى مبالــغ ال�سلــف امل�ستدميــة واملوؤقتــة تاأمينا �سامال �سد 

الختال�س اأو ال�سرقة اأو غري ذلك من الأخطار . 

املـــادة ) 71 (

يكون املوظف اأو ال�سخ�س الذي ت�سرف ال�سلفة با�سمه م�سوؤول عنها �سخ�سيا ، واإذا مل يقم 

حت�سيل  فـي  املتبعة  بالطرق  منه  حت�سيله  يجري  عليه  �سخ�سيا  دينا  فتعترب  بت�سديدها 

الأموال العامة . 

املـــادة ) 72 (

يتحمل املوظف اأو ال�سخ�س الذي ت�سرف با�سمه ال�سلفة كامل امل�سوؤولية عن اأي مبلغ اأنفق 

منها يخالف الغاية التي خ�س�ست لها . 

الفــرع الثانـــي

 ال�صلـــف امل�صتدميـــة

املـــادة ) 73 (

تقــوم التق�سيمــات الإداريــة بالهيئــة بطلــب ال�سلــف امل�ستدميــة ح�سب متطلبات العمل بها 

بحيث ل تزيد قيمتها على متو�سط امل�سروف منها خالل )3( ثالثة اأ�سهر ، ويرفق بالطلب 

�سند �سرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�س بها ، وتقوم دائرة ال�سوؤون املالية بدرا�ستها طبقا 

لأحكام هذه الالئحة . 

على دائرة ال�سوؤون املالية اإخطار التق�سيم الإداري مببلغ ال�سلفة بعد اعتماده من ال�سلطة 

املخت�سة وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة يرد �سند ال�سرف اإىل التق�سيم الإداري 

املعني لتعديـــل قيمتـــه وفقــا ملـــا اأقرتـــه ال�سلطــة املخت�ســـة واإر�سال ال�سنــد اإىل دائرة ال�سوؤون 

املالية ل�سرف قيمته بعد مراجعته من قبل دائرة التدقيق الداخلي ، وعند ت�سلم التق�سيم 

الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �سمن ك�سف م�سروفات ال�سلفة امل�ستدمية . ويودع 

مبلغ ال�سلفة اإذا جاوز )5000( خم�سة اآلف ريال عماين فـي اأحد البنوك املحلية فـي ح�ساب 

خا�س يفتح لهذا الغر�س ، فاإذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزينة التق�سيم الإداري . 

ويتــم ال�ســرف مــن ال�سلفــة امل�ستدميـــة مبوجــب �سنـــد ال�ســرف بعــد اعتمــاده ح�ســب قــرار 

التفوي�سات ال�سادر من الرئي�س ، وتختم هذه ال�سندات فور اإمتام ال�سرف بخامت خا�س 

يحمــل كلمــة )�ســرف اأو دفــع( مقــرونا بالتاريــخ وتعطى اأرقاما م�سل�سلة �سنوية . ويتوىل 
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واقع  باأول من  اأول  امل�سروفة  املبالغ  ت�سجيل  بال�سلفة  املخت�س  املوظف  اأو  اأمني اخلزينة 

�سندات ال�سرف فـي ك�سف م�سروفات ال�سلفة امل�ستدمية . 

املـــادة ) 74 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ياأتي : 

 اأ - األ يجاوز املبلغ امل�سروف )500( خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة . 

ب - يحظر جتزئة �سراء املواد املت�سابهة اأو تنفيذ اخلدمات بق�سد تفادي احلد الأعلى 

لل�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية . 

ج - األ يتم �سرف اأي �سلف �سخ�سية ملوظفـي الهيئة اأو غريهم . 

ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �سرف بدلت ال�سفر والتدريب ملوظفـي الهيئة مهما 

بلغت قيمتها ، كما يجوز �سرف م�ستحقات املتعاملني فـي الربامج الإذاعية والتلفزيونية 

والإخبارية مبا ل يزيد على )2000( األفـي ريال عماين . 

املـــادة ) 75 (

ل يجوز �سرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب اأو الأجر اإل وفقا لل�سوابط والإجراءات 

الآتية : 

 اأ - مينح املوظف عند بداية تعيينه اأو التعاقد معه �سلفة فـي حدود راتبني اأ�سا�سيني ، 

       وبنـــاء على طلــــب يقدمــــه املوظـــف اإىل املديـــر املالــــي ، وا�ستثنـــاء من ذلــك يجوز 

مبوافقة نائب الرئي�س منح املوظف �سلفة فـي حدود ن�سف راتبه الأ�سا�سي . 

ب - يتم ال�ســرف اإىل املوظــف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفــة امل�ســار اإليه مبا يفيــد 

ت�سلمه قيمة ال�سلفة ، وبقبوله خ�سمها من الراتب اأو الأجر امل�ستحق له . 

املـــادة ) 76 (

يتم �سداد ال�سلفة املقدمة حتت ح�ساب الراتب اأو الأجر خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ 

املنح . 

املـــادة ) 77 (

اأن يتقدم  اأو املوظــف املخت�س بال�سلفة امل�ستدمية بكل قطاع  اأميـــن اخلزينــة  يجـــب علـــى 

كلما  امل�ستدمية  ال�سلفة  من  امل�سروفة  املبالغ  ا�ستعا�سة  بطلب  املالية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل 
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اأربعيـن فـي املائة من اإجمالـي قيمتها . ويجب اأن  بلغ جممــوع ما �سـرف منهــا )%40( 

يرفق بالطلب امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف اإىل دائرة ال�سوؤون املالية بقطاع العمليات الإدارية 

واملالية للمراجعــة واإعــداد �سنـــد ال�ســـرف الــالزم بقيمــة املبلــغ املطلــوب لال�ستعا�ســة بعــد 

اعتمــاده مــن اجلهــة املخت�ســة . 

املـــادة ) 78 (

عند ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية فـي نهاية �سهر دي�سمرب من كل عام تقدم امل�ستندات املوؤيدة 

للمبالغ امل�سروفة من ال�سلفة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية م�سحوبة مبا ياأتي : 

  اأ - �سهادة من البنك املودعة لديه ال�سلفة تو�سح ر�سيدها فـي التاريخ املذكور وك�سف 

الت�سوية بني ر�سيد هذه ال�سهادة والر�سيد الدفرتي ب�سجالت التق�سيم الإداري 

املعني بالهيئة . 

 ب - �سهــادة معتمدة من رئي�س القطــــاع تو�ســــح ر�سيـــــد املبالـــــغ املتبقيـــــة من ال�سلفة 

�سواء كانت بالبنك اأو باخلزينة . 

وفـي جميع الأحوال يجب اأن يخ�سم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي 

تق�سيم اإداري بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية ر�سيــد املبالــغ املتبقيـــة لديهــا مــن ال�سلفــة 

من واقع ال�سهادة املعتمدة . 

الفـــرع الثالـــــث

ال�صلـــف املوؤقتــــة

املـــادة ) 79 (

يقدم طلب احل�سول على ال�سلفة املوؤقتة اإىل دائرة ال�سوؤون املالية مت�سمنا حتديد مبلغ 

ال�سلفـــة ، والغـــر�س الــذي ت�ســرف مــن اأجلــه مرفقــا بــه �سنــد �ســرف ال�سلفة با�سم املوظف 

املخت�س بها . 

تقرره  الذي  املوؤقتة  ال�سلفة  مبلغ  لتحديد  الطلب  بدرا�سة  املالية  ال�سوؤون  دائرة  تقوم   

ال�سلطة املخت�سة واإخطار التق�سيم الإداري املعني بذلك ، وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة 

اعتمدته  ملا  وفقا  قيمته  لتعديل  املعني  الإداري  التق�سيم  اإىل  ال�سرف  �سند  يرد  املطلوبة 

ال�سلطة املخت�سة واإر�ساله اإىل دائرة ال�سوؤون املالية . 
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وعلى املوظف املخت�س قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف املوؤقتة ، وذلك 

عند ت�سلمها من دائرة ال�سوؤون املالية وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة . ول يجوز 

اأن تخ�س�س اأكرث من �سلفة واحدة لغر�س واحد . 

املـــادة ) 80 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة وت�سويتها ما ياأتي : 

 اأ - ل يجوز ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة اإل للغر�س الذي خ�س�ست من اأجله . 

ب - األ يتم �سرف اأي مبلغ لذوي ال�ساأن اإل اإذا كان م�ستحقا لهم طبقا لأحكام القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية اأو اللوائح اأو القرارات اأو الأنظمة اأو العقود ال�سارية . 

ويجب عند انتهاء الغر�س من ال�سلفة قيد املبالغ امل�سروفة فـي تقرير ت�سوية م�سروفات 

�سلفة موؤقتة على اأن يرفق به جميع امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف ، ويبني فـي هذا التقرير 

ر�سيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة اأو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال . 

املـــادة ) 81 (

اجلرد  من  تبني  فاإذا   ، �سهريا  املوؤقتة  ال�سلفة  مبلغ  جرد  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتوىل 

انتهاء الغر�س الذي خ�س�ست من اأجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا . 

و اإذا تبــيــن وجـــــود عجــــــز فــــي الر�سيـــــــد ، فيلتــــزم املوظـــــــف املختــــــ�س بال�سلفــــة ب�ســـداده فـــورا ، 

وعلى التق�سيـــم الإداري املعنـــي اأن يجـــري التحقيقــــات الالزمـــة ملعرفـــة اأ�سبـاب هذا العجز ، 

واإعـــداد تقريـــر بـــذلك لعر�ســـه علــى نائب الرئي�س لتخاذ مـا يـــراه ب�ساأنـــه وفقـــا للقوانيــن 

واللوائح املعمول بها ، واإخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 

بنتائج التحقيقات . 

الف�صـــل ال�صابــع

اخلزينـــــة

املـــادة ) 82 (

يكون خلزينة الهيئة اأمني ، ي�سدر بتعيينه قرار من الرئي�س اأو من يفو�سه ، ويكون تابعا 

مبا�سرة للمدير املايل . 
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اأو اأكرث ي�سدر بتعيينهم وحتديد اخت�سا�ساتهم  اأن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد  ويجوز 

قرار من الرئي�س اأو من يفو�سه على اأن يبا�سر امل�ساعد اأو اأقدم امل�ساعدين حال تعددهم 

الخت�سا�سات املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته 

الوظائف  �ساغلي  يكون من  اأن  م�ساعده  اأو  اخلزينة  اأمني  فـي  وي�سرتط   . لخت�سا�ساته 

الدائمة بالهيئة . 

البـــاب الرابــــع

 ال�صتثمــــار والدخــــل

املـــادة ) 83 (

تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة املالية با�ستثمار اأموالها واإمكاناتها املادية والب�سرية وفقا 

للقواعد التي ي�سدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س . 

املـــادة ) 84 (

يجــوز للهيئــة تاأجيــر معداتهـــا وا�ستوديوهاتهـــا وفقــــا للقــواعـــد التـــي ي�ســـــدر بهـــا قـــــرار 

من الرئي�س بعد موافقة املجل�س . 

املـــادة ) 85 (

يوؤول عائد ال�ستثمارات اإىل الهيئة . 

املـــادة ) 86 (

يتوىل التق�سيم الإداري املخت�س بال�ستثمار القيام بجميع الأعمال املتعلقة بتحقيق اأهداف 

الهيئة ذات الطابع التجاري مبا فـي ذلك الآتي : 

  اأ - القيـــام بالإعالنـــات التجاريـــة بالبـــث ال�سمعـي واملرئي والإلكرتوين اأو باأي و�سيلة 

بث اأخرى من و�سائل الهيئة . 

ب - ت�سويق املواد ال�سمعية واملرئية عن طريق بيعها اأو تاأجريها . 

 ج - اأي اأن�سطة ذات طابع ا�ستثماري تتعلق مبجال اأعمال الهيئة . 
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املـــادة ) 87 (

للرئيــ�س بعــد موافقــة وزارة املاليــة حتديــد اأجــور الإعالنــات وبـدل اخلدمـات والت�سهيالت 

الفنية والإدارية واأثمان املواد ال�سمعية واملرئية وبدل تاأجريها واأي اأن�سطة اأخرى متار�سها 

الهيئة . 

املـــادة ) 88 (

للهيئة �سرف عمولة من قيمة العقود ملن �ساهم فـي اإبرامها حل�ساب الهيئة وفقا للقواعد 

التي ي�سدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية . 

املـــادة ) 89 (

تبــرم الهيئــة عقودهــا مع الغيــر �ســـواء لأغـــرا�س ال�ستثمــار اأو تاأديــة الأعمــال واخلدمــات 

بال�ستعانة بنماذج العقود املوحدة ، وفـي احلالت التي ل تنطبق عليها هذه النماذج ، يتم 

اإعداد منوذج التفاقية املقرتح وفقا لطبيعة العقد املطلوب اإبرامه وعر�سه على الدائرة 

القانونية وقطاع العمليات الإدارية واملالية للنظر فـي بنودها القانونية واملالية . 

البـــاب اخلامـــ�س

املخــــازن واملنقـــولت 

املـــادة ) 90 (

يكون للهيئة خمزنان ، خمزن عام ، والآخر للمواد وقطع الغيار الفنية ، فـي كل من حمافظة 

م�سقط وحمافظة ظفار ، ويجوز للهيئة اإن�ساء خمازن فرعية مبحافظات ال�سلطنة الأخرى 

ح�سب مقت�سيات احلاجة . 

املـــادة ) 91 (

ت�سكـــل جلنـــة لبيــع اأو �سطـــب املنقــــولت برئا�ســـة رئيــ�س قطــاع العمليــــات الإداريـــة واملاليــــة 

اأو رئيــــ�س مكــــتب الهيئـــة مبحافظـــــة ظفـــار بح�ســــب الأحــــوال ، وع�سويــــة عــــــدد منا�ســــــب 

اأن يكون من بينهم امل�سوؤول املبا�سر عن املخازن ، ويتم توريد ح�سيلة  من املوظفني على 

البيع اإىل ح�ساب الهيئة مع موافاة وزارة املالية بك�سف بح�سيلة البيع . 

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املـــادة ) 92 (

يكون التاأمني �سامال على ال�سيارات املخ�س�سة للرئي�س ونائبه و�سيارات النقل اخلارجي ، 

ويجوز بقرار من الرئي�س اإ�سافة اأي ممتلكات ت�ستدعي ال�سرورة التاأمني ال�سامل عليها . 

البـاب ال�صـــاد�س

ال�صجـــالت والنمـــاذج املاليـــة 

املـــادة ) 93 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه الالئحة 

كما ت�سع القواعد املنظمة للقيد فيها ، واملدد الالزمة حلفظها واإدخال التعديالت الالزمة 

عليها اإذا لزم الأمر ، مع التقيد بالأحكام وال�سوابط املعمول بها فـي الدولة ، على اأن ي�سدر 

بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س . 

املـــادة ) 94 (

ت�ســـرف دائــرة ال�ســوؤون املاليــة اإىل املوظفيــن املالييــن النمــاذج وال�سجالت املاليــة املقــرر 

ا�ستخدامهـــا ح�ســـب اخت�ســـا�س كل موظـــف بعد توقيعـــه مبا يفيـــد ت�سلمـــه لها مع حتديـــد 

اأعدادها . 
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــــرار

 رقـــم خ/2016/28 

باإ�ســــــدار الئحـــــة تنظيــم 

متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �سركــات التاأميــن 

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ،

واإىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني رقم خ/2007/31 ، 

واإىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �سركات التاأمني رقم خ/2011/2 ،

واإلـى قـرار جملـ�ص اإدارة الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ال�ســادر فـي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 

9 مــن يوليــو 2015م ، 

واإلــــــى موافقــــــة وزارة املاليـــــة بكتابهــــــا رقــــــم : ماليـــــــة - ت )75754(/م.ت.د/11817/4/1 

بتاريــــخ 10/7/ 2015م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمـــــــل فـــي �ســــــاأن تنظيـــــــم متطلبــــــات ترخيــــــــ�ص وكــــــــالء �سركــــــات التاأمـــــــــــني باأحكــــــــام 

الالئحــــــة املرفقــــــة .
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املــادةالثانيــــة

على اجلهــات املخاطبــة باأحكــام هــذا القــرار توفيــق اأو�ساعهــا فــي مــدة ال تتجــاوز )6( �ستــة 

اأ�سهر من تاريخ العمل به ، وذلك فيما عدا حتقيق ن�سبة التعمني املطلوبة خالل مدة )3( 

ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدة ال تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر بقرار من الرئي�ص التنفيذي .

املــادةالثالـثــــة

يلغـــى القــرار رقـم خ/2011/2 امل�ســار اإليــه ، كمــا يلغــى كـــل مــا يخالـــف الالئحــــة املرفقــــة ، 

اأو يتعــار�ص مــع اأحكامهــا .

املــادةالرابعــة

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

�سـدر فـي :   3  مـن رجــــــــــــــب 1437هـ

املوافـــــق : 11 مـن ابريــــــــــــل 2016م

 عبداللـه بن �سالـم بن عبــداللـه ال�ساملـي

 الرئيـ�ص التنفيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املـال
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الئحـة تنظيـم متطلبـات ترخيـ�ص وكـالء �سركـات التاأمـني 

 املــادة ) 1 (

فــــي تطبيـــق اأحكام هــذه الالئحة يكون للكلمات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ســح قريـــن 

كل  منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الهيئـــــــــــــــة : الهيئة العامة ل�سوق املال .

�سركة التاأمني املرخ�سة من قبل الهيئة . ال�سركــــــــــــة : 

الوكالــــــــة  اأعمــــال  الهيئــــــــة ملمار�ســـــــة  املرخـــــ�ص مــــن قبــــــل  ال�سخـــــــــــ�ص  وكيل التاأمني : 

فـــي التاأميــن ، واملفــو�ص من قبل ال�سركة ملمار�سة اأعمال التاأمــني نيابــة 

عنها مبوجب االتفاقية املربمة بينهما .

القـــــرار ال�ســــادر من الهيئــــــة باملوافقــــة علــــى مزاولـــــة نـ�ســـــاط الوكالـــــة  الرتخيـــــ�ص  : 

فـي التاأمني .

املــادة ) 2 (

يتعني على كل من يرغب فـي ممار�سة ن�ساط وكيل التاأمني اأن يكون �سخ�سا اعتباريا . 

املــادة ) 3 (

ال يجــوز لل�سركـــة توكيـــل اأي �سخـــ�ص اأو اأكثـــر نيابـــة عنهـــا للقيـــام باأعمــال وكيـل التاأميـــن 

اإال بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك من الهيئة .

املــادة ) 4 (

ي�ستــــرط حل�ســـول ال�سخــ�ص على ترخيــ�ص للقيــام باأعمــال وكيــل التاأمــني اأن يقــدم طلبــا 

علــى النمــوذج الــذي تعــده الهيئــة ، مرفقــا بــه امل�ستنــدات والبيانــات االآتيـة :

1 - اال�سم املقرتح لوكيل التاأمني و�سكله القانوين وعنوانه .

2 - اأ�سماء املوؤ�س�سني �سريطة اأن يكونوا عمانيي اجلن�سية .

3 - اإي�سال �سداد ر�سوم درا�سة الطلب .
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4 - ما يفيـد باأن املوؤ�س�سني واأع�ســاء االإدارة العليــا مل ت�ســدر �ســد اأي منهــم خــالل 

ال�سنــوات اخلم�ص ال�سابقة على تقدمي الطلب ، اأحكام باإ�سهار االإفال�ص اأو بعقوبة 

فـي جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو االأمانة اأو بعقوبة فـي اإحدى اجلرائم املن�سو�ص 

عليهـــا فـي قوانـــني ال�سركــــات التجاريــة اأو التجــــارة اأو �ســـوق راأ�ص الـمال اأو التاأمني ، 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

5 - ن�سخــة مــن �سهــادة القيــد فــي ال�سجــل التجــاري ، ومنــوذج املفو�سـيــن بالتوقيــع ، 

ون�سخة من �سهــادة االنت�ســاب اإلـى غرفة جتــارة و�سناعة عمان .

6 - تعهد مكتوب  بتدريب جميع العاملني لديه فـي جمال الن�ساط املطلوب ممار�سته . 

7 - �سورة طبق االأ�سل معتمدة من ال�سركة من االتفاقية املربمة بينه ، وبني ال�سركة .

8 - اأي ا�سرتاطات اأو بيانات اأو م�ستندات تطلبها الهيئة .

9 - يقدم ما يفيد االآتي :

اأن يكون جميع العاملني لدى الوكيل من املواطنني العمانيني . اأ - 

اأن يكــون القائــم علــى اإدارة مكتــب وكيــل التاأميــن حا�ســال علــى موؤهــل علمــي  ب - 

ال يقـــل عـــن دبلـــوم التعليـــم العــام ، وخبــــرة ال تقــل عـــن عـام فـــي جمــال التاأمـيــن ،

      اأو اجتيــاز برنامج تدريبي خا�ص بالتاأمني من اإحدى اجلهات املتخ�س�سة .

اأن يجتاز القائم على اإدارة مكتب وكيل التاأمني االختبار الذي حتدده الهيئة . ج - 

املــادة ) 5 (

تتولــى الهيئـة قيــد طلـب الرتخيـــ�ص فــي �سجـــل خـــا�ص تعـــده لذلـك ، والتاأ�سري عليه برقم 

وتاريــخ االإيــداع ، وت�سليــم مقــدم الطلــب اإي�ســاال يت�سمــن ا�سـم طالب القيد واملو�سوع ورقم 

الت�سجيل وتاريخه وبيانا بامل�ستندات املرفقة به .

وفــي جميـع االأحــوال ، يجــوز للهيئــة ا�ستيفــاء اأي بيانــات اأو م�ستنــدات تراهــا الزمــة للبــت 

فـي الطلـب ، وذلـك خـالل االأجـل الـذي حتـدده ، وفــي حالة عدم تقدمي هذه البيانات خالل 

االأجل املطلوب ، يعد الطلب ملغى . 

وت�سدر الهيئة الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء ر�سوم الرتخي�ص املقررة .
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املــادة ) 6 (

تعد االتفاقية بني  ال�سركة ، ووكيل التاأمني باللغتني ) العربية واالإجنليزية ( ، وعلى ورق 

ال�سركة ، على اأن تت�سمن حقوق والتزامات الطرفني ، وعلى االأخ�ص ما ياأتي :

1 - نوع الن�ساط الذي يجوز لوكيل التاأمني ممار�سته بالنيابة عن ال�سركة .

2 - املهام التي يتوجب على وكيل التاأمني القيام بها ، وعلى االأخ�ص ما ياأتي :  

اأ - تعريف طالب التاأمني بالعرو�ص واخلدمات التي تقدمها ال�سركة . 

ب - ت�سلم طلبات التاأمني اأو طلبات جتديد وثائق التاأمني اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها .

ج - ت�سلم اأق�ساط وم�ساهمات التاأمني .

د - االإجابة على ا�ستف�سارات طالب التاأمني اأو املوؤمن له اأو امل�ستفيد .

ال�سركة واملوؤمن لهم وامل�ستفيدين  بيــن  املتبادلــة  املرا�ســالت  ت�سلــم وحتويــل  هـ - 

من وثائق التاأمني ب�ساأن مطالبات التعوي�ص .

و - تقدمي امل�ساعدة للموؤمن له اأو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�سركة . 

3 - مدة االتفاقية مبا ال يجاوز )5( خم�ص �سنوات مع ذكر تاريخ بدء �سريان االتفاقية ، 

وتاريخ انتهائها ، واحلاالت املوجبة الإنهائها .

4 - مواقع الفروع امل�سرحة لوكيل التاأمني من قبل ال�سركة .

5 - اإجراءات العمل ، واإجراءات الرقابة لدى وكيل التاأمني .

6 - اآلية اإخطار ال�سركة باالأعمال التي قام بها وكيل التاأمني ، ومدة االإخطار بكل عمل . 

7 - اآلية تدريب موظفي وكيل التاأمني .

8 - العموالت امل�ستحقة لوكيل التاأمني ، وكيفية احت�سابها .

9 - تعهد وكيل التاأمني بااللتزام بكافة املتطلبات القانونية للقيام بعمله .

10 - ال�سماح لل�سركة باالطالع على دفاتر و�سجالت وكيل التاأمني ومراجعتها . 

11 - التزام وكيل التاأمني بتحويل اأق�ساط وم�ساهمات التاأمني اإىل ح�ساب ال�سركة . 
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12 - بيــان االإجــراءات الوقائيــة لتفــادي اأي جتــاوزات اأو خمالفــات قانونيــة فـــي اأعمـــال 

وكيــل التاأميــن .

13 - اأي بيانات اأخرى حتددها الهيئة .

املــادة ) 7 (

ي�ســدر الرئي�ص التنفيذي للهيئة قـــرارا بالرتخيـــ�ص خـــالل )30( ثالثيـــن يومــا مــن تاريــخ 

ا�ستيفاء ال�سروط وامل�ستندات ، ويعترب م�سي  املدة امل�سار اإليها دون اإ�سدار الرتخي�ص قرارا 

بالرف�ص .

املــادة ) 8 (

يقيد وكيل التاأمني فـي �سجل وكالء �سركات التاأمني ، وي�سلم �سهادة معتمدة تثبت قيده .

املــادة ) 9 (

يكــون الرتخيــ�ص لـذات املــدة املحــددة فـي االتفاقيــة املربمــة بيـن ال�سركة ، ووكيل التاأمني ،

ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه وكيل التاأمني ، وفــق النمــوذج الــذي تعـــده الهيئــة 

لذلك قبل �سهر على االأقل من تاريخ انتهائه .

املــادة ) 10 (

يجــوز بعـد م�سـي عــام علـى تاريـخ �سـدور الرتخي�ص لوكيل التاأمني فتح فرع اأو اأكرث ، مبا 

ال يتجــاوز عــــدده )5( خم�ســــة اأفــــرع ، وذلـــك بعـــد موافقــــة الهيئـــــة ، وفقــــا للنمــــــوذج الــذي 

تعـــده لذلـــك .

املــادة ) 11 (

على وكيل التاأمني وفروعه االلتزام مبا ياأتي :

1 - اإخطار  الهيئة عند �سغور مركز اأي من القائمني على اإدارته .

2 - االإ�سـارة فــي جميــع االأوراق وامل�ستندات واالإي�ساالت واالإنذارات التي ت�ســدر عنـه ، 

اإىل رقم ت�سجيله فـي ال�سجل التجاري و�سجل وكالء �سركات التاأمني .
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3 - و�سع الرتخي�ص فـي مكان بارز ووا�سح مبقر عمله .                                                                                                                          

4 - اإخطــار الهيئــة بــاأي تعديــل يطــراأ فـي البيانــات املقيــدة فـي �سجــل وكــالء �سركــات 

التاأميــن اأو امل�ستنــدات املرفقــــة بهــــا ، وال يعتــد بهــذه التعديــالت اإال بعــد اعتمادهــا 

مـــن قبــل الهيئـــة .

5 - االحتفــاظ بدفاتــر و�سجــالت منظمــة ح�ســب االأ�ســول ، يتــم فيهــا تدويــن وحفــظ 

البيانات واملعلومات واالأوراق اخلا�سة باالأعمال التي ميار�سها ، مبا فـي ذلك االآتي :

اأ - ن�سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني ال�سركة .

املرا�سالت اخلا�سة باأعماله . ب - 

ج - �سجـــل لوثائــق التاأميــن التــي ي�سدرهــا بالنيابــة عــن ال�سركــة عــن كـل ن�سـاط 

مـن اأن�سطـة التاأميـن واملزايـا وال�سـروط اخلا�سـة بكـل وثيقـة .

د - ن�ســخ مــــن م�ستنـــــدات القبـــــ�ص وال�ســـرف والقيــــــد والت�سويـــات وغيـــــر ذلــــك 

مــن املعامــالت املاليـــة اخلا�ســة باأعمالـــه .

املــادة ) 12 (

على وكيل التاأمني التقيد بقواعد ممار�سة املهنة واآدابها ، وب�سورة خا�سة ما ياأتي : 

1 - االلتزام بالنزاهة فـي جميع ت�سرفاته واأعماله .

2 - اإي�ساح م�سمون التاأمني وحدود التغطية وا�ستثناءاتها واإجراءاتها ب�سورة كاملة 

لطالب التاأمني . 

3 - بيان �سعر التاأمني لطالب التاأمني ب�سورة دقيقة ومطابقة ملـا تعتمده ال�سركة .

4  - عــدم تقا�سـي اأي عمــوالت اأو اأتعــاب مــن طالــب التاأميــن اأو املوؤمــن لـــه اأو امل�ستفيـــد 

من وثيقة التاأمني .

5 - التعامــل ب�سريــة مع جميــع البيانــات واملعلومــات وامل�ستنــدات التــي يح�ســل عليهــا 

اأو يحوزها مبنا�سبة عمله ، واتخاذ االإجراءات املنا�سبة للمحافظة على �سريتها .
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االأ�سا�سية عند تقدمي طلب  املعلومات  التاأمني عن  االإف�ساح لطالب  اأهمية  بيان   -  6

التاأميــن والنتائــج املرتتبــة علــى اإخفــاء اأو عــدم دقــة اأي بيانــات يذكرهــا فـــي ذلــك 

البيانات واملعلومات  التاأمــني م�سوؤوليتــه عن جميع  ، واأن يو�ســح لطالــب  الطلب 

الواردة فـي طلب التاأمني . 

7 - بيـان االإجـراءات التـي يجـب علـى العميــل القيــام بها  فـــي حالة وقوع اخلطر املوؤمن 

عليه .

املــادة ) 13 (

تلتزم ال�سركة باالآتي :

1 - القيــام بالتدقيــــــق علــى اأعمــال وكيـــــل التاأميــــن وفروعـــــه ، للتاأكـــــد مــــن التزامــــــه 

بالقوانيـــــن واللوائـــح والقـــرارات املنظمـــة لعملـــه .

2 - مراجعــــة اإجــــراءات العمــــل واإجــــراءات الرقابــــة لــــدى وكيـــل التاأميــــن مــــرة علـــــى 

االأقـــل فـي ال�سنـــة .

3 - تعوي�ص حملة الوثائق عن االأ�سرار الناجتة ب�سبب اإهمال وكيل التاأمني اأو تق�سريه .

4 - اإخطار الهيئة فورا بخطاب ر�سمي فـي حالة اإلغاء االتفاقية مع وكيل التاأمني .

املــادة ) 14 (

يحظر على وكيل التاأمني االآتي : 

1 - اأن يكون وكيال الأكرث من �سركة .

2 - اأن يعمل ك�سم�سار تاأمني اإىل جانب عمله كوكيل تاأمني . 

3 - اأن يوكل غريه مبمار�سة اأعمال التاأمني املوكلة اإليه من قبل ال�سركة اأو بجزء منها .

4 - اأن ي�سمـــح للقائميـــن علــى اإدارته بالعمـــل لــدى اأي �سركـــة ، اأو اأن تكــــون الأي منهـــم 

�سلــة بوكيــل تاأميــن اآخــر .

5 - تقدمي معلومات اأو بيانات غري �سحيحة للعميل عن اأي �سركة اأخرى .
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املــادة ) 15 (

اإال بعد التحقق من ح�سوله  اأو وثائق الأي �سخ�ص  اأختام  اأي  يحظــر على ال�سركة ت�سليم 

على ترخي�ص من الهيئة ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 16 (

يجوز للهيئة تدقيق  دفاتر وح�سابات ومعامالت وكالء التاأمني واإجراء التحقيقات الالزمة 

فـي املخالفات املرتكبة ، واإيقاع اجلزاءات املنا�سبة وفق اأحكام قانون �سركات التاأمني امل�سار 

اإليــه ، كمــا يجــوز لهــا تعييــن جهـــة خارجيـــة للتدقيــق علــى دفاتــر وكيــل التاأميــن و�سجالتــه 

على ح�سابــه ، وعليــه التعــاون معهــا وتوفيــر جميع املعلومــات والبيانــات ال�سرورية لها ، 

على اأن تعامل تلك البيانات واملعلومات ب�سرية تامة .

املــادة ) 17 (

يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت االآتية :

1 - بناء على طلب وكيل التاأمني ، وبعد احل�سول على موافقة ال�سركة كتابيا .

2 - اإذا مت اإلغاء ترخي�ص ال�سركة التي يرتبط معها وكيل التاأمني .

3 - اإذا مت اإلغاء االتفاقية املربمة بني وكيل التاأمني ، وال�سركة .

املــادة ) 18 (

مـع عـدم االإخـالل بنـ�ص املــادة )17( من هــذه الالئحــة ، يجوز للهيئة اتخاذ اإجراء اأو اأكرث 

من االإجراءات االآتية فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة :

1 - االإنــــــذار .

2 - توقيع غرامة مالية ال تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )5000( 

خم�سة اآالف ريال عماين . 

3 - وقف الرتخي�ص موؤقتا ملدة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر .

4 - اإلغــاء الرتخيـــ�ص .
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ويجب على الهيئة فـي احلالة املن�سو�ص عليها فـي البند )4( اإنذار املخالف باأ�سباب املخالفة ، 

ومنحه اأجال لت�سحيحها .

املــادة ) 19 (

ت�ستوفـــــي الهيئــــة الر�ســـوم االآتيــــــــة :
 

مقـــــدار الر�ســـــمالر�ســــــــــمم

 ر�ســــم درا�ســــة طلـــــب الرتخيـــــ�ص 1
 )300(

ثالثمائــة ريـــال عمانــي .

 ر�ســـــــــــــــــــم الرتخيـــــــــــ�ص2
 )500(

خم�سمائــة ريــال عمانــي .

ر�ســم جتديـــد الرتخيـــ�ص3
 )500(

خم�سمائــة ريــال عمانــي .

ر�ســـــــــــــم فتــــــــــــح فـــــــــــــرع4
 )200(

مائتــــــا ريــــــال عمانــــــي .

 ر�ســـم تعديــــل البيانــــات5
 )20(

ع�ســــرون ريــــــاال عمانيـــا .

 ر�سم طلب االطالع على االأوراق وال�سجالت6
 )10(

ع�ســــرة ريـــــاالت عمانيــة .

ر�ســـم طلــب �ســـور اأو م�ستخرجــــات7
 )10(

ع�ســــرة ريـــــاالت عمانيــة .
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الهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

قـــرار

رقـــم 2016/54

باإ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/43 باإ�صدار نظام الهيئة العامة للطريان املدين ، 

واإىل موافقـــة جملـــ�س اإدارة الهيئـــة العامــــة للطيــــران املدنــــي فـي اجتماعــــه رقـــــم 2015/4 

بتاريخ 15 من دي�صمرب 2015م ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للطريان املدين املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�صـدر فـي : 26 من جمادى الثانية 1437هـ

املـوافـــــق : 4 من ابريــــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                 د . اأحمــــد بن حممــــد بن �صـالــم الفطيـ�صي

                                                                  وزير النقل واالت�صاالت

                                                                رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين
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الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي

البـاب الأول

تعاريـــف 

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــام هذه الالئحـــة ، يكــــون للكلمـــــات والعبـــــارات االآتيــة املعنــى املبيـن قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر : 

- الهيئــة : 

     الهيئة العامة للطريان املدين . 

 - املجلــ�س : 

     جمل�س اإدارة الهيئة . 

 - الرئيـ�س التنفيـذي : 

     الرئي�س التنفيذي للهيئة . 

 - املديــر العــام : 

     املدير العام خلدمات االإ�صناد بالهيئة . 

 - املديــر املالــي : 

فـي  الهيئة  مبكتب  االإ�صناد  خدمات  دائرة  مدير  اأو  بالهيئة  املالية  الدائرة  مدير 

حمافظة ظفار بح�صب احلال . 

 - املوظفـون املاليـون : 

ال�صلف  وحاملو  اخلزائن  واأمناء  واملراجعون  الداخليون  واملدققون  املحا�صبون 

بنوعيها وكتبة ال�صوؤون املالية واأمناء املخازن واأمناء ال�صجل فـي الهيئة . 

 - املفـو�س بالإنفـاق : 

     الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه . 

 - اجلهـة املخت�صـة بال�صـوؤون املاليـة : 

الدائرة املالية بالهيئة ، ودائرة خدمات االإ�صناد مبكتب الهيئة فـي حمافظة ظفار . 
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 - التق�صيـم الإداري املختـ�س بالتدقيـق الداخلـي : 

والقــرارات  واللوائــح  القوانني  اأحكام  تطبيق  من  بالتحقــق  املختــ�س  التق�صيــم 

ال�صاريــة ، واقرتاح االإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة . 

 - امليزانيـــة : 

     الربنامج املايل املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �صنة مالية مقبلة . 

 - احل�صـاب اخلتامـي : 

ت�صنيف  ح�صب  موزعة  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  الفعلية  واال�صتخدامات  املوارد 

امليزانية ، باالإ�صافة اإىل املركز املايل للهيئة فـي نهاية ال�صنة املالية . 

 - التق�صيـم الإداري املختـ�س بال�صـراء : 

فـي  الهيئــة  مبكتــب  االإ�صنــاد  خدمــات  ودائــرة  بالهيئــة  الفنيــة  اخلدمــات  دائــرة 

حمافظــة ظفار ، اأو اأي تق�صيم اإداري اآخر خمت�س بال�صراء والتعاقد بالهيئة ، يبا�صر 

االخت�صا�صات نف�صها اأو جزءا منها . 

 - اأمــر ال�صــراء : 

 - مورد  اأي  لتكليف  بال�صراء  املخت�س  االإداري  التق�صيم  ي�صتخدمه  الذي  النموذج 

�صواء كــان جهــة حكوميــة اأو موؤ�ص�صــة اأو �صركة اأو فردا - بتوريد �صلع اأو اأداء خدمــات 

للهيئــة ، وقد يكون يدويا اأو عن طريق ال�صبكة املعلوماتية العاملية ، وتعترب ال�صروط 

امللحقة به جزءا ال يتجزاأ من �صروط التعاقد . 

البـاب الثانـي

ال�صالحيـات والخت�صا�صـات املاليـة

الف�صـل الأول

ال�صالحيـات والخت�صا�صـات املاليـة للمجلـ�س

املـــادة ) 2 (

يتوىل املجل�س ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية االآتية : 

    اأ - اعتماد الالئحة املالية للهيئة ونظمها املالية واملحا�صبية ، بعد موافقة وزارة املالية . 

ب - اعتماد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة ، وح�صابها اخلتامي قبل رفعه اإىل وزارة 

املالية . 
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ج - حتديد قيمة الر�صوم واملبالغ التي تتقا�صاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ، 

      وي�صدر بها قرار من رئي�س املجل�س ، بعد موافقة وزارة املالية . 

 د - اإقرار خطط وبرامج وم�صروعات الهيئة . 

هـ - اعتمــــاد تقاريــــر التدقيــــق املالـــي واالإداري عــن اأعمــــال الهيئـــــة ، وفــــــق القواعــــد 

املعمول بها فـي ال�صلطنة . 

الف�صل الثاين

ال�صالحيات والخت�صا�صات املالية للرئي�س التنفيذي

املـــادة ) 3 (

الرئي�س التنفيذي هو امل�صوؤول عن اأموال الهيئة ، وعن االإ�صراف على االأعمال املالية فـي 

الهيئة ، وعن �صالمة االإجراءات اخلا�صة بها ، وعن اإ�صدار �صندات ال�صرف طبقا للقوانني 

واللوائح والقرارات املعمول بها ، وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية ال�صنوية للهيئة ، 

وله اأن يفو�س بع�س �صالحياته فـي هذا ال�صاأن . 

املـــادة ) 4 (

يتوىل الرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة ، وفقا للقوانني والنظم 

االإداريـــة واملاليـــة املعمـــول بهــا فـي اجلهــات احلكوميــة ، ويبا�صــر على االأخــ�س ال�صالحيــات 

االآتية : 

 اأ - االإ�صراف على اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة . 

ب - االإ�صراف على اإعداد م�صروع احل�صاب اخلتامي للهيئة . 

ج - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا . 

د - اعتمــاد �صنـــدات ال�صــرف بعــــد التاأكــــد من توافــــر ال�صــــروط القانونيـــة واملاليـــة 

واملحا�صبية الالزمة . 

هـ - اقرتاح خطط وبرامج وم�صروعات الهيئة ، ودرا�صة التقارير الدورية عن اأعمال 

الهيئة ، قبل عر�صها على املجل�س . 

  و - اقرتاح قيمة الر�صوم واملبالغ التي تتقا�صاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ، 

       ورفعها اإىل املجل�س . 
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الف�صل الثالث

ال�صالحيات والخت�صا�صات املالية للمدير العام

املـــادة ) 5 (

املديــــــر العـــام هــو امل�صـــوؤول اأمـــام الرئيـــــ�س التنفيـــــذي عن تنفيــــذ اأحكــــام هـــذه الالئحـــة ، 

وعن متابعــة االأعمـال املالية فـي الهيئــة ، وعـــن �صالمــة االإجـــراءات اخلا�صــــة بها ، ويبا�صــر 

- على االأخ�س - ال�صالحيات االآتية : 

   اأ - اتخاذ االإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات 

ال�صادرة تنفيذا لها ، واتباع النظم املالية واملحا�صبية املقررة فـي هذه الالئحة . 

ب - التحقـــــق من اتخــــــاذ االحتياطـــــات الكافيــــة ، واالإجــــراءات الالزمـــــة للمحافظـــــة 

على اأموال الهيئة . 

ج - التحقق من حت�صيل اإيرادات الهيئة فـي مواعيدها ، وقيدها فـي ال�صجالت املعدة 

لذلك . 

 د - التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�صجالت املعدة لذلك . 

هـ - التحقق من اأن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية . 

و - درا�صة التقارير والبيانات املقدمة اإليه من املخت�صني بالهيئة ، قبل عر�صها على 

الرئي�س التنفيذي . 

ز - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة 

له . 

ح - اعتمــــاد �صنــــدات ال�صــــرف بعد التاأكـــد من توافـــر ال�صـــروط القانونيـــة واملاليـــة 

واملحا�صبية فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له . 

 ط - متابعة ت�صوية ال�صلف امل�صتدمية واملوؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك . 

ي - االإ�صراف على اإعداد التقارير الدورية عن اأعمال الهيئة ، وعر�صها على الرئي�س 

التنفيذي . 

ك - متابعة تنفيذ اإعداد امليزانية ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي ، وعر�صها على الرئي�س 

التنفيذي . 
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 ل - اقرتاح التعديالت املراد اإدخالها على اللوائح والنظم املالية واملحا�صبية ، بالتن�صيق 

       مع املدير املايل والتق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي . 

 م - اأي مهام اأخرى يكلف بها من الرئي�س التنفيذي . 

الف�صل الرابع

ال�صالحيات والخت�صا�صات املالية للمدير املايل 

املـــادة ) 6 (

املالية واملحا�صبية التي تتعلق بح�صابات الهيئة  امل�صوؤول عن كافة االأعمال  املدير املايل هو 

ومعامالتها املالية وقيدها فـي ال�صجالت اخلا�صة بها ، وتنفيذ كافة االإجراءات املتبعة فـي 

املحافظة على اأموال الهيئة ، ويبا�صر على االأخ�س ما ياأتي : 

  اأ - االإ�صراف على م�صك وتنظيم ال�صجالت املالية للهيئة . 

 ب - حت�صيـــل االإيرادات فـي مواعيدها ، وقيدها فـي ال�صجالت املعدة لذلك ، واتخاذ 

كافــة ال�صبــل واالإجــراءات الالزمــة لتح�صيلهــا فـي مواعيدهــا قبل انتهــاء ال�صنــة 

املالية . 

ج - قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�صجالت املعدة لذلك . 

اأن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ،  د - التحقق من 

واأنه قد مت توجيهها اإىل الغر�س الذي خ�ص�صت من اأجله . 

هـ - مراجعة �صندات ال�صرف ، للتاأكد من توافر ال�صروط القانونية واملالية واملحا�صبية 

املوؤيدة لل�صرف . 

و - اعتماد �صندات ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له ، بعد اعتمادها 

من قبل التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي . 

   ز - ا�صتكمال اإجراءات حتويل املبالغ امل�صتحقة مبوجب �صندات ال�صرف اإىل م�صتحقيها . 

   ح - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود ، بعد التحقق من توافر ال�صروط القانونية 

       واملالية واملحا�صبية الالزمة فـي حدود ال�صالحيات املالية املقررة له . 

ط - ت�صويــة ال�صلف امل�صتدمية واملوؤقتة فـي التواريــخ املحــددة لذلك ، وفقا الأحكــام هذه 

الالئحة . 
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ي - اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للهيئة . 

ك - اإعداد احل�صاب اخلتامي للهيئة . 

ل - اتخاذ اإجراءات التاأمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة �صد جميع 

الكوارث واالأخطار . 

 م - اأي مهام اأخرى يكلف بها . 

الف�صل اخلام�س

التق�صيم الإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي

املـــادة ) 7 (

يخت�س التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي ب�صفة اأ�صا�صية بالتحقق من تطبيق 

اأحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية املعمول بها واملبادئ واالأ�صول املحا�صبية املتعارف 

عليها ، كما يخت�س باقرتاح االإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة . 

املـــادة ) 8 (

يبا�صــر التق�صيــم االإداري املختــ�س بالتدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتــه املقــررة له ، مبقت�صى 

القوانيــن وغريهــا من اللوائــح والقــرارات ال�صــادرة فـي هذا ال�صـــاأن ، وفقا لربنامــج تدقيــق 

�صنوي يعتمده الرئي�س التنفيذي قبل بداية كل �صنة مالية . 

وتخ�صع كافة القيود املحا�صبية �صواء فيما يتعلق مب�صروفات الهيئة اأو اإيراداتها اأو االأموال 

الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها ، وامل�صتندات وال�صجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق الداخلي . 

وال يجــوز للتق�صيــم االإداري املختــ�س بالتدقيــق الداخلي اإجازة اأي �صند �صــرف لالعتمــاد ، 

اإذا تبيــن اأنه ينطـــوي على خمالفـــة الأحكام القوانيــن واللوائــح والنظــم املاليـة املعمول بهــا 

اأو للعقود واالرتباطات ال�صارية . 

املـــادة ) 9 (

يتولــى التق�صيـــــم االإداري املختــــــ�س بالتدقيــــــق الداخلـــي اإعـــداد تقاريــــر دوريـــــة تعـــــر�س 

على الرئيــ�س التنفيــذي ، تت�صمــن نتائــج التدقيــق والفحــ�س واملخالفــات املاليــة واأ�صبابهــا 

واقرتاح و�صائل تالفيها ، ويتم اإخطار املدير العام واملديرين املعنيني بالهيئة بن�صخة منها ، 
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لإجراء التعديــالت اأو الت�سحيحــات الالزمة ، والعمل على تالفيها م�ستقبال ، كما يتوىل 

درا�سة املالحظات الواردة فـي تقارير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، بالتن�سيق مع 

التق�سيمات الإدارية املخت�سة بالهيئة . 

املـــادة ) 10 (

يجب على موظفـي اجلهة املخت�سة بال�سوؤون املالية تقدمي القيود وامل�ستندات وال�سجالت 

املاليـــــة اإىل التق�سيــم الإداري املختــــ�ص بالتدقيــــق الداخلــي لتدقيقهــا ، كمـــا يجـــب تزويـــــد 

املدققني باأي معلومات اأو بيانات تف�سيلية عند طلبها . 

الباب الثالث

النظام املايل واملحا�سبي بالهيئة

الف�سل الأول

امليزانية

الفرع الأول

م�سروع امليزانية

اأول : اأ�س�س اإعداد م�سروع امليزانية : 

املـــادة ) 11 (

تقوم الهيئة باإعداد م�سروع ميزانيتها فـي اإطار النظم التي ت�سدر من وزارة املالية ، وحتت 

اإ�سراف الرئي�ص التنفيذي . 

املـــادة ) 12 (

ت�سكـــل بقـــرار من الرئيـــ�ص التنفيــــذي جلنــــة ، برئا�ســـة املديــــر العـــام ، تختـــ�ص بالإ�ســــراف 

على اإعــداد م�ســروع امليزانيــة ، وبعد مناق�ســــة م�ســروع امليزانيــة مع التق�سيمــات الإداريـــة 

املجل�ص لعتماده  امليزانية على  التنفيذي م�سروع  الرئي�ص  يعر�ص   ، الهيئة  فـي  املخت�سة 

قبل نهاية �سهر �سبتمرب من ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لل�سنة املالية مل�سروع امليزانية . 
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املـــادة ) 13 (

يراعــى عنـــد اإعـــداد م�صـــروع امليزانيـــة اأن ت�صمـــل تقديـــرات املــوارد واال�صتخدامـــات كافـــة 

التق�صيمات االإدارية للهيئة . 

املـــادة ) 14 (

يتبع فـي اإعداد م�صـروع امليزانية اأ�صا�س اال�صتحقاق ، بحيث حتمل كل �صنة مالية مبا يخ�صها 

من م�صـروف اأو اإيراد ب�صـرف النظر عن ال�صنة املالية التي يتم فيها االإنفاق اأو التح�صيل . 

املـــادة ) 15 (

يجب اأن يت�صمن م�صروع امليزانية كافة املوارد واال�صتخدامات ، وال يجوز تخ�صي�س مورد 

معني ملواجهة اإنفاق حمدد اإال فـي االأحوال التي ي�صدر بها مر�صوم �صلطاين ، اأو التي تكون 

تنفيذا التفاقيات التزمت الهيئة بها . 

املـــادة ) 16 (

ت�صنــف امليزانيــة اإىل اأبــواب وف�صــول وبنــود ومواد ، وفقا للت�صنيــف الذي يعتمده املجلــ�س ، 

وفـي جميع االأحوال ، يراعى فـي الت�صنيف ما ياأتي : 

1 - املوارد املالية للهيئة ، وت�صمل ما ياأتي : 

 اأ - االعتمادات التي تخ�ص�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة . 

ب - ح�صيلة الر�صوم واملبالغ التي تتقا�صاها الهيئة ، مقابل ما توؤديه من خدمات . 

ج - عوائد اأموال الهيئة . 

د - املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها ، وفقا للقوانني والنظم املعمول بها 

فـي ال�صلطنة . 

هـ - اأي موارد اأخرى يحددها املجل�س ، ويوافق عليها جمل�س الوزراء . 

2 - اال�صتخدامات ، وت�صمل ما ياأتي : 

  اأ - امل�صروفات اجلارية . 

 ب - امل�صروفات الراأ�س مالية ، وت�صمل : امل�صروفات غيـر املرتبطة بامل�صروعات ، 

وتكاليف تنفيذ وجتهيز امل�صروعات . 
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املـــادة ) 17 (

يراعى فـي اإعــداد تقديــرات امليزانيــة النتائج الفعلية ، لتنفيــذ امليزانيــات ال�سابقــة ونتائج 

املتابعـــة املاليـــة فـي ال�سنــة ال�سابقــة ، واملقاييــ�س والأمنـــاط الكميـــة واملاليـــة ، والدرا�ســـات 

والأبحاث العلمية والقت�سادية التي ت�ؤدي اإىل حتقيق الأهداف ، وامل�سروعات التي تتقرر 

فـي اخلطة ال�سن�ية والق�انني والل�ائح والقرارات ال�سارية . 

ثانيا : اأ�س�س تقدير امل�ارد : 

املـــادة ) 18 (

يراعى عند اإعداد تقديرات م�ارد امليزانية ما ياأتي : 

 اأ - ال�سرت�ساد بامل�ارد التي مت حت�سيلها خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني . 

ب - الزيادة اأو النخفا�س املت�قع فـي امل�ارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير نتيجة 

التغريات فـي الأن�سطة القائمة وت�سغيل امل�سروعات اجلديدة واملت�قع حت�سيله 

من امل�ارد املتاأخر حت�سيلها عن الأع�ام ال�سابقة ، والعائد من الر�س�م واملبالغ 

التي تتقا�ساها الهيئة ، مقابل ما ت�ؤديه من خدمات . 

ج - الإ�سارة اإىل الق�انني والل�ائح والقرارات اخلا�سة بكل اإيراد . 

 د - تاأثيـر الق�انني والل�ائح والقرارات ال�سارية على امليزانية اجلاري العمل بها ، وما 

يرتتب عليها فـي م�سروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت . 

هـ - التـزام الدقة والبعد عن املغالة فـي التقدير . 

القت�ساديــة  كالع�امـل   ، الإيـراد  اجتـاه  فـي  ت�ؤثـر  التي  الع�امل  - مراعــاة جميـع  و 

والجتماعية . 

 ز - يجب تقدير امل�ارد كاملة دون ا�ستقطاع اأي نفقات منها . 

ثالثا : اأ�س�س تقدير اال�ستخدامات : 

1 - امل�صروفات اجلارية : 

املـــادة ) 19 (

يراعى فـي تقدير امل�سروفات اجلارية ما ياأتي : 

  اأ - العمل على تر�سيد الإنفاق . 
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ب - اال�صرت�صاد بالنفقات الفعلية خالل ال�صنتني املاليتني ال�صابقتني . 

ج - تاأثيــر القوانني واللوائح والقرارات ال�صارية على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها ، 

وما قد يرتتب عليها فـي م�صروع ميزانية ال�صنة املالية اجلديدة من تعديالت . 

املـــادة ) 20 (

 يراعى فـي تقدير بند الرواتب واالأجور ما ياأتي : 

   اأ - اأن ت�صمل التقديرات كافة الرواتب واالأجور والبدالت وامل�صتحقات املالية االأخرى 

جلميع املوظفني والعاملني بالهيئة ، وفقا لالأنظمة املعمول بها . 

ب - اأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي املعتمد . 

ج - ح�صاب التعديالت الوجوبية فـي الرواتب واالأجور املرتتبة على �صدور مرا�صيم 

�صلطانية ، اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو اال�صتثنائية اأو املكافاآت اأو التـرقيات . 

 د - اإي�صاح املبـررات الالزمة بالن�صبة للزيادة غيـر الوجوبية فـي الرواتب واالأجور . 

املـــادة ) 21 (

يراعى عند تقدير بند امل�صتلزمات ال�صلعية ما ياأتي : 

 اأ - تقدير امل�صتلزمات ال�صلعية التي ترتبط مبا�صرة باأداء الهيئة ملهامها على اأ�صا�س 

حجم الن�صاط امل�صتهدف واملعدالت النمطية املو�صوعة مع اال�صرت�صاد مبعدالت 

اال�صتهالك خالل ال�صنتني املاليتني ال�صابقتني ، واملتوقع ا�صتهالكه خالل ال�صنة 

املالية اجلارية . 

امل�صروعات اجلديدة للهيئة  ال�صلعية ما حتتاجه  امل�صتلزمات  اأن يت�صمن تقدير  ب - 

والتي تتم ، وتدخل فـي مرحلة الت�صغيل خالل �صنة التقدير . 

ج - ح�صاب الكميات املتوقع توافرها باملخازن عند بدء ال�صنة املالية حمل التقدير . 

املـــادة ) 22 (

يراعى عند تقدير بند امل�صتلزمات اخلدمية ما ياأتي : 

 اأ - يقدر بند االإيجار وفقا ملا ت�صتاأجره الهيئة من اأرا�س اأو مبان ، ويرفق بيان بهذه 

االأرا�صي واملباين مو�صحا به القيمة االإيجارية لكل منها ، وتاريخ بداية ونهاية 

عقد االإيجار . 
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ب - يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على اأ�سا�س العقود القائمة واملتوقع ا�ستمرارها 

ال�سنة املقبلة ، وكذلك العقود اجلديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�سنة ، ويقت�سر 

بتنفيذ  املتعلقة  تلك  بالأعمال اجلارية فقط دون  املتعلقة  العقود  التقدير على 

جتهيز امل�سروعات . 

 ج - اأن يكـــون التاأميــن على اأمـــوال الهيئـــة ، وفقــا للقواعـــد املعمـــول بها فـي اجلهـــات 

احلكومية . 

2- �مل�صروفات �لر�أ�س مالية : 

�ملـــادة ) 23 (

ت�سمل امل�سروفات الراأ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�سروعات املبالغ الالزمة 

ل�سـراء الأ�سـول الثابتـة ، كالأثـاث واملعـدات للمكاتـب وامل�ساكــن وال�سيــارات وو�سائــل النقــل 

والآلت واملعدات وغريها . 

ويراعـى عند تقديـــر العتمـــادات الالزمة لتلـك امل�سروفـــات ح�ســـاب مدى التو�ســـع املنتظـــر 

فـي حجم ن�ساط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�سراء هذه الأ�سول خالل ال�سنة املالية مو�سع 

التقدير ، مع الأخذ فـي احل�سبان العمر الإنتاجي لهذه الأ�سول ح�سب اأنواعها املختلفة . 

�ملـــادة ) 24 (

 يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وجتهيز امل�سروعات ما ياأتي : 

 اأ - تقدير امل�سروعات اجلاري تنفيذها ، وفقا للعقود املوقعة وبرنامج التنفيذ خالل 

ال�سنة املالية حمل التقدير . 

ب - تقدير تكاليف امل�سروعات اجلديدة فـي �سوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة 

التقدير . 

�لفرع �لثاين 

تنفيذ �مليز�نية

�ملـــادة ) 25 (

تبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �سهر يناير من كل �سنة ، وتنتهي فـي اليوم 

)31( احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها . 
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املـــادة ) 26 (

باعتمادات  االإنفاق  ي�صتمر   ، املالية  ال�صنة  بداية  الهيئة قبل  اإقرار ميزانية  فـي حال عدم 

�صهرية ي�صدر الرئي�س التنفيذي ب�صاأنها �صندات �صرف بن�صبة )12/1( من ميزانية ال�صنة 

املالية ال�صابقة ملواجهة النفقات املتكررة ، على اأن ت�صدد املبالغ التي اأنفقت على هذا الوجه 

من امليزانية اجلديدة بعد اإقرارها . 

املـــادة ) 27 (

ال يعفـي اعتماد امليزانية من وجوب االلتزام باأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول 

امليزانية من  تنفيذ  يتطلبه  اأم مبا  املالية  ال�صلطات  بتنظيم  متعلقا  ذلك  كان  �صواء   ، بها 

اإجراءات . 

املـــادة ) 28 (

يجوز للرئي�س التنفيذي جتاوز بنود االعتمادات املالية للهيئة اأو النقل من بند اإىل اآخر ، 

اأو من مادة اإىل اأخرى �صمن البند الواحد فـي االأحوال ، وبال�صروط االآتية : 

  اأ - اأن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة . 

 ب - اأن يكون النقل من املخ�ص�صات االإمنائية املعتمدة مل�صروع اإمنائي اإىل م�صروع اآخر ، 

       ب�صرط اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�صروع . 

ج - جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة الإن�صاء اأي م�صــروع اإمنائي فـي حدود )10%( ع�صــرة 

باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي خطة التنمية بعد موافقة وزارة املالية ، 

       وتعر�س طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�صبة على املجل�س . 

ويجوز للرئي�س التنفيذي طلب اعتمادات اإ�صافية من وزارة املالية فـي غري االأحوال الواردة 

فـي هذه املادة . 

الف�صل الثاين

املوارد والرقابة على حت�صيلها

املـــادة ) 29 (

يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة . 
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املـــادة ) 30 (

 يتم حت�صيل املوارد نقدا اأو ب�صيكات م�صتحقة الدفع اأو باأي اآلية اأخرى ، ووفقا لالأنظمة 

االإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة . 

ويجوز قبول خطابات ال�صمان التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�صلطنة ل�صمان �صداد 

املوارد امل�صتحقة . 

املـــادة ) 31 (

يجب على اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية عند حت�صيل اأي مبالغ ل�صالح الهيئة ، اتباع ما 

ياأتي : 

  اأ - اإ�صدار اإي�صال ر�صمي على النموذج املعتمد عن كل مبلغ يتم حت�صيله ، ويجب اأن 

يكون االإي�صال خمتوما بخامت الهيئة . 

ب - ا�صتيفــــاء االإي�صـــال لكافة البيانـــات املطلوبـــة ، وقيد املبالغ التي يتم حت�صيلهـــا 

باالأرقام واحلروف ، وفـي حال وجود اختالف بينهما ، يعتد باملبلغ املقيد باحلروف . 

ج - ت�صجيل املتح�صالت فـي ال�صجالت املخ�ص�صـة لذلك ، وفقا لالإجــراءات املعمــول 

بها فـي الهيئة . 

 د - اإيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�صاب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�س . 

املـــادة ) 32 (

ال�صيكات املرجتعة من امل�صارف لعدم �صرفها الأي �صبب من االأ�صباب ال ت�صتبعد قيمتها من 

 بر�صم 
“

�صيكات مرجتعة
“

احل�صابات التي قيدت فيها ، بل تقيد فـي ح�صاب معلق حتت ا�صم 

التح�صيــل . وعلى اجلهــة املخت�صــة بال�صــوؤون املالية اتخاذ االإجــراءات الالزمــة لتح�صيــل 

مبالغ ال�صيكات املرجتعة فورا . 

املـــادة ) 33 (

يجــب عند اإلغــاء اإي�صــال الأي �صبــب ، التاأ�صري على جميع الن�صــخ بكلمــة )ملغى( ، وحفــظ 

جميع الن�صخ امللغاة فـي دفرت االإي�صاالت املعد لهذا الغر�س . 
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املـــادة ) 34 (

دفاتر االإي�صاالت الر�صمية هي دفاتر مالية ذات قيمة ، وتكون عهدة لدى املحا�صب املخت�س 

باجلهــة املخت�صــة بال�صــوؤون املاليــة ، ويجب - فـي حالة تغييــر املحا�صــب - اإعــداد حم�صــر 

لت�صليم العهدة ملن يخلفه ، ويعتمد املح�صر من قبل املدير املايل . 

املـــادة ) 35 (

جتري اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية مقارنة ن�صف �صنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية 

املعتمدة ، وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة امل�صار اإليها ، وتعد تقريرا يو�صح 

اأ�صباب الزيادة اأو العجز ، مع بيان االإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد 

الفعلية . 

املـــادة ) 36 (

حتتفظ اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية ب�صجل حل�صر املبالغ التي مل يتم حت�صيلها من 

ال�صنة  املبالغ خالل �صهر يناير من  ، وتعد بيانا بهذه  املنتهية  املالية  ال�صنة  املوارد خالل 

التالية ، ويجب عليها متابعة حت�صيلها والتاأ�صري بال�صجل املخ�ص�س لذلك مبا يفيد اإمتام 

ويتم   ، املبالغ  هذه  من  حت�صيله  مت  مبا  �صنوي  ن�صف  تقريرا  تعد  كما   ، فعال  التح�صيل 

عر�صه على الرئي�س التنفيذي . 

املـــادة ) 37 (

تقوم اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية بدرا�صة اأ�صباب تعذر حت�صيل املوارد ، واتخاذ االإجراءات 

الالزمة ب�صاأنها ، واإعداد تقرير بذلك ، وعر�صه على الرئي�س التنفيذي . 

املـــادة ) 38 (

تودع النفقات امل�صرتدة فـي ح�صاب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف . 

املـــادة ) 39 (

تقيد النفقات امل�صرتدة على النحو االآتي : 

 اأ - باال�صتبعاد من البند الذي �صرفت منه ، اإذا مت ال�صرف واال�صرتداد خالل �صنة 

مالية واحدة . 
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ب - باالإ�صافة حل�صاب املوارد االأخرى اإذا كانت قد �صرفت خالل �صنة مالية �صابقة ، 

ومت اال�صرتداد فـي �صنة مالية تالية . 

وفـي احلالتني ، يجب ذكر رقم وتاريخ �صند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه . 

املـــادة ) 40 (

يلتزم كل من ت�صبب بخطئه العمدي اأو اإهماله اجل�صيم فـي �صرف اأي مبالغ بدون وجه حق 

برد قيمتها اإىل الهيئة . 

الف�صل الثالث

النفقات والرقابة على �صرفها

املـــادة ) 41 (

يتوىل الرئي�س التنفيذي اإخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة ، مبا 

ياأتي : 

 اأ - اأ�صماء املفو�صني باالإنفاق ، والوظيفة التي ي�صغلها كل منهم ، وحدود ال�صالحية 

املخولة لكل منهم ، ومناذج توقيعاتهم . 

ب - اأي تعديل فـي اأ�صخا�س املفو�صني باالإنفاق اأو حدود �صالحياتهم . 

املـــادة ) 42 (

يتوىل املفـــو�س باالإنفاق االرتباط بقيمـــة امل�صرتيـــات اأو تكاليــف اأداء اخلدمــات اأو تنفيـــذ 

االأعمال ، مع مراعاة ما ياأتي : 

فـي  بها  املعمول  والقرارات  واللوائح  القوانني  اأحكام  االرتباط مبراعاة  يتم  اأن   - اأ   

الهيئة والعقود املربمة فـي هذا ال�صاأن ، وغريها من القواعد واالأنظمة الواجبة 

التطبيق . 

ب - اأن يكون االرتباط باالإنفاق فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزانية ، وفـي حدود 

التكلفة املعتمدة بالن�صبة لتنفيذ وجتهيز امل�صروعات . 

 ج - اأن تقيد جميع االرتباطات )االلتزامات( املالية ب�صجل االرتباطات . 

-85-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املـــادة ) 43 (

 تقدم الفواتري بقيمة امل�صرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات اأو تنفيذ االأعمال اأو اأي نفقات 

اأخـــرى اإىل اجلهـــة املخت�صـــة بال�صـــوؤون املاليـــة ملراجعتها والتحقـــق من تطبيـــق القوانيـــن 

واالأنظمة املعمول بها ، واإعداد �صند ال�صرف الالزم ، وذلك خالل )14( اأربعة ع�صر يوما 

من تاريخ تقدميها م�صتوفاة . 

املـــادة ) 44 (

تعد �صندات ال�صرف مبراعاة ما ياأتي : 

 اأ - تقدمي ال�صند اإىل التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي مرفقا به جميع 

امل�صتنـــدات املوؤيـــدة لل�صـــرف ، التي تو�صـــح تفا�صيــل امل�صروفـــات ب�صـــورة ي�صهـــل 

تدقيقها ، وت�صمل امل�صتندات االآتية : 

1 - العقد اأو الن�صخة االأ�صلية من اأمر ال�صراء . 

2 - فاتورة املورد . 

3 - حم�صــر فحـــ�س االأ�صنـــاف اأو ت�صلم االأعمـــال ، مت�صمنـــا ما يفيـــد مطابقتهـــا 

للموا�صفات املطلوبة . 

4 - �صند اإ�صافة االأ�صناف اإىل املخازن . 

5 - اأي م�صتندات اأخرى تكون موؤيدة لل�صرف . 

ب - اأن يكون ال�صند موقعا من قبل املفو�س باالإنفاق وخمتوما بخامت الهيئة . 

ج - اأن يكون توقيع املفو�س باالإنفاق على كافة ن�صخ �صندات ال�صرف خطيا . 

املـــادة ) 45 (

ي�صدر الرئي�س التنفيذي التعليمات اخلا�صة باإجراءات ال�صرف وتدقيق املعامالت وتق�صيم 

النفقات وحتديد طبيعتها ، ويتم ال�صرف مبوجب امل�صتندات املالية بعد تدقيقها واإجازتها 

من املفو�س باالإنفاق . 

املـــادة ) 46 (

البيانات اخلا�صة بجميع  اأن تتحقق من قيد  املالية  بال�صوؤون  يجب على اجلهة املخت�صة 

�صندات ال�صرف ، ويراعى ب�صفة خا�صة ما ياأتي : 
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  اأ - ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية . 

ب - قيد البيانات اخلا�صة بجميع �صندات ال�صرف اأوال باأول . 

املـــادة ) 47 (

فـي حال فقد اأو تلف اأي من امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف ، ترفق ن�صخة منها ب�صند ال�صرف 

ب�صرط اأن يقر املدير املايل على الن�صخة باأن القيمة املطلوبة مل ي�صبق �صرفها باأي �صند 

�صرف اآخر . 

املـــادة ) 48 (

االأحكام  تفادي  بق�صد   ، الواحد  الطلب  قيمة  �صرف  جتزئة  اأو  االرتباط  جتزئة  يحظر 

املتعلقة باحلد االأعلى املقرر ل�صالحية املفو�س باالإنفاق . 

املـــادة ) 49 (

يتعني عند اإعداد �صند ال�صرف من قبل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية خ�صم ما قد يكون 

للم�صتفيد خ�صما  امل�صتحق  املبلغ  اإجمايل  ويقيد   ، الهيئة  ل�صالح  امل�صتفيد  على  م�صتحقا 

على بنود ال�صرف ، ويقيد املبلغ امل�صتحق عليه اإما باال�صتبعاد من البند ال�صابق ال�صرف 

منه ، واإما باالإ�صافة حل�صاب االإيراد املخ�ص�س لذلك . 

املـــادة ) 50 (

يكون �صرف قيمة ال�صندات باإحدى الطرق االآتية : 

 اأ - نقدا اأو ب�صيكات مقابل التوقيع على ال�صند بالت�صلم �صواء باالإم�صاء اأو بب�صمة 

اإبهام اليد مقرونا باال�صم الوا�صح ، وبعد التحقق من �صخ�صية املت�صلم . 

ب - حتويل املبلغ اإىل ح�صاب امل�صتفيد فـي امل�صرف املحدد من قبله . 

املـــادة ) 51 (

تختــم اجلهــة املخت�صــة بال�صــوؤون املالية عند ال�صــرف مبا�صــرة جميع امل�صتنــدات املدفوعــة 

والفواتري املوؤيدة لها بخامت خا�س يحمل كلمة )مدفوع( ، مقرونا بالتاريخ . 

املـــادة ) 52 (

تفتح االعتمادات امل�صتندية للهيئة من قبل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية مبوجب �صندات 

�صرف غري قابلة للدفع ت�صدر بقيمة االعتماد ، وم�صاريف التاأمني . 
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وتراعي اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية االأ�ص�س االآتية عند اخل�صم على بند امل�صروفات 

والراأ�س مالية غري  للم�صروفات اجلارية  بالن�صبة  امل�صتندية  اأر�صدة االعتمادات  وت�صوية 

املرتبطة بامل�صروعات : 

 اأ - عند فتح االعتماد امل�صتندي ، تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�س 

لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة اإىل ح�صاب معلق دائن ب�صجل االإ�صناد العام . 

ب - فـي حال ت�صلم اإ�صعار من امل�صرف يفيد خ�صم اأي مبالغ تخ�س االعتماد امل�صتندي ، 

       يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�صاب املعلق امل�صار اإليه . 

اإقفالها فـي العام  ج - تتم ت�صوية االأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�صتندية التي يتم 

نف�صه با�صتبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�س لذلك . 

 د - االعتمادات امل�صتندية التي متتد الأكرث من �صنة مالية تتم ت�صوية اأر�صدتها الدائنة 

فـي نهاية كل عام با�صتبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�س لذلك بامليزانية ، ثم 

اإجراء قيود عك�صية لتلك القيود فـي بداية العام التايل ، وعند اإقفال االعتمادات 

املخ�ص�س  امل�صروف  بند  من  باال�صتبعاد  الدائنة  اأر�صدتها  ت�صوى   ، امل�صتندية 

لذلك بامليزانية . 

املـــادة ) 53 (

ت�صـرف الرواتب للموظفني خالل االأيام الع�صـرة االأخرية من ال�صهر الذي ا�صتحقت عنه ، 

فاإذا وقعت هذه االأيام خالل اإجازة ر�صمية ، يتم ال�صرف فـي اآخر يوم عمل �صابق على االإجازة . 

ويجوز �صرف الرواتب مقدما ، عند قيام املوظف باإجازته االعتيادية اأو فـي حالة تقدمي 

مواعيد �صرف الرواتب مبنا�صبة االأعياد الوطنية والر�صمية . 

ويتم �صرف رواتب املوظفني بتحويلها اإىل ح�صاباتهم امل�صرفية . 

املـــادة ) 54 (

على الهيئة عند ا�صتخراج تذاكر ال�صفر بالطائرات ، التعامل مع �صركات النقل الوطنية 

التذاكر  ا�صتخراج  حالة  فـي  متنح  التي  التخفي�صات  من  واال�صتفادة   ، ذلك  اأمكن  كلما 

لفرتات حمددة . 

-88-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املـــادة ) 55 (

يراعى عند ا�صتئجار م�صاكن للموظفني ما ياأتي : 

 اأ - االلتزام باملبالغ املحددة فـي القرارات ال�صادرة من وزارة املالية فـي هذا ال�صاأن . 

ب - اأن يكون عقد االإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة . 

ج - يجوز �صرف االأجرة مقدما عن املدة التي يتفق عليها على اأال تتجاوز �صنة واحدة 

على االأكرث ، بعد التاأكد من ت�صجيل عقود االإيجار لدى البلدية املخت�صة ، و�صداد 

الر�صوم املقررة . 

املـــادة ) 56 (

اأن تربم عقود الت�صغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ، ملدة تتجاوز ال�صنة  يجوز للهيئة 

املالية اإذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�س بامليزانية . 

املـــادة ) 57 (

مع مراعاة اأحكام العقود املربمة ، يجوز للهيئة ت�صكني املوظف عند بدء تعيينه اأو التعاقد 

معه باأحد الفنادق ملدة ال تتجاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ و�صوله اإىل ال�صلطنة ، 

ويجـــوز مدهــا مبــا ال يزيــد على )30( ثالثيــن يومــا مبوافقــة الرئيــ�س التنفيــذي ، تتحمــل 

خاللها الهيئة تكاليف االإقامة فـي الفندق بالكامل ، باالإ�صافة اإىل )50%( خم�صني باملائة 

من نفقات املاأكل وامل�صروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�س ، وفـي حالة زيادة املدة على ذلك 

يتحمل املوظف هذه التكاليف والنفقات كاملة . 

املـــادة ) 58 (

يجب على اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية اأن تتحقق قبل �صرف �صندات ال�صرف املتعلقة 

بتنفيذ وجتهيز امل�صروعات مما ياأتي : 

املبلغ  ل�صداد  للعقد  املخ�ص�س  االرتباط  املخ�ص�صــات وكفايــة ر�صيد مبلغ  توفــر   - اأ 

املطلوب . 

ب - اإر�صال العقود اإىل وزارة املالية للم�صادقة عليها ، اإذا زادت قيمتها على )100.000( 

مائة األف ريال عماين . 
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ج - تقدمي �ضهادة اأعمال من اال�ضت�ضاري ح�ضب النموذج املعد لذلك مت�ضمنا ما يفيد 

قيامه مبراجعة دفعات املقاول ، واعتماد ا�ضتحقاقها للدفع . 

 د - قيد رقم االلتزام )االرتباط( فـي اخلانة املخ�ض�ضة لذلك ب�ضند ال�ضرف . 

املـــادة ) 59 (

ترد الر�ضوم وغريها من املبالغ التي �ضبق حت�ضيلها ل�ضالح الهيئة كاإيرادات ، اإذا ثبت اأن 

الوفاء بها مت بغري وجه حق ، وذلك وفقا للقواعد االآتية : 

 اأ - يقدم طلب اال�ضرتداد خالل مدة التقادم املقررة قانونا ، موؤيدا بامل�ضتندات للمدير 

املايل الذي يجب عليه اإثبات تاريخ ت�ضلم الطلب . 

ب - يتوىل املديــر املايل بالتن�ضيق مع التق�ضيمات االإداريـة املخت�ضــة بالهيئــة درا�ضــة 

طلب اال�ضرتداد املقدم من حيث توفر ال�ضند القانوين له . 

ج - حتـــال تو�ضيات املدير املايل اإىل التق�ضيم االإداري املختـــ�ص بالتدقيـــق الداخلي 

لدرا�ضة الطلب ، والتاأكد من ا�ضتيفاء ال�ضروط القانونية لال�ضرتداد ، ثم يعر�ص 

االأمر على الرئي�ص التنفيذي لالعتماد . 

يتم رد املبلغ بعد موافقة الرئي�ص التنفيذي ، اأو من يفو�ضه اإذا كانت قيمة الر�ضوم   د - 

 ، األـــف ريـــال عمانــي  املبالــغ املطلوب ردهــا ال تزيد على )1000(  اأو غريهــا من 

ومبوافقة وزارة املالية ، اإذا كانت تزيد على )1000( األف ريال عماين . 

املـــادة ) 60 (

يراعى عند اإبرام العقود االآتي : 

 اأ - اتباع االإجراءات القانونية املقررة . 

ب - اأال تتجاوز قيمة العقـــد اأو االلتـــزام ، االعتمـــادات واملخ�ض�ضـــات املدرجـــة مبيزانيـــة 

الهيئة . 

ويجب عند مراجعة العقــود امل�ضار اإليها التحقــق من اأنها ال تت�ضمــن اإعفــاء املتعاقــد مع 

الهيئة من ال�ضرائب اأو الر�ضوم امللزم باأدائها قانونا . 
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املـــادة ) 61 (

يتوىل الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه التوقيع على العقود التي يتم اإبرامها با�صم الهيئة ، 

وذلك بعد اتخاذ االإجراءات القانونية املقررة . 

الف�صل الرابع

التقارير الدورية واحل�صاب اخلتامي

املـــادة ) 62 (

تعد اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية فـي نهاية كل �صهر ك�صف ح�صاب يو�صح املركز املايل 

للهيئة ، واملعامالت التي متت حتى نهاية ال�صهر ، ويت�صمن ما ياأتي : 

 اأ - االإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�صها . 

 ب - امل�صروفــــات اجلاريـــة والـــراأ�س ماليـــة مقارنـــة باملخ�ص�صـــــات املدرجـــــة بامليزانيــــة 

عن ذات املدة . 

ج - اأر�صدة ح�صابات ال�صلف امل�صتدمية وال�صلف املوؤقتة . 

 د - اأر�صدة احل�صابات املعلقة املدينة والدائنة . 

هـ - اأر�صدة احل�صابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف . 

ويعر�س ك�صف ح�صاب املركز املايل على الرئيـــــ�س التنفيــــذي فـي موعد ال يتجـــاوز اليوم 

العا�صر من ال�صهر التايل لل�صهر الذي يعد ك�صف احل�صاب عنه . 

املـــادة ) 63 (

جتري اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية مطابقة �صهرية بني الوارد فـي �صجالت الهيئة لدى 

امل�صارف والوارد فـي ك�صوف ح�صابات امل�صارف ، وتعد قوائم الت�صوية الالزمة لذلك . 

املـــادة ) 64 (

تعد اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية احل�صــــاب اخلتامي للهيئـــة خالل �صهريـــن من تاريخ 

انتهاء ال�صنة املالية ، مع مراعاة االآتي : 

 اأ - اأن يت�صمن االإيرادات وامل�صروفات الفعلية للهيئة موزعة على اأبواب امليزانية . 

والقرارات  واللوائح  واالأنظمة  القوانني  توجب  ما  كل  الهيئة  ت�صمني ح�صابات   - ب 

اإثباته فيها . 
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 ج - اأن يو�صح احل�صاب اخلتامي االأرقام الفعلية عن ال�صنة املالية ال�صابقة . 

ويعر�س احل�صاب اخلتامي على املدير العام ، متهيدا لعر�صه على الرئي�س التنفيذي . 

املـــادة ) 65 (

يعد التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�صاب اخلتامي ، 

القوانني  الأحكام  مالية  يظهر من خمالفات  قد  ما  ملعاجلة  الالزمة  التو�صيات  مت�صمنا 

واللوائــح ، ويعــر�س التقرير على الرئيــ�س التنفيــذي ، متهيــدا لعــر�س احل�صــاب اخلتامــي 

على املجل�س للموافقة عليه ، واعتماده قبل رفعه اإىل وزارة املالية . 

املـــادة ) 66 (

تر�صــل الهيئــة ن�صخــة من احل�صــاب اخلتامــي بعــد املوافقـــة عليــه من قبل املجلـــ�س اإىل كل 

من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة خالل مدة اأق�صاها )4( اأربعة اأ�صهر 

من تاريخ انتهاء ال�صنة املالية . 

الف�صل اخلام�س

فتح ح�صابات الهيئة لدى امل�صارف

املـــادة ) 67 (

يحدد الرئي�س التنفيذي ، بعد التن�صيق مع وزارة املالية ، امل�صارف العاملة فـي ال�صلطنة 

التي تفتح فيها ح�صابات الهيئة ، وتودع فيها جميع االأموال الواردة للهيئة ، ويتم ال�صرف 

منها . 

املـــادة ) 68 (

يراعى عند فتح احل�صابات لدى امل�صارف اأال تزيد ن�صبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى اأي 

م�صرف على )10%( ع�صرة باملائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية 

ال�صنة املالية ال�صابقة على االإيداع ، وعلى الهيئة اإخطار وزارة املالية باحل�صابات املفتوحة 

با�صمها لدى امل�صارف املختلفة ، وباأنواعها ، والغر�س من كل منها ، و�صعر الفائدة املتفق 

عليه . 
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املـــادة ) 69 (

اأو االإيداع على احل�صابات  اأو التحويل  اأو �صندات ال�صرف  اإ�صدار ال�صيكات  اأن يكون  يجب 

املفتوحة با�صم الهيئة بتوقيعني على االأقل ، اأحدهما املدير املايل ، واالآخر اأمني اخلزينة 

اأو املوظف املخت�س بال�صوؤون املالية ، ويجوز للرئي�س التنفيذي عند ال�صرورة ، فـي حالة 

غياب اأحد هوؤالء ، تفوي�س �صخ�س اآخر بالتوقيع . 

املـــادة ) 70 (

ال يجوز ال�صحب على املك�صوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيئة . 

الف�صل ال�صاد�س

ال�صلف

الفرع الأول

 اأحكام عامة لل�صلف امل�صتدمية واملوؤقتة

املـــادة ) 71 (

التي يتعذر فيها  النفقات  اأنواع  التي تخ�ص�س ملواجهة بع�س  املبالغ  بال�صلف تلك  يق�صد 

ال�صرف باتباع االإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�صتدمية ، واإما موؤقتة . 

وتخ�ص�س ال�صلف امل�صتدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية اأو غريها من امل�صروفات االأخرى 

ال�صلفة فـي حاالت خا�صة معينة  التي يتقرر �صرفها من  امل�صروفات  اأو  القيمة  حمدودة 

بعد موافقة الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه ، وي�صتعا�س امل�صروف من ال�صلفة كلما بلغ 

)25%( خم�صــة وع�صريــن باملائة من قيمة ال�صلفــة اأو اأكثـر ، وال ت�صوى اإال فـي نهاية ال�صنــة 

املاليــة اأو عند اإلغائها . 

امل�صروف منها مبجرد  ا�صتعا�صة  ، وت�صوى دون  املوؤقتة لغر�س حمدد  ال�صلف  وتخ�ص�س 

انتهاء هذا الغر�س اأو خالل )3( ثالثة اأ�صهر على االأكرث من تاريخ منح ال�صلفة ، ويجوز 

متديد هذه املدة مبوافقة م�صبقة من املدير املايل . 

املـــادة ) 72 (

 عند منح ال�صلفة اإىل اأي جهة فـي الهيئة تقيد قيمتها �صمن جمموعة ال�صلف امل�صتدمية 

اأو املوؤقتة باحل�صابات املخ�ص�صة لذلك . 

-93-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

وعند ت�صلم اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية لطلب ا�صتعا�صة ال�صلفة امل�صتدمية اأو تقرير 

ال�صلفة من  الفعلي من  امل�صروف  ، تقوم بخ�صم قيمة  املوؤقتة  ال�صلفة  ت�صوية م�صروفات 

البند املخ�ص�س مبيزانية الهيئة . 

املـــادة ) 73 (

تعـــد اجلهـــة املخت�صـــة بال�صــوؤون املاليــة �صجـــال عامـــا لل�صلـــف امل�صتدميــة ، واآخر للموؤقتــة 

املمنوحـــة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق الأحكام هذه الالئحـــة ، وتقيـــد فيهما جميـــع 

البيانات املتعلقة بتلك ال�صلف ، ومن واقع بيانات هذين ال�صجلني تتوىل اجلهة املخت�صة 

بال�صوؤون املالية اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأمني على مبالغ ال�صلف تاأمينا �صامال �صد 

االختال�س اأو ال�صرقة اأو غري ذلك من االأخطار . 

الفرع الثاين

ال�صلف امل�صتدمية

املـــادة ) 74 (

ال�صلفـــة امل�صتدميـــة ح�صب متطلبات  جتري اجلهات املعنية بالهيئة درا�صة لتحديد قيمة 

العمل بها ، بحيث ال تزيد على متو�صط امل�صروف منها خالل )3( ثالثة اأ�صهر ، وتتقدم 

ال�صلفة طبقا الأحكام  املالية بالطلب الالزم للح�صول على  اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون 

هذه الالئحة ، وترفق بالطلب �صند �صرف ال�صلفة با�صم املوظف املخت�س بها . 

وتتوىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية درا�صة الطلب امل�صار اإليه ، وحتديد مبلغ ال�صلفة 

الذي تقرره ، واإخطار اجلهة املعنية فـي الهيئة به ، وفـي حالة تعديل مبلغ ال�صلفة املطلوبة 

املخت�صة  ال�صلطـــة  اأقرته  ملا  وفقا   ، قيمته  لتعديل  املعنيـــة  اجلهـــة  اإىل  ال�صرف  �صند  يرد 

بال�صوؤون املالية ، ثم ير�صل ال�صند اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية ، ل�صرف قيمته بعد 

مراجعته مبعرفة التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي ، وعند ت�صلم اجلهة املعنية 

ملبلغ ال�صلفة تقوم بقيده �صمن ك�صف م�صـــــــروفات ال�صلفة امل�صتدمية ، ويودع مبلغ ال�صلفة 

اإذا جاوز )5000( خم�صة اآالف ريال عماين فـي اأحد امل�صارف املحلية فـي ح�صاب خا�س يفتح 

لهذا الغر�س ، فاإذا كان املبلغ يقل عن ذلك ، يودع فـي خزينة الهيئة . 
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املـــادة ) 75 (

يتم ال�صرف من ال�صلفة امل�صتدمية مبوجب �صندات ال�صرف التي يتم اعتمادها من اجلهة 

اإمتام ال�صرف بخامت خا�س يحمل  ال�صندات فور  ، وتختم هذه  املالية  بال�صوؤون  املخت�صة 

كلمة )�صرف ، اأو دفع( ، مقرونا بالتاريخ ، وتعطى اأرقاما م�صل�صلة �صنوية ، ويتوىل اأمني 

اخلزينة اأو املوظف املخت�س بال�صلفة ت�صجيل املبالغ امل�صروفة اأوال باأول من واقع �صندات 

ال�صرف فـي ك�صف م�صروفات ال�صلفة امل�صتدمية . 

املـــادة ) 76 (

يراعى عند ال�صرف من ال�صلفة امل�صتدمية ما ياأتي : 

  اأ - اأال يجاوز املبلغ امل�صـروف )200( مائتي ريال عماين فـي املرة الواحدة . 

ب - اأال ت�صرف اأي رواتب اأو عالوات اأو بدالت اأو اأي تكاليف اأخرى متعلقة بها من 

اأجور العمال املوؤقتني امل�صروفة عن مدة ت�صغيل تقل  ال�صلفة ، وذلك فيما عدا 

عن )15( خم�صة ع�صر يوما . 

 ج - اأال يتم �صرف اأي مبلغ لذوي ال�صاأن اإال اإذا كان م�صتحقا له ، طبقا الأحكام القوانني 

واملرا�صيم ال�صلطانية اأو اللوائح اأو القرارات اأو االأنظمة اأو العقود ال�صارية . 

 د - اأال يتم �صرف اأي �صلف �صخ�صية ملوظفـي الهيئة اأو غريهم . 

ويجوز ا�صتثناء من القواعد املتقدمة ، �صرف بدالت ال�صفر والتدريب من ال�صلف امل�صتدمية 

ملوظفـي الهيئة مهما بلغت قيمتها . 

املـــادة ) 77 (

ال يجوز �صرف �صلفة مقدمة حتت ح�صاب الراتب اأو االأجر ، اإال وفقا لل�صوابط واالإجراءات 

االآتية : 

 اأ - ال يجــــوز منح ال�صلفـــة اإال عنــد البــدء فـي اإجـــراءات التعييـــن اأو التعاقــــد ، وبنــــاء 

       على طلب يقدمه املوظف اإىل املدير املايل . 

ب - يكون �صرف ال�صلفة فـي حدود ن�صف الراتب اأو االأجر االأ�صا�صي ال�صهري امل�صتحق 

للموظف . 
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ج - يكون منح ال�صلفة اإىل املوظف غري العماين الذي يتم التعاقد معه ح�صب اأجره 

اأو راتبه ال�صهري . 

اإليه مبا يفيد  د - يتم ال�صرف اإىل املوظف مقابل توقيعه على طلب ال�صلفة امل�صار 

ت�صلمه قيمة ال�صلفة ، وبقبوله خ�صمها من الراتب اأو االأجر امل�صتحق له خالل 

مدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�صهر . 

املـــادة ) 78 (

اإىل اجلهة  يتقدم  اأن   ، امل�صتدمية  بال�صلفة  املخت�س  املوظف  اأو  اأمني اخلزينة   يجب على 

املخت�صة بال�صوؤون املالية بطلب ا�صتعا�صة املبالغ امل�صروفة من ال�صلفة امل�صتدمية كلما بلغ 

جمموع ما �صرف منها )25%( خم�صة وع�صرين باملائة من قيمتها . 

ويجب اأن يرفق بالطلب امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف ، ملراجعتها واإعداد �صند ال�صرف الالزم 

املايل  املدير  اأو  التنفيذي  الرئي�س  من  اعتماده  بعد   ، لال�صتعا�صة  املطلوب  املبلغ  بقيمة 

بح�صب االأحوال . 

املـــادة ) 79 (

تتم ت�صوية ال�صلفـــة امل�صتدميـــة فـي )31( دي�صمرب من كل عام ، وذلك بتقديـــم امل�صتندات 

املوؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�صلفة اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية م�صحوبة مبا 

ياأتي : 

 اأ - �صهادة من امل�صرف املودعة لديه ال�صلفة ، تو�صح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور ، 

وك�صف الت�صوية بني ر�صيد هذه ال�صهادة ، والر�صيد الدفرتي ب�صجالت اجلهة 

املعنية بالهيئة . 

بح�صب  املايل  املدير  اأو  العام  املدير  اأو  التنفيذي  الرئي�س  من  معتمدة  �صهادة   - ب 

االأحوال ، تو�صح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�صلفة فـي )31( دي�صمبـر . 

وفـي جميع االأحوال ، يجب اأن يخ�صم من مبلغ ال�صلفة امل�صتدمية الذي يتقرر منحه الأي 

تق�صيم تنظيمي بالهيئة فـي ال�صنة املالية التالية ، ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�صلفة 

من واقع ال�صهادة املعتمدة . 
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الفرع الثالث

ال�صلف املوؤقتة

املـــادة ) 80 (

يقدم طلب احل�صول على ال�صلفـــة املوؤقتـــة اإىل اجلهة املخت�صة بال�صـــوؤون املاليـــة مت�صمنـــا 

حتديد مبلغ ال�صلفة ، والغر�س الذي ت�صرف من اأجله ، مرفقا به �صند �صرف ال�صلفة با�صم 

املوظف املخت�س بها . 

 ، املوؤقتـــة  ال�صلفـــة  الطلب لتحديد مبلغ  بدرا�صة  املالية  بال�صـــوؤون  املخت�صة  وتقوم اجلهة 

حال  وفـي   ، بذلك  املخت�س  التنظيمي  التق�صيم  ويخطر   ، املخت�صة  ال�صلطة  من  ويعتمد 

تعديل مبلغ ال�صلفة املطلوبة ، يرد �صند ال�صرف اإىل التق�صيم التنظيمي املخت�س لتعديل 

قيمته وفقا ملا اعتمدته ال�صلطة املخت�صة ، واإر�صاله اإىل اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية . 

 ، املوؤقتة  ال�صلف  ب�صجل  بها  املتعلقة  والبيانات  ال�صلفة  مبلغ  قيد  املخت�س  املوظف  وعلى 

وذلك عند ت�صلمها من اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية ، وعند ت�صويتها طبقا الأحكام هذه 

الالئحة . 

وال يجوز اأن تخ�ص�س اأكرث من �صلفة واحدة لغر�س واحد . 

املـــادة ) 81 (

يراعى عند ال�صرف من ال�صلفة املوؤقتة وت�صويتها ما ياأتي : 

اأ - ال يجوز ال�صرف من ال�صلفة املوؤقتة ، اإال للغر�س الذي خ�ص�صت من اأجله . 

ب - اأال يتم �صــرف اأي مبلـــغ لـــذوي ال�صـــاأن ، اإال اإذا كـــان م�صتحقـــا لهم طبقـــا الأحكـــام 

القوانيـــن واملرا�صيـــم ال�صلطانيـــة اأو اللوائـــح اأو القـــرارات اأو االأنظمــة املعمــول بها 

       اأو العقود ال�صارية . 

ويجب عند انتهاء الغر�س من ال�صلفة ، قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�صوية م�صروفات 

�صلفة موؤقتة على اأن يرفق به جميع امل�صتندات املوؤيدة لل�صرف ، ويبني فـي هذا التقرير 

ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�صلفة ، اأو املبلغ املطلوب ا�صرتداده بح�صب االأحوال . 
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املـــادة ) 82 (

يتوىل التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�صلفة املوؤقتة �صهريا ، فاإذا 

تبني من اجلرد انتهاء الغر�س الذي خ�ص�صت من اأجله ال�صلفة ، تتخذ االإجراءات الالزمة 

لت�صويتها فورا . 

واإذا تبني وجود عجز فـي الر�صيد ، فيلتزم املوظف املخت�س بال�صلفة ب�صداده فورا ، وعلى 

واإعداد مذكرة   ، العجز  اأ�صباب هذا  ملعرفة  الالزمة  التحقيقات  اأن جتري  املعنية  الوحدة 

بذلك لعر�صها على الرئي�س التنفيذي ، التخاذ ما يراه منا�صبا فـي �صاأنها ، وفقا للقوانني 

واللوائح املعمول بها . 

الف�صل ال�صابع

 التاأمينات

املـــادة ) 83 (

وتودع   ، النقدية  التاأمينات  مبالغ  من  تت�صلمه  ما  بقيمة  ر�صمية  اإي�صاالت  الهيئة  ت�صدر 

هذه املبالغ فـي ح�صاب خا�س يفتح لهذا الغر�س فـي اأحد امل�صارف املحلية ، طبقا للقواعد 

واالإجراءات املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة . 

املـــادة ) 84 (

 يتم رفع قيمة التاأمينات النقدية فـي ح�صاب االأمانات ، وتقيد فـي �صجل خا�س يو�صح به 

ا�صم مقدم التاأمني ، ومبلغه ، والغر�س منه ، واملدة املحددة له ، اإن وجدت ، ورقم وتاريخ 

االإي�صال الر�صمي بالت�صلم ، ورقم �صند ا�صرتداده . 

املـــادة ) 85 (

يكون رد التاأمينات املوؤقتة والنهائية ، وفقا لالأحكام املن�صو�س عليها فـي القوانني واللوائح 

املعمـــول بها اأو العقود املبــرمة مع الهيئة ، وفيما عـــدا ذلك ، ال يجوز رد التاأمينات اإال بناء 

به  ويرفق   ،  - مدتها  اأو  منها  الغر�س  انتهاء  بعد   - ال�صاأن  �صاحب  من  يقدم  طلب  على 

االإي�صال الدال على ال�صداد ، وبعد موافقة املدير املايل . 
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الف�صل الثامن

خزائن الهيئة

املـــادة ) 86 (

يكون خلزائن الهيئة اأمناء ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي ، اأو من يفو�صه ، 

ويكونون تابعني مبا�صرة للمدير املايل . 

ويجوز اأن يكون الأمني اخلزينة م�صاعد اأو اأكرث ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي 

اأو من يفو�صه ، على اأن يبا�صر م�صاعد اأمني اخلزينة االخت�صا�صات املقررة الأمني اخلزينة 

فـي حالة غيابه . 

املـــادة ) 87 (

حتفظ فـي خزائن الهيئة االأوراق النقدية وال�صيكات التي تورد اإليها من م�صادر التوريد 

املختلفة ، كما يحفظ فيها اأي حمرر ذي قيمة . 

املـــادة ) 88 (

على اأمني اخلزينة اإعداد ما ياأتي : 

 اأ - ك�صوف باحلركة اليومية للخزينة مو�صحا بها الر�صيد النقدي والعهد النقدية ، 

وال�صرف  الت�صلم  اأوراق  مع  املالية  بال�صوؤون  املخت�صة  اجلهة  يوميا من  تراجع       

والتوريد ، ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�صيد الدفرتي ، والر�صيد الفعلي . 

ب - ك�صوف بجميع ال�صيكات املحفوظة باخلزينة ، مرتبة ح�صب تواريخ اال�صتحقاق 

ملتابعة حت�صيلها اأو توريدها للبنك فـي مواعيدها . 

املـــادة ) 89 (

بخزينة  الغري  قيمة تخ�س  ذات  م�صتندات  اأو  مبالغ  اأي  اإيداع  اأمني اخلزينة  على  يحظر 

الهيئة  تتقا�صاها  التي  املتح�صالت  اأو  االإيرادات  من  ال�صرف  عليه  يحظر  كما   ، الهيئة 

مقابل ما توؤديه من خدمات . 

املـــادة ) 90 (

اأمني اخلزينة م�صوؤول م�صوؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود اأو �صيكات اأو اأي حمرر ذي 

قيمة ، وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �صخ�صيا ، كما يكون م�صوؤوال بالت�صامن 
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اخلا�صة  التعليمات  تنفيذ  وعليه   ، م�صاعده  اإىل  عهدته  من  ت�صلم  فرعية  عهدة  كل  عن 

باخلزينة والتي ت�صدر فـي هذا ال�صاأن ، وفـي حالة خروج اأمني اخلزينة فـي اإجازة اأو تغيريه 

اأو انتهاء خدمته ، يتم نقل عهدة اخلزينة اإىل من يحل حمله بعد اإجراء جرد فعلي مبعرفة 

التق�صيم االإداري املخت�س بالتدقيق الداخلي . 

املـــادة ) 91 (

يقوم الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه ، بتكليف اأحد موظفـي التق�صيم االإداري املخت�س 

بالتدقيق الداخلي ، جلرد جميع حمتويات اخلزينة فـي مواعيد غري منتظمة . 

املـــادة ) 92 (

ت�صكل بقرار من الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه جلنة مكونة من اأحد موظفـي التق�صيم 

حمتويات  جلرد   ، املالية  بال�صوؤون  املخت�صة  واجلهة  الداخلي  بالتدقيق  املخت�س  االإداري 

اخلزينة فـي اآخر يوم عمل من ال�صنة املالية اأيا ما كان تاريخ اجلرد ال�صابق . 

اأو الزيادة ، يرفع االأمر من قبل رئي�س اللجنة اإىل املدير  وفـي حالة ظهور فرق بالعجز 

املايل التخاذ االإجراءات الالزمة لتحديد امل�صوؤولية ، مع اإخطار اجلهات املخت�صة بذلك . 

املـــادة ) 93 (

يطبق فـي �صاأن خزائن الهيئة ، اللوائح واملن�صورات املالية املعمول بها فـي اخلزائن احلكومية . 

الباب الرابع 

امل�صرتيات

املـــادة ) 94 (

يكون �صراء احتياجات الهيئة مبوجب اأوامر �صراء اأو اعتمادات م�صتندية ) اأو ما فـي حكمها( 

بعد اعتمادها من املفو�س باالإنفاق ، من ال�صوق املحلي اأو عن طريق اال�صترياد من اخلارج ، 

على اأن تكون للمنتجات املحلية اأولوية ال�صراء ، وفق القواعد املقررة قانونا . 

املـــادة ) 95 (

للرئي�س التنفيذي اأن يقوم بتفوي�س من يراه ب�صالحية اعتماد اأوامر ال�صراء ، مع مراعاة 

االلتزام بال�صالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�س . 
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املـــادة ) 96 (

اعتماد ال�سراء ي�ستلزم تنفيذه بوا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة ، وطبقا للإجراءات 

املن�ســو�ص عليهــا فـي هذه اللئحــة ، ويعترب املدير املايل م�ســـوؤوال عن �سحــة تنفيــذ هــذه 

االإجراءات . 

املـــادة ) 97 (

اأداء  اأو  ال�سراء  بالن�سبة لطلبات  يراعى   ، املبا�ســر  االإ�سنــاد  التعاقــد عن طريــق  فـي حالــة 

اخلدمات اأو تنفيذ االأعمال احل�سول على عر�ص واحد اإذا قلت القيمة عن )200( مائتي 

ريـــــال عمانــــي ، وعر�ســــني اثنني اإذا كانت القيمــــة ال تقــل عــن )200( مائتـي ريــال عمانــي ، 

وال تزيد على )2000( األفـي ريال عماين ، وثلثة عرو�ص اإذا كانت ال تقل عن )2000( األفـي 

ريال عماين ، وال تزيد على )10000( ع�سرة اآالف ريال عماين ، على اأن يتم اختيار اأف�سلها 

مع بيان االأ�سباب املوجبة لذلك . 

املـــادة ) 98 (

يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�سرورية ل�سري العمل ، وفـي حدود امليزانية 

املعتمدة ، وعلى اأ�سا�ص درا�سات واقعية يعدها التق�سيم االإداري املخت�ص بالهيئة مع مراعاة 

م�ستويــــات التخزيـــن ومعــــدالت اال�ستهـــلك ، وال يجـــوز التعاقـــد على اأ�سيـــاء يوجـــد منهــا 

فـي املخازن اأنواع مماثلة اأو بديلة عنها تفـي بالغر�ص . 

اأو طلب   - امل�ستوردة  اأو  املحلية   - الفعلية  الهيئة  �سراء احتياجات  �سيا�سة   ويكون حتديد 

اأداء اخلدمات اأو التعاقد بقرار من الرئي�ص التنفيذي اأو من يفو�سه بعد التاأكد من كفاية 

االعتمادات املخ�س�سة لذلك مبيزانية الهيئة . 

املـــادة ) 99 (

بال�سراء و�سع  املخت�ص  االإداري  التق�سيم  يتعني على   ، الهيئة  احتياجات  �سراء  قبل طرح 

ال�سروط  باأف�سل  امل�ستلزمات  الهيئة من  احتياجــات  لتوفيــر   ، لل�ســراء  منا�سبــة  �سيا�ســات 

واالأ�سعار ، ويتم تق�سيم تلك االأ�سياء اإىل جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ، 

ومقارنة اأ�سعارها ماليا ، ويكون الطرح على اأ�سا�ص موا�سفات فنية ومف�سلة ، يتم و�سعها 

، ويجوز  اأو جلنة فنية ذات خربة باالأ�سناف واالأعمال املطلوبة  مبعرفة موظفني فنيني 
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عند ال�صرورة اال�صتعانة باملكاتب اال�صت�صارية فـي ال�صلطنة اأو فـي اخلارج فـي اإعداد هذه 

املوا�صفات . 

وفـي احلـــاالت التي يتم الطـــرح فيها على اأ�صـــا�س عينـــات مبوا�صفــــات معينـــة ، يتم النـــ�س 

على وزنها ومقا�صها اأو حجمها وبيان نوع العبوات و�صعتها وموا�صفاتها فـي االأ�صناف التي 

يتم توريدها داخل عبوات . 

املـــادة ) 100 (

يتوىل التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء و�صع القيمة التقديرية للعملية مو�صوع التعاقد 

بحيث تكون مماثلة الأ�صعار ال�صوق عند الطرح ، وعليه فـي �صبيل ذلك القيام بالدرا�صات 

الالزمة بهدف التنبوؤ ، وجمع املعلومات عن االأ�صواق ، وم�صتلزمات العمل املتوفرة فيها التي 

حتتاج اإليها الهيئة ، وم�صتوى اأ�صعارها ، وكمياتها املعرو�صة فـي هذه االأ�صواق ، وم�صتوى 

جودتها واملوا�صفات املتوفرة فيها ، وامل�صتلزمات البديلة التي ميكن اأن حتل حملها بهدف 

تقليــل املخاطــر التي قد تتعــر�س لها الهيئــة فـي �صبيــل احتياجاتهــا من امل�صتلزمــات ، مع 

االأخذ فـي االعتبار العوامل املوؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد . 

املـــادة ) 101 (

يتوىل التق�صيـــم االإداري املختـــ�س بال�صـــراء ت�صلم طلبـــات ال�صراء اأو طلبات متويــن املخازن 

من خمتلف التق�صيمات االإدارية بالهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�س التخاذ االإجراءات 

الالزمة لتنفيذها بعد قيدها فـي ال�صجل املعد لذلك ، على اأن يقوم مبراجعة تلك الطلبات 

للتاأكد من مطابقتها لل�صيا�صة ال�صرائية املتبعة فـي الهيئة . 

املـــادة ) 102 (

يقوم التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء باتخاذ االإجراءات الالزمة الإ�صدار اأوامر ال�صراء 

على النمــوذج املعد لذلــك اإىل املورد اأو املقاول الذي تقرر اختياره وقبــول عر�صــه ، وقيدهــا 

فـي �صجل اأوامر ال�صراء ، ومتابعة تنفيذها . 

املـــادة ) 103 (

الكافية  والبيانات  االأ�صماء  لقيد  �صجل  بال�صراء  املخت�س  االإداري  التق�صيم  فـي  يخ�ص�س 

للموردين واملقاولني وبيوت اخلربة واال�صت�صاريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة ، للرجوع 
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اإليه عند ت�صليم طلبات ال�صراء واأداء اخلدمة الختيار املوردين اأو املقاولني املنا�صبني ممن 

يتعاملون فـي االأ�صناف اأو اخلدمات املطلوبة ، وفـي حالة عدم وجود املوردين اأو املقاولني 

املنا�صبني يتم اختيار موردين اأو مقاولني اآخرين ، على اأن تدرج اأ�صماوؤهم وبياناتهم فـي 

هذا ال�صجل ، كما يخ�ص�س �صجل اآخر لقيد املوردين اأو املقاولني املحظور التعامل معهم ، 

مع بيان اأ�صباب هذا احلظر . 

املـــادة ) 104 (

يخ�ص�س فـي التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء �صجل لقيد طلبات ال�صراء اأو اأداء اخلدمات ، 

وت�صجيل كافة البيانات املتعلقة بها ، وت�صمل : ) رقم الطلب امل�صل�صل ، وتاريخه ، واجلهة 

الطالبة ، وبيان امل�صرتيات اأو اخلدمات املطلوبة ، وتاريخ اإر�صال الطلب( . 

املـــادة ) 105 (

يخ�ص�س فـي التق�صيم االإداري املخت�س بال�صراء �صجل لقيد اأوامر ال�صراء ، وت�صجيل كافة 

البيانات املتعلقة بها ، وت�صمل : ) رقم وتاريخ اأمر ال�صراء ، وا�صم املورد ، وملخ�س االأ�صناف 

، وتاريخ  ، ورقم القيد ب�صجل االرتباطات  ال�صراء  اأمر  ، ومدة �صريان  ، وقيمتها  املطلوبة 

االإر�صال اإىل املورد ، ورقم وتاريخ اإذن الت�صلم ( . 

املـــادة ) 106 (

تعد اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية �صجال ملراقبة االرتباطات ، تقيد به ، من واقع بيانات 

اأمر  اأوامر ال�صراء ، القيمة فـي خانة املبلغ ، وفـي خانة البند املخت�س ، ثم تخ�صم قيمة 

ال�صراء من اأ�صل اعتماد البند املخت�س ، وي�صجل الباقي فـي خانة ر�صيد امليزانية ، ويراعى 

التاأ�صري على اأوامر ال�صراء مبا يفيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية ، اأو عدم 

كفايتها قبل الت�صديق عليها . 

املـــادة ) 107 (

يحظــر ال�صــراء اأو طلـــب اأداء اخلدمـــات اأو التعاقـــد اإال بعد التاأكـــد من كفاية االعتمــادات 

املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة ، وقيد القيمة ب�صجل مراقبة االرتباطات . 

-103-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

الباب اخلام�س

خمازن الهيئة واإدارة املوجودات

الف�صل الأول

املخازن

املـــادة ) 108 (

يكون للهيئة خمزن اأو اأكرث يتم فيه تخزين املواد ، ويجب اأن يتوافر فيه اال�صرتاطات الفنية 

الالزمة ، وب�صفة خا�صة ، ما يتعلق مبوقع املخزن ، وم�صاحته ، وت�صميمه ، وتخطيطه ، 

و�صهولة حفظ املواد ، ونقلها ، وتداولها ، ورقابتها ، واملحافظة عليها . 

املـــادة ) 109 (

تق�صم مواد املخازن اإىل ما ياأتي : 

 اأ - اأ�صناف م�صتدمية : وت�صمل املواد التي ال تفنى مبجرد اال�صتعمال ، وتقيد عند 

�صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�صلمها . 

ب - اأ�صناف معدة لال�صتهالك : وت�صمل املواد التي تفنى مبجرد ا�صتعمالها دون اأن 

يتخلف عنها بقايا من ذات نوعها . 

اأ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها  اأ�صناف غري �صاحلة لال�صتعمــال : وت�صمــل  ج - 

تالفة ، وال ميكن اإ�صالحها ، ويتم الت�صرف فيها بالبيع اأو االإتالف . 

املـــادة ) 110 (

يحظر حفظ اأي مواد ال تخ�س الهيئة باملخازن كالودائع واالأمانات ال�صخ�صية ، ويتحمل 

اأمني املخزن االأ�صرار املادية التي قد تنتج عن ذلك ، ويراعى التحقيق فـي اأ�صباب وجودها 

باملخزن ، ويرفع االأمر اإىل الرئي�س التنفيذي التخاذ االإجراء املنا�صب فـي هذا ال�صاأن . 

املـــادة ) 111 (

ت�صلم جميع املواد واالأ�صناف التي ترد اإىل الهيئة اإىل اأمني املخزن ، وذلك بعد معاينتها 

والتاأكد من �صالحيتها ، ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي اأوامر ال�صراء ، وبعد اتخاذ 

كافة االإجراءات اخلا�صة بالفح�س والت�صلم . 
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املـــادة ) 112 (

يكون اأمني املخزن م�صوؤوال عن جميع املواد املوجودة فـي عهدته باملخزن ، ويبا�صر باالإ�صافة 

اإىل الواجبات االأخرى املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة - الواجبات االآتية : 

اأ - االحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة لقيد عمليات االإ�صافة وال�صرف والر�صيد   

لهذه املادة . 

الدليل  ، وتطوير هذا  الهيئة  امل�صتخدمة فـي  املواد  ب - االحتفاظ بدليل ملوا�صفات 

كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 

ج - متابعة تزويد املخزن باملواد الالزمة لعمل الهيئة ، وب�صفة دائمة . 

د - �صرف املواد للتق�صيمات االإدارية الطالبة لها بعد اتباع االإجراءات الالزمة فـي 

هذا ال�صاأن . 

هـ - االحتفاظ ببطاقة العهد ال�صخ�صية للمواد التي ت�صــــرف للموظفني الأعمالهم 

الر�سمية . 

اأو تلف اأو هالك اأي مادة ،  و - اإبالغ مديــر الدائــرة امل�صوؤولة عن املخــزن عن فقــد 

واتخاذ االإجراءات الالزمة لتحديد اأ�صبـاب الفقد اأو التلف اأو الهالك . 

للهيئة  ال�صنوية  امليزانية  فـي م�صروع  اإدراجها  املطلوب  ز - تقدير قيمة االعتمادات 

لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�صنة املالية . 

املـــادة ) 113 (

يتعني عند فتح واإغالق املخزن مراعاة االآتي : 

 اأ - ال يجوز لغري اأمناء املخازن فتح اأو اإغالق املخازن . 

ب - يتم التعامل مع املخزن بعد امليعاد املحدد لبدء وقت العمل الر�صمي بن�صف �صاعة ، 

       وقبل امليعاد املحدد النتهائه بن�صف �صاعة . 

ويجوز عند االقت�صاء اأو فـي حاالت االأنواء املناخية اال�صتثنائية ، وبعد موافقة 

الرئي�س التنفيذي اأو من يفو�صه ، اأن يتم فتح املخزن لت�صلم املواد اأو �صرفها خالل 

االإجازات االأ�صبوعية اأو الر�صمية اأو فـي غري االأوقات املحددة للعمل باملخزن . 

  ج - يلتــــزم اأميـــن املخـــــزن عند مبا�صــــرة عمله اليومـــي وقبــل التعامـــل مع املوظفيــــن 

بالتحقق من �صالمة املخزن وحمتوياته . 
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 د - ال ي�صمح لغري موظفـي املخزن بالدخول فـي االأماكــن املخ�ص�صـــة حلفـــظ املـــواد ، 

املكان  امل�صروفــة منه فـي  املواد  ، وت�صليــم  املخــزن  اإىل  الـواردة  املواد       ويتــم ت�صلم 

املخ�ص�س لذلك باملخزن . 

املـــادة ) 114 (

يتعني على اأمني املخزن - فـي حالة ندبه اأو نقله اأو اإعارته اأو قيامه باإجازة ملدة جتاوز )15( 

خم�صة ع�صر يوما ، اأو انتهاء خدمته - ت�صليم ما بعهدته اإىل من يحل حملـــه حتت اإ�صراف 

 ، عليهـا  يوقع  ن�صخ  ثالث  من  يحرر   ، وت�صلم   ، ت�صلــيم  حم�صر  مبوجب   ، املبا�صر  رئي�صه 

ويعتمد من مدير الدائرة امل�صوؤولة عن املخزن ليحتفظ كل منهم بن�صخة . 

فاإذا مل يتم الت�صليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�صابقة الأي �صبب من االأ�صباب يعني 

حمل  يحل  ملن  وت�صليمها   ، املخزن  موجودات  جرد  على  ت�صرف  جلنة  التنفيذي  الرئي�س 

اأميـن املخزن ، على اأن يعتمد الرئي�س التنفيذي نتائج عمل اللجنة . 

املـــادة ) 115 (

عند قيام اأمني املخزن باإجازة تقل مدتها عن )15( خم�صة ع�صر يوما ت�صلم اإىل من يحل 

حمله كميات تكفـي ملواجهة طلبات ال�صرف العادية حلني عودته ، ويجوز عند االقت�صاء 

فتح املخزن مبعرفة الرئي�س املبا�صر الأمني املخزن ، وذلك ملواجهة �صرف الطلبات االإ�صافية 

العاجلة ، وعلى اأن يتم اإعداد حم�صر مبا مت من اإجراءات فـي هذه احلالة . 

املـــادة ) 116 (

يلتزم اأمني املخزن باتخاذ االإجراءات الالزمة لتزويد املخزن باالأ�صناف التي يبلغ ر�صيدها 

حدا م�صاويا حلد اإعادة الطلب منها . 

املـــادة ) 117 (

اأنواعها  فيه  يبني  توريد  اإذن  مبوجب  مبدئية  ب�صفة  املواد  بت�صلم  املخزن  اأمني  يخت�س 

، وال يجوز  املواد عهدة فـي حيازته  ، وتعترب هذه  اأخرى  واأو�صافها وكمياتها واأي بيانات 

ال�صرف منها اأو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية . 
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املـــادة ) 118 (

يحدد موعد فح�ص ومعاينة املواد خالل )3( ثالثة اأيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها 

من املخزن ، وذلك بالتفاق مع التق�سيم الإداري الطالب بالهيئة . 

املـــادة ) 119 (

ويبا�سر   ، رف�سها  تقرر  التي  تلك  عن  قبولها  تقرر  التي  املواد  فرز  املخزن  اأمني  يتوىل 

اإجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا لالإجراءات املقررة لذلك . 

وبالن�سبة للمواد املرفو�سة يتوىل املدير املخت�ص اإر�سال اإخطار للمورد ، يت�سمن ما ياأتي : 

  اأ - اأ�سباب الرف�ص . 

ب - تكليـــف املـــورد بنقـــل املـــواد املرفو�ســـة خـــالل املهلـــة التي حتــدد ، ويكون م�سوؤول 

       عن كل فقد اأو تلف اأو هالك قد يحدث فيها بعد انق�ساء هذه املهلة . 

ج - تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�سا عن تلك التي تقرر رف�سها ، وبالأ�سعار 

نف�سها . 

املـــادة ) 120 (

اإذن  املخزن مبوجب  اأو م�ساعدات �سمن موجودات  اأو معونات  الواردة كهدايا  املواد  تقيد 

توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة املدير املايل ، على اأن يراعى فـي ذلك 

القوانني والنظم احلكومية املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا اأو املعونات اأو امل�ساعدات . 

املـــادة ) 121 (

تالئم  بطريقة  لها  املخ�س�سة  الأماكن  فـي  حدة  على  منها  كل  املخزنة  املواد  حفظ  يتم 

العمل ، وبطريقة ل تعر�سها للتلف اأو الهالك اأو الفقد ، ويجب اأن ترقم كل خانة اأو مكان 

املواد  بني  التفرقة  مراعاة  مع  ورقمها  املادة  ا�سم  حتمل  بطاقة  عليه  وتو�سع  للحفظ 

اجلديدة وامل�ستعملة . 

املـــادة ) 122 (

املقـــرر لها مدة  اأن يقـــوم من وقت لآخــر بالتفتيـــ�ص على املواد  اأمني املخزن  يتعيـــن على 

التفتي�ص على مديره  ، وعر�ص نتيجة  القابلة للتلف بطبيعتها  املواد  اأو  �سالحية معينة 

انتهاء مدة  تاريخ  ترتيبها بح�سب  املواد  ، ويراعى عند حفظ هذه  الالزم  املبا�سر لتخاذ 

ال�سالحية ، بحيث تكون الأولوية فـي ال�سرف لالأقرب تاريخا . 
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املـــادة ) 123 (

يكون اأمني املخزن م�صوؤوال عن كل تلف اأو فقد اأو هالك فـي املواد التي ت�صلمها فـي عهدته 

حلفظها باملخازن ، اإال اإذا كان ذلك قد ن�صاأ عن عوامل طبيعية اأو ظروف قاهرة . 

املـــادة ) 124 (

امل�صروفة  املواد  نوع  للتحقق من  التامة  الدقة  ال�صرف مبراعاة  املخزن عند  اأمني  يلتزم 

وعددها ومقا�صها ووزنها وموا�صفاتها . 

ويراعى اأن يبداأ ال�صرف من الكمية التي وردت فـي اأقرب تاريخ بحيث يتبع مبداأ ما يرد 

اأوال ي�صرف اأوال ، بحيث يراعى اأن يبداأ ال�صرف من الكمية التي وردت اأوال ، اأو التي قاربت 

مدة �صالحيتها على االنتهاء ، ليكون املتبقي للحفظ لدى املخازن من الكمية التي وردت 

فـي اأقرب تاريخ . 

املـــادة ) 125 (

يقـــوم التق�صيـــم االإداري طالـــب ال�صـــرف با�صتيفـــاء البيانـــات الــواردة بطلـــب �صـــرف املـــواد 

على النموذج املعد لذلك . ويتوىل اأمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�صجل املعد 

لهذا الغر�س ، وذلك فور ت�صلمه للطلب . 

املـــادة ) 126 (

يجب اأن يتم اجلرد ال�صنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�صنة املالية ، وت�صكل لهذا 

الغر�س جلنة بقرار من الرئي�س التنفيذي على اأال يكون من بني اأع�صائها اأمني املخزن ، 

ويت�صمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة . 

وعلى اأميـــن املخزن اإعداد ك�صـــف يبني فيه املواد املوجودة فـي املخـــزن واأر�صدتهـــا ، ويعتمـد 

من مديره املبا�صر . 

املـــادة ) 127 (

تتوىل جلنة اجلرد جرد االأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�صب الوحدة املثبتة فـي ال�صجالت ، 

وتثبت االأر�صدة املوجودة من مواقع اجلرد فـي هذه القوائم ، وتوقع قوائم اجلرد من اأع�صاء 

اللجنة ، وتر�صل اإىل املدير امل�صوؤول عن املخزن الإثبات االأر�صدة والقيمة من واقع ال�صجالت ، 

وتر�صل القوائم املذكورة بعد ذلك اإىل الرئي�س التنفيذي العتمادها فـي حالة عدم وجود 

فرق . 
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، ب�شرط  اأثناء اجلرد  فـي  الأ�شناف  ت�شلم  اأو  العاجلة �شرف  ال�شرورة  ويجوز فـي حالت 

موافقة جلنة اجلرد ، وعلى اأن تودع �شندات الإ�شافة اأو طلبات ال�شرف فـي ملفات موؤقتة 

حلني انتهاء عملية اجلرد . 

املـــادة ) 128 (

فـي حالـــة وجــــود عجـــز بيــن الأر�شـــدة من واقـــع اجلـــرد الفعلـــي ، وبني الأر�شـــدة الـــواردة 

فـي ال�شجالت تقوم جلنة اجلرد باإثبات هذا العجز فـي قائمة اجلرد قبل عر�شها على الرئي�س 

التنفيـــذي . ويطلـــب من اأميـــن املخـــزن اإي�شـــاح اأ�شبـــاب هذا العجـــز خـــالل )7( �شبعـــة اأيـــام 

على الأكرث من تاريخ ت�شلمه الطلب . 

ويجوز للجنة ت�شوية العجز فـي اأ�شناف بع�س املواد من الزيادة التي قد توجد فـي اأ�شناف 

اأخرى م�شابهة لها فـي النوع ومتجان�شة معها فـي الوحدة ، اإذا كان العجز ناجتا عن خطاأ 

فـي قيد الكميات املت�شلمة اأو امل�شروفة فـي بطاقات ال�شنف . 

ويعـــد مدير الدائرة امل�شوؤولة عن املخزن �شنـــد اإ�شافة لت�شوية العجـــز النا�شـــئ عن الزيـــادة 

اأو طلب �شرف لت�شوية الفرق النا�شئ عن النق�س ، ويوقع الرئي�س التنفيذي على اأي منهما . 

املـــادة ) 129 (

يقرر الرئي�س التنفيذي فـي حالة ثبوت م�شوؤولية اأمني املخزن عن العجز ، اتخاذ الإجراءات 

 ، الربع  فـي حدود  الهيئة  اأو م�شتحقاته من  راتبه  العجز من  الالزمة خل�شم قيمة هذا 

، تتخذ  اأ�شال  اأو عدم وجود من ي�شاءل عنه  العجز  امل�شوؤول عن  وفـي حالة تعذر حتديد 

الإجراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة ، بعد العر�س على جمل�س الإدارة ، وفـي جميع 

الأحوال يتم اإبالغ اجلهات املخت�شة باملخالفات املالية اأو الإدارية اأو اأي حادث يرتتب عليه 

خ�شارة مالية ، مبا فـي ذلك العجز فـي الأر�شدة اأو الأ�شناف ، وذلك خالل )7( �شبعة اأيام 

من تاريخ اكت�شاف املخالفة . 

الف�صل الثاين

اإدارة املوجودات

املـــادة ) 130 (

واأرقام م�شل�شلة   ، بالهيئة  خـــا�س  بو�شم  والأدوات  واملعدات  والأجهزة  الأثاث  يجب متييز 

لكل �شنف ، وقيدها فـي ال�شجالت املخ�ش�شة لذلك . 
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املـــادة ) 131 (

تقوم الدائرة املعنية بالهيئة بت�شجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب كاأ�شول ح�شب النظام 

املتبع لديها ، على اأن ت�شجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها ، وخا�شة ما ياأتي : 

 اأ - رقم اأمر ال�شراء ال�شادر من الهيئة . 

ب - رقم الفاتورة ال�شادرة من املورد . 

ج - نوع الأ�شل امل�شرتى . 

 د - الكمية والقيمة . 

هـ - ن�شبة الإهالك املرتبطة به . 

 و - ال�شمانات املرتبطة به . 

 ز - اأي بيانات اأخرى . 

املـــادة ) 132 (

تعترب امل�شرتيات كاأ�شل ثابت اإذا كانت من الأ�شناف الآتية : 

 اأ - الأرا�شي . 

 ب - املباين . 

ج - ال�شيارات . 

 د - الأثاث . 

هـ - معدات واأجهزة مكتبية )كاأجهزة احلا�شب الآيل - والهواتف - والفاك�شات - اآلت 

الطابعة - اآلت الت�شوير - املا�شحات ال�شوئية - قطاعات الأوراق - املكيفات ( . 

 و - اأي معدات اأخرى تزيد قيمتها على )100( مائة ريال عماين . 

املـــادة ) 133 (

ي�شكـــل الرئيـــ�س التنفيـــذي جلنة جلرد موجـــودات الهيئـــة من الأثـــاث والأجهـــزة واملعـــدات 

والأدوات املختلفة ، وذلك مرة واحدة على الأقل �شنويا . 

وتقوم اللجنة باجلرد وفقا لالإجراءات الآتية : 

 اأ - مطابقة الأر�شدة الفعلية مع الأر�شدة املوجودة فـي ال�شجالت . 

ب - التاأكد من اأن كل موجودات الهيئة �شاحلة لال�شتعمال . 

 ج - اإعداد قوائم اجلرد وتوقع من اأع�شائها ، وتر�شل اإىل مدير الدائرة املعنية لبيان 

اأ�شباب الفروقات . 

 د - رفع القوائم م�شفوعة بالتو�شيات اإىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد . 
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املـــادة ) 134 (

ل يجوز الت�صرف فـي منقولت الهيئة بالبيع اإل فـي اإحدى احلالت الآتية : 

 اأ - اإذا اأ�صبحت غري �صاحلة لال�صتعمال . 

ب - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ، وفائ�صة عن احلاجة . 

ج - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ، وا�صتمر تخزينها مدة طويلة ، ويخ�صى عليها من 

التلف . 

د - اإذا كانت �صاحلة لال�صتعمال ورئي ا�صتبدال اأ�صول اأحدث منها . 

املـــادة ) 135 (

يكون بيع املنقولت باتباع اإحدى الطرق الآتية : 

 اأ - البيع عن طريق اإجراء مزاد علني . 

اأثمانها مببلغ  تقدر  التي  للمنقولت  بالن�صبة   : املغلقة  املظاريف  البيع بطريق   - ب 

)25٫000( خم�صة وع�صرين األف ريال عماين ، فاأقل . 

ج - البيع بطريق الإ�صناد املبا�صر : بالن�صبة لالأثاث الذي يقدر ثمنه الأ�صا�صي مببلغ 

ل يجاوز )2٫000( األفي ريال عماين . 

املـــادة ) 136 (

تقوم جلنة املناق�صات الداخلية بالهيئة بفتح املظاريف املغلقة ، ومراجعة العرو�ض املقدمة ، 

وتر�صية املزايدة على اأعلى عر�ض م�صتوف ال�صروط . 

املزايدة وفقا  تر�صو عليه  اللجنة حتديد من  تتوىل  اأكرث  اأو  فـي عر�صني  الت�صاوي  وعند 

لالأ�ص�ض التي تقررها ، وفـي كل الأحوال تعد اللجنة حم�صرا يوقع من اأع�صائها ، ويعتمد 

من قبل الرئي�ض التنفيذي . 

املـــادة ) 137 (

ل يجـــوز للدائرة املعنية اتخــاذ اإجـــراءات البيع اإل بعد احل�صـــول على موافقـــة الرئيـــ�ض 

اأو غري  فائ�صة عن احلاجة  املنقولت  اأن  يثبت  ، ما مل  الآتية  املدد  وانق�صاء   ، التنفيذي 

�صاحلة لال�صتعمال قبل انق�صاء هذه املدد : 

 اأ - )5( خم�ض �صنوات بالن�صبة لالأثاث املكتبي من الكرا�صي واأطقم اجللو�ض واخلزانات 

واملكتبات والطاولت . 
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ب - )6( �شت �شنوات بالن�شبة لل�شيارات وو�شائل النقل الأخرى و�شجاد املكاتب . 

ج - )7( �شبع �شنوات بالن�شبة لالآلت واملعدات ، والأجهزة املكتبية )كاأجهزة احلا�شب 

الآيل والهواتف والفاك�شات واآلت الطباعة واآلت الت�شوير واملا�شحات ال�شوئية 

وقطاعـــات الأوراق واملكيفـــات( ، وغريهـــا مما مل يرد النـــ�س عليها فـي البنديـــن 

ال�شابقني . 

املـــادة ) 138 (

 ، ، وتاريخ  اإي�شاح كميتها  ، مع  املنقولت املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�شة  ت�شنف 

وقيمة �شرائها ، وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع ، وقيمتها التقديرية ، وو�شف حلالتها . 

املـــادة ) 139 (

يجب اأن يت�شمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�شفات الأ�شا�شية للمنقولت املعرو�شة ، 

وكيفية املعاينة ، ومكانها ، وميعاد ومكان تقدمي العرو�س ، واملبلغ الواجب �شداده لدخول 

املزاد اإن وجد ، والن�شب الواجب �شدادها من ثمن البيع ، وذلك مبجرد ر�شو املزاد وم�شاريف 

الدللة ، واأي بيانات اأخرى . 

املـــادة ) 140 (

تتوىل الدائرة املخت�شة م�شوؤولية الإجراءات اخلا�شة بتنفيذ بيع منقولت الهيئة ح�شب 

الطريقة املحددة للبيع ، ولها فـي ذلك ال�شتعانة مبن تراه منا�شبا فـي اإقرار عملية البيع ، 

وخا�شة من حيث منا�شبة ال�شعر التقديري . 

املـــادة ) 141 (

يجوز للجنة تاأجيل البيع باملزاد العلني اأو باملظاريف املغلقة اإىل جل�شة اأخرى اإذا قل عدد 

املتزايدين عن )3( ثالثة ، اأو اإذا مل ت�شل الأثمان املعرو�شة اإىل )50%( خم�شني فـي املائة 

من القيمة التقديرية . 

 وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�شة الثانية نهائية بعد اإعادة النظر فـي القيمة التقديرية . 

-112-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

املـــادة ) 142 (

يتم اإتالف و�صطب املوجـــودات غري ال�صاحلة لال�صتعمـــال ، اأو التي تتجـــاوز نفقات بيعها 

للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع ، وتعد الدائرة املخت�صة قائمة بتلك املوجودات 

تبني فيها نوعها وتاريخ �صرائها وقيمتها ال�صرائية والدفرتية وو�صفا حلالتها للح�صول 

على موافقة اللجنة . 

املـــادة ) 143 (

يجوز للرئي�س التنفيذي اإلغاء البيع بعد االإعالن عنه ، وقبل املوعد املحدد له اإذا ا�صتغني 

عن البيع نهائيا ، اأو اإذا اقت�صت م�صلحة الهيئة ذلك ، وفـي جميع االأحوال يجب اأن ي�صدر 

قرار االإلغاء م�صببا ، وترد فورا اأي تاأمينات موؤقتة مت حت�صيلها اإىل م�صتحقيها . 

الباب ال�صاد�س

النماذج وال�صجالت املالية

املـــادة ) 144 (

تعد اجلهـــة املخت�صـــة بال�صـــوؤون املاليـــة بالتن�صيق مع ق�صمي التدقيق الداخلـــي والوثائـــق 

واملحفوظات بالهيئة النماذج والدفاتر وال�صجالت املالية واأنظمة احلا�صب االآيل الالزمة 

للموظفني املاليني ، كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها ، واإدخال التعديالت الالزمة 

عليها اإذا لزم االأمر . 

املـــادة ) 145 (

ت�صرف اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية اإىل املوظفني املاليني النماذج والدفاتر وال�صجالت 

املالية املقرر ا�صتخدامها ح�صب اخت�صا�س كل موظف مقابل توقيعه مبا يفيد ت�صلمها ، مع 

حتديد اأعدادها . 

املـــادة ) 146 (

العمل بها بعد  املنتهي  املالية  الدفاتر وال�صجالت  اإتالف  ، يتم  التقادم  اأحكام  مع مراعاة 

انتهـــاء املدة املقـــررة لالحتفـــاظ بها مبعرفة ق�صم الوثائـــق واملحفوظـــات بالهيئـــة ، وبعد 

التن�صيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية . 
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الباب ال�صابع

اأحكام ختامية

املـــادة ) 147 (

يتم تقييم املعامالت املالية التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال العماين ، وفقا الأ�صعار 

ال�صرف فـي تاريخ اإجراء املعاملة . 

املـــادة ) 148 (

فـي جميع االأحوال ، يلزم احل�صول على موافقة الرئي�س التنفيذي ، فـي حاالت اإبرام العقود 

التي ترتــــب التزامــــات مالية على الهيئة ملدة جتاوز ال�صنـــة املاليـــة اأو الت�صالـــح اأو التنـــازل 

اأو ف�صخ العقود . 

املـــادة ) 149 (

املحافظـــة على اأ�صـــول الهيئــــة واجب على املوظفيـــن فيهــا ، وكل من ي�صتخدمهـــا اأو تكـــون 

فـي عهدته ، وعليهم اإبالغ اجلهة املخت�صة بال�صوؤون املالية والتدقيق الداخلي عن كل تلف 

اأو �صرر اأو فقد يقع على االأ�صول التي بحوزتهم . 

املـــادة ) 150 (

ال يجوز �صطب اأي جزء من االأموال امل�صتحقة للهيئة اإال بقرار من املجل�س ، وبعد ا�صتنفاد 

االإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها . 

املـــادة ) 151 (

اأموال الهيئة التي  تتوىل التق�صيمات االإدارية بالهيئة اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�صيانة 

ت�صتخدمها اأوال باأول . 

املـــادة ) 152 (

يراعى عند تقدير �صرورة �صيانة اأموال الهيئة مدى اإمكانية اال�صتفادة منها م�صتقبال ، 

وما تبقى من عمرها االفرتا�صي . 

املـــادة ) 153 (

تطبق اأحكام القوانني واللوائح والنظم احلكومية فيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذه 

الالئحة . 
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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت

قـــرار

رقـم 2016/24

بتعديـل بعــ�ض �أحكـام

 �لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون تنظيـم �الت�صـاالت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،

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

واإلــى موافـقــة جملــ�س اإدارة هيئة تنظيــم االت�ســاالت فـــي اجتماعــه رقــم 2016/2 بتاريــخ 

27 /3 /2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

�ملـــادة �الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليها .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�ملــادة �لثالـثــــة

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

�صدر فـي :   5  من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ

�ملو�فــــق : 13 من �بريـــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                        حممـــد بن حمـــد �لرحمــــي

رئيـ�س جملـــ�س اإدارة هيئة  تنظيم االت�ساالت
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام

 �لالئحــة �لتنفيذيــة لقانــون تنظيــم �الت�صــاالت

ي�ستبــدل بالبابـني ال�ســاد�س ع�سـر وال�سابــع ع�سـر مـن الالئحــة التنفيذيـة لقانــون تنظيم 

االت�ساالت امل�سار اإليها ، البابان االآتيان :

�لبــاب �ل�صــاد�ض ع�صــر

�لربــط �لبينــي و�لنفــاذ

�ملـادة )46 مكرر� 7 ، 64 مكرر�( من �لقانون

�ملــادة ) 80 (

يلتزم املرخ�س له عند ت�سلمه طلبا معقوال من مرخ�س له اآخر ، اأن يربم معه اتفاقا 

للنفاذ والربط البيني ، وذلك وفقا لالأحكام التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 81 (

يجب اأن يتوافر فـي اأي اتفاق يربمه املرخ�س له مبقت�سى حكم املــادة )80( من هذه 

الالئحــة ال�سفافيـــة واملو�سوعيــة وعــدم التمييــز ومنا�سبــة ومعقوليــة ال�ســروط ، كمــا 

اأن يت�سمــن االتفـــاق ال�ســـروط واالأحكــام التــي حتددها الهيئــة ، وفقا لطبيعــة  يجب 

اخلدمــة ، على اأن يكون من بينها - ب�سفة خا�سة - االآتي :

اأ - الطريقــــــة املطلوبـــــة الإن�ســــاء و�سيانــــــة التو�سيـــــالت ، وعــــدد نقـــــاط التو�سيــــل 

التـــي يجــب اأن تن�ســـاأ .

خدمات  توفري  دعم  بغر�س   ، وا�ستخدامها  الالزمة  واالأرا�سي  املرافق  دخول   - ب 

النفاذ والربط البيني .

ج - ال�سكل الذي يجب اأن تكون عليه اإ�سارات االإر�سال ، وي�سمل ذلك طرق الرتقيم 

ونظام االإ�سارات واأي �سروط اأخرى خا�سة متطلبة ، للحفاظ على جودة مقبولة 

لالإ�سارة .

د - اإر�سال اإ�سارة التعرف على رقم املت�سل .

هـ - اإجراءات نقل الرقم .

و - توفري بيانات ال�سبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
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�ملــادة ) 82 (

ال ي�سبـح االتفــاق املبــرم مبقت�سـى حكــم املــادة )80 ( مــن هذه الالئحة نافذ املفعول 

اإال بعد قيام املرخ�س له باإحالته اإىل الهيئة ، واحل�سول على موافقتها ، وفقا لالأحكام 

التي ت�سدرها فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 83 (

يلتزم املرخ�س له باإحالة االتفاق اإىل الهيئة فـي حال اإجراء اأي تعديل عليه ، وال ي�سبح 

التعديــل نافــذ املفعــول اإال بعد احل�سول على موافقتها ، وفقا لالأحكام التي ت�سدرها 

فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 84 (

يلتــزم املرخــ�س لــه بتزويــد الهيئــة باملعلومــات الفنيــة والت�سغيليـــة واملحا�سبيــة التـــي 

قد تطلبهــا .

�ملــادة ) 85 (

يلتزم املرخ�س له باأي قرارات اأو تعليمات اأو اإر�سادات ت�سدرها الهيئة ، ب�ساأن م�ساركة 

املرخ�س لهم االآخرين فـي اأي ت�سهيالت اأو بنى حتتية ، فيما يت�سل ب�سبكة االت�ساالت 

العامة .

�ملــادة ) 86 (

يلتـزم املرخــ�س لــه باأن تكــون االأ�سعــار التـي يفر�سهــا مقابــل توفيــره خلدمــات النفــاذ 

والربط البيني مبوجب اأحكام هذه الالئحة ، معقولة وبدون متييز ، وذلك على النحو  

الذي حتدده الهيئة .

�ملــادة ) 87 (

مع مراعاة �سروط النفاذ والربط البيني املن�سو�س عليها فـي تراخي�س تقدمي خدمات 

االت�ســاالت ، علــى املرخــ�س لــه املهيمــن توفيــر النفــاذ والربــط البينــي للمرخــ�س لهـم 

االآخرين ، وفقا لالأحكام التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

�ملــادة ) 88 (

يلتزم املرخ�س له باأي لوائح اأو موا�سفات فنية اأو قواعد اأو اإر�سادات  ت�سدرها الهيئة ، 

بغر�س �سمان التوافــق الت�سغيلـي لالأنظمــة واخلدمــات املرخ�سـة مع اأنظمــة وخدمــات 

االت�ساالت املقدمة من قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا واقت�ساديا .
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�ملــادة ) 89 (

علــى املرخـ�س لـــه التاأكـد مـن اأن كــل مكونــات االأنظمــة املرخ�سة واالأجهزة املربوطة بها 

والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�سة ، موافق عليها ومعتمــدة ، وفقــا للمــادة 

)8 - 6( اأو املــادة )51 - 6( من القانون اأو اللوائح ال�سارية ، اأو تتوافق مع املوا�سفات 

الفنية التي حتددها الهيئة ، اأو توافق عليها . 

�ملــادة ) 90 (

يلتزم املرخ�س له بكافة املعايري الفنية والتنظيمية الدولية املطبقة على نظم وخدمات 

اأجهــزة االت�ســاالت التــي ي�ستخدمهــا اأو يقدمهــا ، ومــن ذلــك معاييــر االحتــاد الدولــي 

لالت�سـاالت اأو املعاييــر التـي حتددهــا اأو تعتمدهــا الهيئــة .

�ملــادة ) 91 (

اأو املربوطــــة مــع االأنظمــــة  اأن كافــــة ، االأجهــــزة املدجمــــة  لـــه �سمـــان  علــى املرخــــ�س 

امل�ستخدمــــة فـــي توفيـــر اخلدمـــات املرخــــ�س لــــه بتقدميهــــا ، قــــد تـــم املوافقــــة عليهــــا 

من الهيئة .

�ملــادة ) 92 (

ت�ســــدر الهيئــــة الئحــة للنفــاذ والربــط البينــي ، تت�سمـــن كافـــة القواعــد وال�ســـروط 

واالأحكــام املتطلبــة مبوجــب القانــون ، وهذه الالئحــة .

�لبــاب �ل�صابــع ع�صـر

�لرتخيـ�ض با�صتخـد�م �لت�صفيـر 

فـي �الت�صـاالت �أو �صبكـات �حلا�صـب �الآلـي

�ملــادة )48( مــن �لقانــون

�ملــادة ) 93 (

يجب اأن يحدد فـي الرتخي�س املن�سو�س عليه فـي املــادة )48( من القانون ، االأ�سخا�س 

، وفقــا  الت�سفيــــر  الت�سغيــــل و�سروطــــه و�سوابــــط حفــــظ مفتــاح  لهــــم  يجـــوز  الذيــــن 

 ، اإ�ســدار الرتخيــ�س  ، مت�سمنــا الر�ســوم املفرو�ســة نظيــر  لقــرار ي�سدر مــن الهيئــــة 

وذلــك بالتن�سيـــق مع اجلهـــات املخت�ســـة . 
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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 .

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

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 

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

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 :

-151-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

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( .

-160-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

�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 : 
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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 . 
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)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 . 

-188-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

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 . 
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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 - 
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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 . 

-213-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

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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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 . 
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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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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 . 

-253-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

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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قــــرار

رقــــم 2016/28

باإ�صــدار الئحــة متطلبــات

 جـــودة اخلدمـة التي يلتــزم املرخـــ�ص لــــه بتقدميهــــا

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

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

واإىل القرار رقم 2011/13 باإ�سدار �سوابط وقواعد متطلبات جودة اخلدمــة التي يلتـزم 

املرخ�ص له بتقدميها ، 

واإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املـــادة االأولـــــى

يعمـــــــل باأحكــــام الئحــــة متطلبــــات جـــــــــودة اخلدمـــة التي يلتـــزم املرخــــ�ص لـــه بتقدميهـــا 

املرفقـــة . 

املـــادة الثانيــــة

يلغى القرار رقم 2011/13 امل�سار اإليـــه ، كمـــا يلغــــى كـــــــل مــــا يخالــــــف الالئحــة املرفقــــة ، 

اأو يتعار�ص مع اأحكامها . 

املـــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي :  5  من رجــــــــــــــــــــــــــب 1437هـ

املوافــــق : 13 من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م

                                                                      حممـــد بن حمـــد الرحمــــي

رئيـ�ص جملـــ�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت

-261-



اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

الئحــة متطلبـــات

 جـــودة اخلدمــة التــي يلتــزم املرخ�ص لــه بتقدميهــا

املــادة ) 1 (

يلتزم املرخ�ص له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة املن�سو�ص عليها فـي ملحق متطلبات 

جودة اخلدمة )موؤ�سرات االأداء الرئي�سية( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 2 (

يلتــــزم املرخ�ص لـــــه باآليــــة قيا�ص موؤ�ســـــرات االأداء ملتطلبات جـــــودة اخلدمــــة التــــي ت�ســـدر 

من الرئي�ص التنفـيذي وتن�سر فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة ، كما يلتزم باالحتفاظ باملعلومات 

املرتبطة مبوؤ�سرات االأداء فـي �سجالت جودة اخلدمة ملدة ال تقل عن )6( �ستة اأ�سهر . 

املــادة ) 3 (

يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقارير عن موؤ�سرات االأداء ملتطلبات جودة اخلدمة املن�سو�ص 

عليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة خالل مدة ال جتاوز �سهرا من انتهاء فرتة القيا�ص 

املحددة . 

كمــــا يلتــــزم بن�ســر تــلك التقاريــــر فــــي �سحيفتـــني حمليتني يوميتــــني باالآليـــــة واملواعيـــــد 

التي حتددها الهيئة . 

املــادة ) 4 (

 ، واأنظمتــه  �سجالته  وتدقيق  له  املرخــ�ص  يقدمهـــا  التي  التقارير  مراجعــة  الهيــئة  تتولـى 

وفقـــا ملتطلبات جودة اخلدمة ، وللهيئة اال�ستعانة با�ست�ساري اأو مدقـــق خارجـــي ملراجعـــة 

وتدقيق البيانـات والتقاريـــر املقدمة من املرخ�ص له ، وذلك مبوجب عقد تربمـــه الهيئــــة 

مع اال�ست�ساري اأو املدقق يت�سمن االأجر الذي يتحمله املرخ�ص له وي�سرف عن طريق الهيئة . 
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املــادة ) 5 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة من�سو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت اأو فـي اأي قانون 

اآخر ، تفر�ص الهيئة على املرخ�ص له الغرامات املن�سو�ص عليها فـي ملحق متطلبات جودة 

اخلدمة )موؤ�سرات االأداء الرئي�سية( املرفق بهذه الالئحة ، فـي اأي من احلالتني االآتيتني :

اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي حتقيق متطلبات جودة اخلدمة الأ�سباب غري مربرة .  اأ - 

اإذا قـــدم املرخــــ�ص لــــه تقاريــــر خمالفـــــة الآليــــة قيــــا�ص موؤ�ســــرات االأداء املن�ســــو�ص  ب - 

عليهــــا فـي املـــادة )2( من هذه الالئحة . 

املــادة ) 6 (

اإذا تاأخــــــــر املرخــــ�ص لــــه فـي ت�سليــــم تقاريـــر موؤ�ســـــرات االأداء ملتطلبـــــات جـــــــودة اخلدمـــــة 

كليـــا اأو جزئيا ، تفر�ص عليه غرامة مقدارها )5000( خم�سة اآالف ريال عمانــي لكـــل يوم 

تاأخري يزيد على املدة امل�سموح بها . 

املــادة ) 7 (

اإذا ثبت اأن �سبب ف�سل املرخ�ص له من الفئة الثانية فـي حتقيق متطلبات جودة اخلدمة 

يرجع اإىل املرخ�ص له من الفئة االأوىل ، فاإن الغرامة حت�سل فـي هذه احلالة من املرخ�ص 

له من الفئة االأوىل . 
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ملحــــــق 

متطلبــات جــودة اخلدمــة ) موؤ�صــرات االأداء الرئي�صيــة (

1- خدمــــات الهاتــــف املتنقــــل

الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%( واحـــــد 

من ع�سرة باملائة تزيد 

على الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من ) %0٫8( 

ثمانية من ع�سرة 

باملائــــــة

ن�سبة املكاملات الفا�سلة 

الإجمايل عدد املكاملات . 
1٫1

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%(  واحــــــد 

من ع�سرة باملائة تزيد 

على الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )%1٫1( 

واحد وواحد 

من ع�سرة باملائة

ن�سبــة املكاملـــات

 التي مل تنفذ نتيجة 

االزدحام فـي ال�سبكة 

الإجمايل عدد املكاملات . 

1٫2

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%( واحـــــد 

من ع�سرة باملائة تقل 

عن الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 3 (

 ثالثة اأ�سهر

اأكرث من ) %99( 

ت�سعة وت�سعني 

باملائــــــة

ن�سبــة جنـــاح 

ت�سليم املكاملـــــات . 
1٫3

 )5000( 

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%( واحـــــد

 من ع�سرة باملائة تقل

 عن الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من ) %98( 

ثمانية وت�سعني 

باملائــــــة

ن�سبـــة جنــــاح 

اإجراء املكاملات الإجمايل 

عـــدد املكاملـــات . 

1٫4
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الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%( واحـــــــد 

من ع�سرة باملائة تقل 

عن الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من 

)99٫999%( ت�سعة 

وت�سعني وت�سعمائة 

وت�سعة وت�سعني 

من األف باملائة 

ن�سبة توفر اخلدمة 

فـي مركز حتويل 

املكاملات فـي جميع 

االأوقات . 

1٫5

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%( واحـــــــد

من ع�سرة باملائة تقل 

عن الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 3 (

 ثالثة اأ�سهر

يجب ت�سليم اأكرث 

من )90%( ت�سعني 

باملائة من اإجمايل 

الر�سائل الن�سية 

الق�سرية خالل 

)5( خم�ص دقائق

ن�سبة ت�سليم الر�سائل 

الن�سية الق�سرية

1٫6 - اأ

يجب ت�سليم اأكرث 

من )99%( ت�سعة 

وت�سعني باملائة من 

اإجمايل الر�سائل 

الن�سية الق�سرية 

خـــــالل)30(

 ثالثني دقيقة

1٫6- ب

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1%( واحـــــــد 

من ع�سرة باملائة تقل 

عن الن�سبة امل�سموح بها . 

كــل ) 6 ( 

�ستة اأ�سهر

اأكرث من )3( ثالث 

درجات فـي مقيا�ص 

مكون من )5( 

خم�ص درجات

جودة ال�سوت 1٫7

تابــــع : 1 - خدمــــات الهاتــــف املتنقــــل
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الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1% ( واحــــــد

 من ع�سرة باملائة تزيد

 على الن�سبة امل�سموح بها . 

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )%2(

 اثنني باملائة

ن�سبة فرتات حزم 

البيانات الفا�سلة 
2٫1

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )1٫1 %( 

واحد وواحد 

من ع�سرة باملائة

ن�سبة فرتات حزم 

البيانات التي مل تنفذ
2٫2

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1% ( واحد 

من ع�سرة باملائة تقل 

عن الن�سبة امل�سموح بها . 

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من ) %95( 

خم�سة وت�سعني 

باملائــــة

ن�سبة جناح تاأ�سي�ص 

فرتات حزم البيانات
2٫3

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من ) %95( 

خم�سة وت�سعني 

باملائــــة

ن�سبة جناح االرتباط 

ب�سبكة حزم البيانات
2٫4

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل)0٫1% ( واحد 

من ع�سرة باملائة تزيد 

على الن�سبة امل�سموح بها . 

كـــل ) 6 ( 

�ستة اأ�سهر

اأقل من )%1( 

واحد باملائة

ن�سبــة فقــدان 

حــــزم البيانـــــات
2٫5

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل)10( ع�سرة ميللي 

ثانية تزيد على املدة 

الزمنية امل�سموح بها . 

كـــل ) 6 ( 

�ستة اأ�سهر

اأقل من )120 ( 

مائة وع�سرين

 ميللي ثانية

متو�ســط تاأخــر 

حــــزم البيانـــــات
2٫6

2- خدمــــات النطـــاق العريـــ�ص املتنقــــل
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3 - خدمـــات الهاتـــف الثابــــت

الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد 

باملائة تقل عن الن�سبة 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

)99٫999 % ( ت�سعة 

وت�سعني وت�سعمائة 

وت�سعة وت�سعني

 من األف

ن�سـبــة توفـــر 

اخلدمة للمقا�سم
3٫1

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1% ( واحد من 

ع�سرة باملائة تزيد على 

الن�سبة امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )%1(

 واحد باملائة

ن�سبة املكاملات الفا�سلة 

من املكاملات املحلية 
3٫2

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1% ( واحد من 

ع�سرة باملائة تقل عن 

الن�سبة امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )3٫5( 

ثالث ون�سف درجة 

فـي مقيا�ص مكون 

من)5( خم�ص 

درجات

جــودة ال�ســـوت

 للمكاملات املحلية 
3٫3
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الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد باملائة 

تقل عن الن�سبة امل�سموح 

بها .

 كـــل ) 6 ( 

�ستة اأ�سهر

 ) %100(

مائة باملائة 

من ال�سرعة املحددة 

فـي اتفاقية اخلدمة

ن�سبة ال�سرعة لتو�سيل 

النطاق العري�ص 

)�سرعة التنزيل(

4٫1

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل) 1%( واحد باملائة 

تزيــد علــى الن�سبــة 

امل�سمــوح بهــا .

كـــل ) 6 ( 

�ستة اأ�سهر

اأقل من )%1( 

واحد باملائة

ن�سبة فقدان 

حزم البيانات
4٫2

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )10 ( ع�سرة ميللي 

ثانية تزيد على املدة 

الزمنية امل�سموح بها .

كـــل ) 6 ( 

�ستة اأ�سهر

اأقل من )100( 

مائة ميللي ثانية

متو�سط تاأخر 

حزم البيانات
4٫3

)5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1( دقيقة واحدة 

تزيد على املدة الزمنية 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )30( 

ثالثني دقيقة

املدة الزمنية 

التي تكون نقطة موفر 

خدمة االإنرتنت غري 

متوفرة

4٫4

4- خدمات النطاق العري�ص الثابت
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الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1( ثانية واحدة 

تزيــد علــى الن�سبــة 

امل�سمــوح بهــا .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )8( 

ثمــــــاين ثــــــوان

املدة الزمنية امل�ستغرقة 

فـي بدء اإجراء مكاملة

5٫1

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1( واحد 

من ع�ســرة تقــل عن 

الن�سبة امل�سموح بها .

كــــل ) 3 (

 ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )3 ( ثالث 

درجات فـي مقيا�ص 

مكــــون مـــــن )5( 

خمـــ�ص درجــــات

جودة ال�سوت 

للمكاملات الدولية

5٫2

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1% ( واحد 

من ع�سرة باملائة تزيد 

على الن�سبة امل�سموح بها .

كــــل ) 3 (

 ثالثة اأ�سهر

اأقل من ) %3( 

ثالثــــة باملائــــة

ن�سبة املكاملات الدولية 

الفا�سلة خالل �ساعة 

الذروة للحركة

5٫3

5- خدمات االت�صاالت ال�صوتية الدولية
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االت�صــــاالت املتنقلــــــة :

الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل)1%( واحد باملائة 

تزيد على الن�سبة امل�سموح 

بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )%1(

 واحد باملائة

ن�سبة �سكاوى املنتفعني 

الإجمايل عدد املنتفعني 

)با�ستثناء �سكاوى 

الفوترة(

6٫1

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل)0٫1( واحد 

من ع�سرة تزيد 

على العدد امل�سموح به .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من ) 1٫5( 

واحد ون�سف

عدد �سكاوى الفوترة 

لكل األف فاتورة
6٫2

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد باملائة 

تقل عن الن�سبة امل�سموح 

بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )%90( 

ت�سعني باملائة

ن�سبة �سكاوى الفوترة 

التي يتم حلها خالل 

)10 ( ع�سرة اأيام 

عمل اإىل اإجمايل عدد 

�سكاوى الفوترة 

6٫3

)5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد باملائة 

تقل عن الن�سبة امل�سموح 

بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )%96( 

�ستة وت�سعني باملائة

ن�سبة �سكاوى الفوترة 

التي يتم حلها خالل 

)20( ع�سرين يوم 

عمل اإىل اإجمايل عدد 

�سكاوى الفوترة 

6٫4

6- جتربـــــة املنتفــــع
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تابع : االت�صــــاالت املتنقلــــــة :

الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

)5000(

 خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1( ثانية واحدة 

تزيد على املدة الزمنية 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

خالل )60 ( 

�ستني ثانية

متو�سط املدة الزمنية 

امل�ستغرقة للرد 

على املكاملات ملركز 

االت�ساالت )معاونة 

عامل اخلدمة( 

6٫5

)5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكل)0٫1%( واحد 

من ع�سرة باملائة تقل 

عن الن�سبة امل�سموح بها .

كل) 12( اثنى 

ع�سر �سهرا

اأكرث من )3٫5( 

ثالث ون�سف درجة 

فـي مقيا�ص مكون 

من ) 5 ( خم�ص 

درجات

ن�سبـــة

 الر�ســـا العـــام
6٫6

االت�صــــاالت الثابتــــة :

)5000(

 خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل عطل يزيد 

على العدد امل�سموح به .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر
اأقل من )3( ثالثة

عدد االأعطال لكل

) 100( مائة م�سرتك 

خالل كل )3( ثالثة 

اأ�سهر

6٫7

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد 

باملائة تقل عن الن�سبة 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )%90( 

ت�سعني باملائة

ن�سبة االأعطال 

التي يجب اإ�سالحها 

خالل)24( اأربع 

وع�سرين �ساعة

6٫8
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تابع : االت�صــــاالت الثابتــــة :

الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

)5000(

 خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1%( واحد 

باملائة تقل عن الن�سبة 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من ) %99٫5( 

ت�سعة وت�سعني 

ون�سف باملائة

ن�سبة االأعطال التي 

يجــــب اإ�سالحهــــا 

خـــالل )72( اثنني 

و�سبعني �ساعة

6٫9

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد 

باملائة تقل عن الن�سبة 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من ) %75( 

خم�سة و�سبعني 

باملائة

ن�سبة طلبات اخلطوط 

املحلية فـي مناطق 

اخلدمة التي نفذت 

خالل )5( خم�سة اأيام 

عمل من تاريخ تقدمي 

طلبها اإىل اإجمايل عدد 

الطلبات

6٫10

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد باملائة 

تقل عن الن�سبة امل�سموح 

بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )%90( 

ت�سعني باملائة

ن�سبة طلبات اخلطوط 

املحلية فـي مناطق 

اخلدمة التي نفذت 

خالل )10( ع�سرة اأيام 

عمل من تاريخ تقدمي 

طلبها اإىل اإجمايل عدد 

الطلبات

6٫11
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تابع : االت�صــــاالت الثابتــــة :

الغرامـــــة
فرتة 

القيا�ص
القيمة امل�صتهدفة

موؤ�صـــــرات 

االأداء الرئي�صية
الرقم

)5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1( واحد من 

ع�سرة تزيد على العدد 

امل�سموح به .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأقل من )1٫5( 

واحد ون�سف

عدد �سكاوى الفوترة 

لكل األف فاتورة
6٫12

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد باملائة 

تقل عن الن�سبة امل�سموح 

بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )%90( 

ت�سعني باملائة

ن�سبة �سكاوى الفوترة 

التي يتم حلها خالل 

)10( ع�سرة اأيام عمل 

اإىل اإجمايل عدد 

�سكاوى الفوترة 

6٫13

 )5000(

خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1% ( واحد باملائة 

تقل عن الن�سبة امل�سموح 

بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

اأكرث من )%96( 

�ستة وت�سعني باملائة

ن�سبة �سكاوى الفوترة 

التي يتم حلها خالل 

)20( ع�سرين يوم 

عمل اإىل اإجمايل عدد 

�سكاوى الفوترة 

6٫14

)5000(

 خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )1( ثانية واحدة 

تزيد على املدة الزمنية 

امل�سموح بها .

كــــل ) 3 ( 

ثالثة اأ�سهر

خالل ) 100( 

مائة ثانية

متو�سط املدة الزمنية 

امل�ستغرقة للرد 

على املكاملات ملركز 

االت�ساالت )معاونة 

عامل اخلدمة( 

6٫15

)5000(

 خم�سة اآالف ريال عمانــي 

لكـــل )0٫1( واحد من 

ع�سرة تقل عن العدد 

امل�سموح به .

كل ) 12( 

اثني ع�سر 

�سهرا

اأكرث من )3٫5( 

ثالث ون�سف درجة 

فـي مقيا�ص مكون 

من ) 5 ( خم�ص 

درجات

ن�سبة

6٫16 الر�ســا العـــام
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