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قــــرار
رقم 2016/25
ب�إ�صـدار الئحـة النفـاذ والربـط البينـي
ا�ستنـادا �إىل قانـون تنظي ــم االت�صــاالت ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــانــي رقـ ــم ، 2002/30
و إ�لــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقانــون تنظي ــم االت�ص ــاالت ال�ص ــادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جملــ�س �إدارة هيئــة تنظيــم االت�صــاالت مبـوج ـ ــب الق ـ ــرار رق ـ ـ ــم 2015/25
بـ ـت ــاري ــخ 2015/9/22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن النفاذ والربط البيني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م
حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحـة النفـاذ والربـط البينـي
البـاب الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
الف�صـل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة  ،يكــون للكلمــات والعبـارات الواردة فـيها املعنى ذاته
املن�صــو�ص عليــه فـي قانــون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ويكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1النفــــاذ :
قي ــام موف ــر اخلدمـ ــة بتمكي ــن الط ــرف امل�ستحــق من احل�صول على الت�سهيــالت
�أو اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات الإ�ضافـية  ,وفقــا ل�شــروط معينــة بغــر�ض
تقدمي خدمات االت�صاالت .
 - 2اتفاقية النفاذ :
االتفاقية التي يتم �إبرامها بني طرف موفر للخدمة وطرف م�ستحق لتقدمي
خدمة النفاذ .
 - 3اتفاقية الربط البيني :
االتفاقية التي يتم �إبرامها بني اثنني من املرخ�ص لهم لتقدمي خدمات الربط
البيني .
 - 4اتفاقية النفاذ والربط البيني :
االتفاقية التي يتم �إبرامها بني طرف موفر للخدم ــة  ،وطرف م�ستحق لتقدمي
النفاذ �أو الربط البيني �أو كليهما وفقا ملا يقت�ضيه ال�سياق .
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 - 5خدمة النفاذ :
خدمة يتم تقدميها وفقا التفاقية النفاذ من قبل طرف موفر للخدمة �إىل طرف
م�ستحق لتقدمي النفاذ .
 - 6خدمة الربط البيني :
خدمة يتم تقدميها وفقا التفاقية الربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة
�إىل طرف م�ستحق لتقدمي الربط البيني .
 - 7خدمة النفاذ والربط البيني :
اخلدمة التي يتم تقدميها وفقا التفاقية النفاذ والربط البيني من قبل طرف
موفــر للخدمــة �إلــى طـرف م�ستحق لتقدمي النفاذ �أو الربط البيني �أو كليهما ،
وفقا ملا يقت�ضيه ال�سياق .
 - 8خدمة النفاذ اخلا�ضعة للتنظيم :
خدمة نفاذ تقع �ضمن �سوق خدمات االت�صاالت ذات ال�صلة التي تت�سم بهيمنة
ال�ســوق  ،ويتــم تقدميهــا من قبل مرخ�ص له مهيمن فـي ذلك ال�سوق  ،وفقا ملا
تقرره الهيئة .
 - 9خدمة الربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم :
خدمــة ربــط بينــي تقــع �ضمــن �سوق خدمات االت�صاالت ذات ال�صلة التي تت�سم
بهيمنة ال�سوق  ،ويتم تقدميها من قبل مرخ�ص له مهيمن فـي ذلك ال�سوق  ،وفقا
ملا تقرره الهيئة .
 - 10اخلدمة الإ�ضافـية:
خدمــة مرتبطــة بتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني �أو متفرعة منها  ،وي�شمل
ذل ــك ب�صف ــة خا�ص ــة �أنظم ــة الدع ــم الت�شغيلية التــي ت�ستخــدم لطل ــب اخلدمــة
وتقدميها و�صيانتها و�إ�صالحها .
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 -11املرخــ�ص لــه :
املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة .
 - 12املنتفــع :
ال�شخ�ص الذي تقدم لـه خدمات االت�صاالت �أو يطلــب تقديـ ــم هـ ــذه اخلدمـ ــات
مــن قبل املرخ�ص له ال�ستخدامه اخلا�ص  ،ولي�س لتقدمي خدمة ات�صاالت عامة .
 - 13منتفع البيع باجلملة :
الطرف الذي يح�صل على خدمة النفاذ والربط البيني �أو �أي منهما مبوجب
اتفاقية معتمدة من الهيئة .
 - 14االلتزام التقديري اخلا�ص بخدمة معينة:
االلتــزام الــذي قــد تفر�ضه الهيئة تقديرا على املرخ�ص له املهيمن  ،وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
 - 15االلتزام التلقائي :
االلتزام املفرو�ض على املرخ�ص له املهيمن مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
 - 16الطرف �صاحب الطلب :
الط ــرف امل�ستح ــق ال ــذي يق ــدم طلب ــا  ،وفق ــا لأحكـ ــام ه ـ ــذه الالئحـ ــة للح�ص ــول
على خدمة نفاذ �أوربط بيني معينة من طرف موفر للخدمة .
 - 17الطرف امل�ستحق :
كــل من له حق فـي احل�صول على خدمة النفاذ والربط البيني  ،وفقا لأحكام هذه
الالئحــة �أو �أي لوائح �أوقرارات �أو �أوامر �أو توجيهات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة .
 - 18الطرف املوفر للخدمة :
املرخ ــ�ص لـ ــه بتقدي ــم خدم ــة النفــاذ والربط البيني �أو الذي يت�سلم طلبا  ،وفقا
لأحكام هذه الالئحة من الطرف �صاحب الطلب  ،لتوفـري خدمة النفاذ والربط
البيني .
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 - 19املعاملة املت�ساوية :
تقدي ــم خدم ــات النـ ـف ــاذ وخدمــات الربط البيني اخلا�ضعة  ،للتنظيم من قبل
مرخ�ص له مهيمن جلميع الأطراف التي تطلبها  ،وي�شمل ذلك عمليات البيع
بالتجزئة التابعة لــه  ،وذلك وفقا للأطر الزمنية ذاتها وال�شروط والأحكام مبا
فـي ذلك الأ�سعار وم�ستويات اخلدمة ومن خالل الأنظمة وا إلج ــراءات ذاته ــا ،
و�شريطة تقدمي املعلومات الفنية والتجارية ذاتها .
 - 20عنا�صر ال�شبكة غري الن�شطة :
عنا�ص ــر غي ــر ن�شط ــة فـي �شبك ــة االت�صاالت الال�سلكية  ،وت�شمل عنا�صر هند�سة
مدنية حمددة  ،وال�سواري  ،والأبراج  ،والأعمدة  ،و�أي �أعمال �أو �إن�شاءات مدنية
�أخرى .
 - 21عمليات البيع بالتجزئة :
العمليــات الفرعيــة التــي يجريها املرخ�ص له املهيمن مبا�شرة مع املنتفع �سواء
بنف�سه �أو بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن .
 - 22نظــــام :
�أي معدات �أو �أجهزة �أو برامج �أو برجميات ت�ستخدم فـي تقدمي �أو تلقي خدمة
النفاذ والربط البيني .
 - 23نزاع 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
الأ�سا�سية للمحا�سبة امل�ستخدمة فـي ح�ساب املبلغ املفوتر .
 - 24فرتة الفوترة :
الفرتة املرجعية التي يتــم على �أ�سا�سهــا احت�ساب املبالغ املرتتب ــة مقابــل تقديــم
خدمة النفاذ والربط البيني  ،وفقا لأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني .
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الف�صــل الثانــي
�أحكــام عامــة
�أوال :مبادئ النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 2
يراعى عند تطبيق �أحكام هذه الالئحة املبادئ الآتية :
أ� � -ضمان حتقيق الربط البيني بني جميع �شبكات االت�صاالت العامة فـي ال�سلطنة ،
لتحقيق االت�صال فـيما بني جميع املنتفعني .
ب  -تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني على �أ�س�س عادلة وغري متييزية ملن يطلبها
من الأطراف املت�شابهة ومنتفعي البيع باجلملة .
ج  -تعزيز املناف�سة امل�ستدامة واال�ستثمار فـي قطاع االت�صاالت .
د  -ت�سهيل تقدمي خدمات ات�صاالت عالية اجلودة ومبتكرة ووا�سعة االنت�شار بتكلفة
منا�سبة .
هـ  -مراعاة م�صالح املنتفعني فـيما يتعلق بالأ�سعار وتوفر اخلدمة وجودتها .
و � -إتاح ــة االنت�ش ــار الوا�س ــع خلدم ــة الإنرتن ــت وتوفره ــا  ،خ�صو�صا النفاذ العري�ض
النطاق عايل ال�سرعة .
ثانيا :االلتزام بتوفـري الربط البيني
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات الربط البيني  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يجـ ــب �أن تتيـ ــح جميـ ــع اتفاقيـ ــات الربـ ــط البينـ ــي �إمكانيـ ــة التو�صـ ــيل من نقطة انتهائية
�إىل نقطة انتهائية �أخرى عن طريق �ضمان �أن يكون �أي مرخــ�ص خلدمــات االت�صــاالت
العام ــة قـ ــادرا عل ــى �إنه ــاء تو�صي ــل املكاملــة الهاتفـية �أو خدمة االت�صاالت العامة الأخرى
على �أي �شبكة ات�صاالت عامة .
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املــادة ( ) 5
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري الربط البيني فـي �أي نقطة على �شبكة االت�صاالت العامة ما مل
تقرر الهيئة �إعفا�ؤه من هذا االلتزام  ،بناء على طلب م�سبب من الطرف املوفر للخدمة ،
يثبت مبوجبه �أن الربط البيني فـي تلك النقطة ترتتب عليه �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -أال يكون مالئما من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
ب � -أن يكون غري متكافئ .
ج  -يعر�ض �أمن و�سالمة �شبكة االت�صاالت العامة للخطر .
ثالثا :االلتــزام بتقديــم خدمــة النفــاذ
لبعــ�ض البنـى التحتيــة والت�سهيـــالت الأخــرى
املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له عند ت�سلمه طلبا معقوال لتوفـري خدمة النفاذ  ،بالتفاو�ض مع الطرف
�صاحب الطلب وتزويده بخدمة النفاذ  ،ما مل تقرر الهيئة �إعفا�ؤه من هذا االلتزام  ،بناء
على طلب م�سبب من الطرف املوفر للخدمة يثبت فـيه �أن تقدمي هذا النفاذ غري مالئم
من الناحية الفنية �أو االقت�صادية  ،وذلك فـيما يتعلق بالت�سهيالت الآتية اململوكة له :
أ�  -عنا�صر ال�شبكة غري الن�شطة .
ب  -متديدات الأ�سالك داخل املباين .
ج �	-أي بن ــية حتتي ــة �أخـ ــرى تعتربهـ ــا الهيئـ ــة �ضروري ــة لتوفـيــر خدمات االت�ص ــاالت
وال يكون مالئما من الناحية الفنية �أو االقت�صادية ن�سخها .
املــادة ( ) 7
يج ــوز للط ــرف املوف ــرللخدم ــة فـي �أي مـ ــن احلاالت املذكورة فـي املادة (� )6أن يتفاو�ض
عل ــى �شروط جتارية معقولة مع الطرف �صاحب الطلب  ،على �أال تتعار�ض هذه ال�شروط
مع �أحكام هذه الالئحة �أو م�صالح املنتفعني .
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رابعا  :طلب تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 8
يج ــب �أن يكــون طلب تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا وحمددا ب�شكل معقول ،
و�أن ي�شتمل على احلد الأدنى من التفا�صيل الفنية الالزمة لتمكني املرخ�ص له من العمل
بناء عليها .
املــادة ( ) 9
ال يلتزم الطرف الطالب خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم ب�أن يوفر اخلدمة
ذاتها للمرخ�ص له املهيمن  ،وفقا لذات ال�شروط والأحكام التي يلتزم بها املرخ�ص له املهيمن ،
ما مل تكن املعاملة باملثل ملزمة مبوجب هذه الالئحة �أو بتوجيه من الهيئة .
خام�سا  :اتفاقيات النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 10
تبد�أ مفاو�ضات اتفاقية النفاذ والربط البيني من تاريخ ت�سلم الطرف املوفر للخدمة طلبا
معق ــوال م ــن الط ــرف �صاح ــب الط ــلب لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني  ،وذلك وفقا
للأحكام ذات ال�صلة فـي هذه الالئحة .
و �إذا لـ ــم يتو�صــل الطرف ــان إ�لــى �إبــرام االتفاقية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريــخ بــدء
املفاو�ضات  ،جاز لأي منهما �إحالة الن ــزاع �إىل الهيئة للبت فـيه  ،و�إ�صدار قرار ملزم جلميع
الأطراف .
املــادة ( ) 11
يجب على الطرف املوفر للخدمة توفـري اخلدمات املن�صو�ص عليها ف ــي اتفاقيــة النف ــاذ
والربط البيني فـي موعد ال يتجاوز (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ �سريان االتفاقية  ،وذلك
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
املــادة ( ) 12
ال يجوز �إنهاء �أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة �إال بعد احل�صول
على موافقتها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 13
يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني بعد الت�شاور معهمــا من قبل الهيئة  ،بتعدي ــل
�شروط و�أحكام االتفاقية �إذا قدرت الهيئة � ،أنها :
أ�  -خمالفة للقانون .
ب  -خمالفـ ــة لأحكـ ـ ــام �أي لوائ ـ ــح �أو �أي قـ ـ ــرارات �أو �أوام ـ ــر �أو توجيهـ ـ ــات �أو غريهـ ـ ــا
من الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
ج  -ت�ضر مب�صالح املنتفعني �أو اجلمهور .
د  -تخل باملناف�سة العادلة .
املــادة ( ) 14
يلتزم الطرف املوفر للخدمة مبوافاة الهيئة بالن�سخة املوقعة من اتفاقية النفاذ والربط
البيني خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ توقيعها .
املــادة ( ) 15
فـيما عدا اتفاقيات النفاذ والربط البيني فـي احلاالت التي يكون فـيها عر�ض النفاذ والربط
البين ــي �إلزاميـ ــا  ،تخ�ضـ ــع جميع اتفاقيات النفاذ والربط البيني للأحكام املن�صو�ص عليها
فـي املواد ( )37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33من هذه الالئحة .
�ساد�ســا � :سريـــة املعلومـــات
املــادة ( ) 16
يجــب علــى الط ــرف املوفر للخدمة والطرف �صاحب الطلب ومنتفع البيع باجلملة اتخاذ
كافة التدابريالتي ت�ضم ــن �أن �أي معلوم ــات جتارية �أو �سرية مت احل�صول عليها فـي �أثناء
التفاو�ض �أو تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني �أو احل�صول عليها  ،مت جمعها ومعاجلتها
وتخزينها بطريقة �آمنة بغر�ض حتقيق الآتي :
أ�  -حماية �سرية هذه املعلومات .
ب  -ح�صر �إمكانية الو�صول �إىل هذه املعلومات على العاملني لديه �أو اجلهات املتعاقد
معها ممن تقت�ضي طبيعة عملهم االطالع على هذه املعلومات .
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املــادة ( ) 17
ال يج ــوز للط ــرف املوفــر للخدم ــة ا�ستخدام �أي معلومات جتارية �أو �سري ــة  ،مبا فـي ذلك
املعلومات ال�سرية للمنتفع  ،التي يتم احل�صول عليها من الطرف �صاحب الطلب �أو منتف ــع
البيع باجلملة � ،إال من �أجل تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني املطلوبة  ،كما ال يجوز
للط ــرف املوف ــر للخدم ــة ا�ستخـ ــدام هـ ــذه املعلومــات بغر�ض حتقيق �أف�ضلية جتارية لنف�سه
�أو لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له .
�سابعا  :تعديل املالحق
املــادة ( ) 18
يكون تعديل املالحق املرفقة بهذه الالئحة بعد مراجعة ال�سوق �أو اتخاذ �أي �إجراء لتطبيق
معاجلات التنظيم امل�سبق ب�ش�أن تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم ،
بقرار من الهيئة  ،وذلك بعد متكني الأطراف ذات العالقة من التعليق على اقرتاح الهيئة ،
وفقا للآلية التي حتددها الهيئة .
البــاب الثانــي
الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ
والربط البيني اخلا�ضعة وغري اخلا�ضعة للتنظيم
الف�صــل الأول
الأحكام الواجبة التطبيق
على تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني غري اخلا�ضعة للتنظيم
�أوال  :االلتزام بالتفاو�ض وتوفـري الربط البيني
املــادة ( ) 19
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن بالتفاو�ض وتقدي ــم خدم ــة الربط البين ــي غي ــر اخلا�ضعــة
للتنظيم للطرف �صاحب الطلب  ،ويلتزم الطرفان بالتفاو�ض بح�سن نية .
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املــادة ( ) 20
يجب �أن تت�ضمن اتفاقية الربط البيني �أ�سعار تقدمي خدمة الربط البيني غري اخلا�ضعة
للتنظيم  ،ويجب �أن تكون هذه الأ�سعار معقولة  ،ومبينة بو�ضوح .
وتكــون الأ�سعــار معقولــة � ،إذا لــم تتجــاوز حد الأ�سعار املعتمدة من الهيئة لتقدمي خدمة
الربــط البين ــي اخلا�ضعة للتنظيم ذات الطبيعة املماثلة �أو امل�شابهة � ،إال �إذا قــدم املرخــ�ص له
غري املهيمن دليال مقنعا فـي �شكل بيانات تكلفة تربر تقا�ضي �سعــر �أعلــى مــن ال�سعــر الــذي
اعتمدته الهيئة .
ثانيا  :االلتزام بتوفـري النفاذ
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن بالتفاو�ض بح�سن نية لتقدمي خدمة النفاذ للطرف �صاحب
الطلب فـيما يتعلق بالت�سهيالت اململوكة له  ،وذلك وفقا للمادة ( )6من هذه الالئحة  ،وله
التفاو�ض بح�سن نية لتقدمي �أي خدمات نفاذ �أخرى غري واردة فـي املادة (. )6
ويجب �أن تت�ضمن اتفاقية النفاذ �أ�سعار تقدمي خدمة النفاذ غري اخلا�ضعة للتنظيم  ،ويجب
�أن تكون هذه الأ�سعار معقولة  ،ومبينة بو�ضوح .
ثالثا  :االلتزام بعدم التمييز
املــادة ( ) 22
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن  ،عند التفاو�ض وتقدمي خدمة النفــاذ والربــط البيني غــري
اخلا�ضعة للتنظيم  ،بعدم التمييز فـي املعاملة بني جميع الأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي
البيع باجلملة .
رابعا � :إخطار الهيئة باتفاقية النفاذ والربط البيني للح�صول على موافقتها
املــادة ( ) 23
تخ�ضع جميع اتفاقيات النفاذ والربـط البينــي املربمة  ،وفقا لأحكام ه ــذا الف�ص ــل للقواع ــد
املطبقـة على الإخطارات واملوافقة والن�شر املن�صو�ص عليها فـي املواد ()37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 12
من هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي
الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
�أوال  :االلتزامــات التـــي تنطبـــق ب�شكــل تلقائي
على تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
املــادة ( ) 24
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بالتقيد بااللتزامات التلقائية املن�صو�ص عليها فـي املواد التالية
عند تقدمي �أي خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ،ما مل تقرر الهيئة �إعفاء خدمة نفاذ
وربط بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم من �أي من هذه االلتزامات .
 - 1االلتزام بالتفاو�ض وتقدمي النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 25
يلتزم املرخ�ص له املهيمن  ،بناء على طلب معقول  ،بالتفاو�ض بح�سن نية مع الطرف �صاحب
الطلب لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة
للتنظيم  ،ويلتزم مقدم الطلب ب�إخطار الهيئة بن�سخة من الطلب .
ويعترب الطلب معقوال فـي تطبيق هذه املادة � ،إذا حتققت فـيه جميع ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكــون متعلقا باخلدمات الواردة فـي عر�ض مرجعي معتمد للنفاذ والربط
البينــي  ،و�أن يت�ضمن احلد الأدنى من املعلومات املتطلبة فـي ذات العر�ض املرجعي
للنفاذ والربط البيني  ،وذلك فـي احلاالت التي يكون فـيها العر�ض املرجعي للنفاذ
والربط البيني �إلزاميا .
ب � -أن يتم تقدميه كتابة �إىل املرخ�ص له املهيمن  ،وفقا للأطر الزمنية واجلداول
املحددة فـي العر�ض املرجعي املعتمد للنفاذ والربط البيني  ،وذلك فـي احلاالت
التي يكون فـيها العر�ض املرجعي للنفاذ والربط البيني �إلزاميا .
ج � -أن ي�شتمل على احلد الأدنى من التفا�صيل الفنية الالزمة  ،لتمكني املرخ�ص له
املهيمن من العمل بناء عليها .
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 - 2الت�سعيـــــــر
املــادة ( ) 26
يج ــب �أن يحــدد �سعــر كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ،وف ــقا ملنهجيــة الت�سعري
املحددة فـي االلتزام ذي ال�صلة بخدمة حمددة  ،وذلك على النحو الوارد فـي مالحق اخلدمة
املرفقة بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 27
يجب �أن يتم حتديد ال�سعر الذي يحت�سب خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم ،
واخلا�ضع ــة اللت ــزام العـ ــر�ض املرجعـ ــي للنفـ ــاذ والرب ــط البيني فـي مالحق خدمات حمددة
على �شكل جداول مرفقة بالعر�ض املرجعي .
 - 3حماية �أمن املعلومات
املــادة ( ) 28
يجـ ــب علـ ــى املرخـ ــ�ص لــه املهيمــن اتخ ــاذ كاف ــة ا إلج ــراءات الالزم ــة  ،ملن ــع العاملي ـ ــن لديـ ــه
فــي التخطيـ ــط والت�سوي ـ ــق ومبيع ـ ــات عمليـ ــات البيـ ــع بالتجزئ ــة مـ ــن �إمكانيـ ــة الو�صـ ــول
�إلــى املعلوم ــات التجاري ـ ــة �أو ال�سريــة  ،التــي يتــم احل�صــول عليها من الطرف �صاحب الطلب
�أو منتفع البيع باجلملة .
 - 4عدم التمييز
املــادة ( ) 29
على املرخ�ص له املهيمن �ضمان تقدمي خدمــات النف ــاذ والرب ــط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
بطريقة قابلة للمقارنة من حيث املزايا الوظيفـية وم�ستويات جودة اخلدمة والدعم الت�شغيلي
والأ�سعار جلميع منتفعي البيع باجلملة املت�شابهني  ،وي�شمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة
اخلا�صة به �أو ب�شركائه �أو منت�سبيه وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة .
املــادة ( ) 30
على املرخ�ص له املهيمن الذي ال ميلك عمليات للبيــع بالتجزئ ــة �ضم ــان تقدي ــم خدم ــات
النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم بطريقة قابلة للمقارنة من حيث املزايا الوظيفـية
وم�ستويات جودة اخلدم ــة والدع ــم الت�شغيل ــي والأ�سعار جلميع منتفعـ ــي البي ــع باجلمل ــة
املت�شابهني  ،وفقا لتوجيهات الهيئة .
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ثانيا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
املــادة ( ) 31
بالإ�ضافة �إىل االلتزامات التقديرية الواجبة التطبيق ب�ش�أن خدمة نفاذ وربط بيني حمددة
ال ــواردة فـ ــي مالح ــق اخلدمـ ــات املو�ضحـ ــة ف ـ ــي امللحـ ــق رقـ ــم ( )3املرف ــق به ــذه الالئحة ،
يجوز للهيئة  ،فر�ض التزام تقديري �أو �أكرث خا�ص بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم  ،وذلك باختيار �أي من االلتزامات التقديرية الواردة فـي امللحق
رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة  ،و�إ�ضافته �إىل مالحق اخلدمات الواردة فـي امللحق رقم ()3
املرفق بهذه الالئحة .
كم ــا يج ــوز للهيئة فر�ض �أي التزامات �أخرى تقدرها مبوجب �أوامر �أو توجيهات �أو �إر�شادات
�أو تعليمات ت�صدرها لهذا الغر�ض .
ثالثا  :اتفاقيـات النفــاذ والربـط البينـي فـي احلــاالت
التي يكون فـيها �إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني غيــر �إلزامي
املــادة ( ) 32
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن املوف ــر خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
وغرياخلا�ضعة لاللتزام بعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،التفاو�ض بح�سن نية مع
الط ـ ــرف �صاحـ ــب الطلـ ــب  ،لإب ـ ــرام اتفاقيـ ــة النف ــاذ والربط البيني وفقا لأحكام املواد �أرقام
(. )37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33
املــادة ( ) 33
يج ــب على املرخ�ص له املهيمن موافاة الهيئة خالل ( )5خم�سة �أيام باتفاقية النفاذ والربط
البيني املوقعة بني الأطراف  ،وتتوىل الهيئة مراجعة االتفاقية واعتمادها و�إبالغ املرخ�ص
ل ــه املهيم ــن خـ ــالل ( )45خم�سـ ــة و�أربعيـ ــن يوما من تاريخ ت�سلمها  ،وتكون االتفاقية �سارية
من اليوم التايل لتاريخ االعتماد .
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املــادة ( ) 34
للهيئ ــة �أن تطلب  -خالل ( )45اخلم�سة والأربعني يوما امل�شار �إليها فـي املادة ( )33من هذه
الالئحـة  -من �أي من طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،تقديـم �أي معلومـات تقـدر
الهيئـة �أنها الزمـ ــة ملراجـ ــعة االتفاقية  ،وتبد�أ 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 يجـ ــوز اعتم ـ ــاد اتفاقيـ ــة النف ـ ــاذ والرب ـ ــط البينـ ــي �إذا قـ ــدرت الهيئـ ــة ب�صفـ ــة خا�صـ ــة حتقق
�أي من احلاالت الآتية :
أ�  -خمالفة �أحكام القانون .
ب  -خمالفـ ــة �أحك ــام هـ ــذه الالئحـ ــة �أو �أي قـ ــرارات �أو �أوام ـ ــر �أو توجيهـ ــات �أو غريها
من الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
ج  -الإ�ضرار مب�صالح املنتفعني �أو اجلمهور ب�صفة عامة .
د  -الإخالل باملناف�سة العادلة .
وتقوم الهيئـة ب�إبــالغ الطرفـني بقرارها امل�سبــب  ،وله ــا توجي ــه �أي منهم ــا �أو كليهــما ح�س ــب
الأحوال ب�إجراء ما يلزم من تعديالت على اتفاقية النفاذ والربط البيني خالل املدة الزمنية
التي حتددها .
املــادة ( ) 36
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بن�شر اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة مبوقعه
الإلكرتوين فـي اليوم التايل لتاريخ اعتمادها  ،على �أن يقوم بعد موافقة الهيئة  ،بحجب
كافة املعلومات املتعلقة باملعلومات التجارية واملعلومات ال�سرية للمنتفعني واملعلومات ذات
الطابع الأمني قبل الن�شر .
املــادة ( ) 37
ت�سري �أحكام املواد ( ) 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 12من هذه الالئحة على �إنهاء �أو �إجراء �أي تعديل
على اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة  ،على �أن تقوم الهيئة مبراجعة واعتماد
االتفاقية املعدلة خالل مدة �أق�صاها (  ) 30ثالثون يوما من تاريخ ت�سلمها .
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رابعا  :اتفاقيات النفاذ والربط البيني
فـي احلاالت التي يكون فـيها �إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني �إلزاميا
املــادة ( ) 38
يجوز للطرف امل�ستحق بعد اعتماد الهيئة لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أن يقدم
طلبا معقوال �إىل املرخ�ص له املهيمن للح�صول على خدمات النفاذ والربط البيني طبقا
لأحكام و�شروط العر�ض املرجعي ذاته .
املــادة ( ) 39
يجب على املرخ�ص له املهيمن التفاو�ض بح�سن نية مع الطرف �صاحب الطلب  ،لإبرام
اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد  ،وذلك
فور ت�سلمه طلبا معقوال من الطرف �صاحب الطلب .
املــادة ( ) 40
ت�سري �أحكام املواد ( ) 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 12من هذه الالئحة على �إجراءات مراجعة
واعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني املربمة وفقا لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املعتمــد  ،كم ــا ت�ســري تلــك الأحكــام علــى �إنهــاء �أو تعديــل االتفاقيــة املعتمدة مــن الهيئــة ،
على �أن تقوم الهيئة مبراجعة واعتماد االتفاقية املعدلة خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما من تاريخ ت�سلمها .
املــادة ( ) 41
تظل اتفاقية النفاذ والربط البيني املربمة لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة
للتنظيــم  ،وفقــا لعــر�ض النفــاذ والربــط البينــي املرجعي �سارية املفعول �إىل �أن يتم �إبرام
اتفاقية النفاذ والربط البيني اجلديدة  ،وفقا لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الذي
تعتمده الهيئة  ،ويجب �إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني اجلديدة بهذه الطريقة خالل
(� )60ستني يوما من اعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
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املــادة ( ) 42
�إذا �أحي ــل �أي ن ــزاع متعلــق بالتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية جديدة للنفاذ والربط البيني  ،وفقا
للمادة ( )41من هذه الالئحة �إىل الهيئة للف�صل فـيه وفقا لالئحة الف�صل فـي املنازعات ،
يجوز للهيئة القيام بالآتي �إىل حني البت فـي النزاع :
�أ � -أن تطلــب م ــن طرفـي التفــاو�ض اال�ستمرار فـي �أداء التزاماتهما  ،وفقا التفاقية
النفاذ والربط البيني �سارية املفعول .
ب � -أن ت�ضع �أحكاما م�ؤقتة تنظم تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني املعنية  ،لتحل
حمل اتفاقية النفاذ والربط البيني �سارية املفعول .
املــادة ( ) 43
ال يجوز �إجراء �أي تغيريات على عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد  ،ما مل تقدر
الهيئ ــة  -بن ــاء عل ــى طلــب م�سبب من املرخ�ص له املهيمن �أو الطرف املتفاو�ض � -أن هذه
التغيريات مربرة ب�شكل مو�ضوعي  ،وال ت�شكل تف�ضيال غري عادل �أو متييزا غري م�شروع .
و�إذا كانــت التغييـ ــرات املقرتحـ ــة حمتملـ ــة ال�صلـ ــة ب أ�طـ ــراف �أخـ ــرى م�ستحقة  ،يجوز للهيئة
�أن جتري امل�شاورات حول التغيريات املقرتحة بعد �إخطار �أطراف التفاو�ض بذلك .
البــاب الثالــث
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
الف�صل الأول
هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته
املــادة ( ) 44
يجــب علــى املرخــ�ص لــه املهيمــن املوفـر خلدمـة النفـاذ والربـط البينـي اخلا�ضعـة للتنظيـم
واخلا�ضعة اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني �إعداد عر�ض مرجعي يتفق مع متطلبات
امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ب�ش�أن هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد
الأدنى من حمتوياته  ،ويعترب هذا العر�ض بعد اعتماده من الهيئة منوذجا التفاقيات النفاذ
والربط البيني ب�ش�أن اخلدمات اخلا�ضعة للتنظيم .
-17-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

ويجوز للمرخ�ص له املهيمن �أن يطلب من الهيئة ا�ستثناءه من بع�ض تلك املتطلبات ب�ش�أن
خدمة نفاذ وربط بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم �شريطة حتقق الآتي :
أ� � -أال يتعار�ض الطلب مع االلتزامات اخلا�صة بتلك اخلدمة .
ب � -أن يثبت املرخ�ص له املهيمن �أن املتطلبات املعنية لي�ست ذات �صلة بخدمة حمددة
للنفاذ والربط البيني خا�ضعة للتنظيم ينطبق عليها التزام عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي .
املــادة ( ) 45
تتولــى الهيئ ــة حتدي ــد متطلبــات هيكل عـر�ض النفـاذ والربـط البينـي املرجعـي واحلـد الأدنـى
من حمتوياته املتعلقة بخدمة نفاذ وربط بيني حمددة فـي �أي من الآتي :
أ�  -مالحق اخلدمة .
ب � -أي قرارات �أو �إر�شادات �أو �أوامر �أو تعليمات �أو توجيهات �صادرة عن الهيئة .
الف�صــل الثانــي
�إجراءات �إعداد واعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املــادة ( ) 46
يجب �إعداد واعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،وفقا للإجراءات والأطر الزمنية
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،ويجوز للهيئة  -وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة  -تعديل
الأطر الزمنية لإجراءات �إعداد واعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،وذلك مبوجب
�أي �أوامر �أو توجيهات ت�صدرها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 47
يلت ــزم املرخ ــ�ص له املهيمن الذي يوفر خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم والتي
تخ�ض ــع اللت ــزام عــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي مبوافاة الهيئة خالل املدة الزمنية
التي حتددها  ،مب�سودة �أوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي م�ستوفـ ــية لل ــحد الأدن ــى
من متطلبات هذه الالئحة  ،وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى وال�صيغة .
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ويجب �أن تقدم امل�سودة الأوىل فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �سريان هذه
الالئحــة  ،وذلك بالن�سبــة لعرو�ض النفــاذ والربــط البيني الت ــي تقدم بعــد العمل ب�أحكــام هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 48
يجب �أن تت�ضمن امل�سودة الأ�سعار املقرتحة خلدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
التي تخ�ضع اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،على �أن يرفق بامل�سودة املعلومات
التي تثبت التزام املرخ�ص له باملتطلبات املتعلقة بالت�سعري الواردة فـي هذه الالئحة ومالحقها
مثل مناذج تكلفة اخلدمات والوثائق املرتبطة بها .
املــادة ( ) 49
يجب �أن تقدم امل�سودة الأوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �إىل الهيئة مبوجب
خطاب موقع من الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له املهيم ــن �أو م ــن فـي حكم ــه  ،ويعتب ــر هذا
التوقيع مبثابة �إقرار منه با�ستيفاء هذه امل�سودة للحد الأدنــى من متطلبات هذه الالئحة ،
وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى وال�صيغة .
املــادة ( ) 50
تتول ــى الهيئـ ــة مراجعـ ــة امل�سـ ــودة الأول ــى لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،للتحقق
من ا�ستيفائها للحد الأدنى من متطلبات هذه الالئحة  ،وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى
وال�صيغة .
املــادة ( ) 51
�إذا تبني للهيئة عدم ا�ستيفاء امل�سودة الأوىل للمتطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )50من هذه
الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إجراء التعديالت طبقا للطريقة التي وجهت بها الهيئة ،
وخالل املدة الزمنية التي حددتها .
املــادة ( ) 52
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بن�شر امل�سودة الأوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمدة
من الهيئة للت�شــاور  ،وذلك فـي مكان بارز مبوقع ــه الإلكرتوين ب�صيغت ــي ( Wordو ، )PDF
وذلك خالل مدة ال جتاوز ( )2يومني من تاريخ �إبالغه من الهيئة باعتماد امل�سودة الأوىل .
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

املــادة ( ) 53
تتوىل الهيئة �إجراء امل�شاورات ب�ش�أن امل�سودة الأوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
وذلك بعد قيام املرخ�ص له املهيمن بن�شر هذه امل�سودة فـي مكان بارز مبوقعه الإلكرتوين .
املــادة ( ) 54
يلتزم كل من لديه مالحظات حول امل�سودة الأولـى لعـر�ض النفـاذ والربـط البينـي املرجعــي
حمـل التـ�شـاور  ،بتقدميهـا كتابـة �إلـى املرخـ�ص لــه املهيمــن والهيئــة معــا  ،وذلك خالل املدة
الزمنية والآلية التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 55
يجب �أن تتعلق املالحظات املكتوبة على امل�سودة الأوىل ب�أي من الآتي :
أ�  -جعل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي غري قابل للتنفـيذ �أو من ال�صعب تطبيقه
عمليا .
ب  -منع املناف�سة �أو احلد منها .
ج � -إحلاق ال�ضرر باملنتفعني �أو اجلمهور .
د  -خمالفــة القانــون �أو هــذه الالئحة �أو القرارات �أو الإر�شادات �أو الأوامر �أو التعليمات
�أو التوجيهات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 56
يجب �أن ت�ش ــري املالحظ ــات املكتوبة �إىل اجل ــزء والبند ذي ال�صل ــة من امل�سودة الأول ــى  ،و�أن يتم
تربير �أي تعديل مقرتح ب�شكل مف�صل  ،وعلى الطرف الذي يبدي مالحظاته تقدمي ن�سخة
�إلكرتونية مو�ضحة ب�صيغة ( )Track Changeمــن امل�ســودة الأولــى ف ــي �صيغــة ()Word
تبني �أي تعديالت ومربرات ذلك .
املــادة ( ) 57
يجوز للهيئة �أن تقدم مالحظاتها املكتوبة �إىل املرخ�ص له املهيم ــن ب�شـ ـ�أن امل ــ�سودة الأول ــى ،
على �أن تكون مبنية ب�صفة خا�صة على �أي من االعتبارات الآتية :
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أ�  -ال�سيا�سات املتعلقة بقطاع االت�صاالت .
ب  -خمالفــة القان ــون �أو هــذه الالئحة �أو القرارات �أو الإر�شادات �أو الأوامر �أو التعليمات
�أو التوجيهات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
ج  -املمار�سات العاملية املثلى ذات ال�صلة .
د  -م�صلحة املنتفعني واجلمهور ب�صفة عامة .
هـ  -وجود �أي اختالفات غري معقولة �أو غري مربرة بني �أحكام عرو�ض النفاذ والربط
البينـي املرجعيـة التي تتعلــق بتنظيم ذات خدمات النفاذ والربط البينــي اخلا�ضعــة
للتنظيم والتي تخ�ضع اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
املــادة ( ) 58
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ببذل اجلهود املعقولة للعناية بكافة املالحظات املكتوبة  ،و�أن يقدم
إ�ل ــى الهيئــة خ ــالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء الفرتة الزمنية التي حتددها
الهيئة الآتي :
أ�  -ردا تف�صيليا على جميع املالحظات فـي �شكل جدول  ،يلخ�ص �أي اعرتا�ض �أو تعديل
مقرتح مع تقدمي املربرات الالزمة .
ب  -ن�سخـ ــة معدل ــة مـ ــن امل�سـ ــودة الأولـ ــى لعـ ـ ــر�ض النف ــاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي
(امل�سودة الثانية) تعك�س  -على وجه الدقة  -الآتي :
 - 1مالحظات الهيئة .
 - 2املالحظــات املكتوبــة التي تقدم خالل عملية الت�شاور والتي تعترب ذات جدوى
ومالئمة .
املــادة ( ) 59
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي امل�سودة الثانية من عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
�إىل الهيئة فـي ن�سختني �إحداهما نهائية والأخرى يبني فـيها جميع التعديالت التي �أجراها
عل ـ ــى امل�سـ ــودة الأولـ ــى ب�صيغـ ـ ـ ــة ( ، )Track Changeوتق ـ ـ ــدم ك ـ ـ ـ ــال الن�سختيـ ـ ـ ــن ب�صيغت ــي
(  Wordو. )PDF
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املــادة ( ) 60
تتوىل الهيئة مراجعة امل�سودة الثانية  ،ولها �أن تقرر �أي من الآتي :
أ�  -اعتمادها كعر�ض نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد .
ب  -توجيــه املرخ ــ�ص له املهيمــن ب�إجراء �أي تعديالت تراها الهيئة  ،وفـي هذه احلالة
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي ن�سخة معدلة وفقا لتوجيهات الهيئة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ توجيه الهيئة  ،وتقوم الهيئة باعتمادها كعر�ض نفاذ وربط
بيني مرجعي .
ج  -توجيــه الأ�سئلة املبا�شرة �إىل املرخ�ص له املهيمن و�أي طرف قدم مالحظات  ،وذلك
حل�سم امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها  ،وحتديد الأطر الزمنية لتقدمي الردود
على هذه الأ�سئلة .
املــادة ( ) 61
تتوىل الهيئة درا�سة الردود على الأ�سئلة امل�شار �إليها فـي الفقرة (ج) من املادة ( )60من هذه
الالئحة  ،ولها �أن تقرر �أي من الآتي :
أ�  -اعتمادها كعر�ض نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد .
ب  -توجي ــه املرخ ــ�ص له املهيمن ب�إجراء �أي تعديالت تراها الهيئة الزمة وفقا لأحكام
ه ــذه الالئح ــة  ،وفـي هذه احلالة يلتزم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي ن�سخة معدلة
وفقا لتوجيهات الهيئة خ ــالل (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ توجيه الهيئة  ،وتقوم
الهيئة باعتمادها كعر�ض نفاذ وربط بيني مرجعي .
املــادة ( ) 62
عل ــى املرخـ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن ن�شـ ــر ع ــر�ض النفاذ والربــط البي ــني املرجعـ ــي املعتمـ ــد ب�صيغت ــي
(  Wordو  ) PDFفـي موقع ـ ــه الإلكرتونـ ــي خ ــالل م ــدة ال جتـ ــاوز ( )2يوم ــني م ــن تاري ــخ
اعتماده من الهيئة .
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املــادة ( ) 63
يجوز للهيئة فـي �أي وقت فـي �أثناء مراجعة واعتماد عر�ض النفاذ والربط البين ــي املرجعــي
عق ــد االجتماعـ ــات مــع املرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن والأطراف التي قدمت مالحظاتها جمتمعني
�أو ب�صورة منفردة  ،حل�سم امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها .
الف�صــل الثالــث
�إجراءات تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد
املــادة ( ) 64
يكون تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد مبوجب قرار �أو توجيه من الهيئة
من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب معقول وم�سبب يقدم �إليها من �أي من طرفـي اتفاقية
النفاذ والربط البيني �أو �أي طرف م�ستحق .
املــادة ( ) 65
ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد � ،إال بعد
موافقة الهيئة .
ويجب على كل من يرغب من �أطراف التفاو�ض فـي تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي املعتمد تقدمي طلب �إىل الهيئة بذلك مع املربرات التف�صيلية  ،و�إذا كان التعديل
املقرتح حمتمل ال�صلة ب�أطراف �أخرى م�ستحقة  ،يجوز للهيئة �أن جتري امل�شاورات حول
التعديل بعد �إخطار �أطراف التفاو�ض .
املــادة ( ) 66
تتوىل الهيئة مراجعة واعتماد التعديالت املقرتحة لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املعتمد وفقا ملا تقدره الهيئة من �إجراءات تت�سم بال�شفافـية .
املــادة ( ) 67
فـيما عدا الأمور العاجلة  ،تقوم الهيئة بدرا�سة جميع طلبات التعديل املتعلقة بعر�ض النفاذ
والربط البيني املرجعي ذاته �ضمن عملية ت�شاور مرة واحدة فـي العام .
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املــادة ( ) 68
يجـوز للهيئـة توجيه املرخ�ص له املهيمن بتعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد
كلما ر�أت الهيئة احلاجة �إىل التعديل  ،وب�صفة خا�صة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا مت حتديد املرخ�ص له املهيمن من قبل الهيئة كمهيمن فـي تقدمي خدمة نفاذ
وربط بيني �أخرى �أو جديدة خا�ضعة للتنظيم وتخ�ضع اللتزام عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي  ،ويتطلب الأمر ت�ضمينها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
ب � -إذا �أ�صبح موفر خدمات النفاذ والربط البيني لي�س مهيمنا فـي تقدمي خدمة نفاذ
وربط بيني خا�ضعة للتنظيم بعد �أن كان مهيمنا فـي تقدميها  ،على �أن يخ�ضع ذلك
لفرتة انتقالية منا�سبة حتدد من قبل الهيئة مع مراعاة �شروط �أي اتفاقيات نفاذ
وربط بيني حالية مبنية على عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
ج � -إذا كانت خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجع ــي مل تعـ ــد م�صنفة من قبل الهيئة كخدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم ،
�أو �أن �إع ــداد ع ــر�ض النفـ ــاذ والربـ ــط البين ــي املرجعي مل يعد من �ضمن االلتزامات
الواجبة التطبيق اخلا�صة بخدمة حمددة .
د � -إذا كان هذا التعديل مطلوبا وفقا ملا ت�صدره الهيئة من �أوامر �أو قرارات �أو توجيهات
�أو غريه ــا م ــن الأدوات املتعلقة بت�سعري خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم
يغطيها عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
املــادة ( ) 69
على املرخ�ص له املهيمن االحتفاظ بن�سخ �إلكرتونية من جميع الن�سخ ال�سابقة من عرو�ض
النفاذ والربط البيني املرجعية فـي موقعه الإلكرتوين .
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البــاب الرابــع
قواعد الف�صل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني
الف�صــل الأول
ت�سوية املنازعات عن طريق الو�ساطة
املــادة ( ) 70
يجوز لطرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني االتفاق على ت�سوية جميع املنازعات املتعلقة
باالتفاقيـ ــة  ،ع ــن طريـ ــق الو�ساطـ ــة  ،وذل ــك خالل مدة �أق�صاها ( )45خم�سة و�أربعون يوما
من التاريخ الذي يت�سلم فـيه الطرف املوفر للخدمة طلبا معقوال لتقدمي خدمة النفاذ
والربط البيني من الطرف امل�ستحق للخدمة  ،وذلك بالن�سبة للمنازعات التي تن� أش� فـي �أثناء
التفاو�ض لإبرام االتفاقية .
�أما بالن�سبة للمنازعات الناجمة عن تنفـيذ اتفاقية النفاذ والربط البيني با�ستثناء منازعات
الفوترة فـيكون على الطرفـني االتفاق على اللجوء �إىل الو�ساطة خالل مدة �أق�صاها ()45
خم�سة و�أربعون يوما من تاريخ ت�سليم �إخطار مكتوب من قبل الطرف املتظلم من اتفاقية
النفاذ والربط البيني �إىل الطرف الآخر يت�ضمن تفا�صيل النزاع .
املــادة ( ) 71
فـي حالة االتفاق على اللجوء �إىل الو�ساطة  ،يلتزم طرفا النزاع ب�إخطار الهيئة بذلك وتعيني
و�سيط �أو جمل�س و�ساطة خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االتفاق .
و�إذا مل يتفق الطرفان على تعيني الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة خالل املدة امل�شار �إليها  ،تقوم
الهيئة بتعيينه .
املــادة ( ) 72
تبد أ� عملية الو�ساطة فور تعيني الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة .
-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

املــادة ( ) 73
علــى طرف ــي النــزاع االتفاق على �إجراءات الو�ساطة مبا فـي ذلك الإطار الزمني للو�ساطة
وذلك خالل مدة �أق�صاها (� )7سبعة �أيام من بدء عملية الو�ساطة  ،و�إذا مل يتفق الطرفان على
هذه الإجراءات تقوم الهيئة بتحديد �إجراءات الو�ساطة .
املــادة ( ) 74
تكون جميع املعلومات والبيانات التي يتم االف�صاح عنها خالل عملية الو�ساطة �أو ب�سببها
�سري ــة  ،وال يـج ــوز ن�ش ــر مـ ــداوالت عمليـ ــة الو�ساطـ ــة على العموم ما مل يتفق طرفا النزاع
على خالف ذلك .
املــادة ( ) 75
على الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة �إ�صدار تو�صياته خـالل ( ) 30ثالثني ي ــوما م ــن حتدي ــد
�إجراءات الو�ساطة وذل ــك ما مل يتفق الطرفان على مدة �أطول  ،وفـي جميع الأحوال يلتزم
الو�سيط �أو جمل ــ�س الو�ساطة ب�إ�صدار تقريـ ــر مفـ ــ�صل كتابـ ــة موقعـ ــا من ــه  ،عل ــى �أن يت�ضمن
امل�سائل حمل النزاع  ،والتو�صية ال�صادرة ب�ش�أنها  ،وتلك التي تعذر حلها بالو�ساطة وال تزال
حمل نزاع ومقرتحاته ب�ش�أنها مع ت�سبيب كل مقرتح  ،وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
�إ�صدار التو�صية �أو 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�صل فـي النزاع الذي ين� أش� بني طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا
لأحكام نظام الف�صل فـي املنازعات ال�صادر بالقرار رقم  ، 2010/144وذلك بنــاء علــى طلـب �أي
منهما  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا مل يتفق طرفا النزاع على اللجوء �إىل الو�ساطة .
ب � -إذا اعرت�ض �أي من طرفـي النزاع على تو�صية الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة .
ج� -إذا تعذر ت�سوية النزاع عن طريق الو�ساطة .
-26-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

وت�ستثنى احلالتان امل�شار �إليهما فـي البندين (ب) و (ج) من هذه املادة من تطبيق الإجراءات
التمهيدية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من النظام امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 78
ال تكـ ــون الهيئـ ــة ملزمـ ــة بتو�صـ ــيات الو�سيـ ــط �أو جملـ ــ�س الو�ساطـ ــة  ،ويجـ ــوز للهيئ ــة طل ــب
�أي معلومات الزمة للف�صل فـي املنازعات من �أي من الطرفـني .
الف�صــل الثانــي
منازعـــات الفوتـــرة
املــادة ( ) 79
يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني  -بالن�سبة ملنازعات الفوترة  -ب�إحالتها �إىل خبري
يتم اختياره باتفاقهما .
ف�إذا مل يتفق الطرفان على اختيار خبري الفوترة خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �إخطار
الطرف الآخر بتفا�صيل نزاع الفوترة  ،تقوم الهيئة بناء على طلب �أحد طرفـي النزاع بتعيني
خبري من قائمة خرباء الفوترة التي يقدمها كل طرف من طرفـي النزاع �أو من قائمة تعدها
الهيئة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 80
يلت ـ ــزم خبـ ـي ــر الفوتـ ــرة ب�إ�ص ـ ــدار تو�صيــة موقعــة ب�شـ ـ�أن الن ــزاع خــالل مـ ــدة ال جت ــاوز ()10
ع�شـرة �أيـام مـن تاريـخ �إحالة النزاع �إليه  ،ويتحمــل الطـرف الـذي ت�صــدر التو�صية فـي غري
م�صلحته تكاليف اخلبري  ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
املــادة ( ) 81
يجوز لأي من طرفـي النزاع االعرتا�ض على تو�صية اخلبري  ،وذلك مبوجب طلب يقدمه
كتابة �إىل الهيئة خالل ( )5خم�سة �أيام م ــن ت�سلم ــه التو�صي ــة  ،مرفق ــا ب ــه ن�سخ ــة مكتمل ــة
من تو�صيات خبري الفوترة �شامل ــة مربراته ــا وو�صف ــا للق�ضاي ــا الت ــي ال ت ــزال حمل نزاع ،
ومقرتحات خبري الفوترة ب�ش�أنها  ،وتقدمي �أي معلومات تطلبها الهيئة .
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وتتوىل الهيئة الف�صل فـي النزاع وفقا لنظام الف�صل فـي املنازعات  ،وي�ستثنى النزاع فـي هذه
احلالة من تطبيق الإجراءات التمهيدية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من نظام الف�صل
فـي املنازعات .
البــاب الرابــع
اجلــزاءات
املــادة ( ) 82
فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة توجه الهيئة �إىل املخالف �إخطارا مكتوبا يت�ضمن الآتي :
�أ  -و�صف املخالفة التي مت ارتكابها .
ب  -حتديد الفرتة الزمنية التي يتعني على مرخ�ص خدمات االت�صاالت العامة الرد
خاللها على الإخطار املكتوب  ،على �أال تقل عن (  ) 30ثالثني يوما .
ج  -الغرامة الإدارية التي تقدرها الهيئة .
ف�إذا م�ضت املدة املذكورة دون رد � ،أو كان الرد املقدم غري مقبول من الهيئة  ،تفر�ض الهيئة
الغرامة الإدارية .
املــادة ( ) 83
مع عدم الإخالل ب�أي جزاء من�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت �أو فـي �أي قانون �آخر
�أو تراخي�ص االت�صاالت  ،للهيئة فـي حالة ثبوت ارتكاب املرخ�ص له �أي من املخالفات الواردة
فـي اجلدول الآتي  ،فر�ض الغرامات الإدارية املبينة قرين كل منها مع مراعاة �أحكام املادة
( )82من هذه الالئحة .
وتفر�ض على املخالف غرامة �إدارية ال تقل عن ( � )1000ألف ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر
فـيه املخالفة بعد اليوم التايل لتاريخ فر�ض الغرامة  ،وذلك دون التقيد باملادة ( )82من هذه
الالئحة .
وفـي جميع الأحوال ت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
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م

احلد الأدنى للغرامة
بالريال العماين

املخالفــة

خمالفـ ــة املرخــ�ص ل ـ ــه �أي مـ ــن االلتزام ـ ــات الـ ـ ــواردة
فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة ،
فـيما عــدا املــادة ( ، )12فـ ـ�إذا كـ ــان املخالف مرخ�ص لـ ــه
 1غري مهيمــن يكــون احل ــد الأدن ــى للغرام ــة ()15000
خم�سة ع�شر أ�ل ــف ريــال عمان ــي � ،أما �إذا كـ ــان املخالف
مرخــ�ص ل ــه مهيم ــن فـ ـ�إن احلـ ــد الأدن ــى للغرامـ ــة
( )50000خم�سون �ألف ريال عماين .

()10000
ع�شــرة �آالف

خمالفــة املرخ�ص ل ــه غي ـ ــر املهيمــن �أي من االلتزامات
 2الواردة فـي الف�صــل الأول من الب ــاب الثان ــي م ــن هـ ــذه
الالئحة .

()15000
خم�ســة ع�شــر أ�لــف

خمالفة املرخ�ص لــه املهيمــن االلتزامات التي تنطبق
ب�شكل تلقائي علــى تقدمي خدمـ ــات النفـ ــاذ والربـ ــط
3
البيني اخلا�ضعة للتنظيم الواردة فـي الف�صل الثان ـ ــي
من الباب الثاين .

()50000
خم�ســون �ألــف

خمالفة املرخ�ص له املهيمن االلتزامات التقديرية
 4اخلا�صة بخدمة حمددة الواردة فـي الف�صل الثاين
من الباب الثاين .

()50000
خم�ســون أ�لــف

خمالف ــة املرخــ�ص ل ــه املهيمـ ــن االلتزامـ ــات املتعلقـ ــة
مبفاو�ض ـ ـ ــات اتفاقيـ ـ ـ ــات النفـ ـ ــاذ والرب ـ ـ ـ ــط البين ـ ـ ــي
5
فـي احلــاالت التــي يكـ ــون فـيه ــا �إع ــداد عــر�ض النفــاذ
والربط البيني غري �إلزاميا .

()50000
خم�ســون �ألــف
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م

احلد الأدنى للغرامة
بالريال العماين

املخالفــة

خمالفة املرخ�ص له املهيمن االلتزامات املتعلقة
 6ب�إجراءات تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املعتمد .

()50000
خم�ســون �ألــف

خمالفـ ــة املرخ ــ�ص ل ـ ــه املهيمـ ــن االلتزامـ ــات املتعلقــة
مبفاو�ضات اتفاقيات النفاذ والربط البيني فـي احلاالت
7
التي يكون فـيها �إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني
�إلزاميا .

()50000
خم�ســون �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويد الهيئة مب�سودة
�أوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي م�ستوفـية
للحد الأدنى من متطلبات النطاق واملحتوى وال�صيغة
 8املن�صو�ص عليه ــا فـي ملحـ ــق هيكـ ــل عـ ــر�ض النفـ ــاذ
والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته
املرفق بهذه الالئحة  ،ووفق الطريقة والأطر الزمنية
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويد الهيئة بخطاب
 9موقع بوا�سطة الرئي�س التنفـيذي للم�شغل املهيمن �أو
من فـي حكمه وفقا حلكم املادة ( )49من هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتعديل امل�سودة الأوىل
لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي طبقا لتوجيهات
10
الهيئة وفق الطريقة والأطر الزمنية املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف
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م

احلد الأدنى للغرامة
بالريال العماين

املخالفــة

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويد الهيئة بتعليقاته
املف�صلة على املرئيات امل�ستلمة بوا�سطته ب�ش�أن امل�سودة
 11الأوىل لعـر�ض النفاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي وف ــق
الطريقــة والأطر الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويـ ــد الهيئ ــة بامل�س ــودة
الثاني ــة لع ــر�ض النفاذ والرب ــط البينــي املرجعــي وفــق
12
الطريقــة والأطر الزمنية املن�صـ ــو�ص عليهــا ف ــي هــذه
الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخـ�ص ل ــه املهيم ــن بالرد علــى �أي �أ�سئل ــة
 13توجــه �إليــه بوا�سط ــة الهيئ ــة وفق الطريقــة والأطر
الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

( )100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن ب�إجراء �أي تعديالت على
امل�سودة الثانية لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
14
طبقـ ــا لتوجيهـ ــات الهيئـ ــة ووفق الطريقـ ــة والأط ـ ــر
الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتقدمي امل�سودة النهائية
 15لعر�ض النفــاذ والرب ــط البينــي املرجعــي العتماده ــا
وتبنيها بقرار نهائي وفقا لأحكام هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف
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امللحــق رقــم ()1
هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته
�أوال  :هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب �أن تتم هيكلة عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على النحو الآتي :
�أ  -الأحك ــام وال�ش ــروط العامـ ــة الواجبـ ــة التطب ــيق  ،عل ــى �أن يت ــم بيانهــا فــي اجلــزء
الرئي�سي من عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
ب  -ج ــداول ع ــر�ض النف ــاذ والربط البيني املرجعي  ،على �أن تت�ضمن ب�صفة خا�صة
حتديد الأ�سعار التي يجب تقا�ضيها مقابل احل�صول على خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم والتي تخ�ضع لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
و�أن حتت�س ــب هـ ــذه الأ�سعـ ــار وفقـ ــا ملنهجيـ ــة الت�سعيـ ــر الواجبة التطبيق الواردة
فـي االلتزامات اخلا�صة بخدمة حمددة والتي تنطبق على خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم .
ج  -املالحق الفنية املتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم والتي
تخ�ضع لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي مبا فـي ذلك كتيبات الت�شغيل .
ثانيا  :احلد الأدنى من املوا�ضيع التي يتناولها عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
 - 1البدء واملدة والتعديل
 -1 - 1يبد أ� �سريان عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي من التاريخ الذي حتدده
الهيئة فـي قرار اعتماد العر�ض .
 - 2 - 1ي�ستمر عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي فـي ال�سريان �إىل �أجل غري
م�سمى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك .
 - 3 - 1قد يخ�ضع عر�ض النفاذ والربط البينــي املرجعــي لتعديــل دوري وفقــا
للطريقة املبينة فـي الف�صل الثالث من الباب الثالث من هذه الالئحة .
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 - 2تبادل املعلومات
يجب �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الإجراءات والأطر الزمنية
الالزمة لتبادل املعلومات بني املرخ�ص له املهيمن والطرف �صاحب الطلب ومنتفع
البيع باجلملة لت�سهيل تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم .
 - 3تنب�ؤات حركة االت�صاالت
 - 1 - 3يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �إطارا يتمكن مبوجبه
منتفع البيع باجلملة من تزويد املرخ�ص له املهيمن بتنب�ؤات دورية تت�ضمن
تفا�صيل معقولة عن احلجم املتوقع للحركة  /البيانات خالل �إطار زمني
معقول .
 - 2 - 3يجب على املرخ�ص له املهيمن التعامل ب�سرية مع حمتوى تنب�ؤات احلركة /
البيانات التي يوفرها منتفع البيع باجلملة وفقا ملتطلبات ال�سرية و�سبل
حماية �أمن املعلومات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 3 - 3يجب �أن ي�سمح عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي بهام�ش خط أ� معقول
لتنب�ؤات احلركة لأغرا�ض التخطيط  ،و�أن يحدد هام�ش اخلط أ� املعقول .
 - 4 - 3ال يجــوز �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �إلزام منتفع
البي ــع باجلمل ــة �س ــداد تعويــ�ض للطرف املوفر عن التنب�ؤات غري الدقيقة
�أو غري ال�صحيحة التي تكون خارج حدود هام�ش اخلط�أ املعقول .
� - 4أهم م�ؤ�شـرات الأداء ( )KPIsواتفاقيــات م�ستــوى اخلدمـــة ()SLAs
و�ضمانات م�ستوى اخلدمة ()SLGs
يجب �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم م�ؤ�شرات الأداء
املعقولة وغري التمييزية واتفاقيات م�ستوى اخلدمة  ،و�ضمانات م�ستوى اخلدمة
الت ــي يج ــب تطبيقه ــا �إذا تعيـ ــن توفـريه ــا وفقا لاللتزام اخلا�ص بخدمة حمددة
�أو وفقا لأي قرارات �أو �إر�شادات �أو �أوامر �أو تعليمات �أو توجيهات �صادرة عن الهيئة .
حول كال من الآتي :
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 - 1 - 4احلد الأدنى مل�ستوى جودة اخلدمة
 - 1 - 1 - 4يجــب �أن يح ــدد ع ــر�ض النفاذ والربـط البينــي املرجع ــي احلــد
الأدنــى م ــن معايي ــر جـ ــودة اخلدمـ ــة  ،وت�شمـ ــل ب�صف ـ ــة خا�صـ ــة
م�ؤ�ش ــرات الأداء الآتي ــة التــي يقــا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�ستــوى اخلدمــة الواجبــة التطبيــق  ،ما مل تقرر الهيئة خالف
ذلك :
 املدة الزمنية امل�ستغرقة فـي بدء �إجراء مكاملة . ن�سب ـ ــة املكاملـ ـ ــات الفا�شل ـ ــة (يعب ـ ــر عنهـ ـ ــا كن�سبـ ـ ــة مئويـ ــة منحماوالت �إجراء املكاملة) .
 ن�سبة املكاملات الفا�شلة لإجمايل عدد املكاملات . جناح �إر�سال البيانات . الوقت امل�ستغرق لتوفـري الربط لطلبات اخلطوط . دقة الفوترة . عامل االزدحام . توافر اخلدمة . - 2 - 1 - 4يجــب �أن تتواف ــق متطلبــات و�ضـع وتنفـيذ م�ؤ�شرات الأداء للحد
الأدنــى مــن م�ستويــات جــودة اخلدمة مع متطلبات �أي قرارات
�أو �إر�شــادات �أو �أوامــر �أو تعليمات �أو توجيهات �صادرة عن الهيئة
لأغــرا�ض تنظيم م�ستوي ــات ج ــودة اخلدم ــة الواجب ــة التطبي ــق
لتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني .
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 - 2 - 4طلب اخلدمة وتوفـريها /ت�سليمها
 - 1 - 2 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم
م�ؤ�شرات الأداء التالية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�ستوى اخلدمة الواجبة التطبيق لطلب اخلدمة وتوفـريها ،
ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك :
�أ  -طلب اخلدمة
 عدد الطلبات املكتملة خالل فرتة مرجعية حمددة . الن�سبة املئوية للطلبات املرفو�ضة خالل فرتة مرجعيةحمـ ــددة بعـ ــد اجتي ـ ــاز مرحل ـ ــة املراجعـ ــة الأولية بنجاح
(مرحلة التحقق الإداري على �سبيل املثال) .
ب  -توفـري /ت�سليم اخلدمة
 متو�سط الوقت الذي يتم فـيه تقدمي اخلدمة . الن�سبة املئوية لعدد مرات االنتهاء من تقدمي اخلدمةفـي �أو قبل التاريخ املحدد .
 الدقة فـي تقدمي اخلدمة (مثال الن�سبة املئوية للأعطالالتي يتم الإبالغ عنها خالل فرتة زمنية حمددة تالية
مبا�شرة لتقدمي اخلدمة) .
ج  -الإجراءات واجلدول الزمني لتقـدمي الطلبات واالختبار
وتوفـري اخلدمة  ،وي�شـمل ذلك :
 الأطر الزمنية و�إجراءات تقدمي ومراجعة طلب اخلدمة . الأطر الزمنية و�إجراءات قبول /رف�ض طلب اخلدمة . الأطر الزمنية و�إجراءات التفاو�ض ب�ش�أن طلب اخلدمة .-35-
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 الأطر الزمنية و�إجراءات اختبار خدمة النفاذ والربطالبيني اخلا�ضعة للتنظيم .
 الأطر الزمنية و�إجراءات قبول خدمة النفاذ والربطالبينــي اخلا�ضعــة للتنظيـ ــم بوا�سط ــة الطــرف �صاحــب
الطلب ومنتفع البيع بالتجزئة .
 الظروف التي ي�سمح فـيها للم�شغل املهيمن بوقت �إ�ضافـيملراجعـ ــة طل ـ ــب اخلدم ـ ــة وطلـ ــب معلوم ـ ــات �إ�ضافـيـ ــة
من الطرف �صاحب الطلب .
 حتديد �أي ر�سوم �إلغـ ــاء واجبـ ــة التطبيق يتم �سدادهابوا�سطة الطرف �صاحب اخلدمة ومنتفع البيع باجلملة
لإلغاء اخلدمة قبل تاريخ الت�سليم ومنهجية �إلغائها .
 - 3 - 4ت�شغيل ال�شبكة وال�صيانة
 - 1 - 3 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم
م�ؤ�شرات الأداء الآتية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�ستوى اخلدمة الواجبة التطبيق لت�شغيل ال�شبكة وال�صيانة ،
�إذا قدرت الهيئة �ضرورة ذلك :
 متو�سـ ــط الوقـ ـ ــت (بال�ساعـ ــات) بيـ ــن ا إلب ــالغ ع ـ ــن عط ــلومعاجلتــه .
	�إجمال ــي وقت االنقطاع ب�سبب �أعمال ال�صيانة  ،ويعرب عنهكن�سبة مئوية من �إجمايل الوقت الت�شغيلي خالل فرتة
مرجعية حمددة .
 ع ــدد �أعمـ ــال ال�صيان ــة الوقائية امل�ستكملة  ،ويعرب عنهاكن�سبة مئوية من �إجمايل �أعمال ال�صيانة التي ينجزها
املرخ�ص له املهيمن .
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 - 2 - 3 - 4يجب �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي التزام
املرخ�ص له املهيمن ومنتفع البيع باجلمل ــة بالإخط ــار بـ ـ�أي
�صيانة (�سواء كانت ذات طبيعة عالجيـ ــة �أو وقائي ــة) �أو �أي
�أعمال ت�شغيلية جمدولة (�شاملة �أي انقطاعات �أو حتديثات
جمدول ــة) ب�شبكات االت�صاالت التابعـ ــة لهمـ ــا و�أنظمتهمـ ــا ،
والتي �ست�ؤثر �أو قد ت�ؤثر على تقدمي خدمة نفاذ وربط بيني
خا�ضعة للتنظيم حتت عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
ويج ــب الإب ــالغ عـ ــن �أي نتائ ــج متوقعة ب�شكل معقول نتيجة
لهذه ال�صيانة �أو الأعمال الت�شغيلية .
 - 3 - 3 - 4يـ ــجب �أن يكـ ــون احلـ ــد الأدن ـ ــى من فرتة الإخط ــار ال ــواردة
فـي ع ــر�ض النف ــاذ والربط البيني املرجعي كافـيــا لل�سم ــاح
لطرف اتفاقية النفاذ والربط البيني باتخاذ ا�ستعداداته
املعقولة للحد من �أي انقطاع تت�سبب فـيه ال�صيانة �أو الأعمال
الت�شغيلية املجدولة .
 - 4 - 3 - 4يجـ ـ ــب �أن ينـ ــ�ص عـ ــر�ض النفـ ــاذ والربـ ــط البينـ ــي املرجعـ ــي
على وجوب الإخطار باحلاالت الطارئة �أو ال�صيانة �أو الأعمال
الت�شغيلي ــة املجدولـ ــة فـي �أ�سرع وقت ممكن قبل �أو بعد بدء
�أي من تلك احلاالت .
 - 5 - 3 - 4يجـ ــوز �أن ين ـ ــ�ص عـ ــر�ض النف ـ ــاذ والربـ ــط البين ـ ــي املرجعـ ــي
على فر�ض �شرط جزائي يتفق مع طبيعة املخالفة فـي حالة
الف�ش ــل فـ ــي الوفـ ــاء مبتطلبـ ــات الإخطـ ــار الواردة فـي البنود
( )1-6و ( )1-7و ( )2-7من امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة .
-37-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

 - 6 - 3- 4علــى املرخ ــ�ص ل ــه املهيم ــن االحتفاظ ب�سجـ ـ ــالت تف�صيليـ ــة
اللتزامه مبتطلبات هذا البند  ،وعليه تقدمي تقارير تت�ضمن
البيانات املطلوبة وفق ال�صيغة التي تطلبها الهيئة  ،وذلك
على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .
 - 4 - 4الإبالغ عن الأعطال و�إ�صالحها
 - 1 - 4 - 4يج ــب �أن ي ــحدد ع ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم
م�ؤ�شرات الأداء الآتية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�سـت ــوى اخلدم ــة الواجبة التطبيق للإبالغ عن الأعـطال
و�إ�صالحها  ،ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك :
�أ  -ن�سبة الأعطال املبلغ عنها لكل خط /و�صلة فـي ال�سنة .
ب  -متو�سط الوقت امل�ستغرق لإ�صالح الأعطال .
ج  -عـ ــدد الأعطـ ــال التـ ــي يتم �إ�صالحها فـي �أو قبل التاريخ
املقرر  ،ويعرب عنها كن�سبة مئوية من �إجمايل الأعطال
التي مت الإبالغ عنها .
 - 2 - 4 - 4يج ـ ــب �أن ين ـ ــ�ص عـ ــر�ض النفـ ــاذ والربـ ــط البين ـ ــي املرجعـ ـ ــي
على �أن �أي عطل يحدث فـي �شبكات االت�صاالت �أو �أنظمة
املرخ�ص له املهيمن �أو منتفع البيع باجلملة وي�ؤثر �أو قد ي�ؤثر
على تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
حتــت عــر�ض النفــاذ والربط البيني املرجعي  ،يجب الإبالغ
عنه فورا للطرف الآخر فـي اتفاقية النفاذ والربط البيني .
 - 3 - 4 - 4يج ــب و�ضـ ــع الأطـ ــر الزمني ــة وا إلج ــراءات الالزمة لعمليات
الإبالغ �ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الذي
يجب �أن ي�شمل ب�صفة خا�صة التفا�صيل الآتية :
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أ�  -طبيعة العطل ومدته املتوقعة .
ب  -الطريقة التي ي�ؤثر �أو قد ي�ؤثر بها العطل على خدمة
نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم حتت عر�ض النفاذ
والربط البيني املرجعي .
ج  -الوقت املقدر املطلوب لإ�صالح ذلك العطل .
 - 4 - 4 - 4على املرخ�ص له املهيمن االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية تبني
التزامه �أو عدم التزامه بهذه املتطلبات وعليه تقدمي تقارير
تت�ضمن البيانات املطلوبة وفق ال�صيغة التي تطلبها الهيئة ،
وذلك على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .
 - 5 - 4 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على �أن
يتم �إ�صالح الأعطال بوا�سطة الطرف املوفر للخدمة وفق
اتفاقيات م�ستويات اخلدمة املعقولة وغري التمييزية .
 - 5 - 4املعايري واملوا�صفات الفنية
يجب �أن يت�ضمــن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي و�صفا للمعايري
واملوا�صفات الفنية التي تنطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة
للتنظيم مغطاة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي و�أن يتم و�ضع
هذه املعايري واملوا�صفات فـي جداول على �أن تتوافق مع املعايري الدولية
املعمول بها .
 - 6 - 4تطوير خدمات النفاذ والربط البيني اجلديدة
 - 1 - 6 - 4يجـب �أن يت�ضم ــن ع ــر�ض النف ــاذ والربط البين ــي املرجع ــي
�إجراءات وجداول زمنية وا�ضحة للتطوير الفني والتجاري
لأي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خا�ضعة للتنظيم يطلبها
طرف م�ستحق مبا فـي ذلك الإجراءات واجلداول الزمنية
الالزم ــة لدرا�س ــة جدوى هذه اخلدمات اجلديدة اخلا�ضعة
للتنظيم .
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 - 2 - 6 - 4يجب �أن يت�ضـمن تطوير �أي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة
خا�ضع ـ ــة للتنظيـ ــم  ،كحـ ــد �أدنـ ــى  ،جداول زمنية و�إجراءات
لتحقيق الآتي :
�أ  -مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
ب  -التفاو�ض ب�ش�أن خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
ج  -تطوير خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
د  -اختبار خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
هـ  -قبـ ــول خدم ــة النف ــاذ والربــط البيني اجلديدة بوا�سطة
الطرف �صاحب الطلب .
 - 3 - 6 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على
وجوب �إخطار الهيئة فورا ب�أي خطوات يتفق عليها من قبل
طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني ملعاجلة �أي طلب يتم
تقدميه لتوفـري خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خا�ضعة
للتنظيم .
 - 4 - 6 - 4يجوز للهيئة  ،كلما اقت�ضت امل�صلحة العامــة ذلــك  ،تعديــل
الإجراءات واجلداول الزمنية الــواردة بالع ــر�ض املرجع ــي ،
ولهــا �أن تطل ــب م ــن طرفـي اتفاق ــية النفاذ والربط البيني
�إتاحــة التفا�صيــل الفنيــة والتجاري ــة خلدمة النفاذ والربط
البيني اجلديدة جلميع الأطراف ا ألخــرى امل�ستحق ــة  ,وطل ــب
م�ساهمتهم وم�شاركتهم فـي عملية تطوير املنتج �أو اخلدمة .
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 - 7 - 4الأ�سعار والفوترة وال�سداد
 - 1 - 7 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أ�سعار
كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ,ي�شملها عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي  ،ويجب حتديد هذه الأ�سعار
على �أ�سا�س منهجية الت�سعري الواجبة التطبيق على كل خدمة
نفاذ وربط بيني ذات �صلة خا�ضعة للتنظيم  ,ي�شملها عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 2 - 7 - 4يجب �أن يت�ضمن جدول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
ذو ال�صلـ ــة امللحـ ــق بع ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
الأ�سعار التي تطبق على ك ــل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة
للتنظيـ ــم  ،وخا�ضعـ ــة اللت ــزام ع ــر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي .
 - 3 - 7- 4يجب �أن يت�ضمن جدول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
ذو ال�صلة  ،مبد أ� املحا�سبة الذي �سيطبق (ما �إذا كانت املحا�سبة
مبنيــة علــى �أ�ســا�س اال�ستخــدام �أو عــدم اال�ستخــدام) عــلى كــل
خدمــة نف ــاذ وربــط بينــي خا�ضعــة للتنظيــم  ،يغطيهــا عــر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 4 - 7 - 4يجب �أن تن�ص جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
على منهجية احت�ساب الأ�سعار على �أ�سا�س اال�ستخدام وعدم
اال�ستخدام  ،وي�شمل ذلك :
أ�  -حتديـ ــد وحـ ــدة الفوتـ ــرة املالئمـ ــة فـ ــي حالـ ــة االحت�س ــاب
على �أ�سا�س اال�ستخدام .
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ب  -عن�صـ ــر اخلدمـ ــة فـيمـ ــا يتعلـ ــق بال�سعـ ــر الواجــب ال�سداد
فـي حالة االحت�ساب على �أ�سا�س عدم اال�ستخدام .
 - 5 - 7 - 4يجب �أن تن�ص جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
علــى فتــرة الفوتــرة  ،لتقديــم خدمات النفاذ والربط البيني
املحددة التي يغطيها عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 6 - 7 - 4يج ــب �أن ينـ ــ�ص عـ ــر�ض النف ـ ــاذ والربـ ــط البين ــي املرجعــي
على �إجراءات حت�صيل وت�سجيل وتبادل وحفظ بيانات �سجل
تفا�صي ــل املكاملـ ــات ( )CDRلكــل مكاملـة تخ�ضع لالحت�ساب
علــى �أ�ســا�س اال�ستخدام  ،وكذلك ال�صيغة التي تقدم بها هذه
البيانات ملنتفع البيع باجلملــة  ،وحتــدد هــذه ا إلجــراءات هويــة
الطرف امل�س�ؤول عن حت�صيل وت�سجيل وتبادل وحفظ بيانات
�سجل تفا�صيل املكاملات .
 - 7 - 7 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على
عملة ال�س ــداد  ،وتاري ــخ ا�ستحقــاق املبلغ الكلي والأحكام ذات
ال�صلة ب�سداد ال�ضرائب الواجبة على مبلغ الفاتورة � ،إن كان
ذلك قابال للتطبيق .
 - 8 - 7- 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على نظم
�إعــداد الفواتي ــر  ،بحي ــث ي�ضمــن �أن �أي فاتــورة يتــم تقدميهــا
بوا�سطة م�شغل مهيمن  ،ت�شتمل ب�صفة خا�صة على املعلومات
الآتية :
أ�  -فت ـ ــرة الفوتـ ــرة ذات ال�صلـ ـ ــة (حتديـ ـ ــد تواريـ ـ ــخ البدايـ ـ ــة
والنهايــة) .
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ب � -صافـي املبلغ الإجمايل (بالعملة ذات ال�صلة) .
ج  -مبلغ ال�ضريبة ذات ال�صلة � ،إن وجدت .
د �	-إجمايل املبلغ امل�ستحق  ،بالعملة ذات ال�صلة .
هـ  -تاريخ الفاتورة � ،أي التاريــخ الــذي �أر�سلــت فـيــه الفات ــورة
بوا�سطة املرخ�ص له املهيمن .
و  -تاريخ ا�ستحقاق املبلغ الكلي .
 - 9 - 7 - 4يجب �أن حتدد جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
�أحكام الفوترة التي يجب تطبيقها فـي حالة رفع �أو تخفـي�ض
كفاءة خدمة  ،خالل فرتة زمنية حمددة .
 - 8 - 4نزاعات الفوترة
يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على �إجراءات حمددة
حلل نزاعات الفوترة  ،على �أن تتوافق هذه الإجراءات مع متطلبات قواعد
الف�صل فـي منازعات النفاذ والربط البيني .
 - 9 - 4ال�ضمان املايل
 - 1 - 9 - 4يجــوز للطــرف موفــر اخلدمــة �أن يطــلب مــن الطرف �صاحب
الطلب  ،تقدمي �ضمان مايل معقول ومتنا�سب بناء على معايري
مو�ضوعية  ،ل�ضمان التزام الطرف �صاحـب الطلــب ب�شــروط
و�أحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،وخ�صو�صا تلك املتعلقة
بال�سداد  ،ويجوز �أن يكون طلب تقدمي هذا ال�ضمان خالل
مدة زمنية معينة .
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 - 2 - 9 - 4يجوز تقدمي ال�ضمان املايل فـي �صورة �ضمان بنكي �أو غري ذلك
من ال�ضمانات املقبولة فـي التعامالت املالية فـي ال�سلطنة .
� - 10 - 4أمن و�سالمة ال�شبكة
يجـب �أن يحدد عـر�ض النفــاذ والربـ ــط البيني املرجعي  ،الأحكام الرامية
إ�لــى �ضمــان قيــام طرفــي اتفاقيـة النفـاذ والربـط البينـي  ,باتخـاذ كافــة
التدابري الالزمة  ،ل�ضمان �أمن و�سالمة �شبكات االت�صاالت التابعة لهما .
 - 11 - 4الأمن الوطني
يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الأحكام الرامية
�إىل �ضمان ا�ستيفاء طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،لأي متطلبات
للأمن الوطني .
 - 12 - 4خدمات الطوارئ
يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على الأحكام الرامية
�إىل �ضمان متكن طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،من توفـري خدمات
الطوارئ ملنتفعيهم ذوي ال�صلة  ،وي�شمل ذلك الأ�سعار .
 - 13 - 4حتديد امل�س�ؤولية
 - 1 - 13 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفــاذ والربــط البينــي املرجعــي
م�س�ؤولي ـ ــة طرف ــي اتفاقي ـ ــة النـف ــاذ والرب ــط البين ــي جت ــاه
بع�ضهما البعـ ــ�ض فـي حال ــة ا إلخ ــالل باالتفاقي ــة �أو عـ ــدم
تنفـيذها على النحو املطلوب  ،على �أن يكون هذا التحديد
للم�س�ؤولية مت�سما باملعقوليــة  ،ومتما�شيــا مــع القوانيــن
املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،و�أي حتديد للم�س�ؤولية يجب �أن
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يكون عال ــي امل�ست ــوى  ،بحيث ي�ضم ــن احلـ ــد من الت�سبـ ــب
فـي �إحلاق �أي �أذى �أو �ضرر ينجم ع ــن الإخ ــالل باالتفاقي ــة
�أو عدم تنفـيذها على النحو املطلوب .
�	- 2 - 13 - 4أي حتديد للم�س�ؤولية ين�ص عليه فـي عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعــي  ،يجـ ــب �أن يطبـ ــق بالتبـ ــادل علـ ــى طرفـ ـ ــي
اتفاقي ـ ــة النفـ ــاذ والربط البيني  ،وذلك فـي حالـ ــة غيـ ــاب
الأ�سباب املو�ضوعية التي تربر االنحراف عن هذا املبد�أ .
� - 14 - 4إنه ــاء اتفاقي ــة النف ــاذ والرب ــط البينــي وخدمــة النفــاذ والربــط البينــي
اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1 - 14 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على
الأحكام املنظمة لإنهاء �أي من الآتي :
�أ  -اتفاقيـ ـ ـ ــة النف ـ ـ ـ ــاذ والربـ ـ ـ ـ ــط البينـ ـ ـ ـ ـ ــي بوا�سط ـ ـ ـ ــة �أي
من الطرفـني .
ب  -تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
وخا�ضعة اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
بوا�سطة م�شغل مهيمن .
 - 2 - 14 - 4يجـ ــب �أن ينـ ــ�ص ع ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
على وجوب احل�صول على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل
�إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،وتقدمي خدمة النفاذ
والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم .
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 - 15 - 4املب ــادئ العام ــة الواج ــب ت�ضمينه ــا فـي ع ــر�ض النف ــاذ والرب ــط البين ــي
املرجعـي  ،يجـ ـ ــب �أن يتواف ـ ــق ع ـ ـ ــر�ض النفـاذ والربـ ـ ــط البينـ ــي املرجعـ ـ ــي
مـع املبادئ الآتية :
�أ  -يجب �أن تتوافق �شروط و�أحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
مع مبادئ املناف�سة العادلة  ,واال�ستخدام الأمثل للموارد .
ب  -يجب �أن تكون �شروط و�أحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
معقولة  ,وغري متييزية .
ج  -يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
مبنية على مبد أ� التكرارية االقت�صادية (. )economic replicability
د  -علـ ــى املرخ ـ ــ�ص ل ـ ــه املهيمـ ــن عـ ــدم ا�ستخدام التزامات احلد الأدنى
م ــن حرك ــة االت�صـاالت والتزامات الفرتة الزمنية  ،بطريقة تع�سفـية
�أو �ضارة باملناف�سة العادلة .
هـ  -على طرف ــي اتفاقيــة النفاذ والربط البيني  ،االمتناع عن اتخاذ �أي
�إجراء � ،أو ممار�سة �أي ن�شاط من �ش�أنه �أن يلحق ال�ضرر �أو ي�ؤثر �سـلبا
على �سـالمة ت�شغيل الطرف الآخر ل�شـبكة االت�صـاالت التابعة له .
ثالثا  :جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب و�ضع �أي خدمة للنفاذ والربط البيني خا�ضعة للتنظيم وعر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي  ،فـي جدول م�ستقـل �ضمـن عر�ض النفــاذ والربط البينــي املرجعــي ،
يت�ضمن الآتي :
�أ  -و�صفا تف�صيليا للخدمة .
ب  -االلتزامات والإجراءات الواجب تطبيقها على تقدمي اخلدمة .
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امللحــق رقــم ()2
االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة نفاذ وربط بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم
يجوز للهيئة فر�ض �أي من االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة الواردة فـي هذا
امللحق على املرخ�ص له املهيمن .
 - 1تعزيز حماية �أمن املعلومات
تزويد الهيئة بخطته  ،حلماية �أمن املعلومات والالئحــة املتعلقــة بقواعــد ال�سلــوك
الداخلـ ــي ( )internal code of conductحلمايـ ــة املعلومـ ــات التجاريـ ــة وال�سريــة
للأطراف الطالبة للخدمة �أو منتفعي البيع باجلملة من �أطراف ثالثة ومن عمليات
البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�ص له املهيمن  ،ملراجعتهما واعتمادهما  ،و ن�شر الن�سخ
املعتمدة مبوقعه الإلكرتوين .
 - 2التزامات املراقبة والإبالغ
 - 1- 2مراقبة وقيا�س �أدائه الفعلي  ،مقابل اتفاقيات م�ستويات اخلدمة املعتمدة لكل
خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ،وذلك فـي �صورة �أهم م�ؤ�شرات الأداء .
 - 2 - 2تزويد منتفع البيع باجلملة بتقرير عن �أهم م�ؤ�شرات الأداء .
 - 3 - 2تزويد الهيئة بتقرير عن �أهم م�ؤ�شرات الأداء .
 - 4 - 2االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية تبني مدى التزامه ب�أهم م�ؤ�شرات الأداء ذات
ال�صلـ ــة علـ ــى النحـ ــو الـ ــذي تقــرره الهيئة  ،وتزويد الهيئــة بتقاريــر ت�شتمــل
على هذه امل�ؤ�شرات  ،وذلك على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .
 - 3عــدم التمييــز
ت�شمل التزامات عدم التمييز  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
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عــــر�ض اتفاقيــــات م�ستويــــات اخلدمــــة ( )SLAsو�ضمانـــات م�ستويــات
اخلدمـة ( )SLGsاملعقولـة وغيـر التمييزيـة
 - 1- 3عـ ــر�ض اتفاقيـ ــات م�ستوي ــات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات اخلدمة املعقولة
وغيـر التمييزية  ،وفقا لأهم م�ؤ�شرات الأداء املحددة لط ــلب تقدي ــم وت�سليـم ،
وت�شغيـ ــل و�صـيانـ ــة ال�شبكة  ،والإبالغ عن الأعطــال و�إ�صالحهــا  ،وجــودة كــل
خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم .
� - 2 - 3إذا كان لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة  ،فـيجب �أن تن�ص
اتفاقيات م�ستويات اخلدمة على الأقل على م�سـتويات اخلدمة ذاتها التي
يقدمها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له  ،ويجب و�ضع احلدود الق�صوى
للفرتات الزمنية املن�صو�ص عليها فـي اتفاقيات م�ستويات اخلدمة  ،مبا ي�سمح
ب�شكــل معقــول ملنتفــع البيع باجلملة بتكرار متو�سط الفرتات الزمنية التي
يعلنها �أو يعر�ضها املرخ�ص له املهيمن ب�ش�أن عمليات البيع بالتجزئة التابعة
له  ،فـيما يتعلق بطلب �أو ت�سليم �أو �إ�صالح �أو �صيانة اخلدمات الفرعية للبيع
بالتجزئة .
�إذا مل يكن لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة  ،فعليه �أن يعر�ض اتفاقيات
م�ستويــات اخلدمــة علــى جميــع الأطراف �صاحبة الطلب � ،أو ملنتفعي البيع باجلملة
على �أ�سا�س غري متييزي .
تقديــم ذات املعلومـات ب�شـ�أن خدمـات النفـاذ والربـط البينـي اخلا�ضعـة
للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة
� - 3 - 3ضمان ال�سماح جلميع الأطراف �صاحبة الطلب � ،أو ملنتفعي البيع باجلملة ،
بالو�صول �إىل املعلومات الفنيــة والتجاريــة ذاتهــا املتعلقــة بخدمــات النفــاذ
-48-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم  ،مبا فـيهــا املعلومــات املتعلقــة بخدمــات
النفـاذ والربـط البينـي اجلديـدة اخلا�ضعـة للتنظيم  ،والتغيريات التي تطر�أ
على اخلدمات القائمة .
� - 4 - 3إذا كان لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيــع بالتجزئــة  ،فـيجــب �أن تكــون
املعلومات الفنية والتجارية التي يتم توفـريها فـي هذا ال�صدد ذات املعلومات
التــي يوفرهــا املرخــ�ص لــه املهيمــن لعمليــات التجزئــة التابعــة لــه  ،ويجب
توفـري هذه املعلومات للأطراف �صاحبة الطلب � ،أو ملنتفعــي البيــع باجلملــة
وفقا للأطر الزمنية ذاتها التي يتم منحها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة
للم�شغل املهيمن .
حظر عر�ض خدمات التجزئة اجلديدة �أواملعدلة التي ال ميكن ن�سخها
 - 5 - 3االمتن ــاع عـ ــن عـ ــر�ض �أو تقديـ ــم خدمـ ــة جتزئـ ــة جدي ـ ــدة �أو معدل ـ ــة يتع ـ ــذر
عل ــى الطـ ــرف �صاح ــب الطل ــب �أو منتف ــع البي ــع باجلملة  -مـن حيــث توفــر
اخلدمــة الفعلية وهام�ش ال�سعر  -ن�سخها دون احل�صول على نفاذ معقول
خلدمــة نفــاذ وربــط بيني جديدة �أو معدلة  ،ما مل يكن املرخ�ص له املهيمن
الذي يعر�ض �أو يقدم خدمة البيع بالتجزئة اجلديدة �أو املعدلة قد قام بالآتي :
أ�  -جعل خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة �أو املعدلة متاحة جتاريا .
ب  -تزويـد ا ألطـراف الطالبـة للخدمـة  ،ومنتفعـي البيـع باجلملـة  ،املعلومـات
الفنية والتجارية ذاتها التي زود بها عمليات البيع بالتجزئة التابعة له
وفق الأطر الزمنية ذاتها  ،ما مل حتدد الهيئة خالف ذلك قبل طرح خدمة
النفاذ والربــط البينــي اجلديــدة �أو املعدلة  ،ليتيح لهـ ــذه الأط ــراف وقت ــا
كافـيا لتوفـيق �أو�ضاعها .
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تقديــم املعلومــات بخ�صــو�ص خدمــة النفــاذ والربــط البينــي اجلديــدة
�أو املعدلة اخلا�ضعة للتنظيم قبل طرح اخلدمة
� - 6 - 3ضمـان تقديـم ذات املعلومـات الفنيـة والتجاريـة جلميـع ا ألطـراف الطالبــة
للخدمة �أو منتفعي البيع باجلملة  ،وفقا لأي من الآتي  ،وذلك �إذا لــم يكــن
لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة :
�أ  -قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ طرح خدمة النفاذ والربط
البيني اجلديدة �أو املعدلة اخلا�ضعة للتنظيم .
ب � -أو وفق ــا مل ــا حت ــدده الهيئــة قبــل تاريــخ طــرح النفــاذ والربــط البينــي
اجلديدة �أو املعدلة اخلا�ضعة للتنظيم .
ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 7 - 3و�ض ـ ــع الأ�سعـ ــار خلدم ـ ــة النف ـ ــاذ والربط البيني بناء على مبد�أ التكرارية
االقت�صادية ( ، )ECONOMIC REPLICABILITYواالمتنـ ـ ــاع عن القيام
بالتمييز غري العادل فـي ت�سعري خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة
للتنظيم فـيما بني :
�أ  -خمتلف الأطراف الطالبة للخدمة .
ب  -الأطراف �صاحبة الطلب وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�ص
له املهيمن .
ج  -خمتلف منتفعي البيع باجلملة .
د  -منتفعي البيع باجلملة  ،وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�ص له
املهيمن .
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التربير املو�ضوعي للتخفـي�ضات املمنوحة وفقا للحجم �أو الفرتة
 - 8 - 3تقدمي املربرات املو�ضوعية لأي تخفـي�ضات يتم منحها للأطراف �صاحبة
الطلب �أو ملنتفعي البيع باجلملة  ،وفقا للحجم �أو الفرتة .
املعاملة املت�ساوية عند عر�ض تخفـي�ضات وفقا للحجم �أو الرتتيبات طويلة الأمد
� - 10 - 3إذا كان لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيــع بالتجزئــة  ،فعليــه االمتنــاع
عن عر�ض تخفـي�ضات  ،وفقا للحجم �أو ترتيبات طويلة الأمد �أو ما يعادلها
لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له  ،تكون تف�ضيلية �أكرث من �أعلى م�ستوى
تخفـي�ضات م�ساوية لها  ،يتم عر�ضها على �أي طرف �صاحب طلب �أو ملنتفع
البيع باجلملة �إال بعد احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الهيئة .
� - 11 - 3إذا مل يكن لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة  ،فعليه االمتناع
عن عر�ض تخفـي�ضات  ،وفقا للحجم �أو ترتيبات طويلة الأمد �أو ما يعادلها
للط ــرف �صاح ــب الطل ــب �أو ملنتف ــع البي ــع باجلمل ــة  ،تكــون تف�ضيليــة �أكرث
مــن �أعلـى م�ستــوى تخفـي�ض ــات م�ساوي ــة له ــا  ،يتـ ــم عر�ضهـ ــا عل ــى �أي ط ــرف
�صاحب الطلب �أو ملنتفع البيع باجلملة �إال بعد احل�صول على موافقة خطية
م�سبقة من الهيئة .
عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 12 - 3االمتن ــاع عـ ــن رزم �أكثــر مــن خدمـة نفـاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم معا ،
�إال �إذا قام بتوفـري كل خدمة يتم رزمها ب�شكل منف�صل على �أ�سـا�س �أنها قائمة
بذاتها  ،وي�شمل ذلك االلتزام بعدم و�ضع �أ�سعار خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم املتوفرة ب�شكل منف�صل على نحو يجعل �شراء خدمات
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النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم على �أ�سا�س �أنها قائمة بذاتها �أكرث
كلفة من رزمها  ،ما مل يثبت حتقق فرق ملحوظ فـي التكاليف الأ�سا�سية
ب�صورة مر�ضية .
املعاملة املت�ساوية
 - 13 - 3توفـري خدمات النفاذ والربط البيني املعينة اخلا�ضعة للتنظيم واملعلومات
املتعلق ــة بهــا علــى �أ�ســا�س مبــد أ� املعامل ــة املت�ساوي ــة � ،إذا ك ــان ذلـ ــك مالئم ــا
من الناحية الفنية واالقت�صادية ومتنا�سبا  ،وذلك بتقدمي �أي خدمة نفاذ
وربط بيني معينة خا�ضعة للتنظيم واملعلومات املتعلقة بها للطرف �صاحب
الطلب ولعمليات البيع بالتجزئة التابعة له  ،وفقا لذات ال�شروط والأحكام ،
مبا فـي ذلك املزايا الوظيفـية وم�ستويات جودة اخلدمة والأ�سعـار با�ستخــدام
ذات الأط ــر الزمنيــة و�أنظم ــة وعمليــات طلــب اخلدمــة ذاتهــا وت�سليمه ــا ،
وال�صيانة  ،و�إ�صالح الأعطال وغريها � ،أ�سوة مبا هو متوفر لعمليات البيع
بالتجزئة التابعة للمرخ�ص له املهيمن .
� - 4إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب �أن ين�ص بالتف�صيل املعقول على ال�شروط والأحكام والإجراءات التي تقدم
مبوجبها خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضـعة للتنظيم والتي تخ�ضع اللتزام
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،وي�شمل ذلك الإجراءات والو�سائل العملية
لتطبيق �أي التزامات تقديرية خا�صة بخدمة حمددة مو�ضحة فـي هذا امللحق ،
متى كان ذلك قابال للتطبيق .
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امللحـق رقــم ()3
مالحــــق اخلدمــــات
حتدد مالحق اخلدمات الواردة �ضمن هذا امللحق االلتزامات اخلا�صة بخدمة نفاذ وربط
بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم وفقا لهذه الالئحة .
امللحـق رقــم ()1 - 3
خدمــات الربـط البينـي الثابتـة
�أوال  :تعريفــــات
لأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
� - 1إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار بح�سب املكاملة ()CCS
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �شبكة
الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب  ،ليتم
تو�صيله ــا فيما بعد بالوجه ــة التي حتدده ــا �أرق ــام املنتفع التي يتم تدويره ــا ،
ويتم ت�سيري هذه املكاملات �إىل طرف معني �صاحب الطلب  ،وفقا لبادئة ق�صرية
يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة  ،وتتمتع خدمة االختيار بح�سب املكاملة
دائما بالأ�سبقية على اختيار خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل ( ، )CPSفـي حالة
ا�ستخدامها .
وال يلتزم الطرف �صاحب الطلب الذي ي�ستخدم هذه اخلدمة بنقل جميع �أنواع
املكاملات � ،إال �أنه يلتزم بطرح �إعالنات م�سجلة مل�ستخدميه عند �إنهاء تو�صيل �أي
مكاملة ال يتمكن من �إكمالها .
� - 2إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار امل�سبق للم�شغل ()CPS
خدمة ربط بينـي ثابت ــة ت�شم ــل نق ــل جمموع ــة حمـ ــددة من املكامل ــات الهاتفي ــة
من خط املنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع
الطرف �صاحب الطلب  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة التي حتددها �أرقام
املنتفع التي يتــم تدويره ــا  ،ويتم ت�سيري هذه املكامل ــات �إىل طرف معي ــن �صاحــب
طل ــب  ،وفق ــا الختيار حمدد �سلفا بوا�سطة املنتفع املت�صل  ،وت�شمل جمموعة
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املكاملات الهاتفية املحددة  :املكاملات الدولية ومكاملات امل�سافات البعيدة �أو جميع
املكاملات  ،وت�ستثنى فئات املكاملات التالية من خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل :
املكاملات التي ت�ستخدم الرموز الق�صرية والتي ت�شمل مكاملات الطوارئ ،
واملكاملات التي ت�ستخدم رموز اختيار املرخ�ص له ( ، )qv codesوالتي تتمتع
بالأ�سبقية على اختيار خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل .
�	- 3إ�صدار املكاملات الهاتفية للمكاملات غري اجلغرافية
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �شبكة
الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب  ،ليتم
تو�صيلهـ ــا فيما بعد بالوجهـ ــة التي حتددهـ ــا الأرقام غري اجلغرافيـ ــة التي يتم
تدويرها بوا�سطة املنتفع .
�	- 4إنهـاء تو�صيل املكاملــــات الهاتفيــــة (مق�سمة لأق�سام فرعية بوا�سطة
احل�ساب والطول الرتادفـي)
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة و�إنهاءها بخط املنتفع
وفقا لتحديدها بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها الطرف �صاحب الطلب .
 - 5مكاملات العبـــور (مق�سمــة لأق�ســام فرعيـة وفقــا للح�سـاب والطــول
الرتادفـي)
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،وت�سليمها �إىل نقطة
ربط بيني مع �شبكة ثالثة  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة التي حتددها
�أرقام املنتفع التي يتم تدويرها .
 - 6املكاملات الهاتفية �إىل خدمات ا�ستعالمات الدليل
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،وت�سليمها �إىل مركز
ا�ستعالمات الدليل  ،ويجوز رزم هذه اخلدمة مع تقدمي معلومات الدليل .
 - 7املكاملات الهاتفية �إىل خدمات الطوارئ
خدمة ربط بيني ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،وت�سليمها �إىل
مركز معاجلة مكاملات الطوارئ .
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 - 8خدمات الربط البيني الثابتة
خدمات نقل املكاملات والر�سائل �أو الإ�شارات الأخرى بني طرف موفر للخدمة
وطرف �صاحب الطلب  ،ويكون الطرف املوفر للخدمة هو م�شغل ال�شبكة الثابتة .
 - 9و�صالت الربط البيني
خدمــة ربــط بينــي ثابتــة ت�شمــل توفيــر دائــرة ثابتــة ب�سرعـ ــة  2ميجابـ ــت/ث
فــي �أو عبــر نقطــة الربــط البينـي بني الطــرف طالــب اخلدمة والطرف املوفــر
للخدمة لل�سماح بنقل خدمات النفاذ والربط البيني .
 - 10م�سارات الربط البيني
خدمة نفاذ ثابتة للبيع باجلملة ت�شمل توفري حامل مادي للإر�سال بني م�شغلني
اثنني  ،يجوز لأي منهما طلب تزويده بو�صالت الربط البيني على هذا احلامل .
 - 11املكاملات الهاتفية اجلوية والبحرية ال�صادرة
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف �صاحب الطلب عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة وت�سليمها �إىل وجهة
قائمة بخدمة جوية �أو بحرية .
 - 12املكاملات الدولية ال�صادرة
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف �صاحب الطلب عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة وت�سليمها �إىل وجهة
دولية .
 - 13النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا  -النوع الأول
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل تزويد الطرف �صاحب الطلب بخدمة بطاقات
االت�صال املدفوعة م�سبقا  ،ويتم تقدميها عن طريق الت�سهيالت املوجودة
ب�شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،حيث يتم نقل املكاملات �إىل نقطة ربط بيني مع
الطرف �صاحب الطلب ليتم تو�صيلها فيما بعد .
 - 14النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا  -النوع الثاين
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �شبكة
الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب ،
ليتم تو�صيلها فيما بعد عرب �أجهزة بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا التابعة
للطرف �صاحب الطلب  ،ويتم ت�سيري هذه املكاملات �إىل طرف معني �صاحب
الطلب وفقا للرمز الق�صري الذي يقوم املنتفع بتدويره .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1حددت الهيئة ( )3ثالث �أ�سواق ذات �صلة بالربط البيني الثابت فـي قرار
تعريف الأ�سواق والهيمنة رقم . 2013/74
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات الربط
البيني الثابتة التي ت�شمل املنتجات واخلدمات املو�ضحة فـي اجلدول �أدناه :
جــدول خدمات الربــط البينـي الثابتــة
التـي يتعيــن على املرخــ�ص له املهيمــن تقدميها للطرف امل�ستحق
رقم
ال�سوق

10

11
20

ا�سم ال�سوق

املنتجات واخلدمات التي ت�شملها ال�سوق

�إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار امل�سبق للم�شغل .
�إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار بح�سب املكاملة .
�إ�صدار املكاملات الهاتفية للمكاملات غري اجلغرافية .
�إ�صدار املكاملات الهاتفية  -بطاقات االت�صال املدفوعة
م�سبقا .
املكاملات الهاتفية الدولية ال�صادرة .
�إ�صدار املكاملات
املكاملات الهاتفية اجلوية والبحرية ال�صادرة .
الهاتفية الثابتة
املكاملات الهاتفية �إىل خدمات الطوارئ .
املكاملات الهاتفية �إىل خدمات ا�ستعالمات الدليل .
النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا -
النوع الأول .
النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا -
النوع الثاين .
�إنهاء تو�صيل املكاملات الهاتفية (مق�سمة لأق�سام فرعية
�إنهاء تو�صيل املكاملات
وفقا للح�ساب والطول الرتادفـي) ال�صادرة من �أرقام
الهاتفية الثابتة
حملية �أو دولية .
عبور املكاملات عبور املكاملات الهاتفية (مق�سمة لأق�سام فرعية وفقا
الهاتفية الثابتة للح�ساب والطول الرتادفـي) .
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ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
يجوز لأي طرف م�ستحق �أن يطلب خدمات الربط البيني الثابتة  ،ويجب �أن يكون
الطلب م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة فـي هذه الالئحة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند عر�ض تقدمي خدمات الربط البيني املبينة فـي جدول خدمات الربط
البيني الثابتة  ،يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات التقديرية اخلا�صة
بخدمة حمددة التالية الواردة فـي امللحق ( )2املرفق بهذه الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي ذات املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف �صاحبة الطلب (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . ) 8 - 3
و  -عدم التمييز  -التربير املو�ضوعـ ــي للتخفي�ضـ ــات املمنوحـ ــة وفقـ ــا للحجــم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ز  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية عند عـ ــر�ض تخفي�ض ــات وفق ـ ــا للحجـ ــم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ح  -عدم التمييز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )12 - 3
ط  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
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 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي البند ( )1من رابعا من هذ امللحق ،
يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
�أ  -االلتزامـات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفــاذ والربــط
البينــي اخلا�ضعــة للتنظيم الــواردة فـي الف�صــل الثاين من البــاب الثانــي
من هذه الالئحة .
ب  -الأحك ـ ــام العام ــة ال ــواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول مـ ــن ه ـ ــذه
الالئحة .
ج �	-أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضع ـ ــة للتنظي ــم تفر�ضه ــا الهيئ ــة مبوجب �أوامــر �أو قـ ــرارات
�أو توجيه ــات �أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات الربط البيني الثابتة
 - 1يجب �أن تكون الأ�سعار التي يتقا�ضاها املرخ�ص ل ــه املهيمن عن خدمات
الربط البيني الثابتة املحددة فـي جدول خدمات الربط البينــي الثابتة التي
يتعني على املرخ�ص له املهيمن تقدميها للطرف امل�ستحق عادلة ومعقولـ ــة
ومبنيـ ــة علـ ــى تقدي ـ ــرات ا�ست�شرافية للتكلف ــة التدريجي ـ ــة الطويلة الأمد
( )LRICلتقدمي اخلدمة بكفاءة  ،ويجب ت�ضمني هذه الأ�سعار فـي عرو�ض
النفاذ والربط البيني املرجعية التي يطلب من املرخ�ص له املهيمن �إعدادها
خلدمات الربط البيني الثابتة  ،وفقا لاللتزامات التقديرية اخلا�صة
بخدمة حمددة الواجبة التطبيق .
 - 2للهيئة �أن تختار عند قيامها مبراجعة وحتديد �أ�سعار خدمات الربط البيني
الثابتة ا�ستخدام �أي مما ي�أتي :
أ�  -منوذج تقديرات التكلف ــة التدريجية الطويلة الأمـ ــد ()Top - down
الذي يعده املرخ�ص له بعد �إجراء التغيريات ال�ضرورية التي تقدرها
الهيئة .
ب  -منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ()Top - down
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التابع للمرخـ�ص له مع منوذج تقديرات التكلفة التدريجيــة الطويلة
الأمد ( )Bottom - upالتابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها منا�سبة .
ج  -مناذج الهيئة اخلا�صة بتقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد
( )Bottom - upفـي حالة عدم اقرتاح �سعر �أو �أن املرخ�ص له مل يقدم
منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (. )Top - down
 - 3تقوم الهيئة بتقييم ما �إذا كانت �أ�سعار اخلدمات اخلا�ضعة للتنظيم متفاوتة
بيــن املرخــ�ص لهم املهيمنني  .وبالن�سبة للخدمات املت�شابهة اخلا�ضعة
للتنظيم يجب �أن تكون الأ�سعار ذاتها ما مل يثبت املرخ�ص لهم املهيمنون
مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات ال ميكن تفاديها .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يج ــب �أن تت�ضم ــن ج ــداول خدم ــات ع ــر�ض النفــاذ والربـط البيني املرجعي
خلدمات الربط البيني الثابتة املنتجات واخلدمات املبينة فـي جدول خدمات
الربط البيني الثابتة التي يتعني على املرخ�ص له املهيمن تقدميها للطرف
امل�ستحق وكذلك �أي خدمات �إ�ضافية مثل نقاط الربط البيني وو�ص ـ ــالت
الرب ـ ــط البين ـ ــي املطلوبـ ــة  ,لتمكــني الطــرف �صاح ــب الطل ـ ــب م ـ ــن �شـ ــراء
خدمات الربط البيني الثابتة .
 - 2املعايري واملوا�صفات الفنية
يجب �أن تت�ضمن املوا�صف ــات الفنية املحــددة فـي عر�ض النف ــاذ والرب ــط
البين ــي املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة مبادئ ت�سيري احلركة .
 - 3طلب اخلدمة وتقدميها  /ت�سليمها
يجب �أن تت�ضمن عمليات طلب وتقدي ــم اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة الآتي :
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أ�  -متطلبات خطة ال�شبكة من �أطراف االتفاقية ذات ال�صلة .
ب  -املتطلبات املتعلقة بتفوي�ض املنتفع لالختيار امل�سبق للم�شغل .
ج  -الأحكام الالزمة ملنع التقدمي غري امل�صرح به خلدمة االختيار امل�سبق
للم�شغل (. )Slamming
 - 4ت�شغي ــل و�صيانـ ــة ال�شبكـ ــة
يج ــب �أن تت�ضمن �أحكام الت�شغي ــل وال�صيانــة املن�صـو�ص عليهــا فـي ع ــر�ض
النفــاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي  ,خلدمات الرب ــط البين ـ ـ ــي الثابت ــة
عملي ـ ــة تغيري ال�شبكة وتعديالت �إدارة البيانات .
 - 5الأ�سع ــار والفوت ـ ــرة وال�س ـ ــداد
يجب �أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالأ�سعار والفوترة وال�سداد املن�صو�ص عليها
فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة ما ي�أتي :
أ�  -تعريف وحدة الفوترة (مثل زمن املحادثة) خلدمات املكاملات ونقاط الربط
البيني  ،ويجب �أن تتم فوترة خدمات املكاملات على �أ�سا�س الثانية .
ب  -الأحكـ ــام الالزمـ ــة فـي حالـ ــة عـ ــدم تو�صي ـ ــل املكاملـ ــة (مثال �إذا لــم يت ــم الـ ــرد
على املكاملة � ،أو �إذا كان خط الطرف املت�صل به م�شغوال وغري ذلك) .
ج  -قواعد و�إجراءات ت�سجيل معلومات الفوترة .
د  -قواعد و�إجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات .
هـ  -قواع ــد و�إج ــراءات �إن�ش ــاء و�ص ــالت النق ــل وم�س ــارات الربـ ــط البينـ ــي وفوتـ ــرة
و�صالت املنتفع النهائي .
و  -االلتزامات التي تهدف ملنع الت�ضخم امل�صطنع فـي احلركة (عندما يتم �إجراء/
حتقيق /حتفيز� /إطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من اال�ستخدام
بح�سن نية � ،أو وفقا للممار�سات التجارية املقبولة واملعقولة) .
ز  -هوية الطرف امل�س�ؤول عن قيا�س احلركة والتفا�صيل املهمة للوفاء بااللتزامات
املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
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امللحـق رقــم ()2 - 3
خدمـات الربـط البينـي املتنقلـة
�أوال  :تعريفـــــات
لأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1و�صالت الربط البيني
دائــرة �سعته ــا  2ميج ــابت/ث يتم توفريه ــا بني �شبكتــي الطرف املوفر للخدمة
والطرف �صاحب الطلب وتقدم عن طريقها خدمات الربط البيني الأخرى .
 - 2م�سارات الربط البيني
هو نظام الإر�سال املادي الذي يربط �شبكتي الطرف املوفر للخدمة والطرف
�صاحب الطلب وتقدم عن طريقه و�صالت الربط البيني .
 - 3خدمة �إنهاء تو�صيل املكاملة الهاتفية املتنقلة
نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف طالب اخلدمة عرب
ال�شبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة و�إنها�ؤها باجلهاز املحمول للمنتفع
وفقا لتحديدها  ،وذلك بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها الطرف �صاحب
الطلب .
 - 4خدمة �إ�صدار املكاملة الهاتفية املتنقلة
نقل املكاملات الهاتفية من اجلهاز املحمول للمنتفع عرب ال�شبكة املتنقلة للطرف
املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف طالب اخلدمة ليتم
تو�صيلها فيما بعد �إىل الوجهة التي حتددها �أرقام املنتفع التي يتم تدويرها ،
ويتم ت�سيري هذه املكاملات �إىل طرف معني طالب للخدمة وفقا لبادئة ق�صرية
يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة  ،وميكن توفري خدمة �إ�صدار املكاملات من
خالل خدمة اختيار املرخ�ص له .
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 - 5اختيار املرخ�ص له املتنقل
عملي ــة توفري خدم ــة �إ�صدار املكاملـ ــة املتنقلـ ــة من خالل خدمة االختيار بح�سب
املكاملة (� )CCSأو خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل (. )CPS
 - 6خدمات الربط البيني املتنقلة
اخلدمـات التي ت�سمح بنقل املكاملات والر�سائل �أو الإ�شارات الأخرى بني طرف
موفر للخدمــة وطــرف طالب للخدمة  ,ويك ــون الطرف املوفـ ــر للخدم ــة هو
م�شغل ال�شبكة املتنقلة .
 - 7خدمة �إنهاء تو�صيل خدمات الو�سائط املتعددة ()MMS
نقل ر�سائل خدمات الو�سائط املتعددة من نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف
طالب اخلدمة عرب ال�شبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة و�إنها�ؤها باجلهاز
املحمول للمنتفع وفقا لتحديدها  ،وذلك بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها
الطرف طالب اخلدمة .
 - 8خدمة �إنهاء تو�صيل خدمة الر�سائل الق�صرية ()SMS
نقل ر�سائل خدمة الر�سائل الق�صرية من نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف
طالب اخلدمة عرب ال�شبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة و�إنها�ؤها باجلهاز
املحمول للمنتفع وفقا لتحديدها  ،وذلك بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها
الطرف طالب اخلدمة .
ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1قامــت الهيئ ــة بتعري ــف �سوقي ــن متنقلتي ــن للنفــاذ والربــط البينــي ف ــي ق ــرار
تعريف الأ�سواق والهيمنة رقم  ، 2013/74وهما ال�سوق رقم (� )17سوق �إنهاء
تو�صيل املكامل ــات الهاتفي ــة املتنقل ــة  ،وال�سـوق رقم (� )18سـ ــوق البي ــع باجلمل ــة
لإ�صـ ــدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ .
 - 2علــى املرخــ�ص ل ــه املهيم ــن �أن يعــر�ض على الأطــراف امل�ستحقــة خدمات النفاذ
والربط البيني املتنقلة وفقا للجدول الآتي :
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رقم
ال�سوق
17
18

ا�سم ال�سوق

املنتجات واخلدمات التي ت�شملها ال�سوق

املكاملات الهاتفية املتنقلة ال�صادرة من �أرقام دولية
�إنهاء تو�صيل املكاملات �أو حملية .
�إنهاء تو�صيل خدمة الر�سائل الق�صرية .
الهاتفية املتنقلة
�إنهاء تو�صيل خدمة الو�سائط املتعددة .
النفاذ املتنقل و�إ�صدار �إ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة (االختيار بح�سب
املكاملة واالختيار امل�سبق للم�شغل) .
املكاملات الهاتفية

ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
يجوز لأي طرف م�ستحق �أن يطلب خدمات النفاذ والربط البيني املتنقلة با�ستثناء
خدمة اختيار املرخ�ص له املتنقل  ،ويحق فقط للمرخ�ص لهم ب�إن�شاء وت�شغيل نظام
لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية طلب خدمات اختيار املرخ�ص له املتنقل ،
ويجب �أن يكون الطلب م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة بهذه الالئحة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند ع ــر�ض تقدي ــم خدمات الربط البينــي املبين ــة فـي اجلدول �أع ــاله  ،يتقي ــد
املرخ ــ�ص له املهيم ــن بااللتزام ــات التقديري ــة اخلا�ص ــة بخدم ــة حمــددة
الآتي ــة والواردة فـي امللحق ( )2املرفق بهذه الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و. )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي ذات املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )8 - 3
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و  -عـدم التمييـ ــز  -التربير املو�ضوع ــي للتخفي�ضـ ــات املمنوحة وفق ــا للحجـ ــم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ز  -عدم التميي ــز  -املعاملـ ــة املت�ساويـ ــة عن ــد عـ ــر�ض تخفي�ض ــات وفقـ ــا للحجم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ح  -عدم التمييز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )12 - 3
ط  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي البند (. ) 4
 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي البند ( )1من رابعا من هذا امللحق ،
يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
أ�  -االلتزامات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط
البين ــي اخلا�ضع ــة للتنظيـ ــم ال ــواردة فـي الف�ص ـ ــل الثانـ ــي من الب ــاب الثان ــي
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضع ــة للتنظي ــم تفر�ضه ــا الهيئ ــة مبوج ــب �أوامر �أو قرارات �أو توجيهات
�أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات الربط البيني املتنقلة
 - 1يجب �أن تكون الأ�سعـ ــار التي يتقا�ضاه ــا املرخ�ص ل ــه املهيمن عن خدمات
الربط البيني املتنقلة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات ا�ست�شرافية
للتكلف ــة التدريجية الطويلة الأم ــد ( )LRICلتقدمي اخلدمــة بكفــاءة ،
ويجب ت�ضمني هذه الأ�سعار فـي عرو�ض النفاذ والربط البيني املرجعية
التي يطلب من املرخ�ص له املهيمن �إعدادها خلدمات الربط البيني املتنقلة
وفقا لاللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة الواجبة التطبيق .
وللهيئة �أن تختار لدى قيامها مبراجعة وحتديد �أ�سـعار خدمات الربط
البيني املتنقلة ا�ستخدام �أي مما ي�أتي :
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أ�  -منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ()Top - down
الذي يعده املرخ�ص له بعد �إجراء التغيريات ال�ضرورية � ،إن كان ذلك
مطلوبا .
ب  -من ــوذج تقدي ــرات التكلف ــة التدريجي ــة الطويل ــة ا ألم ــد ()Top - down
التابع للم�شغل  ،ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد
( )Bottom - upالتابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها منا�سبة .
ج  -مناذجها اخلا�صة بتقديــرات التكلف ـ ـ ـ ــة التدريجيـ ـ ــة الطويلـ ـ ـ ـ ــة الأمد
( )Bottom - upفـي حالة عدم اقرتاح �سعر � ،أو �أن املرخ�ص له مل يقدم
منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (. )Top - down
 - 2تقوم الهيئة بتقييم ما �إذا كانت �أ�سعار اخلدمات اخلا�ضعة للتنظيم متفاوتة
بني املرخ�ص لهم املهيمنني  .وبالن�سبة للخدمات املت�شابهة اخلا�ضعة
للتنظيم يجب �أن تكون الأ�سعار ذاتها ما مل يثبت املرخ�ص لهم املهيمنون
مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات ال ميكن تفاديها .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب �أن تت�ضمن جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات
الربط البيني املتنقلة املنتجات واخلدمات املبينة �أعاله  ،وكذلك �أي خدمات
�إ�ضافي ــة مثل نق ــاط الرب ــط البين ــي وو�ص ــالت الرب ــط البين ــي املطلوبة  ,لتمكني
الطرف طالب اخلدمة من �شراء خدمات الربط البيني املتنقلة  ،على �أن يتم بيع
امل�سارات و�سعة املنفذ ( )Port Capacityمعا ولي�س ب�شكل منف�صل .
 - 2املعايري واملوا�صفات الفنية
املوا�صفات الفنية املحددة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات
الربط البيني املتنقلة  ,يجب �أن تت�ضمن مبادئ ت�سيري احلركة .
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 - 3طلب اخلدمة وتقدميها /ت�سليمها
يجب �أن تت�ضمن عمليات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ
والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة متطلبات خطة ال�شبكة
من �أطراف االتفاقية ذات ال�صلة .
 - 4ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة
يجب �أن تت�ضمن املوا�صفات الفنية املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة � ,أحكاما لتغيري ال�شبكة وتعديالت
�إدارة البيانات .
 - 5الأ�سعار والفوترة وال�سداد
يجب �أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالأ�سعار والفوترة وال�سداد املن�صو�ص عليها فـي
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة ما ي�أتي :
أ�  -تعريف وحدة الفوترة خلدمات املكاملات (مثال زمن املحادثة)  ،ونقاط الربط
البيني  ،ويجب �أن تتم فوترة خدمات املكاملات على �أ�سا�س الثانية .
ب  -الأحكـ ــام الالزم ــة فـي حال ــة ع ــدم تو�صـ ــيل املكاملـ ــة (مثال �إذا مل يتم الرد على
املكاملة � ،أو �إذا كان خط الطرف املت�صل به م�شغوال وغري ذلك ) .
ج  -قواعد و�إجراءات ت�سجيل معلومات الفوترة .
د  -قواعد و�إجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات .
هـ  -قواع ــد و�إج ــراءات �إن�ش ــاء و�ص ــالت النق ــل وم�س ــارات الرب ــط البين ــي وفوتـ ــرة
و�صالت املنتفع النهائي .
و  -االلتزامات التي تهدف ملنع الت�ضخم امل�صطنع فـي احلركة (عندما يتم �إجراء/
حتقيق /حتفيز �/إطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من اال�ستخدام
بنية ح�سنة � ،أو وفقا للممار�سات التجارية املقبولة واملعقولة) .
ز  -هوية الطرف امل�س�ؤول عن قيا�س احلركة والتفا�صيل املهمة للوفاء بااللتزامات
املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
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امللحـق رقــم ()3 - 3
خدمــات البيـع باجلملــة خلدمــات النفــاذ الثابتــة
�أوال  :تعريفـــــات
ألغ ــرا�ض تطبي ــق ه ــذا امللح ــق يكــون للعبــارات التاليــة املعنـى املبني قرين كل منهــا
مـا لــم يقتــ�ض �سيــاق الن�ص غري ذلك :
 - 1النفاذ �إىل املحطات الأر�ضية
جمموعة من ت�سهيالت وخدمات النفاذ ت�سمح للطرف �صاحب الطلب ب�إنهاء
و�صـالت الإر�سال املحلي التابع ــة له فـي حمط ــة �أر�ضي ــة تابعة للطرف املوفر
للخدمة للم�شاركة فـي و�ضع الأجهزة باملحطة الأر�ضية  ،وتو�صيل �سعة الإر�سال
اخلا�صة به ب�سعة الإر�سال على و�صلة واحدة �أو �أكرث من الو�صالت ال�ساتلية .
 - 2النفاذ �إىل حمطات الإر�ساء
جمموعة من ت�سهيالت وخدمات النفاذ ت�سمح للطرف طالب اخلدمة ب�إنهاء
و�صالت الإر�سال املحلي التابعة له فـي حمطة �إر�ساء كوابل بحرية ()SCLS
تابعة للطرف املوفر للخدمة للم�شاركة فـي و�ضع الأجهزة مبحطة �إر�ساء
الكوابل البحرية ( )SCLSوتو�صيل �سعة الإر�سال اخلا�صة به ب�سعة الإر�سال
على و�صلة واحدة �أو �أكرث من الو�صالت ال�ساتلية .
 - 3خدمة التيار الثنائي امل�ستمر ()Bitstream DSLAM Handover
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت (احلزم) من خط النطاق العري�ض اخلا�ص
باملنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف
�صاحب الطلب ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة املحددة بعنوان بروتوكول
الإنرتن ــت فـ ــي ك ــل ر�سال ــة �ضمــن بروتوك ــول الإنرتن ــت  ،وه ــذه الر�سائ ــل يتـم
ت�سيريها �إىل طرف حم ــدد �صاحب الطلب وفقا الختيار حمدد �سلف ــا بوا�سطــة
املنتفــع املن�ش ــئ  ،ويتم ت�سليمها �إىل نقطة الربط البيني املو�صلة مبا�شرة مع
منفذ املخرجات فـي معدد نفاذ خطوط امل�شرتكني الرقمية (. )DSLAM
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 - 4خدمة الطبقة الثانية من التيار الثنائي امل�ستمر ()Bitstream Layer 2
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت (احلزم) من خط النطاق العري�ض اخلا�ص
باملنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف
�صاحـب الطلب ليتــم تو�صيله ــا فيما بعد بالوجه ــة املح ــددة بعن ــوان بروتوك ــول
الإنرتنت فـي كل ر�سالة �ضمن بروتوكول الإنرتنت  ،وهذه الر�سائل يتم
ت�سيريها �إىل طرف حمدد �صاحب الطلب وفقا الختيار حمدد �سلفا بوا�سطة
املنتفع املن�شئ  ،وت�ستخدم واجهة الربط فـي نقطة الربط البيني تقنية الطبقة
الثانية مثل نظام النقـ ــل املتزام ـ ــن ( - )ATMتو�صي ــة االحت ــاد الدولــي
لالت�ص ــاالت رقم � 150 - 1أو �شبكة الإيرثنت (. )EEE 802 . 3
 - 5خدمة الطبقة الثالثة من التيار الثنائي امل�ستمر ()Bitstream Layer 3
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت (احلزم) من خط النطاق العري�ض اخلا�ص
باملنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف
�صاحب اخلدمة  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة املحددة بعنوان بروتوكول
الإنرتنت فـي كل ر�سالة �ضمن بروتوكول الإنرتنت  ،وهذه الر�سائل يتم
ت�سيريها �إىل طرف حمدد �صاحب الطلب  ,وفقا الختيار حمدد �سلفا بوا�سطة
املنتفـ ــع املن�شــئ  ،وت�ستخ ــدم واجه ـ ــة الربط فـي نقطة الربط البيني تقني ــة
الطبقة الثالثة لربوتوكول الإنرتنت .
 - 6خدمة �إعادة بيع النطاق العري�ض
خدمة بيــع باجلملــة خلدمة النفاذ الثابتــة ت�سمح للطرف �صاحــب الطــلب
بتقديــم خدمــة ر�سائل النطاق العري�ض ملنتفعي ــه  ،مع نق ــل الر�سائ ــل التي
يوفرها الطرف املوفر للخدمة من نقطة انتهائية �إىل نقطة انتهائية �أخرى .
 - 7امل�شاركة فـي املواقع ()co - location
خدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة يتم من خاللهــا ت�أجري م�ساحة
للطرف �صاحب الطلب فـي مبنى العمليات التابع للطرف املوفر للخدمة
لل�سماح برتكيب وت�شغي ــل �أجه ــزة �شبك ــة الط ــرف �صاح ــب الطل ــب املطلوبــة
بالتزام ــن مع نقط ــة ربـ ــط بين ــي مرتبطـ ــة �أو نقط ــة نفــاذ  ،وقد تت�ضم ــن
الت�سهيالت واخلدمات املرتبطة الأخرى التي ت�ستخدم بالتزامن مع امل�شاركة
فـي املواقع توفري الطاقة الكهربائية وتربيد الهواء وربط الكوابل .
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 - 8خدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة
خدمة نفاذ يتم تقدميها على �شبكة البنية التحتية الثابتة .
 - 9الدوائر الدولية اخلا�صة امل�ؤجرة ()IPLC
دائرة �إر�سال من نقطة �إىل نقطة ت�سمح بنقل ر�سائل االت�صاالت الإلكرتونية
بني موقعني ملنتفعني فـي دولتني خمتلفتني .
 - 10تفكيك احللقة املحلية ()LLU
خدمة نفاذ يتم من خاللها ف�صل احللقة النحا�سية املحلية التابعة للمنتفع
�ضمن �شبكة الطرف املوفر للخدمة من بقية �شبكة الطرف املوفر للخدمة ،
وتو�صيلها ب�شكل دائم عن طريق نقطة نفاذ م�شرتكة مع �شبكة الطرف
�صاحب الطلب التي تقدم اخلدمات من خاللها �إىل املنتفع  ،وميكن توفري
�أ�شكال �أخرى من تفكيك احللقة املحلية مثل امل�شاركة فـي اخلطوط والتفكيك
الفرعي للحلقة وغريها .
 - 11خدمة تفكيك احللقة املحلية  -امل�شاركة فـي اخلطوط
نق ــل الإ�ش ــارات الكهربائية فـي مقطع النط ــاق العريــ�ض للتــرددات العالي ــة
للحلقة النحا�سية املحلية التابعة للمنتفع فـي �شبكة الطرف املوفر للخدمة
�إىل نقطة نفاذ مع الطرف �صاحب الطلب �ضمن ت�سهيالت امل�شاركة  ،وي�ستمر
مقطع النطاق ال�ضيق للرتددات املنخف�ضة خلط املنتفع فـي تقدمي خدمة
املكاملات الهاتفية عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة .
 - 12التفكيك الفرعي للحلقة
�شكل من �أ�شكال تفكيك احللقة املحلية يتم فيه ف�صل جزء فرعي من احللقة
النحا�سيــة املحليــة التابعة للمنتفع �ضمن �شبكة الطـرف املوفر للخدمة من
بقية �شبك ــة الط ــرف املوفـ ــر للخدم ــة  ،وتو�صيل ــه ب�شكـ ــل دائــم عن طري ــق
نقطــة نفــاذ م�شرتكة مع �شبكة الطرف �صاحب الطلب باخلزانة .
 - 13خدمة �سعة عر�ض النطاق الدويل لبيع خدمـات بروتوكــول الإنرتنت
باجلملة
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت من و�إىل �شبكة الطرف �صاحب الطلب عرب
�شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل وجهات ب�شبكة الإنرتنت  ،وفقا لتحديدها
بوا�سطة عنوان بروتوكول الإنرتنت فـي كل ر�سالة .
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� - 14إيجار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة ()WLR
خدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة ت�سمح للطرف �صاحب الطلب
بتقدمي اخلدمة الهاتفية ملنتفعيه مع نقل املكاملات التي يقدمها الطرف املوفر
للخدمة من نقطة انتهائيـة �إىل نقط ــة انتهائي ــة �أخ ــرى  ،وميك ــن دمج �إيج ــار
اخلط ــوط عن طريق البيع باجلملة مع خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل
(. )CPS
 - 15خدمة البيع باجلملة لإنهاء مقاطع اخلطوط امل�ؤجرة
تقدي ــم الط ــرف املوف ــر للخدم ــة ت�سهيالت �إر�سال ال�سعة الثابتة بتو�صيل خط
املنتفع �إىل نقطة فـي �أقرب نقطة تقاطع حمددة فـي الدائرة ليتم تو�صيلها
فيما بعد بنقطة النفاذ التابعة للطرف �صاحب الطلب �إما مبا�شرة �أو عرب
البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلط امل�ؤجر  ،ونقطة التقاطع فـي الدائرة عبارة
عن موقع ب�شبكة الطرف املوفر للخدمة خم�ص�صة لغر�ض تو�صيل اخلط
امل�ؤجر املحلي مبقاطع دوائر البيع باجلملة للخطوط امل�ؤجرة  ،وذلك بعد
درا�سة الأمور العملية والتنظيمية .
 - 16خدمة البيع باجلملة خلدمة الإر�سال
تقدمي الطرف املوفر للخدمة ت�سهيالت �إر�سال ال�سعة الثابتة بني نقطتي
نفاذ بني الطرف املوفر للخدمة والطرف �صاحب الطلب حتى يتمكن الطرف
�صاحب الطلب من �إر�سال الر�سائل مبختلف �أنواعها عرب هذه الت�سهيالت .
 - 17خدمة البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط امل�ؤجرة (املحلية
والدولية �شاملة الدوائر امل�ؤجرة اخلا�صة الدولية)
تقدمي الطرف املوفر للخدمة ت�سهيالت �إر�سال ال�سعة الثابتة بني نقطة نفاذ
لدى الطرف �صاحب الطلب فـي نقطة تقاطع حمددة فـي الدائرة ونقطة
تقاطع �أخرى فـي الدائرة  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد مبقطع حملي للخط
امل�ؤجر .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1قامت الهيئة بتعريف عدد من الأ�سواق ذات ال�صلة خلدمة البيع باجلملة
خلدمة النفاذ الثابتة فـي قرار تعريف الأ�سواق والهيمنة رقم . 2013/74
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات البيع
باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة  ،وفقا للجدول الآتي :
رقم
ال�سوق

ا�ســم ال�ســـوق

املنتجات واخلدمات التي ت�شملها ال�سوق

12

البيع باجلملة
خلدمة النفاذ �إىل
البنية التحتية فـي
موقع ثابت .

13

خدمة البيع باجلملة
للنفاذ �إىل النطاق
العري�ض فـي موقع
ثابت .

تفكيك احللقة املحلية .
تفكيك احللقة املحلية (امل�شاركة فـي اخلطوط) .
التفكيك الفرعي للحلقة .
امل�شاركة فـي املواقع (. )co - location
�إيجار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة (. )WLR
الطبقة الثانية من التيار الثنائي امل�ستمر
(. )Bitstream Layer 2
الطبقة الثالثة من التيار الثنائي امل�ستمر
(. )Bitstream Layer 3
البيع باجلملة خلدمة الإر�سال .
خدمة �إعادة بيع النطاق العري�ض .

14
15

16

البيع باجلملة لإنهاء
مقاطع اخلطوط
امل�ؤجرة .
البيع باجلملة
ملقاطع دوائر
اخلطوط امل�ؤجرة .
�سعة عر�ض النطاق
الدويل لبيع خدمات
بروتوكول الإنرتنت
باجلملة .

البيع باجلملة لإنهاء مقاطع اخلطوط امل�ؤجرة .
البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط امل�ؤجرة (املحلية
والدولية �شاملة الدوائر امل�ؤجرة اخلا�صة الدولية) .
�سعة عر�ض النطاق الدويل لبيع خدمات بروتوكول
الإنرتنت باجلملة .
النفاذ �إىل املحطات الأر�ضية .
النفاذ �إىل حمطات الإر�ساء .
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ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
يجوز لأي طرف م�ستحق �أن يطلب خدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة ،
و يجب �أن يكون الطلب م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة بهذه الالئحة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عنـ ــد عــر�ض تقديـ ـ ــم خدم ــات الربـ ـ ـ ــط البينـ ــي املبين ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي اجلـ ــدول
ال ـ ــوارد فـي (البن ــد  )2من هذا امللحق  ،يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات
التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة التالية الواردة فـي امللحق ( )2املرفق بهذه
الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي نف�س املعلوم ـ ــات ب�ش ـ ـ�أن خدمات النف ــاذ والرب ــط
البين ـ ـ ــي اخلا�ضعـ ــة للتنظي ـ ـ ــم جلميـ ــع الأط ـ ـ ــراف الطالبـ ـ ــة للخدمـ ـ ــة
(البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -حظر تقدمي خدمات جتزئة جديدة /معدلة من غري
املمكن تكرارها (البند . )6 - 3
و  -عدم التمييز  -توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم اجلديدة /املعدلة (البند . )7 - 3
ز  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )8 - 3
ح  -عدم التمييز  -التربير املو�ضوعي للتخفي�ض ــات املمنوح ــة وفقــا للحجم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
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ط  -عـ ــدم التمييـ ــز  -املعامل ـ ــة املت�ساويـ ــة عند ع ــر�ض تخفي�ضـ ــات وفقـ ــا
للحج ــم �أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ي  -ع ــدم التميي ــز  -عدم رزم خدم ـ ــات النف ـ ــاذ والربـ ــط البينـ ــي اخلا�ضع ـ ــة
للتنظيــم (البند . )12 - 3
ك  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية (البند . )13 - 3
ل  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي (البند  )1من رابعا من هذا امللحق  ،يتقيد
املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
�أ  -االلتزام ــات التي تنطب ــق ب�شك ــل تلقائي على تقدمي خدم ــات النف ــاذ والربــط
البين ــي اخلا�ضعـ ــة للتنظي ـ ــم ال ـ ــواردة فـي الف�ص ــل الثانــي من الب ــاب الثان ــي
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعــة للتنظيــم تفر�ضهــا الهيئة مبوج ــب �أوامر �أو ق ــرارات �أو توجيه ــات
�أو �إر�شادات �أو تعليمات  ،كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية الت�سعري
 - 1خدمة �إعادة بيع النطاق العري�ض
حتت�سب �أ�سعار خدمات �إعادة بيع النطاق العري�ض على �أ�سا�س منهجية
الت�سعري املعتمدة على مبد�أ �سعر التجزئة ناق�صا التكاليف التي ميكن
تفاديها ( ، )Retail Minusواملف�صلة فـي امللحـق رقــم (. )4
ويتعني على الطرف املوفر للخدمة �إثبات ا�ستيفائـه لالختبار الالحق ل�ضغط
الهام�ش الربحي  ،وميكن احل�صـول على املزيد من تفا�صيل االختب ــار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي امللح ــق ( ، )5ويجب �أن يرتتب على
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ا�ستمرار ف�شل الطرف املوفر للخدمة فـي ا�ستيف ــاء االختبار الالحق ل�ضغط
الهام�ش الربحي �إجراء املزيد من التحقي ــق بوا�سطة الهيئ ــة فـي مم ــار�سات
الت�سعري بالتجزئة واجلملة لذلك املرخ�ص له .
 - 2خدمات بيع باجلملة الأخرى خلدمة النفاذ الثابتة
يجب �أن تكون �أ�سعار جميع خدمات البيع باجلملة الأخرى خلدمة النفاذ
الثابتة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات ا�ست�شرافية للتكلفة التدريجية
الطويلة الأمد ( )LRICلتقدمي اخلدمة بكفاءة  ،ويجب ت�ضمني هذه
الأ�سعار من قبل الطرف املوفر للخدمة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي التابع له .
وللهيئة �أن تختار لدى قيامها مبراجعـ ــة وحتدي ــد �أ�سـع ــار خدم ــات البيع
باجلملة الأخرى خلدمة النفاذ الثابتة ا�ستخدام �أي مما ي�أتي :
أ�  -منــوذج تقديرات التكلفة التدريجي ـ ــة الطويلة الأمـ ــد ()Top - down
الذي يعده املرخ�ص له بعد �إجراء التغيريات ال�ضرورية � ،إن كان ذلك
مطلوبا .
ب  -منوذج تقديرات التكلف ــة التدريجية الطويل ـ ــة الأمـ ـ ــد ()Top - down
التابع للم�شغل  ،ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد
( )Bottom - upالتابع للهيئة  ،وفقا للطريقة التي تراها منا�سبة .
ج  -مناذجه ـ ــا اخلا�صـ ــة بتقدي ـ ــرات التكلفة التدريجيـ ــة الطويلـ ــة ا ألم ـ ــد
( )Bottom - upفـي حالة عدم اقرتاح �سعر � ،أو �أن املرخ�ص له مل يقدم
منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (. )Top - down
ويجب �أن تكون �أ�سعار اخلدمات املت�شابه ــة اخلا�ضع ــة للتنظيـ ــم الأ�سعار ذاتها
�إال �إذا �أثبت املرخ�ص لهم �أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات
ال ميكن تفاديها  ،ولهذا الغر�ض تقوم الهيئة بتقييم مدى حتقق ذلك .
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فيما عدا �أ�سع ــار �إعادة بيع خدمات النط ــاق العري�ض  ،تنظر الهيئة فيما
�إذا كان هن ــاك هوام ــ�ش ربح كافي ــة متوفــرة للأطــراف امل�ستحق ــة للخدم ــة
حتى تتمك ــن من املناف�سة بفعالية فـي العمليات الفرعية  ،ويتعني على املرخ�ص
له املهيمن �أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقرتاح �أ�سعار خدمات البيع
باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل بااللتزامات الأخرى املفرو�ضة على املرخ�ص له املهيمن مبقت�ضى
�أحكام هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن بالتقيد باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يج ــب �أن تت�ضمـ ــن جـ ــداول خدم ــات عـ ــر�ض النفـ ــاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي
خلدم ــات البي ــع باجلمل ــة خلدم ــة النف ــاذ الثابت ــة املنتجات واخلدمات املبينة
فـي اجلدول الوارد فـي هذا امللح ــق وكذلك �أي خدمــات �إ�ضافيــة مطلوبــة ،
لتمكي ــن الطرف �صاح ــب الطلب من �شراء خدمات البيع باجلملة خلدمة
النفاذ الثابتة .
ويجب �أن حتدد جداول اخلدمة املنتفعني الذين تتوفر لهم هذه اخلدمات ،
�أي املنتفعني الذين لديهم ربط مبا�شر بال�شبكة بالإ�ضافة �إىل �أي �شروط
�أخرى  ،كما يجب �أن حتدد هذه اجلداول الآتي :
أ�  -ت�سليم املكاملات ح�سب موقع املنتفع (�أي فـي املوقع املادي لنقطة الربط
البيني مبوقع الطرف �صاحب الطلب) .
ب  -ت�سليم املكاملات داخل املباين (�أي فـي املوقع املادي لنقطة الربط البيني
مبوقع الطرف املوفر للخدمة) .
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 - 2املعاييـ ــر واملوا�صفـ ــات الفني ـ ــة
يجب �أن تت�ضمن املوا�صفات الفنية املحددة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة الآتي :
�أ  -امل�س�ؤولي ــة عن حمت ــوى البيان ــات التي يتم نقله ــا عرب خدم ــة التي ــار
الثنائ ــي امل�ستمر .
ب  -م�س�ؤوليات �سالمة ال�شبكة وحمايتها .
 - 3طلــب اخلدم ــة وتقدميهـ ــا /ت�سليمهـ ــا
يجب �أن تت�ضمن عمليات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة
الآتي :
أ�  -متطلبات خطة ال�شبكة من �أطراف االتفاقية ذات ال�صلة .
ب  -عملية حتويل منفذ خدمة التيار الثنائي امل�ستمر .
ج  -خدمــات االنتقــال من و�إىل خدمات التيــار الثنائي امل�ستمــر للم�شغــل
الفائــز واخلا�سر  ،وت�شمل عمليات االنتقال باجلملة (. )Bulk
د � -أحكام التقدمي غري امل�صرح به للخدمة (. )Slamming
 - 4ت�شغي ــل و�صيانـ ــة ال�شبك ـ ــة
يجب �أن تت�ضمــن �أحكام الت�شغي ــل وال�صيان ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة
الآتي :
أ�  -تغيري ال�شبكة وتعديالت �إدارة البيانات .
ب  -دليل امل�شغلني لعمليات �صيانة التيار الثنائي امل�ستمر .
ج  -دليل تركيب وحدة �إنهاء تو�صيل ال�شبكة .
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امللحـق رقــم ()4 - 3
خدمـــات التجــوال املحلـــي

�أوال  :تعريفـــات
لأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الطيف الرتددي
جميع حزم الطيف الرتددي التي تقل عن (  ) 3000ثالثة �آالف ميجاهريتز .
 - 2املرخ�ص له امل�ست�ضيف
مرخ�ص له بتوفر خدمات التجوال املحلي مل�شغل خدمة التجوال املحلي .
 - 3خدمة النفاذ للتجوال املتنقل
خدمة نفاذ يتم تقدميها عرب البنية التحتية ل�شبكة االت�صاالت املتنقلة ،
لأغرا�ض تقدمي خدمة التجوال املحلي .
 - 4خدمة التجوال املحلي
خدمة ت�شمل اخلدمات الإ�ضافية  ،تتيح ملنتفعي م�شغل التجوال املحلي �إمكانية
التجوال على �شبكة املرخ�ص له امل�ست�ضيف والتمكن من �إر�سال وا�ستقبال
املكاملات ال�صوتية  ،و�إر�سال وا�ستقبال البيانات � ،أو النفاذ �إىل اخلدمات الأخرى
بوا�سطة �شبكة املرخ�ص له امل�ست�ضيف عندما يكونون فـي منطقة خارج التغطية
اجلغرافية ل�شبكة املرخ�ص له املحلي للتجوال .
 - 5اتفاقية التجوال املحلي
اتفاقيـة يتم �إبرامها بني طرف م�ستحـق للخدمة  ،واملرخ ــ�ص له امل�ست�ضي ــف ,
تت�ضمن �شروط و�أحكام تقدمي خدمات التجوال املحلي .
 - 6م�شغل التجوال املحلي
مرخ ــ�ص خدم ــات االت�ص ــاالت العام ــة الذي ي�ستفيد من خدم ــات التجوال
املحلي للم�شغل امل�ست�ضيف .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1ح ــددت الهيئ ــة فـ ــي ق ــرار تعري ــف الأ�س ــواق والهيمن ــة رقم  2013/74ال�س ــوق
رقم (� )18سوق البيع باجلملة لإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ .
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات التجوال
املحلي  ,وذلك مبوجب اتفاقية التجوال املحلي .
 - 3يجب �أن تغطي خدمات التجوال املحلي كافة ال�شبكات (اجليل الثاين  ،اجليل
الثالث  ،اجليل الرابع � . .إلخ ) املرخ�ص بت�شغيلها لأطراف االتفاقية عند توقيعها .
 - 4تبد أ� الأطر الزمني ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي هذه الالئح ــة  ،فيما يتعلق ب�إعداد
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي وتقدمي خدمات التجوال املحلي
للأطراف امل�ستحقة للخدمة  ،وفقا للموا�صفات املحددة فـي هذا امللحق  ،بعد
منح الرتخي�ص اجلديد خلدمات االت�صاالت املتنقلة .
 - 5يجب توفري خدمة التجوال املحلي على امل�ستوى املحلي  ،ويجوز للطرف
امل�ستح ــق للخدم ــة �أن يطــلب خدم ــة التج ــوال املحلي فقط ملناطق حمددة
فـي ال�سلطنــة  ,وذل ــك حت ــى يتمكــن مــن الوفــاء ب�أي التزام ــات للتو�سع ــة ،
وكذلك ا�ستخدام تغطية �شبكته فـي املناطق التي تنفذ فيها التو�سعات .
 - 6على �أطراف االتفاقية �إبرام اتفاقية التجوال املحلي  ,وفقا لل�ش ــروط والأحكام
املحددة فـي القرارات �أوالتوجيهات �أو الأوامر �أو غريها من الأدوات ذات ال�صلة
ال�صادرة من الهيئة  ،ويجوز �أن تت�ضمن هذه ال�شروط والأحكام مدة اتفاقية
التجوال املحلي واملجال والنطاق اجلغرافـي ملتطلبات خدمة التجوال املحلي .
� - 7إذا مل ين�ص �صراحة على �شروط و�أحكام اتفاقية التجوال املحلي  ،وفقا للبند
ال�سابق  ،فيجب تطبيق �أحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 8وفـي جميع الأحوال  ،اليجوز للم�شغل امل�ست�ضيف حظر �أو منع م�شغل التجوال
املحلي الذي ي�ستخدم خدمات التجوال املحلي من عر�ض اخلدمات التجارية
على الآتي :
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�أ �	-أي من �شركات �إعادة بيع اخلدم ــة التي يتعام ــل معهــا م�شغــل التجـ ــوال
املحلي .
ب � -أي م�شغليــن �آخريــن للتجوال املحلي ي�ست�ضيفهــم م�شغـل التجوال املحلي
ب�شبكته .
ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
 - 1يجـب �أن يكـ ــون �أي طلب يقدمه ط ــرف م�ستح ــق خلدم ــات التج ــوال املحل ــي
م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة بهذه الالئحة .
 - 2يعترب �أي مرخ�ص خلدمات االت�صاالت العامة  -خ�صــ�ص لـ ــه طيــف ت ــرددي
لتقدمي خدمات ال�صوت والبيانات وخ�ص ــ�ص له الرم ــز املتنق ــل للبلد /الرمز
املتنقـل لل�شبكة ( - )MCC/MNCطرفا م�ستحقا خلدمات التجوال املحلي .
 - 3يحق للطـ ــرف امل�ستح ــق للخدم ــة �إبرام اتفاقي ـ ــة للتج ــوال املحل ــي مع م�شغ ــل
م�ست�ضي ــف واحد فقط  ،لتقدي ــم هذه اخلدمـ ــات فـي الوق ــت ذاته  ،وال يجوز
للم�شغل امل�ست�ضي ــف رف ــ�ض طلب تقديــم خدمات التجـوال املحلــي لط ــرف
م�ستحق للخدمة �إال �إذا �أثبت �أن لديه �صعوبات فـي �سعة الطيف الرتددي
ناجمة عن ا�ست�ضافة م�شغل �أو م�شغلني �آخرين للتجوال املحلي م�ستحقني
باملثل للح�صول على خدمات التجوال املحلي فـي وقت تقدمي الطلب .
 - 4يح ــق ملرخ�صي خدمات االت�صاالت العامة طلب خدمات التجــوال املحلــي
فقط فـي املناطق اجلغرافية م ــن ال�سلطن ــة التي لي ــ�س لديهــم فيهــا تغطي ــة
من ال�شبكات اخلا�صة بهم  ،ويحق لهم فقط طلب هذه اخلدمات وفقا لهذه
الالئح ــة ملــدة ( )3ال�سن ــوات الث ــالث الأول ــى مــن طـ ــرح خدماته ــم التجاري ـ ــة
لالت�صاالت املتنقلة فـي ال�سلطنة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند عــر�ض تقدمي خدمات التج ــوال املحل ــي  ،يتقيــد املرخ�ص لـ ــه املهيـ ــمن
بااللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة التالية والواردة فـي امللحق
( )2املرفق بهذه الالئحة :
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أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي نف�س املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف �صاحبة الطلب (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -حظر تقدمي خدمات جتزئة جديدة /معدلة من غري
املمكــن تكرارها (البند . )6 - 3
و  -عدم التمييز  -توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم اجلديدة /املعدلة (البند . )7 - 3
ز  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )8 - 3
ح  -عدم التمييـز  -التربيـر املو�ضوع ــي للتخفي�ضــات املمنوح ــة وفق ــا للحجم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ط  -عدم التمييز  -املعاملـ ــة املت�ساوي ــة عند ع ــر�ض تخفي�ض ــات وفق ــا للحج ــم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ي  -عدم التمييــز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربــط البيني اخلا�ضع ــة
للتنظيــم (البند . )12 - 3
ك  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية (البند . )13 - 3
ل  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي (البند � )1أعاله  ،يتقيد املرخ�ص له
املهيمن بااللتزامات الآتية :
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أ�  -االلتزامات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضع ــة للتنظيـم الواردة فـي الف�صل الثان ــي من الب ـ ــاب الثاين
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضع ــة للتنظي ــم تفر�ضه ــا الهيئ ــة مبوجب �أوامر �أو قرارات
�أو توجيه ــات �أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات التجوال املحلي
 - 1حتت�سب �أ�سعار خدمات التجوال املحلي التي يتم عر�ضها  ،وفقا لهذه الالئحة
على �أ�سا�س منهجية الت�سعري التي تعتمــد مب ــد�أ �سع ــر التجزئ ــة ناق�ص ــا
التكاليف التي ميكن تفاديها ( ، )Retail Minusويت�ضمن امللحق ( )4املرفق
بهذه الالئحة اخلا�ص مبنهجية الت�سعري املعتمدة على مبد�أ �سعر التجزئة
ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها ( )Retail Minusاملزيد من التفا�صيل .
 - 2يتعني على املرخ�ص له امل�ست�ضيف �إثبات ا�ستيفائه لالختبار الالحق ل�ضغط
الهام�ش الربحي  ،وميكن احل�صول على املزيد من تفا�صيل االختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي امللحق ( )5املرفق بهذه الالئحة ،
ويجب �أن يرتتب على ا�ستمرار ف�شل املرخ�ص له امل�ست�ضيف فـي ا�ستيفاء
االختبار الالحق ل�ضغط الهام ــ�ش الربح ــي  ،إ�ج ــراء املزي ــد من التحقي ــق
بوا�سطة الهيئة فـي ممار�س ــات الت�سعري بالتجزئة واجلملة لذلك املرخ�ص له .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
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�أ  -يجــب �أن تت�ضمــن جــداول خدمــات عر�ض النفــاذ والربــط البينــي
املرجعــي خلدم ـ ــات التج ـ ــوال املحلـ ــي املنتجـ ــات واخلدم ــات املبين ــة
�أعـ ــاله  ،وكذل ــك �أي خدمات �إ�ضافية مطلوبة  ،لتمكني م�شغل
التجوال املحلي من اال�ستفادة الكاملة من خدمات التجوال املحلي .
ب  -يج ــب على املرخ ــ�ص له املهيمــن �إر�ســال ن�سخــة �سريــة من جــداول
اخلدمــة الواردة فـي ع ــر�ض النفاذ والربط البينـ ــي املرجعي تتعلق
بتفا�صي ــل التغطيـ ــة اجلغرافية املعرو�ضـ ــة من قب ـ ــل املرخ ــ�ص لـ ـ ــه
امل�ست�ضيف مل�شغل التجوال املحلي  ،والتي ت�شمل املوا�صفات الفنيــة
الالزم ــة لل�سم ــاح مل�شغ ــل ال�شبك ــة املتنقل ــة االفرتا�ضية باال�ستخدام
الفعال خلدمة التجوال املحلي .
 - 2املعايري واملوا�صفات الفنية
يجب �أن ت�ستوفـي املوا�صف ــات الفنيـ ــة املح ــددة فـي عر�ض النف ــاذ والرب ــط
البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي املتطلبات الآتية :
�أ � -إمكانيات اخلدمة والناقل  ،التي ت�شتمل كحد �أدنى على الآتي :
 - 1خدمات االت�صاالت املتنقلة .
 - 2اخلدمات الإ�ضافية .
 - 3النف ــاذ �إىل خدمـ ــات القيم ــة امل�ضاف ــة ( )VASواخلدم ــات عاليــة
القيمة .
 - 4تقدمي اخلدمة ملنتفعي التجوال الدويل .
وت�شكـ ــل �إمكانيـ ــات /خدمات الناقل التالي ــة م�ؤ�شرا لقائم ــة اخلدم ــات
التي يجب ت�ضمينها :
ب  -نطاقات و�أمناط الطيف الرتددي
 - 1النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي (. 900 )GSM
 - 2النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي (. 1800 )GSM
 - 3النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي (. 1800/900 )GSM
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 - 4النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي ( /)GSMخدمات االت�صاالت
املتنقلة العاملية (. )UMTS
وفـي جمي ــع الأحوال  ،ف�إن جميـ ــع نطاقات و�أمناط الطي ــف التــرددي
املخ�ص�صــة للم�شغــل امل�ست�ضيــف يجــب ت�ضمينها م ــا لــم حت ــدد الهيئـ ــة
خالف ذلك .
ج  -خدمات االت�صال عن بعد ()TELESERVICES
 - 1املخاطبــة امل�سموع ــة (. )Speech telephony
 - 2املخاطبـ ـ ـ ــة امل�سموعـ ـ ـ ــة  ،مكامل ــات الطـ ـ ــوارئ (ببطاق ــة التعري ـ ــف
ال�شخ�ص ــي �أو بدونها) .
 - 3خدمة الر�سائل الق�صرية .
د  -اخلدمات الإ�ضافية املدعومة
 - 1عر�ض هوية الرقم املت�صل (. )CLIP
 - 2حظر هوية الرقم املت�صل (. )CLIR
 - 3حتويل املكاملات غري امل�شروط (. )CFU
 - 4حتويل املكاملات عند ان�شغال اخلط املتنقل (. )CFB
 - 5حتويل املكاملات فـي حالة عدم الرد (. )CFNRy
 - 6حتويل املكاملات فـي حالة تعذر االت�صال بامل�شرتك (. )CFNRc
 - 7مكاملة فـي االنتظار .
 - 8تعليق املكاملة .
هـ  -خدمات الناقل
 - 1الإر�سال الثنائي غري املتزامن بالتحويل الدائري (، )CDA
ال�شفاف /غي ــر ال�شف ــاف � ،إ�صدار و�إنهــاء تو�صي ــل املكامل ــات املتنقل ــة
( 9.6 ، )MO/MTكيلوبت/ث .
 - 2خدمات احلزم الراديوية العامة (. )GPRS
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 - 3البيانات عالية ال�سرعة بالتق�سيم الدائري (. )HSCSD
 - 4تقنية (. )EDGE
 - 3طلب اخلدمة وتقدميها /ت�سليمها
يجب �أن تت�ضمن عملي ــات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي متطلبات خطة
تو�سعة ال�شبكة من �أطراف اتفاقية التجوال املحلي ذات ال�صلة .
 - 4ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة
يجب �أن تت�ضمن �أحكام الت�شغيل وال�صيانة  -املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي  -امل�سائل الآتية :
 - 1تغيري ال�شبكة وتعديالت �إدارة البيانات .
 - 2النفاذ �إىل ال�شبكة .
 - 3نفاذ �أجهزة املنتفعني لل�شبكة .
� - 4سالمة ال�شبكة .
 - 5ت�سيري احلركة /املكاملات وت�سليمها وفقا لنوعية احلركة .
 - 6االختبار .
 - 7االلتزامات املتعلقة با�ستخدام الإ�شارة .
 - 8ا�ستخدام ال�شعارات وغريها .
 - 9دعم مكاملات الطوارئ (ببطاقات التعريف ال�شخ�صي �أو بدونها) .
 - 10العالقة مع امل�شرتكني .
� - 11إعداد فواتري امل�شرتكني .
 - 12املتطلبات املتعلقة باالعرتا�ض القانوين ومعلومات احلركة .
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 - 13تنب�ؤات ال�سعة وتوفري اخلدمات � -إدارة الأمور املتعلقة بال�سعة  ،والتي
قد تن�ش ـ�أ بني املرخ ــ�ص لـ ــه امل�ست�ضيف وم�شغـ ــل التجـ ــوال املحل ــي مب ــا
فـي ذلك �إجراءات تن�سيق تنب�ؤات احلركة وتخطيط ال�شبكة وتوفري
اخلدمة .
 - 5الأ�سعار والفوترة وال�سداد
أ�  -يجب �أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالأ�سعار والفوترة وال�سداد املن�صو�ص
عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال
املحلي ما ي�أتي :
 - 1تعريف وحدة الفوترة خلدمات املكاملات (مثال زمن املحادثة) ،
ويجب �أن تتم الفوترة على �أ�سا�س الثانية .
 - 2الأحكام الالزمة فـي حالة عدم تو�صيل املكاملة (مثال �إذا مل يتم
الرد على املكاملة � ،أو �إذا كان خط الطرف املت�صل به م�شغوال وغري
ذلك ) .
 - 3هويــة الطرف امل�سـ ـ�ؤول عن قي ـ ــا�س احلرك ــة والتفا�ص ــيل الالزم ــة
ملقابلة االلتزام ــات املن�صو�ص عليه ـ ــا فـي ع ــر�ض النف ــاذ والربـ ــط
البيني املرجعي .
ب  -يج ــب �أن يت�ضمن عر�ض النف ــاذ والربط البيني املرجع ــي �أحكام ــا
حمددة ملجموعات اخلدمة للآتي :
 - 1ت�سجيل معلومات الفوترة .
 - 2تبادل معلومات فوترة املكاملات .
 - 3و�صالت النقل وم�سارات الربط البيني وفوترة و�صالت املنتفع
النهائي .
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 - 4االلتزامات املتعلقة بالت�ضخم امل�صطنع فـي احلركة (عندما يتم
�إجــراء /حتقي ــق /حتفيــز �إطالة املكاملات ملدة تزيـ ــد علــى م ــا ه ــو
متوقع من اال�ستخدام بنية ح�سنة � ،أو وفقا للممار�سات التجارية
املقبولة واملعقولة) .
 - 6االلتزامـ ـ ــات
يج ــب �أن ينـ ــ�ص عـ ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي علـ ــى االلتزامـ ــات
املتعلقة بتبادل احلركة فـي �أثناء فرتات زمنية معينة  ،وعند حتديد هذه
االلتزامات يجب منح اعتبار خا�ص لطول الفرتة الزمنية التي كان م�شغل
التجوال املحلي يقدم خاللها خدماته التجارية فـي ال�سلطنة  ،وعلى
املرخ�ص له امل�ست�ضيف االمتناع عن ا�ستغالل الفر�صة لو�ضع التزامات
احلركة بطريقة تع�سفية حتت �أي ظرف من الظروف .
 - 7املـ ــدة واالنته ـ ــاء
يراعى عند حتدي ــد م ــدة اتفاقيــة التجوال املحلي �أحك ـ ــام هـ ــذه الالئحـ ــة
والقرارات والأوامر والإر�شادات والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة و�أحكام
و�شروط الرتاخي�ص .
ويجب �أن ي�شتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على بند لإنهاء
اتفاقية التجوال املحلي  ،و�أي �أحكام متعلقة ب�إنهاء هذه االتفاقية يجب
�أن تتوافق مع �أحك ــام هذه الالئح ــة والق ــرارات والأوامر والإر�ش ــادات
والتعليم ــات ال�ص ــادرة عن الهيئة و�أحكام و�شروط الرتاخي�ص و�أن تراعي ،
ب�صفة خا�صة  ،الآتي :
 - 1خ�صائ�ص اتفاقية التجوال املحلي .
 - 2اال�ستثمارات التي قامت بها �أطراف هذه االتفاقية .
 - 3م�صالح املنتفعني فـي ال�سلطنة .
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امللحـق رقــم ()5 - 3
خدمــــات النفــــاذ املتنقــــل

�أوال  :تعريفـــــــات
لأغـ ــرا�ض تطبيق ه ــذا امللحـ ــق يكون للعبارات الآتية املعنى املبـ ــني قرين ك ــل منه ــا
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الطيف الرتددي
جميع حزم الطيف الرتددي التي تقل عن (  ) 3000ثالثة �آالف ميجاهريتز .
 - 2املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل
مرخ�ص خدمات االت�صاالت العامة الذي خ�ص�ص له طيف ترددي  ،ويقوم
بت�شغيــل �شبك ــة ات�صــاالت عام ــة (ت�شمل خدمات البنية التحتي ــة الرئي�سيــة)
الالزمة لتمكني موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة من عر�ض خدماته التجارية
للمنتفعني .
 - 3م�شغل ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية
ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك بقرار ت�صدره فـي هذا ال�ش�أن  ،ف�إن م�شغل ال�شبكة
املتنقلة االفرتا�ضية يق�صد به مرخ�ص خدمات االت�صاالت العامة الذي :
أ�  -يق ــدم خدم ــات االت�صـ ــاالت املتنقلة للمنتفعـ ــني حت ــت ا�سم ــه التج ــاري
با�ستخدام �شبكة م�شغل خدمات االت�صاالت املتنقلة .
ب  -ومل يخ�ص�ص له طيف ترددي فـي ال�سلطنة .
ج  -وقد يقوم �أو ال يقوم بت�شغيل �شبكة البنية التحتية الرئي�سية اخلا�صة به ،
بامتالكه بع�ض �أو كل �شبكته الرئي�سية اخلا�صة � ،أو باحل�صول على بع�ض
�أو كل ال�شبكة من مرخ�ص �آخر خلدمات االت�صاالت العامة .
 - 4اتفاقية موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة
اتفاقية جتارية يتم �إبرامها بني م�شغل م�ست�ضيف للنفاذ املتنقل  ،وم�شغل
ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية تت�ضمن �شروط و�أحكام تقدمي خدمات م�شغل
ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية (�سواء كانت جزئية �أو كاملة) .
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 - 5موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة
�أي موفر خلدمات االت�صـ ــاالت املتنقلة للمنتفع ــني ال يكون م�شغال بالكامل
لل�شبكة املتنقلة االفرتا�ضيــة � ،أو م�شغ ــال م�ست�ضيفا للنفاذ املتنقل  ،وتت�ضمن
الأمثلة على موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة الآتي :
أ�  -موفر للخدمة يقوم ب�إعادة بيع منتجات املكاملات املتنقلة .
ب  -موفر للخدمة يقوم ب�إعادة بيع دقائق البث املتنقلة با�ستخدام مبيعاته
وقدراته الت�سويقية وا�سمه التجاري  ،ولكن ــه يتعاق ــد مــع املرخ ــ�ص لـ ــه
امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل لتزويد منتفعيه بخدمات العناية بامل�شرتكني
والفوترة .
ج � -أي ن ــوع �آخ ــر من موفـ ــري خدمات االت�صاالت املتنقلة غيــر م�ستحقـ ــني
للح�ص ــول عل ــى تخ�صي ــ�ص الرمز املتنقل للبل ــد/الرمز املتنقل لل�شبك ــة
( )MCC/MNCالذي تتحدد من خالله هوية ال�سلطنة .
 - 6خدمات النفاذ املتنقل
جميع اخلدمات التي يقدمها املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل �إىل موفر
خدمات االت�صاالت املتنقلة .
 - 7املرخ�ص له الكامل لل�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية
�أي م�شغل لل�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية يكون م�صرحا له  ،مبوجب الرتخي�ص
ال�صادر له  ،بتقدمي خدمات ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية  ،ويكون قد خ�ص�ص
له الرمز املتنقل للبلد /الرمز املتنقل لل�شبكة ( )MCC/MNCالذي تتحدد
من خالله هوية ال�سلطنة  ،ويكون م�ستحقا لهيكل الأرقام اخلا�صة به  ،ولكنه
مل ميار�س حقه فـي املطالبة بها .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1ح ــددت الهيئ ــة فـ ــي ق ــرار تعري ــف الأ�س ــواق والهيمن ــة رق ــم  2013/74ال�س ــوق
رقم (� )18سوق البيع باجلملة لإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ .
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات النفاذ
املتنقل وتقدميها على الفور .
 - 3يجب تقدمي خدمات النفاذ املتنقل جلميع ال�شبكات (اجليل الثاين  ،اجليل
الثالث  ،اجليـل الرابع � . .إلخ) امل�صرح للمرخ�ص له امل�ست�ضيــف للنف ــاذ املتنق ــل
بت�شغيلهــا فـي ال�سلطنة  ،والتي تعمل فـي وقت ت�سلم طلب تقدمي خدمات
النفاذ املتنقل .
 - 4يج ــب توفيـر خدمة النفاذ املتنقل بوا�سط ــة املرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضي ــف للنفـ ــاذ
املتنقل على امل�ستوى املحلي فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
 - 1يجب �أن يكون �أي طلب يقدمه طرف م�ستحق خلدمات النفاذ املتنقل م�ستوفيا
للمتطلبات ذات ال�صلة بهذه الالئحة .
 - 2يعترب �أي مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة مل يخ�ص�ص له طيف
ترددي لتقدمي خدمات ال�صوت �أو البيانات فـي ال�سلطنة  ،ومل يخ�ص�ص له
الرمز املتنقل للبلد/الرمز املتنقل لل�شبكة ( ، )MCC/MNCولكنه م�سموح
لـ ــه بتقدي ــم خدمـ ــات االت�صـ ــاالت املتنقلة مبوجب الرتخي ـ ــ�ص ال�ص ــادر ل ـ ــه ،
�أو بغري ذلك من الأدوات املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،طرفا م�ستحقا خلدمات
النفاذ املتنقل .
 - 3يحق للطرف امل�ستحق للخدمة �إبرام اتفاقية للتجوال املحلي مع م�شغل
م�ست�ضيف واحد فقط لتقدمي هذه اخلدمات فـي ذات الوقت  ،وال يجوز
للم�شغل امل�ست�ضيف رف�ض طلب تقدمي خدمات التجوال املحلي لطرف
م�ستحق للخدمة �إال �إذا �أثبت �أن لديه �صعوبات فـي �سعة الطيف الرتددي
ناجمة عن ا�ست�ضافة م�شغل �أو م�شغلني �آخرين للتجوال املحلي م�ستحقني
باملثل للح�صول على خدمات التجوال املحلي فـي وقت تقدمي الطلب .
-89-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند عر�ض تقدمي خدمات النف ــاذ املتنقل املبينة �أعاله  ،يتقيد املرخـ�ص ل ــه
املهيم ــن بااللتزام ــات التقديري ــة اخلا�ص ــة بخدمة حمددة التاليـ ــة ال ــواردة
فـي امللحق ( )2املرفق بهذه الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي نف�س املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -حظر تقدمي خدمات جتزئة جديدة /معدلة من غري
املمكن تكرارها (البند . )6 - 3
و  -عدم التمييز  -توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم اجلديدة /املعدلة (البند . )7 - 3
ز  -عـ ــدم التمييـ ــز  -ت�سعي ـ ــر خدمـ ـ ــة النف ــاذ والرب ـ ــط البينـ ـ ــي اخلا�ضع ـ ــة
للتنظي ــم (البند . )8 - 3
ح  -عدم التمييز  -التربير املو�ضوع ــي للتخفي�ضـ ــات املمنوحـ ــة وفق ــا للحجـم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ط  -عـدم التميي ــز  -املعاملة املت�ساوية عن ــد عـ ــر�ض تخفي�ض ــات وفقـ ــا للحجـ ــم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ي  -عدم التمييز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )12 - 3
ك  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية (البند . )13 - 3
ل  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
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 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي (البند  )1من رابعا من هذا امللحق ،
يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
أ�  -االلتزامات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الثاين
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخــرى خا�ص ــة بخدم ــة معينة من خدمات النفاذ والرب ــط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم تفر�ضهــا الهيئ ــة مبوجــب �أوامــر �أو قــرارات
�أو توجيهات �أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات النفاذ املتنقل
 - 1حتت�سب �أ�سعار خدمات النفاذ املتنقل على �أ�سا�س منهجية الت�سعري التي تعتمد
مبد�أ �سعر التجزئة ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها (، )Retail Minus
ويت�ضمن امللحــق ( )4املرفق بهذه الالئحــة  ،واملتعلق مبنهجية الت�سعري
املعتم ــدة علــى مب ــد أ� �سعر التجزئـ ــة ناق�صا التكاليف التي ميك ــن تفاديه ــا
( )Retail Minusاملزيد من التفا�صيل .
 - 2يتعني على املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل �إثبات ا�ستيفائه لالختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي  ،وميكن احل�صول على املزيد من تفا�صيل
االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي امللح ــق ( )5املرفــق به ــذه
الالئحة  ،ويجــب �أن يرتتب على ا�ستمرار ف�شل الطرف املوفر للخدمة
فـي ا�ستيفاء االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي �إجراء املزيد من
التحقيق بوا�سطة الهيئة فـي ممار�سات الت�سعري بالتجزئة واجلملة لذلك
املرخ�ص له .
 - 3يجـب �أن تكون �أ�سعار اخلدم ــات املت�شابهة اخلا�ضعة للتنظيم الأ�سعار ذاته ــا
�إال �إذا �أثبت املرخ�ص لهم �أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات
ال ميكن تفاديها  ،ولهذا الغر�ض تقوم الهيئة بتقييم مدى حتقق ذلك .
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 - 4يجب ت�ضمني هذه الأ�سعار بوا�سطة املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل
فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي اخلا�ص به .
 - 5تنظر الهيئة فيما �إذا كان هناك هوام�ش ربح كافية متوفرة للأطراف
امل�ستحقة للخدمة  ،حتى تتمكن من املناف�سة بفعالية فـي العمليات الفرعية ،
ويتعني على املرخ�ص له املهيمن �أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقرتاح
�أ�سعار اخلدمات .
ويجوز للمرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل احل�صول عل ــى مقاب ــل حمـ ــدد
نظري تقدمي خدمات النفاذ املتنقل  ،ويجب �أن يكون هذا املقابل مربرا من حيث
�سببه  ،وتكلفته .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
أ�  -يجب �أن تت�ضمن هذه اجلداول املنتجات واخلدمات املبينة �أدناه  ،وكذلك
�أي خدمات ذات �صلة مطلوبة لتمكني م�شغل اخلدمات املتنقلة من
اال�ستفادة الكاملة من خدمات النفاذ املتنقل .
ب  -تفا�صيل التغطية اجلغرافية التي يعر�ضها املرخ�ص له امل�ست�ضيف
للنفاذ املتنقل على موفر اخلدمات املتنقلة والتي ت�شمل املوا�صفات
الفنية الالزمة لل�سماح ملوفر اخلدمات املتنقلة باال�ستخدام الفعال
خلدمات النفاذ املتنقل يجب الإ�شارة �إليها بو�ضوح فـي ن�سخة �سرية
من جداول اخلدمة الواردة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 2اخلدمات الواجب تقدميهــا من قبــل املرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضيــف للنفاذ املتنقل
�إىل موفري اخلدمات املتنقلة
أ�  -املكاملات ال�صوتية داخل ال�سلطنة .
ب  -املكاملات ال�صوتية �إىل وجهات دولية .
-92-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

ج  -املكاملات املرئية .
د  -حتويل املكاملات .
هـ  -عر�ض هوية الرقم املت�صل (. )CLIP
و  -حظر هوية الرقم املت�صل (. )CLIR
ز  -حتويل املكاملات غري امل�شروط (. )CFU
ح  -حتويل املكاملات عند ان�شغال اخلط املتنقل (. )CFB
ط  -حتويل املكاملات فـي حالة عدم الرد (. )CFNRy
ي  -حتويل املكاملات فـي حالة تعذر االت�صال بامل�شرتك (. )CFNRc
ك  -مكاملة فـي االنتظار (. )CW
ل  -تعليق املكاملة ( )HOLDمع تعدد الأطراف (( )MPTYلغاية ثالثة
�أطراف) .
م  -حظر املكاملات ال�صادرة (. )BAOC
ن  -حظر جميع املكاملات الدولية ال�صادرة (. )BOIC
�س  -حظر جميع املكاملات الواردة (. )BAIC
ع  -حظر جميع املكاملات الدولية ال�صادرة فيما عدا املكاملات �إىل ال�شبكة
املتنقلة العامة الأر�ضية (. HPLMN (BOIC - exHC
ف  -حظر جميع املكاملات الواردة فـي �أثناء التجوال خارج ال�شبكة املتنقلة
العامة الأر�ضية (. HBLMN (BAIC - Roam
�ص  -مكاملات الطوارئ .
ق  -الر�سائل الن�صية الق�صرية ( )SMSمن� /إىل ال�سلطنة .
ر  -الر�سائل الن�صية الق�صرية بني ال�سلطنة ووجهات دولية .
�ش  -خدمات التجوال الدويل .
ت  -خدمات ر�سائل الو�سائط الإعالمية املتعددة (. )MMS
ث  -خدمات البيانات (. )WAP/ISP
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خ  -نقطة النفاذ �إىل اخلدمة (. )Internet Access
ذ  -خا�صية نقل الرقم .
 - 3املعايري الفنية واملوا�صفات الأخرى
أ�  -يجب �أن ي�شتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على �أحكام
تخت�ص باجلوانب الآتية :
 - 1نفاذ �أجهزة املنتفعني لل�شبكة .
� - 2سالمة ال�شبكة .
 - 3بطاقات التعريف ال�شخ�صي .
 - 4ا�ستخدام ال�شعارات وغريها .
 - 5العالقة مع امل�شرتكني .
 - 6ترتيبات �إعداد فواتري امل�شرتكني .
 - 7قنوات التوزيع  -تفاديا لل�شك  -يجب عدم فر�ض �أي حظر فيما
يتعلق بالقنوات التي يجوز ملوفري اخلدمات املتنقلة ا�ستخدامها .
ب  -يكون املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل م�س�ؤوال عن الوفاء ب�أي
التزامات قابلة للتطبيق وفقا لقوانني ال�سلطنة فيما يتعلق باالعرتا�ض
القانوين ومعلومات احلركة والرتقيم .
ج  -ال يج ــوز ملوف ــر اخلدم ــات املتنقل ــة طل ــب خدم ــات ال ي�سمـ ــح بتقدميـ ــها
من قبــل املرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضي ــف للنف ـ ــاذ املتنقـ ــل وفقـ ـ ــا للرتخي ـ ـ ــ�ص
ال�ص ــادر ل ــه �أو وفق ــا للقان ــون .
د  -يجب على املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل عدم تقييد قدرة موفر
اخلدمات املتنقلة على �إدخال خدمات ومنتجات وباقات �أ�سعار جديدة
�إال �إذا كان هذا التغيري من �ش�أنه �أن يت�سبب فـي ت�أثري �سلبي على �سالمة
�شبكة االت�صاالت العامة التي ي�ستخدمها املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ
املتنقل � ،أو �ستنجم عنه �صعوبات بالغة تتعلق ب�سعة تلك ال�شبكة .
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 - 4تنب�ؤات ال�سعة وتقدمي اخلدمات
يجب �أن يو�ضح عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الطريقة التي تتم
بها �إدارة الأمور املتعلقة بال�سعة بني املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل
وموفر اخلدمات املتنقلة  ،مبا فـي ذلك �إجراءات تن�سيق تنب�ؤات احلركة
وتخطيط ال�شبكة وتقدمي اخلدمة .
 - 5االلتزام ـ ـ ــات
يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على االلتزامات املتعلقة
بتبادل احلركة فـي �أثناء فرتات زمنية معينة  ،وعند حتديد هذه االلتزامات
يجب منح اعتبار خا�ص لطول الفرتة الزمنية التي كان موفر اخلدمات
املتنقلة يقدم خاللها خدماته التجارية فـي ال�سلطنة  ،وعلى املرخ�ص له
امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل االمتناع عن ا�ستغالل الفر�صة لو�ضع التزامات
احلركة بطريقة تع�سفية حتت �أي ظرف من الظروف .
 - 6امل ــدة واالنتهـ ــاء
أ�  -على املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل اال�ستمرار فـي توفري خدمات
النفاذ املتنقل وفقا لالئحة النفاذ والربط البيني طيلة املدة التي يعترب
فيها من قبل الهيئة �صاحب مركز مهيمن فـي �سوق ذات �صلة � ،أو لأي
مدة حتددها الهيئة مبوجب قرار �أو توجيه �أو �أمر �أو �أي �أداة �أخرى .
ب  -ويجب �أن ي�شتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على بند لإنهاء
اتفاقية النفاذ املتنقل  ،و�أي �أحكام متعلقة ب�إنهاء هذه االتفاقية يجب
�أن تتوافق مع القانون والئحة النفاذ والربط البيني و�أي الئحة �أو �أداة
قانونية �أخرى �صادرة عن الهيئة  ،و�أن تراعي الآتي :
 - 1خ�صائ�ص اتفاقية النفاذ املتنقل .
 - 2اال�ستثمارات التي قامت بها �أطراف هذه االتفاقية .
 - 3م�صالح املنتفعني فـي ال�سلطنة .
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امللحـق رقــم ( )4
منهجية الت�سعري املعتمدة على مبد أ� �سعر التجزئة
ناق�صــا التكاليـــف التـي ميكــن تفاديهـــا ()Retail Minus
 - 1تعني هذه املنهجية �أن �سعر البيع باجلملة يجب �أن يكون هو �سعر التجزئة الذي يتم
تقا�ضيه عن منتج التجزئة الذي يتم تقدميه للم�ستخدم النهائي ناق�صا �أي عنا�صر
تكلفة ال يتم حتملها لدى تقدمي ذات اخلدمات للطرف �صاحب الطلب .
 - 2يتم احت�ساب �سعر وحدة البيع باجلملة فـي خطوتني على النحو الآتي :
�أوال  :يتم فـي اخلطوة الأوىل احت�ساب ح�سم على �سعر التجزئة ناق�صا التكاليف التي
ميكن تفاديها با�ستخدام املعادلة الآتية :
احل�سم =  1ناق�صـ ــا التكلفـ ــة التي ميكـ ــن تفاديه ـ ــا لكـ ــل م�شت ـ ــرك مق�سوم ـ ــة
على متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة
 - 1على الطرف املوفر للخدمة ح�ساب متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة
خالل ال�سنة املا�ضية على �أن ي�ضع فـي االعتبار خمتلف �أحجام اخلدمات التي
يقوم امل�شرتك ب�شرائها (الإيجار  ،واال�ستخدام وما �إىل ذلك ) .
 بالن�سبة لإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض  ،ف�إن متو�سط الإيراد لكلم�شرتك بالتجزئة يجب �أن ي�ضع فـي االعتبار جميع م�شرتكي التجزئة
للنطاق العري�ض الذين يزودهم باخلدمة الطرف املوفر للخدمة .
 بالن�سبة للتجوال املحلي  ،ف�إن متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة يجب�أن ي�ضع فـي االعتبار م�شرتكي الدفع امل�سبق والدفع الآجل معا .
 بالن�سبة خلدمات النفاذ املتنقل  ،ف�إن متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئةيجب �أن ي�ضع فـي االعتبار م�شرتكي الدفع امل�سبق فقط .
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 - 2يجب �أن ي�ستثني متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة �أي خدمات ال تتعلق
باخلدمات التي يتم توفريها للطرف �صاحب الطلب .
 بالن�سبة لإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض  ،ف�إنها يجب �أن ت�شم ــل �إيج ــاراخلط والتو�صيل واال�ستخدام  ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني بع�ض اخلدمات
مثل اخلدمات امل�ضادة للر�سائل االقتحامية �أو �صناديق الربيد .
 بالن�سبة للتجوال املحل ــي  ،ف�إنها يجب �أن ت�شمل خدمات ال�صوت والر�سائلالن�صية الق�صرية والبيانــات  ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني �أي تكاليف للأجهزة
املحمولة .
 بالن�سبــة خلدم ــات النفاذ املتنق ــل  ،ف�إنه ــا يجب �أن ت�شم ــل خدم ــات ال�صـ ــوتوالر�سائل الن�صية الق�صرية والبيانات  ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني �أي تكاليف
للأجهزة املحمولة .
 - 3يجب ح�ساب التكاليف التي ميكن تفاديها على �أ�سا�س كل م�شرتك للعام املا�ضي ،
ويجب �أن تكون مبنية على التكاليف التي يتحملها الطرف املوفر للخدمة (بدال
عن حتمل هذه التكاليف بوا�سطة الطرف �صاحب الطلب)  ،ويجب �أن ي�ضع ذلك
فـي االعتبار فقط امل�شرتكني الذين مت ت�ضمينهم فـي ح�ساب متو�سط الإيراد
لكل م�شرتك بالتجزئة .
التكاليف التي ميكن تفاديها قد ت�شتمل وال تقت�صر على الآتي :
 تكلفة اكت�ساب قاعدة �أكرب من امل�شرتكني . املبيعات وقنوات التوزيع . الفوترة والت�سويق والعناية بامل�شرتكني . �أي تكلفة يتحملها الطرف املوفر للخدمة ب�سبب تقدمي �أي خدمات تكميليةلي�س من ال�ضروري اكت�سابها من قبل الطرف �صاحب الطلب .
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وق ــد ت�شم ــل اخلدم ــات التكميلي ــة الآت ــي :
 بالن�سبة للتجوال املحلي  ،الأجهزة املحمولة والتو�صيل . بالن�سبة لإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض  ،اخلدمات امل�ضادة للر�سائلاالقتحامية �أو �صناديق الربيد .
وفـي حالة وج ــود تكالي ــف واجبة ال�س ــداد مقدمـ ــا  ،يجب توزيعــها على فت ــرة زمنية
لتعك�س الطريقة التي يتم بها ا�سرتداد هذه التكاليف بوا�سطة الطرف املوفر للخدمة
(مثال تكاليف اكت�ساب قاعدة �أكرب من امل�شرتكني الواجبة ال�سداد مقدما يجب
توزيعها على متو�سط العمر االفرتا�ضي للم�شرتك) .
يلتزم الطرف املوفر للخدمة بتزويد الهيئة بتفا�صيل العمليات احل�سابية والبيانات
الأ�سا�سية امل�ستخدمة  ،ويكون ذلك جزءا من عملية املوافقة لإعداد وحتديث عرو�ض
النفاذ والربط البيني املرجعية .
ثانيــــــا  :فـي اخلطوة الثانيــة  ،يجــب ا�ستخدام احل�سم حل�ساب �أ�سعار وحدة البيع باجلملة
لكل خدمة �إعادة بيع وذلك وفقا للمعادلة �أدناه :
�سعر وحدة البيع باجلملة = متو�سط �إيراد التجزئة لكل وحدة م�ضروبا فـي احل�سم
 ويطب ــق احل�س ــم املحت�س ــب فـي اخلط ــوة الأوىل على جميع اخلدم ــات التييت ــم عر�ضها على الطرف �صاحب الطلب  ،ويتم ت�ضمني احل�سم فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي وحتديثه على �أ�سا�س �سنوي  ،ويتم احت�ساب
متو�سط �إيراد التجزئة لكل وحدة على �أ�سا�س ربع �سنوي عك�سي .
 وتطب ــق الأحك ــام املح ــددة التالي ــة على خدم ــات حمددة للنفاذ والرب ــطالبين ــي خا�ضعة للتنظيم :
�أ  -بالن�سبة للتجوال املحلي  ،ف�إن متو�سط �إيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة ،
يجب �أن ي�ضع فـي االعتبار متو�سط البيع بالتجزئة من خدمتي الدفع
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امل�سبق والدفع الآجل معا  ،وفـي قطاع البيع الآجل ف�إن �إيرادات رزم
املنتجات يجب تخ�صي�صهــا للخدمات املكونة بطريقة تت�سم باملو�ضوعية
وال�شفافية  ،وفـي قطاع الدفع امل�سبق ف�إن احل�سومات والعرو�ض اخلا�صة
يج ــب تخ�صي�صه ــا للخدمـ ـ ــات املكونـ ــة بطريق ــة تت�سـ ــم باملو�ضوعي ــة
وال�شفافية  ،ويجب عك�س التعديالت اخلا�صة التي جترى على �أ�سعار
التجزئة فـي ح�ساب متو�سط �إيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة .
ب  -بالن�سبــة لك ــل خدم ــة بي ــع بالتجزئ ــة للنط ــاق العري ــ�ض  ،يجــب �أن تك ــون
هناك خدمات مقابلة لإعادة بيع النطاق العري�ض  ،وبالن�سبة لكل خدمة
بيع بالتجزئة يجب على الطرف املوفر للخدمة ح�ساب متو�سط الإيراد
لكل وحدة (لكل خط  ،لكل ميجابت)  ،ويجب �أن ي�ضع ذلك فـي االعتبار
ترويجات البيع بالتجزئة مبا فيها احل�سومات والعرو�ض اخلا�صة  ،ويجب
القي ــام بذل ــك بطريقــة تت�س ــم باملو�ضوعي ــة وال�شفافي ــة  ،ويجــب �أن يكــون
ح�ساب متو�سط الإيراد لكل وحدة حمددا لكل خطة تعرفة معرو�ضة للبيع
بالتجزئة .
 ويجب حتديث ح�ساب �أ�سعار البيع باجلملة على �أ�سا�س ربع �سنوي ولي�ستهناك حاجة لت�ضمينه فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،على
الرغم من �أن املنهجية التف�صيلية حل�ساب �أ�سعار خدمات البيع باجلملة
يجب ت�ضمينها  ،ويجب �أن تخ�ضع ملوافقة الهيئة .
 فـي حالة وجود ح�سم �إ�ضافـي خا�ص من قبل الطرف املوفر للخدمةترتتــب علي ــه �أ�سع ــار جتزئــة تكــون �أقــل مــن التنب ـ�ؤات فـي ح�سابات �سعر
التجزئة ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها  ،ف�إن الفرق يجب متريره
لفائدة الأطراف �صاحبة الطلب عن طريق قبول املدفوعات ب�أثر رجعي .
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االختبـــار الالحــق ل�ضغــط الهامـــ�ش الربحـــي
يجب على الطرف املوفر للخدمة  ،ا�ستيفاء ملتطلبات االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش
الربحي � ،أن يحدد �سعر وحدة البيع باجلملة حتى يكون �سعره متوافقا مع االختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي كل ربع �أي االختبار الذي يتم �إجرا�ؤه على �أ�سا�س
ربع �سنوي عك�سي  ،على �أن يتم التحقق من ذلك بوا�سطة الهيئة  ،ويجب �أن ي�ضع االختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي االعتبار �أي خدمات �أخرى يحتاج الطرف �صاحب
الطلب ل�شرائها من الطرف املوفر للخدمة حتى يتمكن من املناف�سة على م�ستوى البيع
بالتجزئة .
وبدال عن ال�سعي لتحقيق هام�ش ربحي على �أ�سا�س كل منتج على حدة  ،ف�إن ذلك يتيح
�إمكانية حتقيق هوام�ش ربح كلية تكون فـي متناول الطرف املوفر للخدمة �إذا كان لزاما
عليه �أن ي�شرتي خدمة البيع باجلملة من نف�سه  ،و�أ�سوة مبنهجية �سعر التجزئة ناق�صا
التكاليف التي ميكن تفاديها  ،ف�إنه ي�ضع فـي االعتبار تكاليف الطرف املوفر للخدمة وفق
الآتي :
أ�  -بالن�سبة خلدمات �إعادة بيع النطاق العري�ض  ،بدال عن النظر ب�ش�أن هوام�ش
الربح خلطة تعرفة معينة على �سبيل املثال  ،يتم النظر ب�ش�أن حتقيق هام�ش
ربحي كلي للمنتجات التي يقوم الطرف �صاحب الطلب ب�شرائها من الطرف
املوفر للخدمة مبا فـي ذلك الإيجار والتو�صيل واال�ستخدام  ،وما �إىل ذلك .
ب  -بالن�سبة خلدمات النفاذ املتنقل  ،بدال عن النظر ب�ش�أن هوام�ش الربح للدقائق
املحلية على �سبيل املثال  ،ف�إن االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي ينظر
ب�ش�أن الهام�ش الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم الطرف �صاحب الطلب
بعر�ضها فـي �سوق البيع بالتجزئة  ،مبا فـي ذلك دقائق ال�صوت والر�سائل الن�صية
الق�صرية والبيانات .
ج  -بالن�سبة للتجوال املحلي  ،بدال عن النظر ب�ش�أن هوام�ش الربح للدقائق املحلية
على �سبيل املثال  ،يتم النظر ب�ش�أن الهام�ش الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم
الطرف �صاحب الطلب ب�شرائها من الطرف املوفر للخدمة مبا فـي ذلك دقائق
ال�صوت والر�سائل الن�صية الق�صرية والبيانات .
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