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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1143

ال�سن ــة اخلام�ســة والأربعــون

ا ألح ـ ــد  9رجـ ـ ـ ـ ـ ــب 1437هـ

املـواف ـ ــق  17ابريـ ـ ـ ـ ـ ــل 2016م
املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�س ـ ــوم �سلطـان ــي رق ـ ــم  2016/20بالت�صديـق علــى اتفاقي ــة بــني حكوم ــة �سلطن ــة
عمان  ,وحكومة جمهورية �أملانيا االحتادية حول
الإعفاء املتبادل من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي
جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية وفـق املعايري
الدولية التابعة ملنظمة الطريان املدين الدولية .
مر�س ـ ــوم �سلطـان ــي رق ـ ــم  2016/21مبنــح اجلن�سي ــة العمانيــة .
مر�س ـ ــوم �سلطـان ــي رق ـ ــم  2016/22برد اجلن�سي ــة العمانيــة .
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
جهـاز الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/19صادر ف ـ ــي  2016/2/15بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيــم �شـ ـ�ؤون �أع�ضاء وموظفـي جهــاز الرقاب ــة
املالية والإدارية للدولة ومعاملتهم املاليــة .
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رقم
ال�صفحة

�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/66ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/12بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأ�سلحـة والذخائر .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/67صادر فــي  2016/4/12بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات
التـي تقدمهـا �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة .
الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/132صــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة
للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون .
الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ � 2016 /28 /صــادر ف ـ ــي  2016/4/11ب�إ�ص ــدار الئح ـ ــة تنظيــم
متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �شركــات الت�أميــن .
الهيئـة العامـة للطيـران املدنـي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/54ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/4ب�إ�صــدار الالئحــة املاليــة
للهيئ ــة العام ــة للطي ــران املدن ــي .
هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/24صـ ــادر ف ــي  2016/4/13بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم االت�صـاالت .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/25صـ ــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صـدار الئحـة النفـاذ
والربـط البينـي .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/26صـ ــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صــدار الئحــة ف�صــل
احل�سابــات .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/27صـ ــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم
تعرفـة التجزئة ( �ضبـط الأ�سعـار )
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/28صادر فـي  2016/4/13ب�إ�صــدار الئحة متطلبــات
جـودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ص له بتقدميهـا .
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مر�ســـوم �سلطانــــي
رقـــم 2016/20
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ,
وحكومة جمهورية �أملانيا االحتادية حول الإعفاء املتبادل
من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية
وفـــق املعاييـــر الدوليــة التابعـة ملنظمــة الطيــران املدنـــي الدوليـــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى االتفاقيــة بني حكوم ــة �سلطنــة عمــان  ،وحكومــة جمهوري ــة �أملاني ــا االحتاديــة حــول
الإعفاء املتبادل من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية وفق
املعايري الدوليـ ــة التابع ــة ملنظمـ ــة الطيـ ــران املدن ــي الدوليـ ــة املوقعــة فـ ــي مدين ـ ــة م�سقـ ــط
بتاريـ ــخ  8م ـ ــن م ـ ــار�س 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  10 :مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م
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اتفاقيــــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية �أملانيا االحتادية
حول الإعفاء املتبادل من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية
البيومرتيـة وفـق املعاييـر الدوليـة التابعـة ملنظمـة الطيـران املدنـي الدوليـة
�إن حكومـ ــة �سلطنـ ـ ــة عم ـ ــان  ،وحكوم ـ ــة جمهوري ـ ــة �أملاني ـ ــا االحتادي ـ ــة  ،وامل�شـ ـ ــار �إليهمـ ــا
فـيمـ ــا بعــد بـ ـ ـ "الطرفـيـ ــن"  ،و�إذ حتدوه ـمــا الرغب ــة ف ــي تعزيــز العالقات الثنائيــة بينهمــا ،
ونظـ ــرا الهتمامهم ــا بتقوي ــة عالقات ال�صداقة القائمة بينهما  ،وت�سهيال لإجراءات �سفر
مواطنيهما ،
قد اتفقتا على الآتي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية املقروءة �آليا واملمكنة
�إلكرتونيا مــع القـدرة على حتديـد الهويــة البيومرتية (اجلواز الإلكرتوين)  ،وفق املعايري
الدولية التابعة ملنظمة الطريان املدين الدولية :
 - 1جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة
�سلطنة عمان .
 - 2جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة جمهورية
�أملانيا االحتادية .
ب�شرط �أن تكون جوازات ال�سفر هذه �سارية املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريـخ
الدخول �إىل �إقليم دولة الطرف الآخر .
املــادة ( ) 2
 - 1يعفـ ـ ــى مواطنـ ـ ــو دولت ـ ــي الطرف ـيـ ـ ــن حامل ـ ــو �أي م ــن ج ـ ــوازات ال�سفـ ــر امل�شـ ــار �إليهـ ــا
فـي املــادة ( )1مـن متطلبــات احل�صـول علــى الت�أ�شيــرة لدخــول �إقليـ ــم دولة الط ـ ــرف
الخـ ــر �أو العبور من خالله �أو الإقامة فـيه �أو اخلـروج منـه ملـدة تـ�صل �إلــى ()90
آ
ت�سعيـ ــن يومـ ــا خـ ــالل م ــدة ( )180مائ ـ ــة وثماني ــن يومــا ابتــداء من تاريخ الو�صول
�أو من يوم الدخول الأول ملنطقــة �شنجــن بالن�سبــة ملواطنـي �سلطنـة عمـان  ،حيــث �سيتم
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الأخذ فـي االعتبار مدة ( )180املائة والثمانني يوما ال�سابقة لأي يـوم م ــن الإقام ــة .
وال ي�سم ــح القي ــام ب ـ�أي �أن�شطــة مدفوعــة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل مبوجب
الت�شريعات الوطنية للطرفـني .
 - 2يجب على مواطني دولتي الطرفـني امل�شار �إليهم فـي املـادة ( )1الذين يعتزمون البقاء
فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ملدة �أطول من املدة املحددة فـي الفقرة ( )1من هذه املـادة ،
حيـث �سيتـم الأخ ــذ فـ ــي االعتب ــار م ــدة ( )180املائ ــة والثمان ــني يوما ال�سابقة لأي يوم
مــن الإقامــة � ،أن يكونـوا بحيـازة ت�أ�شرية �صادرة من ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف
الآخر .
املــادة ( ) 3
 - 1ال تعفــي هذه االتفاقية �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية �أو الوظائف القن�صلية �أو ممثلي
املنظمــات الدوليــة الكائن مقرها فـي �إقليم دولة الطرف الآخر  ،بالإ�ضافة �إىل �أفراد
عائالته ــم  ،مــن متطلبــات احل�صــول علــى ت�أ�شيــرة قبــل الو�صول لالعتماد من قبل
الدولة امل�ستقبلة  ،حتى فـي حال كونهم من حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها
فـي املـادة (. )1
 - 2يحــق للأ�شخ ــا�ص  -املحددي ــن فــي الفق ــرة ( )1مــن هذه املـادة بعد اعتمادهم  -دخول
�إقليم الدولة امل�ستقبلة �أو العبور من خاللهـا �أو الإقامـة فـيهـا �أو اخلـروج منـها بـدون
ت�أ�شرية طوال مدة عملهم .
املــادة ( ) 4
يجوز ملواطني �أي من دولتي الطرفـني حاملـي �أي مـن جـوازات ال�سفـر املحـددة فــي املـادة ()1
الدخول �إىل �أو العبور من خالل �أو اخلروج من �إقليم دولة الطرف الآخر عرب كافة النقاط
احلدودية املفتوحة حلركة امل�سافرين الدولية .
املــادة ( ) 5
ال ت�ؤثـر هـذه االتفاقيـة علـى التزامـات مواطني دولتي الطرفـني حاملــي �أي م ــن ج ــوازات
ال�سفر املحددة فـي املـادة ( )1من التقيد بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 6
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول
الأ�شخ ــا�ص امل�ش ــار �إليه ــم ف ــي املـادة ( )1والذين �أعلن على �أنهم غري مرغوب فـيهم ،
�أو الأ�شخ ــا�ص الذي ــن ف�شل ــوا ف ــي ا�ستيفــاء �شروط الدخول والإقامة  ،وفقا للقوانني
الوطني ــة �أو مــا فـ ــوق الوطنيـ ــة �أو الدولي ــة � ،أو طلــب مغادرتهم خالل فرتة حمددة ،
�أو منعهم من الإقامة .
 - 2فـ ــي ح ــال ت أ�ثـ ــر �أي مواط ــن م ــن دولـ ــة الط ــرف الآخ ــر مــن الإجــراءات امل�شــار �إليهــا
فـي الفقرة ( ، )1ينبغ ــي للط ــرف امل�س ـ�ؤول عــن هــذه الإجـراءات �إ�شعـار الطرف الآخر
كتابيا عرب القنوات الدبلوما�سية دون �أي ت�أخري .
املــادة ( ) 7
 - 1يحـق لكـل مـن الطرفيـن تعليـق العمـل بهذه االتفاقية  ،ب�شكل كلـي �أو جزئــي  ،لأ�سبــاب
تتعلــق بالأمــن الوطنــي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة � ،أو �إذا تبني �سوء ا�ستخدام
احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
بذلك عرب القنوات الدبلوما�سية  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )48ثمانيا و�أربعني �ساعة
قبل دخــول هذا التعليــق حيــز التنفـيذ  ،مع بيان �أ�سباب التعليق  .كما عليه �إخطار الطرف
الآخر بانتهاء هذا التعليق قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على الأقل .
 - 3ال ي�ؤثــر تعلي ــق العمــل بهــذه االتفاقيــة على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من دولتي
الطرفـيــن املوجوديــن ف ــي �إقليــم دولة الطرف الآخــر ممــن يحملــون �أيا مــن جــوازات
ال�سفر املحددة فـي املـادة (. )1
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املــادة ( ) 8
 - 1يتبــادل الطرفــان منــاذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة ( ، )1عرب القنوات
الدبلوما�سيــة  ،خــالل مــدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذه االتفاقية
حيز التنفـيذ .
 - 2فـي حال ا�ستحداث منوذج جديد جلوازات ال�سفـر املــ�شــار �إليهــا فــي املــادة ( )1مــن قبــل
�أي من الطرفـني  ،يجب عليه �إر�سال منوذج من جواز ال�سفر ذلك �إىل الطرف الآخر ،
عب ـ ــر القنـ ـ ــوات الدبلوما�سيـ ـ ــة  ،خ ـ ــالل م ـ ــدة ال تتجـ ـ ــاوز ( )30ثالثي ـ ــن يومـ ــا قبـ ــل
دخــول �أي مــن ج ــوازات ال�سف ــر املبني ــة علــى النموذج اجلديد حيــز التنف ــيذ  .ويتعيــن
علــى الطرفـي ــن تطبي ــق معاييـ ــر وممار�س ــات وثائ ــق ال�سفــر املقروءة �آليا املو�صى بها
من قبل منظمة الطريان املدين الدولية .
الخــر ب�أي تغي ـيــرات فـي ت�شريعاتــه الوطنيــة
 - 3علــى كال الطــرفيــن �إخطــار الطــرف آ
املتعلقـة ب�إ�صـدارات جـوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة ( ، )1خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما قبل دخول هذه التغيريات حيز التنفـيذ .
 - 4ف ــي ح ــال فق ــدان �أو �سرقـ ــة �أو تلـ ــف �أو انتهـ ــاء �صالحي ـ ــة �أي مـ ــن ج ـ ــوازات ال�سفـ ــر
املحـددة فـي املـادة ( )1فـي �إقليم دولة الطرف الآخر  ،يج ــب عل ــى البعث ــة الدبلوما�سية
�أو القن�صلي ــة التابع ــة للط ــرف ال ــذي ينتم ــي �إليـ ــه �صاح ــب اجلواز املفقود �أو امل�سروق
�أو التالف �أو املنتهية �صالحيت ــه � ،أن تقدم الوثائق التي متكنه من العودة �إىل دولة
الطــرف الــذي ينتمــي �إليهــا  .ويتعيــن على البعثــة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �إبالغ
الطرف الآخر دون ت�أخري عن احلادثة عرب القنوات الدبلوما�سية .
 - 5يجب على الطرفـني التعاون فـي جمال �أمن وثائق ال�سفر .
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املــادة ( ) 9
يجــوز تعديـل ه ــذه االتفاقي ــة مبوافق ــة ك ــال الطرفـيــن من خالل بروتوكوالت �إ�ضافـية
�أو تبــادل املذك ــرات  ،وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( . )11و�إذا مل يتم حتديد
تاريخ معني لدخول التعديالت حيز التنفـيذ  ،تطبق الفقرة ( )1من املـادة ( )11مع �إجراء
التعديالت الالزمة  .وتعترب التعديالت جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 10
تتم ت�سوية �أي خالفات تن�ش أ� عن تف�سري �أو تطبيق �أحكام هذه االتفاقية وديا من خالل
امل�شاورات الدبلوما�سية �أو املفاو�ضات بني الطرفـني .
املــادة ( ) 11
 - 1تدخــل هــذه االتفاقيــة حيــز التنفـيــذ بعــد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم �آخر
�إخطــار كتابــي عبــر القنوات الدبلوما�سية  ،والذي مبوجبه يخطر كل طرف الطرف
الآخر ر�سميــا با�ستيفاء الإجراءات الوطنية املتطلبة لدخول االتفاقية حيز التنفـيـذ ،
و�أن نـماذج جــوازات ال�سف ــر املق ــروءة �آليـ ــا واملمكن ــة �إلكرتوني ــا للج ــوازات امل�ش ــار �إليــها
فــي املـادة ( ، )1واملــزودة بخا�صيــة حتديــد الهويــة البيومرتيــة وفــق املعاييــر الدوليــة
التابعة ملنظمة الطريان املدين الدولية  ،قد مت تطبيقها وت�سليمها للطرف الآخر .
 - 2تبقــى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة غري حمددة  ،وفـي حال رغبة �أي من الطرفـني
فـي �إنهائها  ،يتعني عليه �إبالغ الطرف الآخر كتابـة بذلك عبـر القنـوات الدبلوما�سيـة ،
وقد يكــون الب ــالغ امل�شار �إليه مقرونا ب�إخطار لإنهاء االتفاقية  .ويدخــل الإنهــاء حيــز
التنفـيــذ بعــد ( )3ثالثــة �أ�شهــر مــن تاريــخ ا�ستـالم الإخطــار بالإنهــاء  ،حي ــث ت�صبــح
االتفاقيــة بعــد ذلك منتهية املفعول  ،وال يتطـلــب ذك ــر �أي �أ�س ــباب لذلــك فـي �إخطار
الإنهاء .
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 - 3يجب �أن تقوم حكومة جمهورية �أملانيا االحتادية بت�سجيل هذه االتفاقية فـي الأمانة
العامة للأمم املتحدة  ،وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة بعد دخولها حيز
التنفـيذ مبا�شرة  .كما يجب على حكومة جمهوريــة �أملانيــا االحتاديــة �إبــالغ حكومــة
�سلطنــة عمــان عــن هــذا الت�سجيــل  ،ف�ضال عن رقم الت�سجيل لدى الأمم املتحدة فور
ت�أكيده من قبل الأمانة العامة للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 12
ال يجوز تف�سري �أي �شيء فـي هذه االتفاقية على �أنه ي�ؤثر على احلقوق وااللتزامات الواردة
فـ ــي معاه ــدة فـيي ــنا للعالق ــات الدبلوما�سيـ ــة امل�ؤرخ ــة فـ ــي  18ابريـ ــل 1961م � ،أو معاهـ ــدة
فـيينـ ــا للعالقـ ــات القن�صلـ ــية امل�ؤرخ ــة فـ ــي  24ابريل 1963م  ،كما ال ت�ؤثر هذه االتفاقية
على �أي التزامات واردة فـي �أي اتفاقيات ثنائية �أخرى مربمة بني الطرفـني .
حررت فـي م�سقط يوم الثالثاء  8مار�س 2016م  ،من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية
والأملانيـ ــة والإجنليزي ـ ــة  ،لك ـ ــل منه ـ ــا ذات احلجيـ ـ ــة القانوني ــة  ،وفـ ــي حـ ــال االخت ــالف
فـي التف�سري بني الن�صني العربي والأملاين يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـــن
حكومة سلطنة عمان
يوسف بن علوي بن عبداللـه
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
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عـــن
حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية
د .فرانك فالتر شتاينماير
وزيــر الخارجيــة

)1143( اجلريدة الر�سمية العدد
Agreement between
the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Federal Republic of Germany on
Mutual Exemption from Visa Requirements for Holders of Biometric
Official Passports which comply with the International Standards of
the International Civil Aviation Organization
(ICAO)
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as "the Parties";
Desiring to promote their bilateral relations;
Considering their interest in strengthening their existing friendly relations
and facilitating the travel procedures of their nationals;
Have agreed as follows:
Article ( 1 )
The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of
the following machine-readable electronically enabled passports with
biometric identification capability (e-Passport) which comply with the
standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO):
1 - Valid diplomatic, special, or service passports of the Government of
the Sultanate of Oman,
2 - Valid diplomatic or service passports of the Government of the
Federal Republic of Germany.
Provided these passports are valid for at least six (6) months following the
date of entry into the territory of the State of the other Party.
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Article ( 2 )
1 - Nationals of the states of the Parties holding any of the passports
mentioned in Article (1) shall be exempt from the visa requirement to
enter, transit through, stay in, or leave the territory of the state of the
other Party for up to ninety (90) days in any one hundred and eighty
(180) day period, beginning from the date of arrival (or the day of first
entry into the Schengen Area for nationals of the Sultanate of Oman),
whereby the one hundred and eighty (180) day period, preceding any
given day of the stay will be taken into account . The exercise of paid
activities, which require a work permit under the national legislation of
the Parties, is not permitted.
2 - Nationals of the states of the Parties referred to in Article (1), who
intend to stay longer than the period specified in paragraph (1) of this
Article in the territory of the state of the other Party, whereby the one
hundred and eighty (180) day period, preceding any given day of the
stay will be taken into account, must be in possession of a visa issued
by the competent authorities of the other Party.
Article ( 3 )
1 - This Agreement does not release members of diplomatic missions,
consular posts or representatives of international organizations located
in the territory of the state of the other Party, as well as their family
members, from the requirements to obtain a visa for accreditation by
the receiving state prior to their arrival, even if they are holders of any
of the passports referred to in Article (1).
2 - The persons specified in paragraph (1) of this Article may, following
accreditation, enter, transit through, stay in or leave the territory of the
receiving state without a visa during the entire period of their assignment.
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Article ( 4 )
Nationals of the state of either Party, holding any of the passports specified
in Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the state of
the other Party at all border-crossing points open to international passenger
traffic.
Article ( 5 )
This Agreement shall not affect the obligation of the nationals of the state
of either Party, holding any of the passports specified in Article (1), to
comply with the laws and regulations in force in the territory of the state
of the other Party.
Article ( 6 )
1 - This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of
either Party to refuse entry of the persons mentioned in Article (1) who
have been declared undesirable or who fail to meet the conditions for
entry and stay under national, supranational and international law, or
to demand their departure within a set period or to prohibit them from
staying.
2 - Should a national of the state of the other Party be affected by the measures
referred to in paragraph (1) of this Article, the Party responsible for the
measures shall notify the other Party through diplomatic channels in
writing without delay.
Article ( 7 )
1 - Each Party reserves the right to suspend the application of this
Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public
order or public health, or if it is evident that there has been abuse of the
rights in this Agreement.
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2 - The Party who wishes to suspend the application of this Agreement
shall notify the other Party accordingly through diplomatic channels,
no later than forty eight (48) hours before the start of this suspension,
specifying the reasons for the suspension. It shall also notify the other
Party of the end of the suspension at least forty eight (48) hours in
advance.
3 - The suspension of this Agreement shall not affect the legal status of the
nationals of the state of either Party already in the territory of the state
of the other Party holding any of the passports specified in Article (1).
Article ( 8 )
1 - The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in
Article (1), through diplomatic channels, no later than thirty (30) days
before the entry into force of this Agreement.
2 - Should a new specimen for the passports referred to in Article (1) be
introduced by one Party, it shall convey this specimen passport to the
other Party through diplomatic channels no later than thirty (30) days
before the entry into force of any passports based on the new specimen.
The Parties shall apply the standards and practices for machine-readable
travel documents recommended by the International Civil Aviation
Organization (ICAO).
3 - Each Party shall notify the other Party of any changes to its national
legislation regarding the issuance of the passports referred to in Article
(1) no later than thirty (30) days before the entry into force of the
changes.
4 - In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports
specified in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the
diplomatic or consular mission to which the holder of the lost, stolen,
damaged or invalid passport belongs, shall provide the documents that
enable the holder to return to the state of their Party. The diplomatic
or consular mission must notify the other Party of the incident without
delay through diplomatic channels.
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5 - The Parties shall cooperate in the field of travel documents security.
Article ( 9 )
The Parties may amend this Agreement by mutual consent through
additional protocols or exchanges of notes pursuant to the procedure set
out in Article (11). If no date is specified for the entry into force for the
amendments, Article (11) (1) shall apply mutatis mutandis. The amendments
shall form an integral part of this Agreement.
Article ( 10 )
Any disputes arising from the interpretation or application of the provisions
of this Agreement shall be settled amicably by diplomatic consultation or
negotiation between the Parties.
Article ( 11 )
1 - This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date
of receipt of the last written communication, through diplomatic
channels, by which the Parties have formally informed each other that
the national requirements for such entry into force have been fulfilled
and that specimen passports for machine-readable and electronically
enabled passports of the types referred to in Article (1) with biometric
identification capability in compliance with the international standards
of the International Civil Aviation Organization (ICAO) have been
introduced and conveyed to the other Party.
2 - This Agreement shall be applicable for an indefinite period of time.
If either Party wishes to terminate it, they shall inform the other Party
of this fact in writing through diplomatic channels. They may give
notice of termination with such communication. The termination shall

-16-

)1143( اجلريدة الر�سمية العدد
take effect three (3) months after receipt of the notice of termination
and the Agreement shall thereupon cease to have effect. The notice of
termination need not state grounds .
3 - The Government of the Federal Republic of Germany shall register this
Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with
Article (102) of the United Nations Charter, immediately following its
entry into force. The Government of the Federal Republic of Germany
shall also inform the Sultanate of Oman of the registration, and of the
(UN) registration number, as soon as this has been confirmed by the
Secretariat of the United Nations .
Article ( 12 )
Nothing in this Agreement shall be construed as affecting the rights and
obligations contained in the Vienna Convention on Diplomatic Relations
of 18 April 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24
April 1963. This Agreement shall not affect any obligations contained in
any other bilateral agreements concluded by the Parties.
Done at Muscat on Tuesday, 8 March 2016, in duplicate in the Arabic,
German, and English languages, all three texts being equally authentic.
In case of divergent interpretations of the Arabic and German texts, the
English text shall prevail.
For the Government of

For the Government of

the Sultanate of Oman

the Federal Republic of

H.E Yusuf Bin Alawi Bin Abdulla

Germany
H.E.Dr.Frank-Walter Steinmeier
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2016/21
مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة �أ�سما�ؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  10 :مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

بارفيـ ــن بيجــم عبدالرحمـ ــن �س ـ ـ ـ ـ ــاروار

2

حليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ش

3

نويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م�سل ـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رعفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

4

رقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ــم �أ�سل ـ ـ ـ ـ ــم بـ ــن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم

5

حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ر�ضـ ـ ـ ـ ـ ــا قا�س ـ ـ ـ ـ ــم �شم�سـي ـ ـ ـ ـ ــان

6

�أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب حمم ـ ـ ـ ــد ر�ضـ ـ ـ ـ ــا �شم�سيـ ـ ـ ـ ـ ــان

7

�إله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حمم ـ ـ ـ ـ ــد ر�ضـ ـ ـ ـ ــا �شم�سيـ ـ ـ ـ ـ ــان

8

فهيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ــد �إبراهيـ ــم �شم�س ـ ـ ـ ـ ــي

9

�سي ـ ـ ــدة �صديق ـ ــه حميـ ــرا �سبحـان علـ ــي

10

ف�ضيلـ ـ ــة �إبراهي ـ ـ ــم علـ ـ ـ ــي البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

11

�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ــد العفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري

12

امتث ـ ـ ــال �أحم ـ ـ ـ ـ ــد ر�شي ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ــه

13

�سلطان ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ــد �صابـ ـ ــر �سيـ ـ ــد غ ـ ـ ــالم

14

ري�ش ـ ـ ــو حمم ــد �أف�ضـ ــل يعق ـ ــوب خ ـ ـ ــان

15

�شيمـ ـ ــاء حم�س ـ ــن جبـ ـ ـ ـ ــار ال�شمبي ـ ـ ــاوي
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تابــــع  :قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

16

جواه ـ ـ ــر �سلطانـ ـ ــة عثمـ ـ ــان �شريــف �أحم ــد

17

�أ�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

18

�شم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قي ـ ـ ـ ـ ــدي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

19

ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

20

كلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم حبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب تاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش

21

�ساجـ ــدة ب ـ ـ ــي عبـ ـ ــد ال�ست ـ ــار �شي ـ ـ ــخ زاهـ ـ ـ ـ ــد

22

ر�شـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ــد م�صطفـ ـ ـ ـ ـ ــى الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردي

23

عائ�ش ـ ـ ـ ــة رحي ـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ــان

24

باتري�شـا �سان ــدي باتري�شا كارل فران�سي ــف

25

�أنيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ماريجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان مين�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

26

نادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لكفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

27

�أمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

28

عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بنـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن�صيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

29

فريجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �صال ـ ـ ـ ـ ـ ــح حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

30

�أمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2016/22
بـــرد اجلن�سيـــة العمانيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة �أ�سما�ؤهـم فــي القائمـة املرفقـة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين كل ا�سم .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  2 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  10 :مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن ردت �إليهم اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

تاريخ املوافقة

1

علــي بن �سع ــيد بــن عل ـ ــي الإ�سماعيل ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2011/9/20م

2

رحم ــة بنــت �سعيــد بن حممد بن خلفـ ــان

2012/1/10م

3

عزيــزة بنــت علــي بـن حمم ــد الطوقيـ ـ ـ ـ ــة

2012/6/3م

4

ليلـ ــى بنــت حمم ــد بن حمـ ــد املحرزيـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/6/3م

5

زوينـ ــة بنــت زاهــر بـن عثمــان النبهاني ـ ـ ــة

2012/6/3م

6

حبيــب بــن حممـد بن حبيب الربا�شـ ـ ــدي

2012/6/3م

7

�شيخة بنت حممد بن �سامل الربا�شدي ـ ـ ــة

2012/6/3م

8

نادي ــة بن ــت نا�صــر ب ــن را�شـد النعماني ـ ـ ـ ــة

2012/6/3م

9

�أحم ــد بــن �سالــم ب ــن حميــد الرقي�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/6/3م
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جهــاز الرقابـــة املاليـــة والإداريـــة للدولـــة
قـــرار
رقـــم 2016/19
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الئحــة تنظيــم �شــ�ؤون �أع�ضــاء
وموظفـي جهـاز الرقابة املاليـة والإدارية للدولـة ومعاملتهـم املاليــة
ا�ستنادا �إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إلــى الئح ــة تنظيــم �ش ـ ـ�ؤون �أع�ضـ ــاء وموظـ ــفي جه ــاز الرقابـ ــة املاليـ ــة والإداري ــة للدول ــة
ومعاملتهـ ــم املالي ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار رقـ ــم ، 2012/12
وبنــاء علـى مـا تقت�ضيــه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بتعري ــف "الدائـ ــرة املخت�صـ ــة" ال ــوارد فـي املــادة ( )1من الئح ــة تنظيـ ــم �ش ـ ـ�ؤون
�أع�ضاء وموظفــي جهــاز الرقابــة املاليــة والإداريــة للدولــة ومعاملتهــم املاليـة امل�شار �إليهـا
التعريف الآتي :
الدائـــرة املخت�صـــة :دائــرة امل ــوارد الب�شريـة باجلهــاز .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :مـن جمـادى الأولـى 1437هـ
املوافـــــق  15 :مـن فبرايــــــــــــــــــر 2016م
نا�صـــر بـن هــــالل بــن نا�صـــر املعولـــــي
رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قـــرار
رقـم 2016/66
بتعديـــل بعـــ�ض �أحكــــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأ�سلحـة والذخائـر
ا�ستنادا �إىل قانـون ال�شـرطة ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 90/35
و�إىل قانون الأ�سلحة والذخائر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رق ــم ، 90/36
و إ�لــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأ�سلحـة والذخائـر ال�صــادرة بالقـرار رق ــم ، 98/22
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بامللحـ ــق رقـ ــم (" )2ج ــدول غرامـ ــات الت�صالـ ـ ــح" املرف ــق بالالئحـ ــة التنفيذي ـ ــة
لقانـون الأ�سلحـة والذخائــر امل�شـار �إليهـا  ،امللح ــق املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مـن رجــــــــــــب 1437هـ
الموافــق  12 :مـن ابريـــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
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امللحـق رقـم ()2
جـدول غرامـات الت�صالـح
م

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3

الغرامة بالريال العماين

املخـالـفــــة

الفئـــة الأولــــى
" احليـازة بـــدون ترخيـــ�ص "
حيـ ـ ــازة �س ـ ـ ـ ــالح �أبيـ ـ ـ ــ�ض
حيازة املناظري التي تركب على الأ�سلحة النارية .
حيازة ذخرية ال يزيد عددها
على ( )50خم�سني طلقة بدون ترخيـ�ص .
حيازة �أجزاء من الأ�سلحـة الواردة فـي القائمتني
رقمي ( 2و  )3من القانون .
حي ــازة كاتـمــات �أو خمف�ضــات ال�ص ــوت .
حيـ ــازة ذخـ ــرية ال تقـ ــل عن ( )100 - 50طلق ــة .
حيازة �سالح ناري من الأ�سلحة
املبينة بالقائمـة رقـ ــم ( )2من القانون .
الفئــــة الثانيــــة
" خمالفـــات متنوعـــــة "
ت�سليم �سالح ل�شخ�ص �آخر .
عدم جتديد ترخي�ص حيازة الأ�سلحة :
لفــراد .
أ�  -بالن�سبة ل أ
ب  -بالن�سبة للنوادي .
�أ  -ع ـ ــدم ق ـ ـي ــد التاج ـ ــر للأ�سلحـ ــة والذخائ ـ ــر
فـي ال�سجـالت .
ب  -توظــيف عامل مبحل الإجتــار فـي الأ�سلح ــة
والذخائـ ـ ـ ـ ـ ــر و�إ�صالحهـ ـ ـ ـ ـ ــا دون احلــ�صـ ـ ـ ـ ــول
علـى موافقــة الإدارة .
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تابع  :امللحـق رقـم ( )2جـدول غرامـات الت�صالـح
م

املخـالـفــــة

الغرامة بالريال العماين

4

عـدم اتـخاذ االحتياطات الكافيــة للمحافظــة
علـى الأ�سلح ــة �أو الذخيـرة فـي حمل الإجتــار
بالأ�سلحة والذخائر و�إ�صالحها .

150

5

�إجراء �أي تغيري فـي الأجزاء الرئي�سية
لل�سالح الناري املرخ�ص دون موافقة الإدارة .

100

6

�أي تعديل �أو تغيري فـي حمل الإجتــار بالأ�سلحة
والذخائر و�إ�صالحهـا دون موافقة الإدارة .

150

7

ع ــدم الإبــالغ عـن فقدان �أو �سرقــة �أو تلــف
�أي �سالح �أو ذخــرية .

150

8

حيازة �أ�سلحة نارية �أو ذخرية
تزيد على احلد الأق�صى امل�صرح بـه .

150

9

عـدم جتديد تراخي�ص الإجتــار
فـي الأ�سلحة والذخرية و�إ�صالحها .

200

10

عــدم م�ســك �سجــالت لقيــد الأ�سلحــة الــواردة
�إلــى حمـ ـ ــل الإجتــار بالأ�سلحـ ـ ــة والذخائ ـ ــر
و�إ�صالحها  ،واملبيعة .

200

الفئـــــة الثالثــــة
" �إطـالق مقذوفـات ناريـة فـي غيـر الأحـوال املبينـة فـي القانـون "
1

�إطالق مقذوفات نارية
فـي مكان غري م�أهول بال�سك ـ ــان .

100

2

�إطـ ــالق مقذوفـ ــات ناريــة
فــي مكـ ــان ع ـ ـ ــام �أو حف ـ ـ ـ ــل .

100
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قـــرار
رقـم 2016/67
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شرطة ال�صــادر بالـمـر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 90/35
و�إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر بالـمـر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم ، 95/16
و�إىل القانون املالـي ال�صــادر بالـم ــر�سـوم ال�سلطاين رق ــم ، 98/47
و�إىل القـرار رقم  94/35ب�ش ـ�أن ف ــر�ض ر�س ــوم ،
و�إىل موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولــــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية وفق امللحق املرفق .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  94/35امل�شار �إليــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا الــقرار �أو يتعــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مـن رجــــــــــــب 1437هـ
الموافــق  12 :مـن ابريـــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
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ملحــــــق
بر�سـوم الخدمـات التـي تقدمهـا �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
م

الر�سم بالريال العماين

اخلدمـــــــة

� 1إ�صدار �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك للعمانيي ـ ــن .

()10

2

�شهادة عدم املحكومية للأجانـ ــب .

()20

3

الت�صديق على ب�صمة الأجنب ـ ـ ــي .

()10

4

بطاقة تفوي�ض �سنوية ملندوبي ال�شركات لتخلي�ص
و�إجناز املعامالت لدى �شرطة عمان ال�سلطانية .

5

الت�سجيـ ــل والتجدي ـ ــد ال�سنـ ـ ــوي للمتعاملي ـ ــن
مع �شرطة عمان ال�سلطانية من املوردين
واملقاوليــن واملكاتب اال�ست�شارية فـي جمال
التوريدات �أو تنفيــذ الأعمال �أو النقل �أو تقديــم
اخلدمــات والدرا�سات اال�ست�شارية والأعمال الفنية .
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الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
قــــرار
رقـم 2016/132
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108ب�إن�شــاء الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون
و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل موافقــة جملــ�س �إدارة الهيئ ــة فـي اجتماعه الأول لعام 2016م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام الالئحـ ــة املالي ــة بالهيئ ــة العامــة للإذاع ــة والتلفزي ــون املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437/ 7 / 5 :هـ
املـوافــــق 2016/ 4 /13 :م

د  .عبداللـه بـن نا�صـر بن خليفـة احلرا�صي
رئيــ�س الهيئ ــة العام ــة للإذاعـ ــة والتلفزيـ ــون
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البــاب الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املـــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
�أ  -الهيئـــــة :
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
ب  -املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
ج  -الرئيــــ�س :
رئي�س الهيئة .
د  -نائــب الرئيــ�س :
نائب رئي�س الهيئة .
هـ  -املديـــر املالــــي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة .
و  -املوظفــون املاليـــون :
ك ــل من نيـ ــط به قب�ض الأموال العائــدة للهيئة �أو حفظها �أو �إنفاقه ــا �أو مراقبتهــا
�أو القيام بتنظيم امل�ستندات املالية �أو �إجراء القيود املحا�سبية �أو ترحيلها لل�سجالت
�أو البطاقات �أو النماذج املعدة لذلك  ،وب�صفة خا�صة املحا�سبون و�أمناء اخلزائن
وحامل ــو ال�سلــف بنوعيه ــا واملدققون الداخليــون واملراجعون وكتبــة احل�سابــات ،
وكتبة ال�ش�ؤون املالية وكتبة امل�شرتيات و�أمناء املخازن و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
ز  -دائــرة ال�شــ�ؤون املاليــة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بحفظ �أموال الهيئة وحت�صيلها ودفع االلتزامات املالية
للهيئة  ،وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
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ح  -امليزانيـــــــــة :
الربنامج املايل املت�ضمن الإيرادات والنفقات املقدرة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
ط  -احل�ســاب اخلتامــي :
البيان ــات املاليــة الفعلية التي مت �إعدادها فـي نهاي ــة ال�سن ــة املاليـ ــة للهيئ ــة ونتائ ــج
�أعمالها .
ي  -دائـرة التدقيـق الداخلـي :
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
والأنظمة ال�سارية واقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال
الهيئة .
ك  -خطـــة القطــــاع :
الربنامــج التنفي ــذي ال ــذي يع ــده كل قطــاع من قطاعات الهيئ ــة ومكتــب الهيئـ ــة
مبحافظة ظفار خالل عام فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
ل  -املفـــو�ض بالإنفــاق :
الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 2
ت�ســري �أحك ــام القوانــني واللوائح والنظم احلكوميـ ــة فيمـ ــا ل ــم يــرد ب�ش�أن ــه ن�ص فـي ه ــذه
الالئحة .
املـــادة ( ) 3
يجب على كل من ي�ستخدم �أموال الهيئة � ،أو تكون فـي عهدته املحافظة عليها .
املـــادة ( ) 4
تتولــى التق�سيمــات الإداريــة املختلفــة اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة ل�صيانــة �أمــوال الهيئ ــة
التــي ت�ستخدمهــا �أوال ب ـ�أول .
املـــادة ( ) 5
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أموال الهيئة مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
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املـــادة ( ) 6
تعد كل خمالفة لأحكام هذه الالئحة من املخالفات املالية فـي تطبيق �أحكام القانون املايل
والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 7
يلت ــزم كــل موظــف يعمــل لــدى الهيئــة بتقدمي بيان الذمة املالية متى ما طلب منه ذلك ،
وفقا ملا تقرره الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك .
املـــادة ( ) 8
�إذا وقع اختال�س �أو نق�ص �أو �إهمال �أو �ضياع فـي �أموال الهيئة �أو حقوقها � ،أو �إذا وقع تزوير
�أو تالعــب فـي امل�ستن ــدات �أو احل�ساب ــات �أو ال�سج ــالت �أو الق�سائ ــم املالي ــة  ،على رئيــ�س قطاع
العمليات الإدارية واملالية �أو رئي�س مكتب الهيئة مبحافظة ظفار بح�سب الأحوال اتخاذ
الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة الالزمــة  ،و�إبــالغ نائب الرئي�س بذلك التخاذ الإجـراءات
الالزمــة مبا فــي ذلــك التحقيــق وت�شكيــل اللجــان الالزمة لهذا الغر�ض  ،و�إبالغ جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املـــادة ( ) 9
يجوز للهيئة فر�ض ر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها بقرار من الرئي�س بعد موافقة
وزارة املالية .
املـــادة ()10
يجوز للهيئة فـي �إطار ممار�ستها اخت�صا�صاتها ا�ست�ضافة �أفراد من خارج ال�سلطنة ممن
تدعو احلاجة �إىل اال�ستفادة من خرباتهم وم�شاركاتهم مع حتمل الهيئة لتذاكر �سفرهم
و�إقامتهم .
املـــادة ( ) 11
يجــوز للهيئــة  -بعد موافقــة الرئيــ�س  -فـي �إطار ممار�سته ــا اخت�صا�صاته ــا التن�سيــق مع
القطاع اخلا�ص لرعاية الفعاليات واحلفالت التي تقيمها الهيئة  ،دون �أن تتحمل الهيئة
�أي �أعباء مالية .
املـــادة ( ) 12
يج ــوز للهيئ ــة التب ــرع باملـ ــواد ال�سمعيـ ــة واملرئيـ ــة والإخباريـ ــة (الإذاعيـ ــة والتلفزيونيـ ــة)
للم�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية داخل ال�سلطنة وخارجها بقرار من الرئي�س بعد موافقة
املجل�س .
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املـــادة ( ) 13
يجوز �صرف تكاليف م�شاركات �أفراد من خارج الهيئة فـي املهمات التي ت�شارك بها الهيئة
وذلك على النحو الآتي :
أ� � -أن يتقرر الإيفاد بقرار من الرئي�س دون غريه .
ب � -أن يحـ ــدد بقرار الإيفاد درجــة تذكــرة ال�سفــر علــى �أال تزي ــد علــى درج ــة رج ــال
الأعمال  ،ما مل يكن ال�سفر فـي �إطار وفد ر�سمي  ،في�ستحق درجة التذكرة املقررة
لرئي�س الوفد .
ج � -أن مينح املوفد تعوي�ضا نقديا يقدره الرئي�س على �أال يزيد على مقدار �أعلى بدل
مقرر ملوظفـي الهيئة .
البـاب الثانـي
ال�صالحيـــات واالخت�صا�صــات املـاليــة
الف�صــل الأول
ال�صالحيــات املاليــة للرئيــ�س ونائبــه
املـــادة ( ) 14
الرئي�س هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئــة و�إ�صــدار �أوامــر ال�صرف طبقا للقوانـني واللوائــح
والقرارات املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املالية املدرجة بامليزانية ال�سنوية للهيئة ،
ولـ ــه �أن يفو�ض بع ــ�ض �صالحياته فـي هذا ال�ش ـ ـ�أن �إىل نائب الرئيـ�س ور�ؤ�ساء القطاعات
واملكاتب �أو مديري الدوائر �أو ر�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم .
املـــادة ( ) 15
نائ ــب الرئي ــ�س م�سـ ـ�ؤول �أمـ ــام الرئي ــ�س ع ــن الإ�ش ــراف عل ــى الأعمــال املاليــة ف ــي الهيــئة
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويكون ر�ؤ�ساء القطاعات واملكاتب ومديرو الدوائر
ور�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم م�س�ؤولني �أمام نائب الرئي�س .
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الف�صـــل الثانــــي
ال�صالحيــات املاليــة لرئيــ�س قطـــاع العمليات الإداريـة واملاليـة
املـــادة ( ) 16
رئي�س قطـاع العمليـات الإداريـة واملاليـة م�سـ�ؤول �أمـام نائـب الرئيــ�س ع ــن الأعمال املالية
فـي الهيئة  ،وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات الآتية :
أ�  -الإ�شــراف على �إع ــداد م�ش ــروع امليزاني ــة ال�سنويــة للهيئ ــة وتقدميـ ــه �إىل نائ ــب
الرئي�س ليتوىل رفعه �إىل الرئي�س الذي يقوم بعر�ضه على املجل�س لالعتماد قبل
نهاية �شهر يوليو من ال�سنة ال�سابقة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية  ،ويراعى �أن
يرفق بامل�شروع بيانات عن الأ�س�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق من اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافيـ ـ ــة والإج ــراءات الالزمـ ـ ـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة .
د  -التحقق من حت�صيل �إيــرادات الهيئــة فـي مواعيدها وقيدهــا فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
هـ  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
و  -درا�س ــة التقاري ــر والبيان ــات املقدمـ ــة �إليه من املخت�صــني بالهيئــة قبل عر�ضهــا
على نائب الرئي�س .
ز  -الت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة العتماد �سندات
ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له قانونا .
الف�صـل الثالـث
اخت�صا�صـات وم�س�ؤوليـات املديـر املـالـي واملوظفـني املـاليـني
املـــادة ( ) 17
املدير املايل هو الرئي�س املبا�شر للموظفني املاليني بدائرة ال�ش�ؤون املالية  ،وامل�س�ؤول �أمام
رئي�س قطاع العمليات الإدارية واملالي ــة ع ــن تطبي ــق �أحك ــام ه ـ ــذه الالئحـ ــة وعن �صحــة
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ح�ساب ــات الهيئــة ومعامالته ــا املالي ــة وال�سج ـ ــالت اخلا�ص ــة به ــا  ،والإجــراءات املتبع ــة
فـي املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ج  -الت أ�ك ــد مــن توافــر ال�شــروط القانونية واملالية واملحا�سبي ــة  ،العتماد �سندات
ال�صرف  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له .
د  -العمل على ت�سريع وتب�سيط �إجراءات �صرف م�ستحقات اجلهات امل�ستفيدة ،
والإبالغ عن موا�ضع اخللل والت�أخري  ،واقرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها .
هـ  -إ�عــداد ك�شـوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتاميــة  ،وبيان املركز املايل للهيئ ــة ،
و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
و  -حت�صيــل وقي ــد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدهــا فـي ال�سج ــالت املعـ ــدة
لذلك .
ز  -اقتـ ــراح التعديـ ـ ــالت امل ـ ــراد �إدخالهـ ــا علـ ــى النظـ ـ ــام املحا�سب ـ ــي واملجموعـ ـ ــة
الدفرتية  ،وذلك بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 18
املوظفون املاليون م�س�ؤولون عن القيام بالأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بالهيئة
وعن املحافظة على ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق املالية التي بحوزتهم وعلى �سريتها
التامة وعن �أي �أخطاء مالية قد تلحق ال�ضرر ب�أموال الهيئة وم�صاحلها  ،وعن �أي
تالعب �أو اختال�س �أو تزوير �أو �ضياع �سواء كان عن ق�صد �أو ب�سبب ق�صور �أو �إهمال
منهم  ،وعليهم ب�صورة خا�صة القيام مبا ي�أتي :
�أ � -إدخال البيانات املتعلقة ب�إيرادات الهيئة ونفقاتها فـي احل�ساب اخلا�ص بكل
منهما  ،وقيدها فـي �سجالت الهيئة .
ب  -االمتناع عن دفع �أي مبالغ مل ت�ستوف املعاملة اخلا�صة بها جميع �شروطها
املالية واملحا�سبية �أو القانونية  ،و�إبالغ املدير املايل بذلك .
ج �	-إبــالغ املديــر املالــي فــورا عنــد وق ــوع اختال�س �أو نق ــ�ص فــي �أمــوال الهيئـ ــة
و�سجالتها التخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .
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د  -الت�أكد من �أن حت�صيل الإيرادات العامة و�إنفاق امل�صروفات يتم وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها .
ب  -العقود التي تكون مربمة فـي هذا ال�ش�أن .
هـ  -االحتفــاظ بال�سجالت املالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم املحا�سبيــة املعتمــدة
وت�صنيف امليزانية العامة .
و  -املحافظة على ما يكون لديهم من عهد مالية  ،واالحتفاظ بامل�ستندات وال�سجالت
وكذلك الدفاتر ذات القيمة واملحافظة عليها .
ز  -إ�عــداد اجلــداول والبيان ــات والك�ش ـ ــوف املطلوب ــة وتقدميه ـ ــا �إلـ ــى وزارة املاليـ ــة
فـي املواعيد املحددة على النماذج املعدة لذلك .
ح � -إخطــار املفو�ضــني بالإنفــاق  -تبع ــا للت�سلــ�سل الإداري  -فور وق ــوع �أي جت ــاوزات
�أو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية  ،و�إخطارهم
كذلك ب�أي �إهمال �أو تق�صري يرتتب عليه �ضياع �أي حق من احلقوق املالية للدولة
�أو يكون من �ش�أنه تعري�ض هذا احلق لل�ضياع .
ط  -االمتن ــاع عــن تنفيــذ �أي قــرار �أو �أمر يك ــون منطوي ــا على خمالفـ ــة  ،مــا لــم يك ــن
طل ــب التنفي ـ ــذ مبقت�ضـ ــى �أمــر مكتـ ــوب �صــادر مــن ر�ؤ�سائه ــم  .م ــع �إخطـ ــار كـ ــل
مـن وزارة املالي ــة وجه ــاز الرقاب ــة املالي ــة والإداريــة للدولــة فــورا بذلــك .
الف�صــل الرابـــع
اخت�صا�صـات دائــرة التدقيــق الداخلـي
املـــادة ( ) 19
أ�  -تخت�ص دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والأنظمة
والقــرارات املالي ــة والإداريــة املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليهــا ،
كم ــا تختـ ــ�ص باقت ــراح الإجـ ــراءات الالزمـ ــة للمحافظـ ــة عل ــى �أمـ ــوال الهيئـ ــة  ،ع ــالوة
عل ــى التحق ــق مــن كفــاءة وفعاليــة الالئحة املالية والدورة املحا�سبية من حيث املرونة
وال�سرعة والكفاية ونظام ال�ضبط الداخلي .
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ب  -تبا�شــر دائــرة التدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتهــا وفقــا لربنامــج تدقيــق �سنــوي يعتمــده
الرئي ــ�س قب ــل بداي ــة كــل �سن ــة مالي ــة  ،كما تتوىل �إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض
علــى الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص واملخالفات املالية والإدارية و�أ�سبابها
واقرتاح و�سائل تالفيهــا  ،وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة بن�سخة منه .
ج  -تخ�ضــع جميــع القي ــود وامل�ستنــدات وال�سجالت املالية والإدارية فـي الهيئة للتدقيق ،
وعلــى املوظفي ــن املاليي ــن والإداريي ــن تقدي ــم تل ــك القي ــود وامل�ستنـ ــدات وال�سج ــالت
إ�ل ــى دائ ــرة التدق ــيق الداخل ــي  ،كم ــا يجــب تزويــد املدققيــن ب�أي معلومات �أو بيانات
تف�صيلية يطلبونها .
د  -تقــوم دائــرة التدقيق الداخلــي بعمليــات الرقابــة الدوريــة واملفاجئـة للخزائن واملخــازن
والعهد والوثائق املالية والعمليات الإداريـة الأخرى ذات العالقـة بطبيعة عمل الهيئة .
البــاب الثالــث
النظــام املحا�سبــي
الف�صــل الأول
امليزانيـــــة
الفـرع الأول
�أ�ســ�س �إعــداد م�شــروع امليزانيـــة
�أوال  :الأ�ســ�س العامـــة
املـــادة ( ) 20
يك ــون للهيئ ــة ميزاني ــة م�ستقل ــة  ،ويعتمــد املجل ــ�س م�شــروع امليزانيـ ــة التف�صيلي ــة  ،ويتبــع
فـي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية �أ�سا�س اال�ستحقاق .
املـــادة ( ) 21
يجب �أن يرفق مب�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة القوائم الآتية :
أ�  -مذكرة تف�سريية ب�أ�س�س ومعايري و�أهداف تقديرات امليزانية .
ب  -خطة كل قطاع من قطاعات الهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
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املـــادة ( ) 22
أ�  -ت�شكـل بقرار من الرئي�س جلنة تخت�ص بالإ�شراف على �إعــداد م�شــروع امليزانية يقــوم
على الأ�س�س واملعايري التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف .
ب  -يقـ ـ ــدم الرئي ـ ــ�س م�شـ ــروع امليزاني ــة بعد ا�ستكم ــال مناق�شتـ ــه م ــع كافـ ـ ــة التق�سيم ـ ــات
املختــ�صة فـي الهيئة �إىل املجلــ�س العتماده قبل نهاية �شهر يوليو مــن ال�سنــة ال�سابقــة
مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانيــة  ،ويقدم م�شروع ميزانية الهيئة �إىل وزارة املالية
فـي نهاية �شهر يوليو .
املـــادة ( ) 23
يراعى عند �إعداد م�شروع امليزانية �أن تكون تقديرات املوارد واال�ستخدامات �شاملة كافة
تق�سيمات الهيئة .
ثانيا � :أ�ســـ�س تقديـــر املــــوارد
املـــادة ( ) 24
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
�أ  -اال�سرت�شاد باملوارد املح�صلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ب  -مراعاة الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير
نتيجة التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة وما ينتظر
حت�صيلــه مــن امل ــوارد املت�أخ ــر حت�صيلهــا عــن الأعــوام ال�سابقــة والعائــد مـن ر�سوم
اخلدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ت�أثيــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة اجلــاري العمــل بهــا
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
هـ  -ع ــدم امل ـغــاالة ف ــي التقدي ــر والت ــزام الدقــة مــع مراع ــاة جمي ــع العوام ــل الت ــي
ت�ؤث ــر فـي اجتاه الإيراد كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون
ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
و  -تقدر ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا
الغر�ض  ،ويعاد تقدير الر�سوم كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
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ثالثا � :أ�ســ�س تقديـــر اال�ستخدامــــات
 - 1امل�صروفــــات اجلاريــــة
املـــادة ( ) 25
يراعى فـي تقدير امل�صروفات اجلارية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
�أ  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ج  -الأخــذ فـي االعتبــار ت�أثري القوانني واللوائح والقــرارات ال�ساريــة على امليزانيــة
اجل ــاري العم ــل به ــا وما قـد يرتتـ ــب عليهـ ــا فـي م�شـ ــروع ميزانيـ ــة ال�سن ــة املالي ــة
اجلديدة من تعديالت .
املـــادة ( ) 26
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمــل تقدي ــرات الروات ــب والأجــور والبــدالت وغريهـا من امل�ستحقـات املاليـة
الأخرىجلميع موظفـي الهيئة وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتهــا ووفــق هيكلهــا التنظيمــي
املعتمد .
ج  -ح�ساب التعديالت احلتمية فـي الرواتـب والأجــور املرتتبــة علــى �صــدور مرا�سيـم
�سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو الت�شجيعية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة للزيادة غري احلتمية .
املـــادة ( ) 27
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
�أ  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س
حجــم الن�شــاط امل�ستهــدف واملعــدالت النمطيــة املو�ضوعــة ال�ستخدام امل�ستلزمات
ال�سلعيــة مع اال�سرت�شــاد باال�ستهــالك الفعلــي خــالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني
واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة املالية اجلارية .
ب � -أن تت�ضمــن تقدي ــرات امل�ستلزم ــات ال�سلعي ــة مــا حتتــاج �إليــه امل�شروع ــات اجلدي ــدة
التي تتم وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
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ج  -مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
املـــادة ( ) 28
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
�أ  -يقــدر بند الإيجار على �أ�سا�س ما ت�ست�أجــره الهيئــة من �أرا�ض �أو مب ــان  ،ويرف ــق
بيان بهذه الأرا�ضي واملباين مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية
ونهاية عقد الإيجار .
ب  -يكــون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�ســا�س العق ــود القائم ــة  ،والتي يتوق ــع
ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة ،
ويقت�صر التقدير على العقود املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة
بتنفيذ جتهيز امل�شروعات .
 - 2امل�صروفــــات الـــر�أ�س ماليـــة
املـــادة ( ) 29
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شراء الأ�صول الثابتة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب وامل�ساكن وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريها  .ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�صروفات مدى
التو�سع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل ال�سنة
املالية مو�ضع التقدير مع مراعاة العمر الإنتاجي لهذه الأ�صول ح�سب �أنواعها املختلفة .
املـــادة ( ) 30
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
ب  -فيمــا يتعلق بامل�شروع ــات اجلــاري تنفيذها يك ــون التقدي ــر ح�س ــب العق ــود املوقعــة
وبرنامج التنفيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
ج  -تقدر تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة
التقدير .
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الفــرع الثانــي
تنفيــــذ امليزانيــــة
املـــادة ( ) 31
�أ  -تبد�أ ال�سنـة املالية للهيئــة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل �سنة  ،وتنتهي فـي اليوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة نف�سها .
ب  -الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتــزام ب�أحكــام القوانيــن واللوائــح والأنظمــة
والقرارات املعمول بها �سواء �أكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه
تنفيذ امليزانية من �إجراءات .
املـــادة ( ) 32
يجوز للرئي�س جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النقل من بند �إىل �آخر
�أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون النقـل فيما بيــن بن ــود امل�صروفـ ــات اجلاري ـ ــة املعتم ـ ــدة للهيئ ـ ــة وي�ستثنـ ــى
مــن ذل ــك بند الرواتب والأجور ومــا ف ــي حكمهــا وخم�ص ــ�صات تنفي ــذ وجتهي ــز
امل�شروعات  ،على �أال ي�ؤثر ذلك على التزامات البند �أو املــادة املنقول منها املبلغ .
ب � -أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�صة
معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة بح�سب الأحوال .
ج  -املوافقة على جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائي فـي حدود
( )%10ع�شرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�سية ب�شرط
�أن يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة ،
وتعر�ض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة على الرئي�س دون غريه .
الف�صـل الثانـي
املـوارد والرقابـة على حت�صيلهـا
املـــادة ( ) 33
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام اخلا�صة
بتح�صيل الإيرادات احلكومية والواردة فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل .
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املـــادة ( ) 34
يتم التح�صيل نقدا �أو ب�شيكات م�صدقة � ،أو وفقا للأنظمة الإلكرتونية التي يتم العمل
بها .
املـــادة ( ) 35
تلتزم التق�سيمات الإدارية املخت�صة بتحقيق الإيرادات مبوافاة دائرة ال�ش�ؤون املالية بتقارير
�شهرية عن الإيرادات املحققة �سواء مت حت�صيل قيمتها �أم مل حت�صل .
املـــادة ( ) 36
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�أ � -إ�صدار �إي�صاالت �آلية بها �أرقام م�سل�سلة بعد موافقة وزارة املالية .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .
ج � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهذا الغر�ض .
د  -يتــم توريــد �إيــرادات الهيئة �إىل ح�ساب الهيئــة على �أن يتــم موافــاة وزارة املاليــة
بك�شوفات �شهرية بذلك .
املـــادة ( ) 37
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مقارنة ربع �سنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ،
وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة املذكورة  .ويعد تقرير يو�ضح �أ�سباب الزيادة
�أو العجــز مــع بي ــان الإجــراءات التــي تتخذ ف ــي حال ــة وجــود عجــز ف ــي املــوارد الفعليــة .
وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
املـــادة ( ) 38
حتتفظ دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل حت�صل من املوارد خالل ال�سنة
املالية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة التالية  ،وعليها متابعة
حت�صيلها والت�أ�شري بال�سجل مبا يفيد �إمتام التح�صيل فعال كما تعد تقريرا ربع �سنوي مبا
مت حت�صيله من هذه املبالغ  ،ويتم عر�ضه على نائب الرئي�س  .وتوافـي كال من وزارة املالية
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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املـــادة ( ) 39
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية ببحث �أ�سباب تعذر حت�صيل املوارد واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها لقطع التقادم  ،و�إعداد تقرير بذلك وعر�ضه على نائب الرئي�س .
املـــادة ( ) 40
تودع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة .
املـــادة ( ) 41
تقيد النفقات امل�سرتدة باال�ستبعاد من البند الذي �صرفت منه �إذا كان ال�صرف واال�سرتداد
قد مت خالل �سنة مالية واحدة وتقيد بالإ�ضافة حل�ساب الإيرادات الأخرى �إذا كانت قد
�صرفت خالل �سنة مالية �سابقة  ،ومت اال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية وفـي كلتا احلالتني
ي�شار �إىل رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املـــادة ( ) 42
يلتــزم كــل مــن ت�سبــب بخطئ ــه �أو �إهمالــه اجل�سيــم ف ــي �صـرف �أي مبالــغ بــدون وجــه حــق
بــرد قيمتهــا للهيئــة .
الف�صـــل الثالــــث
النفقـــات والرقابــة علـى �صرفهــا
املـــادة ( ) 43
يتوىل الرئي�س �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبا ي�أتي :
�أ � -أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق وحدود ال�صالحية املخولة لكل منهم ومناذج توقيعاتهم .
ب � -أي تعديــل فـي �أ�شخــا�ص املفو�ضي ــن بالإنفــاق �أو حــدود �صالحياتهــم على �أن يت ــم
الإخطار على النموذج املعد لذلك .
املـــادة ( ) 44
على املفو�ض بالإنفاق الت�أكد مــن االرت ـبــاط بقيم ــة امل�شرتي ــات �أو تكالي ــف �أداء اخلدم ــات
�أو تنفيذ الأعمال مع مراعاة ما ي�أتي :
�أ � -أن يتم االرتباط مبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�صادرة من الهيئة
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
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ب � -أن يكــون االرتبــاط بالإنفــاق فـي حــدود املخ�ص�صــات املدرجــة بامليزانيــة املعتمــدة
وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املـــادة ( ) 45
�أ  -تق ـ ــدم الفواتي ـ ــر بقيمـ ـ ــة امل�شرتي ـ ـ ــات �أو تكاليـ ـ ــف �أداء اخلدمـ ـ ــات �أو تنفيـ ـ ــذ الأعم ـ ــال
�إلــى دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ملراجعته ــا والت�أكــد مــن تطبيق القوانني والأنظمة ال�ساريــة
و�إعداد �سند ال�صرف الالزم .
ب  -تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
 - 1يق ــدم ال�س ــند �إل ــى دائـ ــرة التدقي ــق الداخل ــي مرفق ــا ب ــه جميــع امل�ستنــدات امل�ؤيــدة
لل�ص ــرف  ،والت ــي تو�ض ــح تفا�صي ــل امل�صروف ــات ب�ص ــورة ي�سهــل تدقيقــها وت�شمـ ــل
امل�ستنــدات الآتيــة :
 العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء . فاتورة املورد . حم�ضــر فح�ص الأ�صنــاف �أو ت�سلم الأعمال مت�ضمن ــا ما يفي ــد مطابقته ــاللموا�صفات املطلوبة .
 �سند �إ�ضاف ــة الأ�صن ــاف �إىل املخ ــازن � ،إذا كانت تلك الأ�صن ــاف ت�ستوج ــبالتوريد للمخازن .
 �أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .� - 2أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق وخمتوما بخامت الهيئة .
 - 3توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف .
املـــادة ( ) 46
على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف
ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
ب  -قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
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املـــادة ( ) 47
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�صرف ،
ويقر املدير املايل على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املـــادة ( ) 48
يحظ ــر جتزئ ــة االرتب ــاط �أو ال�ش ــراء بق�ص ــد تف ــادي الأحك ــام املتعلقــة باحلــد الأعلــى املقـرر
ل�صالحيـ ــة املف ــو�ض بالإنف ــاق .
املـــادة ( ) 49
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفيـد ل�صالح الهيئـة  ،ويقيد �إجمايل املبلـغ امل�ستحـ ــق للم�ستفيـ ــد خ�صم ــا على بنود
ال�صرف ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه �إما باال�ستبعاد من البند ال�سابق ال�صرف منه و�إما
بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املـــادة ( ) 50
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء �أو بب�صمة
�إبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�ضح وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفيد فـي البنك املحدد من قبله .
املـــادة ( ) 51
تختم دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ال�صرف مبا�شرة جميع امل�ستندات املدفوعة والفواتري امل�ؤيدة
لها بخامت خا�ص يحمل كلمة ( مدفوع ) مقرونا بالتاريخ .
املـــادة ( ) 52
تفتــح االعتم ــادات امل�ستنديـ ـ ــة للهيئ ـ ـ ــة مــن قبـ ــل دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ ـ�ؤون املالي ــة بع ـ ــد التن�سيـ ـ ــق
م ــع وزارة املالية مبوجب �سندات ال�صرف غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد
وم�صاريـف الت�أمني  .وتراعي دائرة ال�ش�ؤون املالية الأ�س�س الآتية عند اخل�صم من امل�صروفات
وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري
املرتبطة بامل�شروعات :
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�أ  -عند فتح االعتماد امل�ستندي تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة �إىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .
ب  -فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من البنك يفيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
ج  -ت�سوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت �إقفالها فـي العام نف�سه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
د  -االعتمــادات امل�ستندي ــة التي متت ــد لأكث ــر من �سنــة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتهــا
الدائنة فـي نهاية كل �سنة با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية ،
ثم �إجــراء قيــود عك�سيــة لتلك القيــود فـي بداية ال�سنــة التاليــة  ،وعند �إقفــال
االعتمــادات امل�ستنديـ ــة  ،ت�س ــوى �أر�صدته ــا الدائـن ــة باال�ستبعــاد مــن بنـد امل�صروف
املخ�صــ�ص لذل ــك بامليزاني ــة .
املـــادة ( ) 53
تراعي الهيئة عند حجز تذاكر ال�سفر جوا التعامل مع �شركات النقل الوطنية واال�ستفادة
من التخفي�ضات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفرتات حمددة كلما �أمكن ذلك .
املـــادة ( ) 54
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفني ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املحددة فـي اللوائح والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -أن يكون عقد الإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة .
ج � -صرف قيمة الإيجار مقدما عن املدة التي يتفق عليها على �أال جتاوز �سنة واحدة
على الأكرث بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة و�سداد
الر�سوم املقررة .
املـــادة ( ) 55
تب ــرم عق ــود خدم ــات الت�شغي ــل وال�صيان ــة مل ــدة �سنــة واحــدة  ،ويجــوز �أن تكـون ملــدة �سنتيــن
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك بعد موافقة الرئي�س  ،وبعد موافقة وزارة املالية �إذا زادت مدة
العقد على (� )2سنتني .
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املـــادة ( ) 56
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق قبل �صرف ال�سندات املتعلقة بتنفيذ وجتهيز
امل�شروعات مما ي�أتي :
�أ  -توفـ ــر املخ�ص�ص ــات وكفايـ ــة ر�صي ــد مبلغ االرتب ــاط املخ�ص ــ�ص للعق ــد ل�س ـ ــداد
املبلـ ــغ املطل ـ ــوب .
ب  -تقدمي اال�ست�شاري ل�شهادة �إجناز الأعمال عن امل�شروع ح�سب النموذج املعمول به
مت�ضمنا ما يفيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
ج  -قيد رقم االلتزام (االرتباط) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املـــادة ( ) 57
ترد الر�سوم �أو غريها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت للتق�سيمات الإدارية بالهيئة ك�إيرادات ،
�إذا ثبت �أن الوفاء بها كان قد مت بغري وجه حق  ،على �أن تتبع الإجراءات الآتية :
�أ  -يقدم طلب اال�سرتداد م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير املايل الذي يجب عليه �إثبات
تاريخ ت�سلم الطلب .
ب  -يتوىل املدير املايل بعد التن�سيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة درا�سة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توافر ال�سند القانوين للطلب .
ج  -حتال تو�صيات املدير املايل �إىل دائرة التدقيق الداخلي لدرا�سة الطلب والت�أكد
من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�سرتداد .
د  -يتم الرد مبوافقة الرئي�س � ،أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 58
عند �إبرام العقود يجب مراعاة الآتي :
�أ � -أال جتــاوز قيم ــة العقد �أو االلتــزام االعتمادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزاني ــة
الهيئة .
ب  -الت�أكــد مــن �أنهــا ال تت�ضمــن �إعـفــاء املتعاقــد مــع الهيئــة مـن ال�ضرائــب �أو الر�ســوم
التــي يلتــزم ب�أدائهـا قانونــا .
املـــادة ( ) 59
توقع العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من الرئي�س .
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الف�صـــل الرابــع
التقاريــر الدوريــة واحل�ســاب اخلتامــي
املـــادة ( ) 60
تع ــد دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ب�شك ــل ربع �سن ــوي ك�ش ــف ح�س ــاب يو�ضح املركــز املالــي للهيئــة
واملعامالت التي متت حتى نهاية املدة التي يت�ضمنها الك�شف  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروف ــات اجلاري ــة والـر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ــات املدرجــة بامليزاني ـ ــة
عــن نفــ�س املــدة .
ج � -أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة .
د � -أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
هـ � -أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك .
ويعـ ـ ــر�ض ك�شـ ـ ــف ح�س ـ ــاب املرك ـ ــز املال ــي على نائـ ــب الرئيـ ــ�س فـي موعـ ــد ال يتج ــاوز الي ـ ــوم
اخلام�س ع�شر من ال�شهر التايل .
على �أن يتم موافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة من ذلك .
املـــادة ( ) 61
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �سجالت البنوك لدى
الهيئة  ،وبني ما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات البنوك و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 62
تع ــد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة احل�ســاب اخلتامــي للهيئــة خ ــالل (� )2شهريــن من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية وفقا للأ�س�س الآتية :
�أ � -أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات الفعلية .
ب  -ت�ضمني كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات �إثباته .
ج  -يجب �أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
-50-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

د  -يعتمد احل�ساب اخلتامي من الرئي�س بعد موافقة املجل�س عليه  ،وتر�سل ن�سخة
منه �إىل كل من وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املـــادة ( ) 63
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية مت�ضمنا التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد
يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح يعر�ض على الرئي�س متهيدا لعر�ض
احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة عليه و�إقراره  ،كما يجوز للمجل�س �أن يعني مدققا
خارجيا للغر�ض ذاته .
الف�صـــل اخلامــــ�س
فتـح احل�سابـات لـدى البنـوك
املـــادة ( ) 64
يحدد الرئي�س البنوك املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فيها جميع
الأمــوال الــواردة � ،ســواء �أكانــت نقديــة �أم حــواالت �أم خطابــات ماليــة �أم م�ستنــدات مالي ــة
ويتــم ال�صــرف منهــا  ،بعــد موافقــة وزارة املاليــة .
املـــادة ( ) 65
توقــع ال�شيكــات و�أوامــر التحويــل ح�ســب قــرار التخويـ ــل للمخت�صي ــن ي�ص ــدره الرئيــ�س .
ويجوز �أن يحدد خمت�ص ثالث للتوقيع عند غياب �أحدهما .
املـــادة ( ) 66
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
املـــادة ( ) 67
يح ــدد �سعـ ــر العائـ ــد (الفائ ــدة) عل ــى ح�سابـ ــات الهيئـ ــة بن�سب ــة ال تق ــل فـي حدهــا الأدنـى
عن الن�سبة املعتمدة من وزارة املالية للح�سابات احلكومية  ،ويتم قيـد العائـد املح�صــل كــل
�شهر ك�إيرادات حل�ساب الهيئة .
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الف�صـــل ال�ســــاد�س
ال�سلــــف والت�أمينـــات
الفـرع الأول
�أحكـام عامــة لل�سلـف امل�ستدميـة وامل�ؤقتـة
املـــادة ( ) 68
يق�صد بال�سلف املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فيها ال�صرف
باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية و�إما م�ؤقتة  .وتخ�ص�ص ال�سلف
امل�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى قليلة القيمة .
وي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ (� )%40أربعني فـي املائة من قيمتها  ،وال ت�سوى
�إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انتهاء هذا الغر�ض  ،وفـي جميع الأحوال يتم ت�سويتها خالل (� )1شهر واحد من تاريخ
انتهاء الغر�ض  ،ويجوز متديدها باملدة نف�سها مبوافقة م�سبقة من رئي�س القطاع .
املـــادة ( ) 69
أ�  -عند منح ال�سلفة �إىل �أي تق�سيم �إداري بالهيئة تقيد دائرة ال�ش�ؤون املالية قيمة ال�سلفـة
�ضمــن جمموعــة ال�سلــف امل�ستدميــة �أو امل�ؤقت ــة بح�ساب ــات الأ�ست ــاذ الع ــام على �أن يخ�ص�ص
ح�ساب م�ستقل با�سم التق�سيم الإداري الذي منح ال�سلفة .
ب  -عنــد ت�سلــم دائرة ال�ش�ؤون املالية لطلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير ت�سوي ــة
م�صروف ــات ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة تق ــوم باخل�ص ــم بقيم ــة امل�ص ــروف الفعلــي م ــن ال�سلفـ ــة
مـ ــن البنـ ــود املخ�ص�صـ ــة مبيزانيـ ــة الهيئ ــة  ،وفــي جمـيع الأحوال على التق�سيمات
الإدارية فـي الهيئة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية قبل نهاية �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
املـــادة ( ) 70
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة املمنوحة جلميع
التق�سيمات الإدارية بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فيهما جميع البيانات
املتعلق ــة بتل ــك ال�سل ــف  ،ومــن واقع بيان ــات ال�سجلي ــن تتول ــى دائرة ال�شـ�ؤون املاليـة اتخــاذ
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الإجــراءات الالزمــة للت�أميــن علـى مبالــغ ال�سلــف امل�ستدميــة وامل�ؤقتــة ت�أمينا �شامال �ضد
االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك من الأخطار .
املـــادة ( ) 71
يكون املوظف �أو ال�شخ�ص الذي ت�صرف ال�سلفة با�سمه م�س�ؤوال عنها �شخ�صيا  ،و�إذا مل يقم
بت�سديدها فتعترب دينا �شخ�صيا عليه يجري حت�صيله منه بالطرق املتبعة فـي حت�صيل
الأموال العامة .
املـــادة ( ) 72
يتحمل املوظف �أو ال�شخ�ص الذي ت�صرف با�سمه ال�سلفة كامل امل�س�ؤولية عن �أي مبلغ �أنفق
منها يخالف الغاية التي خ�ص�صت لها .
الفــرع الثانـــي
ال�سلـــف امل�ستدميـــة
املـــادة ( ) 73
تقــوم التق�سيمــات الإداريــة بالهيئــة بطلــب ال�سلــف امل�ستدميــة ح�سب متطلبات العمل بها
بحيث ال تزيد قيمتها على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ويرفق بالطلب
�سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�ستها طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
على دائرة ال�ش�ؤون املالية �إخطار التق�سيم الإداري مببلغ ال�سلفة بعد اعتماده من ال�سلطة
املخت�صة وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم الإداري
املعني لتعدي ــل قيمت ــه وفقــا مل ــا �أقرت ــه ال�سلطــة املخت�ص ــة و�إر�سال ال�سنــد �إىل دائرة ال�ش�ؤون
املالية ل�صرف قيمته بعد مراجعته من قبل دائرة التدقيق الداخلي  ،وعند ت�سلم التق�سيم
الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �ضمن ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية  .ويودع
مبلغ ال�سلفة �إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي �أحد البنوك املحلية فـي ح�ساب
خا�ص يفتح لهذا الغر�ض  ،ف�إذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزينة التق�سيم الإداري .
ويتــم ال�صــرف مــن ال�سلفــة امل�ستدمي ــة مبوجــب �سن ــد ال�صــرف بعــد اعتمــاده ح�ســب قــرار
التفوي�ضات ال�صادر من الرئي�س  ،وتختم هذه ال�سندات فور �إمتام ال�صرف بخامت خا�ص
يحمــل كلمــة (�صــرف �أو دفــع) مقــرونا بالتاريــخ وتعطى �أرقاما م�سل�سلة �سنوية  .ويتوىل
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�أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقع
�سندات ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املـــادة ( ) 74
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ي�أتي :
أ� � -أال يجاوز املبلغ امل�صروف ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة .
ب  -يحظر جتزئة �شراء املواد املت�شابهة �أو تنفيذ اخلدمات بق�صد تفادي احلد الأعلى
لل�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية .
ج � -أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم .
ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �صرف بدالت ال�سفر والتدريب ملوظفـي الهيئة مهما
بلغت قيمتها  ،كما يجوز �صرف م�ستحقات املتعاملني فـي الربامج الإذاعية والتلفزيونية
والإخبارية مبا ال يزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املـــادة ( ) 75
ال يجوز �صرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر �إال وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
أ�  -مينح املوظف عند بداية تعيينه �أو التعاقد معه �سلفة فـي حدود راتبني �أ�سا�سيني ،
وبن ــاء على طلـ ــب يقدمـ ــه املوظ ــف �إىل املدي ــر املالـ ــي  ،وا�ستثن ــاء من ذلــك يجوز
مبوافقة نائب الرئي�س منح املوظف �سلفة فـي حدود ن�صف راتبه الأ�سا�سي .
ب  -يتم ال�صــرف �إىل املوظــف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفــة امل�شــار �إليه مبا يفيــد
ت�سلمه قيمة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له .
املـــادة ( ) 76
يتم �سداد ال�سلفة املقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
املنح .
املـــادة ( ) 77
يج ــب عل ــى �أمي ــن اخلزينــة �أو املوظــف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية بكل قطاع �أن يتقدم
�إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما
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بلغ جممــوع ما �صـرف منهــا (� )%40أربعيـن فـي املائة من �إجمالـي قيمتها  .ويجب �أن
يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية بقطاع العمليات الإدارية
واملالية للمراجعــة و إ�عــداد �سن ــد ال�ص ــرف الــالزم بقيمــة املبلــغ املطلــوب لال�ستعا�ضــة بعــد
اعتمــاده مــن اجلهــة املخت�صــة .
املـــادة ( ) 78
عند ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية فـي نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام تقدم امل�ستندات امل�ؤيدة
للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية م�صحوبة مبا ي�أتي :
أ� � -شهادة من البنك املودعة لديه ال�سلفة تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور وك�شف
الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة والر�صيد الدفرتي ب�سجالت التق�سيم الإداري
املعني بالهيئة .
ب � -شهــادة معتمدة من رئي�س القطـ ــاع تو�ضـ ــح ر�صي ـ ــد املبال ـ ــغ املتبقي ـ ــة من ال�سلفة
�سواء كانت بالبنك �أو باخلزينة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
تق�سيم �إداري بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية ر�صيــد املبالــغ املتبقي ــة لديهــا مــن ال�سلفــة
من واقع ال�شهادة املعتمدة .
الفـــرع الثالـــــث
ال�سلـــف امل�ؤقتــــة
املـــادة ( ) 79
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية مت�ضمنا حتديد مبلغ
ال�سلف ــة  ،والغ ــر�ض الــذي ت�صــرف مــن �أجلــه مرفقــا بــه �سنــد �صــرف ال�سلفة با�سم املوظف
املخت�ص بها .
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة الذي تقرره
ال�سلطة املخت�صة و�إخطار التق�سيم الإداري املعني بذلك  ،وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة
املطلوبة يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم الإداري املعني لتعديل قيمته وفقا ملا اعتمدته
ال�سلطة املخت�صة و�إر�ساله �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية .
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وعلى املوظف املخت�ص قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة  ،وذلك
عند ت�سلمها من دائرة ال�ش�ؤون املالية وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة  .وال يجوز
�أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املـــادة ( ) 80
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها ما ي�أتي :
أ�  -ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة �إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
ب � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا لهم طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
�سلفة م�ؤقتة على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة �أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 81
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة �شهريا  ،ف�إذا تبني من اجلرد
انتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا .
و �إذا تب ـيــن وج ـ ــود عجـ ـ ــز فـ ــي الر�صي ـ ـ ــد  ،فيلتـ ــزم املوظ ـ ـ ــف املختـ ـ ــ�ص بال�سلفـ ــة ب�س ــداده ف ــورا ،
وعلى التق�سي ــم الإداري املعن ــي �أن يج ــري التحقيقـ ــات الالزم ــة ملعرف ــة �أ�سبـاب هذا العجز ،
و�إع ــداد تقري ــر ب ــذلك لعر�ض ــه علــى نائب الرئي�س التخاذ مـا ي ــراه ب�ش�أن ــه وفق ــا للقوانيــن
واللوائح املعمول بها  ،و�إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
بنتائج التحقيقات .
الف�صـــل ال�سابــع
اخلزينـــــة
املـــادة ( ) 82
يكون خلزينة الهيئة �أمني  ،ي�صدر بتعيينه قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه  ،ويكون تابعا
مبا�شرة للمدير املايل .
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ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث ي�صدر بتعيينهم وحتديد اخت�صا�صاتهم
قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه على �أن يبا�شر امل�ساعد �أو �أقدم امل�ساعدين حال تعددهم
االخت�صا�صات املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
الخت�صا�صاته  .وي�شرتط فـي �أمني اخلزينة �أو م�ساعده �أن يكون من �شاغلي الوظائف
الدائمة بالهيئة .
البـــاب الرابــــع
اال�ستثمــــار والدخــــل
املـــادة ( ) 83
تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة املالية با�ستثمار �أموالها و�إمكاناتها املادية والب�شرية وفقا
للقواعد التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املـــادة ( ) 84
يجــوز للهيئــة ت�أجيــر معداته ــا وا�ستوديوهاته ــا وفقـ ــا للقــواع ــد الت ــي ي�ص ـ ــدر به ــا ق ـ ــرار
من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املـــادة ( ) 85
ي�ؤول عائد اال�ستثمارات �إىل الهيئة .
املـــادة ( ) 86
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص باال�ستثمار القيام بجميع الأعمال املتعلقة بتحقيق �أهداف
الهيئة ذات الطابع التجاري مبا فـي ذلك الآتي :
�أ  -القي ــام بالإعالن ــات التجاري ــة بالب ــث ال�سمعـي واملرئي والإلكرتوين �أو ب�أي و�سيلة
بث �أخرى من و�سائل الهيئة .
ب  -ت�سويق املواد ال�سمعية واملرئية عن طريق بيعها �أو ت�أجريها .
ج � -أي �أن�شطة ذات طابع ا�ستثماري تتعلق مبجال �أعمال الهيئة .
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املـــادة ( ) 87
للرئيــ�س بعــد موافقــة وزارة املاليــة حتديــد أ�جــور الإعالنــات وبـدل اخلدمـات والت�سهيالت
الفنية والإدارية و�أثمان املواد ال�سمعية واملرئية وبدل ت�أجريها و�أي �أن�شطة �أخرى متار�سها
الهيئة .
املـــادة ( ) 88
للهيئة �صرف عمولة من قيمة العقود ملن �ساهم فـي �إبرامها حل�ساب الهيئة وفقا للقواعد
التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية .
املـــادة ( ) 89
تبــرم الهيئــة عقودهــا مع الغيــر �س ــواء لأغ ــرا�ض اال�ستثمــار �أو ت�أديــة الأعمــال واخلدمــات
باال�ستعانة بنماذج العقود املوحدة  ،وفـي احلاالت التي ال تنطبق عليها هذه النماذج  ،يتم
�إعداد منوذج االتفاقية املقرتح وفقا لطبيعة العقد املطلوب �إبرامه وعر�ضه على الدائرة
القانونية وقطاع العمليات الإدارية واملالية للنظر فـي بنودها القانونية واملالية .
البـــاب اخلامـــ�س
املخــــازن واملنقـــوالت
املـــادة ( ) 90
يكون للهيئة خمزنان  ،خمزن عام  ،والآخر للمواد وقطع الغيار الفنية  ،فـي كل من حمافظة
م�سقط وحمافظة ظفار  ،ويجوز للهيئة �إن�شاء خمازن فرعية مبحافظات ال�سلطنة الأخرى
ح�سب مقت�ضيات احلاجة .
املـــادة ( ) 91
ت�شك ــل جلن ــة لبيــع �أو �شط ــب املنقـ ــوالت برئا�س ــة رئيــ�س قطــاع العمليـ ــات الإداري ــة واملاليـ ــة
�أو رئيـ ــ�س مكـ ــتب الهيئ ــة مبحافظ ـ ــة ظف ــار بح�سـ ــب الأحـ ــوال  ،وع�ضويـ ــة عـ ـ ــدد منا�سـ ـ ــب
من املوظفني على �أن يكون من بينهم امل�س�ؤول املبا�شر عن املخازن  ،ويتم توريد ح�صيلة
البيع �إىل ح�ساب الهيئة مع موافاة وزارة املالية بك�شف بح�صيلة البيع .
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املـــادة ( ) 92
يكون الت�أمني �شامال على ال�سيارات املخ�ص�صة للرئي�س ونائبه و�سيارات النقل اخلارجي ،
ويجوز بقرار من الرئي�س �إ�ضافة �أي ممتلكات ت�ستدعي ال�ضرورة الت�أمني ال�شامل عليها .
البـاب ال�ســـاد�س
ال�سجـــالت والنمـــاذج املاليـــة
املـــادة ( ) 93
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة
كما ت�ضع القواعد املنظمة للقيد فيها  ،واملدد الالزمة حلفظها و�إدخال التعديالت الالزمة
عليها �إذا لزم الأمر  ،مع التقيد بالأحكام وال�ضوابط املعمول بها فـي الدولة  ،على �أن ي�صدر
بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س .
املـــادة ( ) 94
ت�ص ــرف دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �إىل املوظفيــن املالييــن النمــاذج وال�سجالت املاليــة املقــرر
ا�ستخدامه ــا ح�س ــب اخت�ص ــا�ص كل موظ ــف بعد توقيع ــه مبا يفي ــد ت�سلم ــه لها مع حتدي ــد
�أعدادها .
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال
قــــرار
رقـــم خ2016/28/
ب�إ�صــــــدار الئحـــــة تنظيــم
متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �شركــات الت�أميــن
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني رقم خ، 2007/31/
و�إىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني رقم خ، 2011/2/
و إ�لـى قـرار جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ال�صــادر فـي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ
 9مــن يوليــو 2015م ،
و�إلـ ـ ــى موافقـ ـ ــة وزارة املالي ـ ــة بكتابهـ ـ ــا رقـ ـ ــم  :مالي ـ ـ ــة  -ت (/)75754م.ت.د11817/4/1/
بتاريـ ــخ 2015 /10/7م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ف ــي �ش ـ ـ ـ�أن تنظي ـ ـ ــم متطلبـ ـ ــات ترخيـ ـ ـ ــ�ص وكـ ـ ـ ــالء �شركـ ـ ــات الت�أم ـ ـ ـ ـ ــني ب�أحكـ ـ ـ ــام
الالئحـ ـ ــة املرفقـ ـ ــة .
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املــادةالثانيــــة
على اجلهــات املخاطبــة ب�أحكــام هــذا القــرار توفيــق �أو�ضاعهــا فــي مــدة ال تتجــاوز (� )6ستــة
�أ�شهر من تاريخ العمل به  ،وذلك فيما عدا حتقيق ن�سبة التعمني املطلوبة خالل مدة ()3
ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر بقرار من الرئي�س التنفيذي .
املــادةالثالـثــــة
يلغ ــى القــرار رقـم خ 2011/2/امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغــى ك ــل مــا يخال ــف الالئحـ ــة املرفقـ ــة ،
�أو يتعــار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادةالرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :مـن رجــــــــــــــب 1437هـ
املوافـــــق  11 :مـن ابريــــــــــــل 2016م
عبداللـه بن �سالـم بن عبــداللـه ال�ساملـي
الرئيـ�س التنفيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املـال
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الئحـة تنظيـم متطلبـات ترخيـ�ص وكـالء �شركـات الت�أمـني
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبي ــق �أحكام هــذه الالئحة يكون للكلمات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ضــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــة  :الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�شركــــــــــــة � :شركة الت�أمني املرخ�صة من قبل الهيئة .
وكيل الت�أمني  :ال�شخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص املرخ ـ ــ�ص مـ ــن قبـ ـ ــل الهيئـ ـ ـ ــة ملمار�س ـ ـ ــة �أعمـ ــال الوكالـ ـ ـ ــة
ف ــي الت�أميــن  ،واملفــو�ض من قبل ال�شركة ملمار�سة �أعمال الت�أمــني نيابــة
عنها مبوجب االتفاقية املربمة بينهما .
الرتخيـــــ�ص  :الق ـ ــرار ال�صـ ــادر من الهيئـ ـ ــة باملوافقـ ــة علـ ــى مزاول ـ ــة نـ�ش ـ ــاط الوكال ـ ــة
فـي الت�أمني .
املــادة ( ) 2
يتعني على كل من يرغب فـي ممار�سة ن�شاط وكيل الت�أمني �أن يكون �شخ�صا اعتباريا .
املــادة ( ) 3
ال يجــوز لل�شرك ــة توكي ــل �أي �شخ ــ�ص �أو �أكث ــر نياب ــة عنه ــا للقي ــام ب�أعمــال وكيـل الت�أمي ــن
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 4
ي�شتـ ــرط حل�ص ــول ال�شخــ�ص على ترخيــ�ص للقيــام ب�أعمــال وكيــل الت أ�مــني �أن يقــدم طلبــا
علــى النمــوذج الــذي تعــده الهيئــة  ،مرفقــا بــه امل�ستنــدات والبيانــات الآتيـة :
 - 1اال�سم املقرتح لوكيل الت�أمني و�شكله القانوين وعنوانه .
� - 2أ�سماء امل�ؤ�س�سني �شريطة �أن يكونوا عمانيي اجلن�سية .
� - 3إي�صال �سداد ر�سوم درا�سة الطلب .
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 - 4ما يفيـد ب�أن امل�ؤ�س�سني و�أع�ضــاء الإدارة العليــا مل ت�صــدر �ضــد �أي منهــم خــالل
ال�سنــوات اخلم�س ال�سابقة على تقدمي الطلب � ،أحكام ب�إ�شهار الإفال�س �أو بعقوبة
فـي جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو بعقوبة فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص
عليه ــا فـي قوان ــني ال�شركـ ــات التجاريــة �أو التجـ ــارة �أو �س ــوق ر�أ�س الـمال �أو الت�أمني ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 5ن�سخــة مــن �شهــادة القيــد فــي ال�سجــل التجــاري  ،ومنــوذج املفو�ضـيــن بالتوقيــع ،
ون�سخة من �شهــادة االنت�ســاب �إلـى غرفة جتــارة و�صناعة عمان .
 - 6تعهد مكتوب بتدريب جميع العاملني لديه فـي جمال الن�شاط املطلوب ممار�سته .
� - 7صورة طبق الأ�صل معتمدة من ال�شركة من االتفاقية املربمة بينه  ،وبني ال�شركة .
� - 8أي ا�شرتاطات �أو بيانات �أو م�ستندات تطلبها الهيئة .
 - 9يقدم ما يفيد الآتي :
أ� �	-أن يكون جميع العاملني لدى الوكيل من املواطنني العمانيني .
ب �	-أن يكــون القائــم علــى �إدارة مكتــب وكيــل الت�أميــن حا�صــال علــى م�ؤهــل علمــي
ال يق ــل ع ــن دبل ــوم التعلي ــم العــام  ،وخبـ ــرة ال تقــل ع ــن عـام ف ــي جمــال الت�أمـيــن ،
�أو اجتيــاز برنامج تدريبي خا�ص بالت�أمني من �إحدى اجلهات املتخ�ص�صة .
ج � -أن يجتاز القائم على �إدارة مكتب وكيل الت�أمني االختبار الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 5
تتولــى الهيئـة قيــد طلـب الرتخي ــ�ص فــي �سج ــل خ ــا�ص تع ــده لذلـك  ،والت�أ�شري عليه برقم
وتاريــخ ا إليــداع  ،وت�سليــم مقــدم الطلــب �إي�صــاال يت�ضمــن ا�سـم طالب القيد واملو�ضوع ورقم
الت�سجيل وتاريخه وبيانا بامل�ستندات املرفقة به .
وفــي جميـع ا ألحــوال  ،يجــوز للهيئــة ا�ستيفــاء �أي بيانــات �أو م�ستنــدات تراهــا الزمــة للبــت
فـي الطلـب  ،وذلـك خـالل ا ألجـل الـذي حتـدده  ،وفــي حالة عدم تقدمي هذه البيانات خالل
الأجل املطلوب  ،يعد الطلب ملغى .
وت�صدر الهيئة الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء ر�سوم الرتخي�ص املقررة .
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املــادة ( ) 6
تعد االتفاقية بني ال�شركة  ،ووكيل الت�أمني باللغتني ( العربية والإجنليزية )  ،وعلى ورق
ال�شركة  ،على �أن تت�ضمن حقوق والتزامات الطرفني  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1نوع الن�شاط الذي يجوز لوكيل الت�أمني ممار�سته بالنيابة عن ال�شركة .
 - 2املهام التي يتوجب على وكيل الت�أمني القيام بها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -تعريف طالب الت�أمني بالعرو�ض واخلدمات التي تقدمها ال�شركة .
ب  -ت�سلم طلبات الت�أمني �أو طلبات جتديد وثائق الت�أمني �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها .
ج  -ت�سلم �أق�ساط وم�ساهمات الت�أمني .
د  -الإجابة على ا�ستف�سارات طالب الت�أمني �أو امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد .
هـ  -ت�سلــم وحتويــل املرا�ســالت املتبادلــة بيــن ال�شركة وامل�ؤمن لهم وامل�ستفيدين
من وثائق الت�أمني ب�ش�أن مطالبات التعوي�ض .
و  -تقدمي امل�ساعدة للم�ؤمن له �أو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�شركة .
 - 3مدة االتفاقية مبا ال يجاوز ( )5خم�س �سنوات مع ذكر تاريخ بدء �سريان االتفاقية ،
وتاريخ انتهائها  ،واحلاالت املوجبة لإنهائها .
 - 4مواقع الفروع امل�صرحة لوكيل الت�أمني من قبل ال�شركة .
� - 5إجراءات العمل  ،و�إجراءات الرقابة لدى وكيل الت�أمني .
� - 6آلية �إخطار ال�شركة بالأعمال التي قام بها وكيل الت�أمني  ،ومدة الإخطار بكل عمل .
� - 7آلية تدريب موظفي وكيل الت�أمني .
 - 8العموالت امل�ستحقة لوكيل الت�أمني  ،وكيفية احت�سابها .
 - 9تعهد وكيل الت�أمني بااللتزام بكافة املتطلبات القانونية للقيام بعمله .
 - 10ال�سماح لل�شركة باالطالع على دفاتر و�سجالت وكيل الت�أمني ومراجعتها .
 - 11التزام وكيل الت�أمني بتحويل �أق�ساط وم�ساهمات الت�أمني �إىل ح�ساب ال�شركة .
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 - 12بيــان الإجــراءات الوقائيــة لتفــادي �أي جتــاوزات �أو خمالفــات قانونيــة ف ــي �أعم ــال
وكيــل الت�أميــن .
� - 13أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 7
ي�صــدر الرئي�س التنفيذي للهيئة ق ــرارا بالرتخي ــ�ص خ ــالل ( )30ثالثي ــن يومــا مــن تاريــخ
ا�ستيفاء ال�شروط وامل�ستندات  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون �إ�صدار الرتخي�ص قرارا
بالرف�ض .
املــادة ( ) 8
يقيد وكيل الت�أمني فـي �سجل وكالء �شركات الت�أمني  ،وي�سلم �شهادة معتمدة تثبت قيده .
املــادة ( ) 9
يكــون الرتخيــ�ص لـذات املــدة املحــددة فـي االتفاقيــة املربمــة بيـن ال�شركة  ،ووكيل الت�أمني ،
ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه وكيل الت�أمني  ،وفــق النمــوذج الــذي تع ــده الهيئــة
لذلك قبل �شهر على الأقل من تاريخ انتهائه .
املــادة ( ) 10
يجــوز بعـد م�ضـي عــام علـى تاريـخ �صـدور الرتخي�ص لوكيل الت�أمني فتح فرع �أو �أكرث  ،مبا
ال يتجــاوز عـ ــدده ( )5خم�سـ ــة �أفـ ــرع  ،وذل ــك بع ــد موافقـ ــة الهيئ ـ ــة  ،وفقـ ــا للنمـ ـ ــوذج الــذي
تع ــده لذل ــك .
املــادة ( ) 11
على وكيل الت�أمني وفروعه االلتزام مبا ي�أتي :
� - 1إخطار الهيئة عند �شغور مركز �أي من القائمني على �إدارته .
 - 2الإ�شـارة فــي جميــع الأوراق وامل�ستندات والإي�صاالت والإنذارات التي ت�صــدر عنـه ،
�إىل رقم ت�سجيله فـي ال�سجل التجاري و�سجل وكالء �شركات الت�أمني .
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 - 3و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز ووا�ضح مبقر عمله .
� - 4إخطــار الهيئــة ب ـ�أي تعديــل يطــر�أ فـي البيانــات املقيــدة فـي �سجــل وكــالء �شركــات
الت�أميــن �أو امل�ستنــدات املرفقـ ــة بهـ ــا  ،وال يعتــد بهــذه التعديــالت �إال بعــد اعتمادهــا
م ــن قبــل الهيئ ــة .
 - 5االحتفــاظ بدفاتــر و�سجــالت منظمــة ح�ســب الأ�صــول  ،يتــم فيهــا تدويــن وحفــظ
البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها  ،مبا فـي ذلك الآتي :
أ�  -ن�سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني ال�شركة .
ب  -املرا�سالت اخلا�صة ب�أعماله .
ج � -سج ــل لوثائــق الت�أميــن التــي ي�صدرهــا بالنيابــة عــن ال�شركــة عــن كـل ن�شـاط
مـن �أن�شطـة الت�أميـن واملزايـا وال�شـروط اخلا�صـة بكـل وثيقـة .
د  -ن�ســخ مـ ــن م�ستن ـ ــدات القب ـ ــ�ض وال�ص ــرف والقيـ ـ ــد والت�سوي ــات وغي ـ ــر ذلـ ــك
مــن املعامــالت املالي ــة اخلا�صــة ب�أعمال ــه .
املــادة ( ) 12
على وكيل الت�أمني التقيد بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ،وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1االلتزام بالنزاهة فـي جميع ت�صرفاته و�أعماله .
� - 2إي�ضاح م�ضمون الت�أمني وحدود التغطية وا�ستثناءاتها و�إجراءاتها ب�صورة كاملة
لطالب الت�أمني .
 - 3بيان �سعر الت�أمني لطالب الت�أمني ب�صورة دقيقة ومطابقة ملـا تعتمده ال�شركة .
 - 4عــدم تقا�ضـي �أي عمــوالت �أو �أتعــاب مــن طالــب الت�أميــن �أو امل ؤ�مــن ل ــه �أو امل�ستفي ــد
من وثيقة الت�أمني .
 - 5التعامــل ب�سريــة مع جميــع البيانــات واملعلومــات وامل�ستنــدات التــي يح�صــل عليهــا
�أو يحوزها مبنا�سبة عمله  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة للمحافظة على �سريتها .
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 - 6بيان �أهمية الإف�صاح لطالب الت�أمني عن املعلومات الأ�سا�سية عند تقدمي طلب
الت�أميــن والنتائــج املرتتبــة علــى �إخفــاء �أو عــدم دقــة �أي بيانــات يذكرهــا ف ــي ذلــك
الطلب  ،و�أن يو�ضــح لطالــب الت�أمــني م�س�ؤوليتــه عن جميع البيانات واملعلومات
الواردة فـي طلب الت�أمني .
 - 7بيـان الإجـراءات التـي يجـب علـى العميــل القيــام بها ف ــي حالة وقوع اخلطر امل�ؤمن
عليه .
املــادة ( ) 13
تلتزم ال�شركة بالآتي :
 - 1القيــام بالتدقيـ ـ ــق علــى �أعمــال وكي ـ ــل الت�أميـ ــن وفروع ـ ــه  ،للت أ�ك ـ ــد مـ ــن التزامـ ـ ــه
بالقواني ـ ــن واللوائ ــح والق ــرارات املنظم ــة لعمل ــه .
 - 2مراجعـ ــة �إجـ ــراءات العمـ ــل و�إجـ ــراءات الرقابـ ــة لـ ــدى وكي ــل الت�أميـ ــن مـ ــرة عل ـ ــى
الأق ــل فـي ال�سن ــة .
 - 3تعوي�ض حملة الوثائق عن الأ�ضرار الناجتة ب�سبب �إهمال وكيل الت�أمني �أو تق�صريه .
� - 4إخطار الهيئة فورا بخطاب ر�سمي فـي حالة �إلغاء االتفاقية مع وكيل الت�أمني .
املــادة ( ) 14
يحظر على وكيل الت�أمني الآتي :
� - 1أن يكون وكيال لأكرث من �شركة .
� - 2أن يعمل ك�سم�سار ت�أمني �إىل جانب عمله كوكيل ت�أمني .
� - 3أن يوكل غريه مبمار�سة �أعمال الت�أمني املوكلة �إليه من قبل ال�شركة �أو بجزء منها .
� - 4أن ي�سم ــح للقائمي ــن علــى �إدارته بالعم ــل لــدى �أي �شرك ــة � ،أو �أن تكـ ــون لأي منه ــم
�صلــة بوكيــل ت�أميــن آ�خــر .
 - 5تقدمي معلومات �أو بيانات غري �صحيحة للعميل عن �أي �شركة �أخرى .
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املــادة ( ) 15
يحظــر على ال�شركة ت�سليم �أي �أختام �أو وثائق لأي �شخ�ص �إال بعد التحقق من ح�صوله
على ترخي�ص من الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وح�سابات ومعامالت وكالء الت�أمني و�إجراء التحقيقات الالزمة
فـي املخالفات املرتكبة  ،و�إيقاع اجلزاءات املنا�سبة وفق �أحكام قانون �شركات الت�أمني امل�شار
�إليــه  ،كمــا يجــوز لهــا تعييــن جه ــة خارجي ــة للتدقيــق علــى دفاتــر وكيــل الت�أميــن و�سجالتــه
على ح�سابــه  ،وعليــه التعــاون معهــا وتوفيــر جميع املعلومــات والبيانــات ال�ضرورية لها ،
على �أن تعامل تلك البيانات واملعلومات ب�سرية تامة .
املــادة ( ) 17
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب وكيل الت�أمني  ،وبعد احل�صول على موافقة ال�شركة كتابيا .
� - 2إذا مت �إلغاء ترخي�ص ال�شركة التي يرتبط معها وكيل الت�أمني .
� - 3إذا مت �إلغاء االتفاقية املربمة بني وكيل الت�أمني  ،وال�شركة .
املــادة ( ) 18
مـع عـدم ا إلخـالل بنـ�ص املــادة ( )17من هــذه الالئحــة  ،يجوز للهيئة اتخاذ �إجراء �أو �أكرث
من الإجراءات الآتية فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة :
 - 1الإنـ ـ ــذار .
 - 2توقيع غرامة مالية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
� - 4إلغــاء الرتخي ــ�ص .
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ويجب على الهيئة فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي البند (� )4إنذار املخالف ب�أ�سباب املخالفة ،
ومنحه �أجال لت�صحيحها .
املــادة ( ) 19
ت�ستوف ـ ــي الهيئـ ــة الر�س ــوم الآتيـ ـ ـ ــة :
م

الر�ســــــــــم

مقـــــدار الر�ســـــم

1

ر�سـ ــم درا�سـ ــة طل ـ ــب الرتخي ـ ــ�ص

()300
ثالثمائــة ري ــال عمانــي .

2

ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الرتخي ـ ـ ـ ـ ــ�ص

()500
خم�سمائــة ريــال عمانــي .

3

ر�ســم جتدي ــد الرتخي ــ�ص

()500
خم�سمائــة ريــال عمانــي .

4

ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ــم فتـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرع

()200
مائتـ ـ ــا ريـ ـ ــال عمانـ ـ ــي .

5

ر�س ــم تعديـ ــل البيانـ ــات

()20
ع�شـ ــرون ريـ ـ ــاال عماني ــا .

6

ر�سم طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

()10
ع�شـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيــة .

7

ر�س ــم طلــب �ص ــور �أو م�ستخرجـ ــات

()10
ع�شـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيــة .
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الهيئـة العامـة للطيـران املدنـي
قـــرار
رقـــم 2016/54
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/43ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للطريان املدين ،
و�إىل موافق ــة جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة العامـ ــة للطيـ ــران املدنـ ــي فـي اجتماعـ ــه رق ـ ــم 2015/4
بتاريخ  15من دي�سمرب 2015م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للطريان املدين املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من جمادى الثانية 1437هـ
املـوافـــــق  4 :من ابريــــــــــــــــــــــــل 2016م
د � .أحمــــد بن حممــــد بن �سـالــم الفطيـ�سي
وزير النقل واالت�صاالت
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
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الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي
البـاب الأول
تعاريـــف
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة  ،يكـ ــون للكلم ـ ــات والعب ـ ــارات الآتيــة املعنــى املبيـن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الهيئــة :الهيئة العامة للطريان املدين .
 املجلــ�س :جمل�س �إدارة الهيئة .
 الرئيـ�س التنفيـذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 املديــر العــام :املدير العام خلدمات الإ�سناد بالهيئة .
 املديــر املالــي :مدير الدائرة املالية بالهيئة �أو مدير دائرة خدمات الإ�سناد مبكتب الهيئة فـي
حمافظة ظفار بح�سب احلال .
 املوظفـون املاليـون :املحا�سبون واملدققون الداخليون واملراجعون و�أمناء اخلزائن وحاملو ال�سلف
بنوعيها وكتبة ال�ش�ؤون املالية و�أمناء املخازن و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
 املفـو�ض بالإنفـاق :الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه .
 اجلهـة املخت�صـة بال�شـ�ؤون املاليـة :الدائرة املالية بالهيئة  ،ودائرة خدمات الإ�سناد مبكتب الهيئة فـي حمافظة ظفار .
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 التق�سيـم الإداري املختـ�ص بالتدقيـق الداخلـي :التق�سيــم املختــ�ص بالتحقــق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائــح والقــرارات
ال�ساريــة  ،واقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
 امليزانيـــة :الربنامج املايل املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
 احل�سـاب اخلتامـي :املوارد واال�ستخدامات الفعلية عن ال�سنة املالية املنتهية موزعة ح�سب ت�صنيف
امليزانية  ،بالإ�ضافة �إىل املركز املايل للهيئة فـي نهاية ال�سنة املالية .
 التق�سيـم الإداري املختـ�ص بال�شـراء :دائــرة اخلدمــات الفنيــة بالهيئــة ودائــرة خدمــات الإ�سنــاد مبكتــب الهيئــة فـي
حمافظــة ظفار � ،أو �أي تق�سيم �إداري �آخر خمت�ص بال�شراء والتعاقد بالهيئة  ،يبا�شر
االخت�صا�صات نف�سها �أو جزءا منها .
 �أمــر ال�شــراء :النموذج الذي ي�ستخدمه التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء لتكليف �أي مورد -
�سواء كــان جهــة حكوميــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو �شركة �أو فردا  -بتوريد �سلع �أو �أداء خدمــات
للهيئــة  ،وقد يكون يدويا �أو عن طريق ال�شبكة املعلوماتية العاملية  ،وتعترب ال�شروط
امللحقة به جزءا ال يتجز أ� من �شروط التعاقد .
البـاب الثانـي
ال�صالحيـات واالخت�صا�صـات املاليـة
الف�صـل الأول
ال�صالحيـات واالخت�صا�صـات املاليـة للمجلـ�س
املـــادة ( ) 2
يتوىل املجل�س ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية الآتية :
أ�  -اعتماد الالئحة املالية للهيئة ونظمها املالية واملحا�سبية  ،بعد موافقة وزارة املالية .
ب  -اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وح�سابها اخلتامي قبل رفعه �إىل وزارة
املالية .
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ج  -حتديد قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ،
وي�صدر بها قرار من رئي�س املجل�س  ،بعد موافقة وزارة املالية .
د � -إقرار خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة .
هـ  -اعتمـ ــاد تقاريـ ــر التدقيـ ــق املال ــي والإداري عــن �أعمـ ــال الهيئ ـ ــة  ،وفـ ـ ــق القواعـ ــد
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
الف�صل الثاين
ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية للرئي�س التنفيذي
املـــادة ( ) 3
الرئي�س التنفيذي هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة  ،وعن الإ�شراف على الأعمال املالية فـي
الهيئة  ،وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،وعن �إ�صدار �سندات ال�صرف طبقا للقوانني
واللوائح والقرارات املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية ال�سنوية للهيئة ،
وله �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 4
يتوىل الرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة  ،وفقا للقوانني والنظم
الإداري ــة واملالي ــة املعم ــول بهــا فـي اجلهــات احلكوميــة  ،ويبا�شــر على الأخــ�ص ال�صالحيــات
الآتية :
أ�  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي للهيئة .
ج  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
د  -اعتمــاد �سن ــدات ال�صــرف بعـ ــد الت�أكـ ــد من توافـ ــر ال�شـ ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية الالزمة .
هـ  -اقرتاح خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة  ،ودرا�سة التقارير الدورية عن �أعمال
الهيئة  ،قبل عر�ضها على املجل�س .
و  -اقرتاح قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ،
ورفعها �إىل املجل�س .
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الف�صل الثالث
ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية للمدير العام
املـــادة ( ) 5
املديـ ـ ــر الع ــام هــو امل�سـ ـ�ؤول أ�م ــام الرئي ـ ــ�س التنفي ـ ــذي عن تنفيـ ــذ �أحكـ ــام ه ــذه الالئح ــة ،
وعن متابعــة الأعمـال املالية فـي الهيئــة  ،وع ــن �سالمــة الإج ــراءات اخلا�صـ ــة بها  ،ويبا�شــر
 على الأخ�ص  -ال�صالحيات الآتية :�أ  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها  ،واتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ب  -التحق ـ ــق من اتخـ ـ ــاذ االحتياط ـ ــات الكافيـ ــة  ،والإجـ ــراءات الالزم ـ ــة للمحافظ ـ ــة
على �أموال الهيئة .
ج  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
د  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
هـ  -التحقق من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية .
و  -درا�سة التقارير والبيانات املقدمة �إليه من املخت�صني بالهيئة  ،قبل عر�ضها على
الرئي�س التنفيذي .
ز  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة
له .
ح  -اعتمـ ــاد �سنـ ــدات ال�صـ ــرف بعد الت�أك ــد من تواف ــر ال�ش ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له .
ط  -متابعة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك .
ي  -الإ�شراف على �إعداد التقارير الدورية عن �أعمال الهيئة  ،وعر�ضها على الرئي�س
التنفيذي .
ك  -متابعة تنفيذ �إعداد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي  ،وعر�ضها على الرئي�س
التنفيذي .
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ل  -اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على اللوائح والنظم املالية واملحا�سبية  ،بالتن�سيق
مع املدير املايل والتق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من الرئي�س التنفيذي .
الف�صل الرابع
ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية للمدير املايل
املـــادة ( ) 6
املدير املايل هو امل�س�ؤول عن كافة الأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات الهيئة
ومعامالتها املالية وقيدها فـي ال�سجالت اخلا�صة بها  ،وتنفيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي
املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ب  -حت�صي ــل الإيرادات فـي مواعيدها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،واتخاذ
كافــة ال�سبــل وا إلجــراءات الالزمــة لتح�صيلهــا فـي مواعيدهــا قبل انتهــاء ال�سنــة
املالية .
ج  -قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
د  -التحقق من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ،
و�أنه قد مت توجيهها �إىل الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
هـ  -مراجعة �سندات ال�صرف  ،للت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية
امل�ؤيدة لل�صرف .
و  -اعتماد �سندات ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له  ،بعد اعتمادها
من قبل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي .
ز  -ا�ستكمال �إجراءات حتويل املبالغ امل�ستحقة مبوجب �سندات ال�صرف �إىل م�ستحقيها .
ح  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود  ،بعد التحقق من توافر ال�شروط القانونية
واملالية واملحا�سبية الالزمة فـي حدود ال�صالحيات املالية املقررة له .
ط  -ت�سويــة ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريــخ املحــددة لذلك  ,وفقا لأحكــام هذه
الالئحة .
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ي � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ك � -إعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة .
ل  -اتخاذ �إجراءات الت�أمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة �ضد جميع
الكوارث والأخطار .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها .
الف�صل اخلام�س
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي
املـــادة ( ) 7
يخت�ص التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي ب�صفة �أ�سا�سية بالتحقق من تطبيق
�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف
عليها  ،كما يخت�ص باقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
املـــادة ( ) 8
يبا�شــر التق�سيــم الإداري املختــ�ص بالتدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتــه املقــررة له  ،مبقت�ضى
القوانيــن وغريهــا من اللوائــح والقــرارات ال�صــادرة فـي هذا ال�شـ ـ�أن  ،وفقا لربنامــج تدقيــق
�سنوي يعتمده الرئي�س التنفيذي قبل بداية كل �سنة مالية .
وتخ�ضع كافة القيود املحا�سبية �سواء فيما يتعلق مب�صروفات الهيئة �أو �إيراداتها �أو الأموال
الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها  ،وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق الداخلي .
وال يجــوز للتق�سيــم الإداري املختــ�ص بالتدقيــق الداخلي �إجازة �أي �سند �صــرف لالعتمــاد ،
�إذا تبيــن �أنه ينط ــوي على خمالف ــة لأحكام القوانيــن واللوائــح والنظــم املاليـة املعمول بهــا
�أو للعقود واالرتباطات ال�سارية .
املـــادة ( ) 9
يتولــى التق�سي ـ ــم الإداري املختـ ـ ــ�ص بالتدقيـ ـ ــق الداخل ــي �إع ــداد تقاريـ ــر دوري ـ ــة تع ـ ــر�ض
على الرئيــ�س التنفيــذي  ،تت�ضمــن نتائــج التدقيــق والفحــ�ص واملخالفــات املاليــة و�أ�سبابهــا
واقرتاح و�سائل تالفيها  ،ويتم �إخطار املدير العام واملديرين املعنيني بالهيئة بن�سخة منها ،
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لإجراء التعديــالت �أو الت�صحيحــات الالزمة  ،والعمل على تالفيها م�ستقبال  ،كما يتوىل
درا�سة املالحظات الواردة فـي تقارير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،بالتن�سيق مع
التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة .
املـــادة ( ) 10
يجب على موظفـي اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية تقدمي القيود وامل�ستندات وال�سجالت
املالي ـ ــة �إىل التق�سيــم الإداري املختـ ــ�ص بالتدقيـ ــق الداخلــي لتدقيقهــا  ،كم ــا يج ــب تزوي ـ ــد
املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية عند طلبها .
الباب الثالث
النظام املايل واملحا�سبي بالهيئة
الف�صل الأول
امليزانية
الفرع الأول
م�شروع امليزانية
�أوال � :أ�س�س �إعداد م�شروع امليزانية :
املـــادة ( ) 11
تقوم الهيئة ب�إعداد م�شروع ميزانيتها فـي �إطار النظم التي ت�صدر من وزارة املالية  ،وحتت
�إ�شراف الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 12
ت�شك ــل بق ــرار من الرئي ــ�س التنفيـ ــذي جلنـ ــة  ،برئا�س ــة املديـ ــر الع ــام  ،تخت ــ�ص بالإ�شـ ــراف
على �إعــداد م�شــروع امليزانيــة  ،وبعد مناق�شـ ــة م�شــروع امليزانيــة مع التق�سيمــات الإداري ــة
املخت�صة فـي الهيئة  ،يعر�ض الرئي�س التنفيذي م�شروع امليزانية على املجل�س العتماده
قبل نهاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة ال�سابقة مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية .
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املـــادة ( ) 13
يراعــى عن ــد �إع ــداد م�ش ــروع امليزاني ــة �أن ت�شم ــل تقدي ــرات املــوارد واال�ستخدام ــات كاف ــة
التق�سيمات الإدارية للهيئة .
املـــادة ( ) 14
يتبع فـي �إعداد م�شـروع امليزانية �أ�سا�س اال�ستحقاق  ،بحيث حتمل كل �سنة مالية مبا يخ�صها
من م�صـروف �أو �إيراد ب�صـرف النظر عن ال�سنة املالية التي يتم فيها الإنفاق �أو التح�صيل .
املـــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن م�شروع امليزانية كافة املوارد واال�ستخدامات  ،وال يجوز تخ�صي�ص مورد
معني ملواجهة �إنفاق حمدد �إال فـي الأحوال التي ي�صدر بها مر�سوم �سلطاين � ،أو التي تكون
تنفيذا التفاقيات التزمت الهيئة بها .
املـــادة ( ) 16
ت�صنــف امليزانيــة �إىل أ�بــواب وف�صــول وبنــود ومواد  ،وفقا للت�صنيــف الذي يعتمده املجلــ�س ،
وفـي جميع الأحوال  ،يراعى فـي الت�صنيف ما ي�أتي :
 - 1املوارد املالية للهيئة  ،وت�شمل ما ي�أتي :
أ�  -االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
ب  -ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة  ،مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -عوائد �أموال الهيئة .
د  -املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها  ،وفقا للقوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
هـ � -أي موارد �أخرى يحددها املجل�س  ،ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
 - 2اال�ستخدامات  ،وت�شمل ما ي�أتي :
أ�  -امل�صروفات اجلارية .
ب  -امل�صروفات الر�أ�س مالية  ،وت�شمل  :امل�صروفات غيـر املرتبطة بامل�شروعات ،
وتكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
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املـــادة ( ) 17
يراعى فـي إ�عــداد تقديــرات امليزانيــة النتائج الفعلية  ،لتنفيــذ امليزانيــات ال�سابقــة ونتائج
املتابع ــة املالي ــة فـي ال�سنــة ال�سابقــة  ،واملقاييــ�س والأمن ــاط الكمي ــة واملالي ــة  ،والدرا�س ــات
والأبحاث العلمية واالقت�صادية التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف  ،وامل�شروعات التي تتقرر
فـي اخلطة ال�سنوية والقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
ثانيا � :أ�س�س تقدير املوارد :
املـــادة ( ) 18
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية ما ي�أتي :
أ�  -اال�سرت�شاد باملوارد التي مت حت�صيلها خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
ب  -الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير نتيجة
التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة واملتوقع حت�صيله
من املوارد املت�أخر حت�صيلها عن الأعوام ال�سابقة  ،والعائد من الر�سوم واملبالغ
التي تتقا�ضاها الهيئة  ،مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ت�أثيـر القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية على امليزانية اجلاري العمل بها  ،وما
يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
هـ  -التـزام الدقة والبعد عن املغاالة فـي التقدير .
و  -مراعــاة جميـع العوامل التي ت�ؤثـر فـي اجتـاه الإيـراد  ،كالعوامـل االقت�صاديــة
واالجتماعية .
ز  -يجب تقدير املوارد كاملة دون ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
ثالثا � :أ�س�س تقدير اال�ستخدامات :
 - 1امل�صروفات اجلارية :
املـــادة ( ) 19
يراعى فـي تقدير امل�صروفات اجلارية ما ي�أتي :
أ�  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
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ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
ج  -ت�أثيــر القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها ،
وما قد يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
املـــادة ( ) 20
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدالت وامل�ستحقات املالية الأخرى
جلميع املوظفني والعاملني بالهيئة  ،وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي املعتمد .
ج  -ح�ساب التعديالت الوجوبية فـي الرواتب والأجور املرتتبة على �صدور مرا�سيم
�سلطانية � ،أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو اال�ستثنائية �أو املكاف�آت �أو التـرقيات .
د � -إي�ضاح املبـررات الالزمة بالن�سبة للزيادة غيـر الوجوبية فـي الرواتب والأجور .
املـــادة ( ) 21
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
�أ  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س
حجم الن�شاط امل�ستهدف واملعدالت النمطية املو�ضوعة مع اال�سرت�شاد مبعدالت
اال�ستهالك خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني  ،واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة
املالية اجلارية .
ب � -أن يت�ضمن تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية ما حتتاجه امل�شروعات اجلديدة للهيئة
والتي تتم  ،وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج  -ح�ساب الكميات املتوقع توافرها باملخازن عند بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
املـــادة ( ) 22
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
�أ  -يقدر بند الإيجار وفقا ملا ت�ست�أجره الهيئة من �أرا�ض �أو مبان  ،ويرفق بيان بهذه
الأرا�ضي واملباين مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها  ،وتاريخ بداية ونهاية
عقد الإيجار .
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ب  -يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�سا�س العقود القائمة واملتوقع ا�ستمرارها
ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة  ،ويقت�صر
التقدير على العقود املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة بتنفيذ
جتهيز امل�شروعات .
ج � -أن يك ــون الت�أميــن على �أم ــوال الهيئ ــة  ،وفقــا للقواع ــد املعم ــول بها فـي اجله ــات
احلكومية .
 -2امل�صروفات الر�أ�س مالية :
املـــادة ( ) 23
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شـراء الأ�صـول الثابتـة  ،كالأثـاث واملعـدات للمكاتـب وامل�ساكــن وال�سيــارات وو�سائــل النقــل
والآالت واملعدات وغريها .
ويراعـى عند تقدي ــر االعتم ــادات الالزمة لتلـك امل�صروف ــات ح�س ــاب مدى التو�س ــع املنتظ ــر
فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل ال�سنة املالية مو�ضع
التقدير  ،مع الأخذ فـي احل�سبان العمر الإنتاجي لهذه الأ�صول ح�سب �أنواعها املختلفة .
املـــادة ( ) 24
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
�أ  -تقدير امل�شروعات اجلاري تنفيذها  ،وفقا للعقود املوقعة وبرنامج التنفيذ خالل
ال�سنة املالية حمل التقدير .
ب  -تقدير تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة
التقدير .
الفرع الثاين
تنفيذ امليزانية
املـــادة ( ) 25
تبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل �سنة  ،وتنتهي فـي اليوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .
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املـــادة ( ) 26
فـي حال عدم �إقرار ميزانية الهيئة قبل بداية ال�سنة املالية  ،ي�ستمر الإنفاق باعتمادات
�شهرية ي�صدر الرئي�س التنفيذي ب�ش�أنها �سندات �صرف بن�سبة ( )12/1من ميزانية ال�سنة
املالية ال�سابقة ملواجهة النفقات املتكررة  ،على �أن ت�سدد املبالغ التي �أنفقت على هذا الوجه
من امليزانية اجلديدة بعد �إقرارها .
املـــادة ( ) 27
ال يعفـي اعتماد امليزانية من وجوب االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول
بها � ،سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه تنفيذ امليزانية من
�إجراءات .
املـــادة ( ) 28
يجوز للرئي�س التنفيذي جتاوز بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النقل من بند �إىل �آخر ،
�أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال  ،وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة .
ب � -أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر ،
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�شروع .
ج  -جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شــروع �إمنائي فـي حدود ( )%10ع�شــرة
باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي خطة التنمية بعد موافقة وزارة املالية ،
وتعر�ض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة على املجل�س .
ويجوز للرئي�س التنفيذي طلب اعتمادات �إ�ضافية من وزارة املالية فـي غري الأحوال الواردة
فـي هذه املادة .
الف�صل الثاين
املوارد والرقابة على حت�صيلها
املـــادة ( ) 29
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة .
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املـــادة ( ) 30
يتم حت�صيل املوارد نقدا �أو ب�شيكات م�ستحقة الدفع �أو ب�أي �آلية �أخرى  ،ووفقا للأنظمة
الإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة .
ويجوز قبول خطابات ال�ضمان التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�سلطنة ل�ضمان �سداد
املوارد امل�ستحقة .
املـــادة ( ) 31
يجب على اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة  ،اتباع ما
ي�أتي :
�أ � -إ�صدار �إي�صال ر�سمي على النموذج املعتمد عن كل مبلغ يتم حت�صيله  ،ويجب �أن
يكون الإي�صال خمتوما بخامت الهيئة .
ب  -ا�ستيفـ ــاء الإي�ص ــال لكافة البيان ــات املطلوب ــة  ،وقيد املبالغ التي يتم حت�صيله ــا
بالأرقام واحلروف  ،وفـي حال وجود اختالف بينهما  ،يعتد باملبلغ املقيد باحلروف .
ج  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صـة لذلك  ،وفقا للإجــراءات املعمــول
بها فـي الهيئة .
د � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 32
ال�شيكات املرجتعة من امل�صارف لعدم �صرفها لأي �سبب من الأ�سباب ال ت�ستبعد قيمتها من
احل�سابات التي قيدت فيها  ،بل تقيد فـي ح�ساب معلق حتت ا�سم “�شيكات مرجتعة“ بر�سم
التح�صيــل  .وعلى اجلهــة املخت�صــة بال�ش ـ�ؤون املالية اتخاذ الإجــراءات الالزمــة لتح�صيــل
مبالغ ال�شيكات املرجتعة فورا .
املـــادة ( ) 33
يجــب عند �إلغــاء �إي�صــال لأي �سبــب  ،الت�أ�شري على جميع الن�ســخ بكلمــة (ملغى)  ،وحفــظ
جميع الن�سخ امللغاة فـي دفرت الإي�صاالت املعد لهذا الغر�ض .
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املـــادة ( ) 34
دفاتر الإي�صاالت الر�سمية هي دفاتر مالية ذات قيمة  ،وتكون عهدة لدى املحا�سب املخت�ص
باجلهــة املخت�صــة بال�ش ـ�ؤون املاليــة  ،ويجب  -فـي حالة تغييــر املحا�ســب � -إعــداد حم�ضــر
لت�سليم العهدة ملن يخلفه  ،ويعتمد املح�ضر من قبل املدير املايل .
املـــادة ( ) 35
جتري اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مقارنة ن�صف �سنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية
املعتمدة  ،وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة امل�شار �إليها  ،وتعد تقريرا يو�ضح
�أ�سباب الزيادة �أو العجز  ،مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد
الفعلية .
املـــادة ( ) 36
حتتفظ اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل يتم حت�صيلها من
املوارد خالل ال�سنة املالية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة
التالية  ،ويجب عليها متابعة حت�صيلها والت�أ�شري بال�سجل املخ�ص�ص لذلك مبا يفيد �إمتام
التح�صيل فعال  ،كما تعد تقريرا ن�صف �سنوي مبا مت حت�صيله من هذه املبالغ  ،ويتم
عر�ضه على الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 37
تقوم اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية بدرا�سة �أ�سباب تعذر حت�صيل املوارد  ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها  ،و�إعداد تقرير بذلك  ،وعر�ضه على الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 38
تودع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف .
املـــادة ( ) 39
تقيد النفقات امل�سرتدة على النحو الآتي :
�أ  -باال�ستبعاد من البند الذي �صرفت منه � ،إذا مت ال�صرف واال�سرتداد خالل �سنة
مالية واحدة .
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ب  -بالإ�ضافة حل�ساب املوارد الأخرى �إذا كانت قد �صرفت خالل �سنة مالية �سابقة ،
ومت اال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية .
وفـي احلالتني  ,يجب ذكر رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املـــادة ( ) 40
يلتزم كل من ت�سبب بخطئه العمدي �أو �إهماله اجل�سيم فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه حق
برد قيمتها �إىل الهيئة .
الف�صل الثالث
النفقات والرقابة على �صرفها
املـــادة ( ) 41
يتوىل الرئي�س التنفيذي �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ,مبا
ي�أتي :
أ� � -أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق  ،والوظيفة التي ي�شغلها كل منهم  ،وحدود ال�صالحية
املخولة لكل منهم  ،ومناذج توقيعاتهم .
ب � -أي تعديل فـي �أ�شخا�ص املفو�ضني بالإنفاق �أو حدود �صالحياتهم .
املـــادة ( ) 42
يتوىل املف ــو�ض بالإنفاق االرتباط بقيم ــة امل�شرتي ــات �أو تكاليــف �أداء اخلدمــات �أو تنفي ــذ
الأعمال  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
أ� � -أن يتم االرتباط مبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي
الهيئة والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن  ،وغريها من القواعد والأنظمة الواجبة
التطبيق .
ب � -أن يكون االرتباط بالإنفاق فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزانية  ،وفـي حدود
التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
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املـــادة ( ) 43
تقدم الفواتري بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال �أو �أي نفقات
�أخ ــرى �إىل اجله ــة املخت�ص ــة بال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ملراجعتها والتحق ــق من تطبي ــق القواني ــن
والأنظمة املعمول بها  ،و�إعداد �سند ال�صرف الالزم  ،وذلك خالل (� )14أربعة ع�شر يوما
من تاريخ تقدميها م�ستوفاة .
املـــادة ( ) 44
تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
�أ  -تقدمي ال�سند �إىل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي مرفقا به جميع
امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة لل�ص ــرف  ،التي تو�ض ــح تفا�صيــل امل�صروف ــات ب�ص ــورة ي�سه ــل
تدقيقها  ،وت�شمل امل�ستندات الآتية :
 - 1العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء .
 - 2فاتورة املورد .
 - 3حم�ضــر فح ــ�ص الأ�صن ــاف �أو ت�سلم الأعم ــال  ،مت�ضمن ــا ما يفي ــد مطابقته ــا
للموا�صفات املطلوبة .
� - 4سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن .
� - 5أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
ب � -أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق وخمتوما بخامت الهيئة .
ج � -أن يكون توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف خطيا .
املـــادة ( ) 45
ي�صدر الرئي�س التنفيذي التعليمات اخلا�صة ب�إجراءات ال�صرف وتدقيق املعامالت وتق�سيم
النفقات وحتديد طبيعتها  ،ويتم ال�صرف مبوجب امل�ستندات املالية بعد تدقيقها و�إجازتها
من املفو�ض بالإنفاق .
املـــادة ( ) 46
يجب على اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع
�سندات ال�صرف  ،ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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أ�  -ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
ب  -قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
املـــادة ( ) 47
فـي حال فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ,ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�صرف
ب�شرط �أن يقر املدير املايل على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند
�صرف �آخر .
املـــادة ( ) 48
يحظر جتزئة االرتباط �أو جتزئة �صرف قيمة الطلب الواحد  ،بق�صد تفادي الأحكام
املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
املـــادة ( ) 49
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية خ�صم ما قد يكون
م�ستحقا على امل�ستفيد ل�صالح الهيئة  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفيد خ�صما
على بنود ال�صرف  ،ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه �إما باال�ستبعاد من البند ال�سابق ال�صرف
منه  ،و�إما بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املـــادة ( ) 50
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء �أو بب�صمة
�إبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفيد فـي امل�صرف املحدد من قبله .
املـــادة ( ) 51
تختــم اجلهــة املخت�صــة بال�ش ـ�ؤون املالية عند ال�صــرف مبا�شــرة جميع امل�ستنــدات املدفوعــة
والفواتري امل�ؤيدة لها بخامت خا�ص يحمل كلمة (مدفوع)  ،مقرونا بالتاريخ .
املـــادة ( ) 52
تفتح االعتمادات امل�ستندية للهيئة من قبل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات
�صرف غري قابلة للدفع ت�صدر بقيمة االعتماد  ،وم�صاريف الت�أمني .
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وتراعي اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية الأ�س�س الآتية عند اخل�صم على بند امل�صروفات
وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري
املرتبطة بامل�شروعات :
أ�  -عند فتح االعتماد امل�ستندي  ،تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة �إىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الإ�سناد العام .
ب  -فـي حال ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي ،
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
ج  -تتم ت�سوية الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي يتم �إقفالها فـي العام
نف�سه با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
د  -االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية تتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاية كل عام با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية  ،ثم
�إجراء قيود عك�سية لتلك القيود فـي بداية العام التايل  ،وعند �إقفال االعتمادات
امل�ستندية  ،ت�سوى �أر�صدتها الدائنة باال�ستبعاد من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية .
املـــادة ( ) 53
ت�صـرف الرواتب للموظفني خالل الأيام الع�شـرة الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه ،
ف�إذا وقعت هذه الأيام خالل �إجازة ر�سمية  ،يتم ال�صرف فـي �آخر يوم عمل �سابق على الإجازة .
ويجوز �صرف الرواتب مقدما  ،عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية �أو فـي حالة تقدمي
مواعيد �صرف الرواتب مبنا�سبة الأعياد الوطنية والر�سمية .
ويتم �صرف رواتب املوظفني بتحويلها �إىل ح�ساباتهم امل�صرفية .
املـــادة ( ) 54
على الهيئة عند ا�ستخراج تذاكر ال�سفر بالطائرات  ،التعامل مع �شركات النقل الوطنية
كلما �أمكن ذلك  ،واال�ستفادة من التخفي�ضات التي متنح فـي حالة ا�ستخراج التذاكر
لفرتات حمددة .
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املـــادة ( ) 55
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفني ما ي�أتي :
أ�  -االلتزام باملبالغ املحددة فـي القرارات ال�صادرة من وزارة املالية فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -أن يكون عقد الإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة .
ج  -يجوز �صرف الأجرة مقدما عن املدة التي يتفق عليها على �أال تتجاوز �سنة واحدة
على الأكرث  ،بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة  ،و�سداد
الر�سوم املقررة .
املـــادة ( ) 56
يجوز للهيئة �أن تربم عقود الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات  ،ملدة تتجاوز ال�سنة
املالية �إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�ض بامليزانية .
املـــادة ( ) 57
مع مراعاة �أحكام العقود املربمة  ،يجوز للهيئة ت�سكني املوظف عند بدء تعيينه �أو التعاقد
معه ب�أحد الفنادق ملدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ و�صوله �إىل ال�سلطنة ،
ويج ــوز مدهــا مبــا ال يزيــد على ( )30ثالثيــن يومــا مبوافقــة الرئيــ�س التنفيــذي  ،تتحمــل
خاللها الهيئة تكاليف الإقامة فـي الفندق بالكامل  ،بالإ�ضافة �إىل ( )%50خم�سني باملائة
من نفقات امل�أكل وامل�شروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�س  ،وفـي حالة زيادة املدة على ذلك
يتحمل املوظف هذه التكاليف والنفقات كاملة .
املـــادة ( ) 58
يجب على اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق قبل �صرف �سندات ال�صرف املتعلقة
بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات مما ي�أتي :
أ�  -توفــر املخ�ص�صــات وكفايــة ر�صيد مبلغ االرتباط املخ�ص�ص للعقد ل�سداد املبلغ
املطلوب .
ب � -إر�سال العقود �إىل وزارة املالية للم�صادقة عليها � ،إذا زادت قيمتها على ()100.000
مائة �ألف ريال عماين .
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ج  -تقدمي �شهادة �أعمال من اال�ست�شاري ح�سب النموذج املعد لذلك مت�ضمنا ما يفيد
قيامه مبراجعة دفعات املقاول  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
د  -قيد رقم االلتزام (االرتباط) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املـــادة ( ) 59
ترد الر�سوم وغريها من املبالغ التي �سبق حت�صيلها ل�صالح الهيئة ك�إيرادات � ،إذا ثبت �أن
الوفاء بها مت بغري وجه حق  ،وذلك وفقا للقواعد الآتية :
أ�  -يقدم طلب اال�سرتداد خالل مدة التقادم املقررة قانونا  ،م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير
املايل الذي يجب عليه �إثبات تاريخ ت�سلم الطلب .
ب  -يتوىل املديــر املايل بالتن�سيق مع التق�سيمات الإداريـة املخت�صــة بالهيئــة درا�ســة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توفر ال�سند القانوين له .
ج  -حت ــال تو�صيات املدير املايل �إىل التق�سيم الإداري املخت ــ�ص بالتدقي ــق الداخلي
لدرا�سة الطلب  ،والت�أكد من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�سرتداد  ،ثم يعر�ض
الأمر على الرئي�س التنفيذي لالعتماد .
د  -يتم رد املبلغ بعد موافقة الرئي�س التنفيذي � ،أو من يفو�ضه �إذا كانت قيمة الر�سوم
�أو غريهــا من املبالــغ املطلوب ردهــا ال تزيد على (� )1000أل ــف ري ــال عمانــي ،
ومبوافقة وزارة املالية � ،إذا كانت تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املـــادة ( ) 60
يراعى عند �إبرام العقود الآتي :
أ�  -اتباع الإجراءات القانونية املقررة .
ب � -أال تتجاوز قيمة العق ــد �أو االلت ــزام  ،االعتم ــادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزاني ــة
الهيئة .
ويجب عند مراجعة العقــود امل�شار �إليها التحقــق من �أنها ال تت�ضمــن �إعفــاء املتعاقــد مع
الهيئة من ال�ضرائب �أو الر�سوم امللزم ب�أدائها قانونا .
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املـــادة ( ) 61
يتوىل الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه التوقيع على العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة ،
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة .
الف�صل الرابع
التقارير الدورية واحل�ساب اخلتامي
املـــادة ( ) 62
تعد اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية فـي نهاية كل �شهر ك�شف ح�ساب يو�ضح املركز املايل
للهيئة  ،واملعامالت التي متت حتى نهاية ال�شهر  ،ويت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروفـ ــات اجلاري ــة وال ــر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ـ ــات املدرج ـ ــة بامليزانيـ ــة
عن ذات املدة .
ج � -أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وال�سلف امل�ؤقتة .
د � -أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
هـ � -أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف .
ويعر�ض ك�شف ح�ساب املركز املايل على الرئي ـ ــ�س التنفيـ ــذي فـي موعد ال يتج ــاوز اليوم
العا�شر من ال�شهر التايل لل�شهر الذي يعد ك�شف احل�ساب عنه .
املـــادة ( ) 63
جتري اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني الوارد فـي �سجالت الهيئة لدى
امل�صارف والوارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف  ،وتعد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 64
تعد اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية احل�سـ ــاب اخلتامي للهيئ ــة خالل �شهري ــن من تاريخ
انتهاء ال�سنة املالية  ،مع مراعاة الآتي :
أ� � -أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات الفعلية للهيئة موزعة على �أبواب امليزانية .
ب  -ت�ضمني ح�سابات الهيئة كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات
�إثباته فيها .
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ج � -أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
ويعر�ض احل�ساب اخلتامي على املدير العام  ،متهيدا لعر�ضه على الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 65
يعد التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي ،
مت�ضمنا التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني
واللوائــح  ،ويعــر�ض التقرير على الرئيــ�س التنفيــذي  ،متهيــدا لعــر�ض احل�ســاب اخلتامــي
على املجل�س للموافقة عليه  ،واعتماده قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
املـــادة ( ) 66
تر�ســل الهيئــة ن�سخــة من احل�ســاب اخلتامــي بعــد املوافق ــة عليــه من قبل املجل ــ�س �إىل كل
من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة خالل مدة �أق�صاها (� )4أربعة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
الف�صل اخلام�س
فتح ح�سابات الهيئة لدى امل�صارف
املـــادة ( ) 67
يحدد الرئي�س التنفيذي  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية  ،امل�صارف العاملة فـي ال�سلطنة
التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،وتودع فيها جميع الأموال الواردة للهيئة  ،ويتم ال�صرف
منها .
املـــادة ( ) 68
يراعى عند فتح احل�سابات لدى امل�صارف �أال تزيد ن�سبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى �أي
م�صرف على ( )%10ع�شرة باملائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة على الإيداع  ،وعلى الهيئة �إخطار وزارة املالية باحل�سابات املفتوحة
با�سمها لدى امل�صارف املختلفة  ،وب�أنواعها  ،والغر�ض من كل منها  ،و�سعر الفائدة املتفق
عليه .
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املـــادة ( ) 69
يجب �أن يكون �إ�صدار ال�شيكات �أو �سندات ال�صرف �أو التحويل �أو الإيداع على احل�سابات
املفتوحة با�سم الهيئة بتوقيعني على الأقل � ،أحدهما املدير املايل  ،والآخر �أمني اخلزينة
�أو املوظف املخت�ص بال�ش�ؤون املالية  ،ويجوز للرئي�س التنفيذي عند ال�ضرورة  ،فـي حالة
غياب �أحد ه�ؤالء  ،تفوي�ض �شخ�ص �آخر بالتوقيع .
املـــادة ( ) 70
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيئة .
الف�صل ال�ساد�س
ال�سلف
الفرع الأول
�أحكام عامة لل�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة
املـــادة ( ) 71
يق�صد بال�سلف تلك املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فيها
ال�صرف باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية  ،و�إما م�ؤقتة .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى
حمدودة القيمة �أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة
بعد موافقة الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،وي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ
( )%25خم�ســة وع�شريــن باملائة من قيمة ال�سلفــة �أو �أكثـر  ،وال ت�سوى �إال فـي نهاية ال�سنــة
املاليــة �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انتهاء هذا الغر�ض �أو خالل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة  ،ويجوز
متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من املدير املايل .
املـــادة ( ) 72
عند منح ال�سلفة �إىل �أي جهة فـي الهيئة تقيد قيمتها �ضمن جمموعة ال�سلف امل�ستدمية
�أو امل�ؤقتة باحل�سابات املخ�ص�صة لذلك .
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وعند ت�سلم اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية لطلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير
ت�سوية م�صروفات ال�سلفة امل�ؤقتة  ،تقوم بخ�صم قيمة امل�صروف الفعلي من ال�سلفة من
البند املخ�ص�ص مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 73
تع ــد اجله ــة املخت�ص ــة بال�ش ـ�ؤون املاليــة �سج ــال عام ــا لل�سل ــف امل�ستدميــة  ،و�آخر للم�ؤقتــة
املمنوح ــة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئح ــة  ،وتقي ــد فيهما جمي ــع
البيانات املتعلقة بتلك ال�سلف  ،ومن واقع بيانات هذين ال�سجلني تتوىل اجلهة املخت�صة
بال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمني على مبالغ ال�سلف ت�أمينا �شامال �ضد
االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك من الأخطار .
الفرع الثاين
ال�سلف امل�ستدمية
املـــادة ( ) 74
جتري اجلهات املعنية بالهيئة درا�سة لتحديد قيمة ال�سلف ــة امل�ستدمي ــة ح�سب متطلبات
العمل بها  ،بحيث ال تزيد على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وتتقدم
�إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية بالطلب الالزم للح�صول على ال�سلفة طبقا لأحكام
هذه الالئحة  ،وترفق بالطلب �سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها .
وتتوىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية درا�سة الطلب امل�شار �إليه  ،وحتديد مبلغ ال�سلفة
الذي تقرره  ،و�إخطار اجلهة املعنية فـي الهيئة به  ،وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة
يرد �سند ال�صرف �إىل اجله ــة املعني ــة لتعديل قيمته  ،وفقا ملا �أقرته ال�سلط ــة املخت�صة
بال�ش�ؤون املالية  ،ثم ير�سل ال�سند �إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،ل�صرف قيمته بعد
مراجعته مبعرفة التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي  ،وعند ت�سلم اجلهة املعنية
ملبلغ ال�سلفة تقوم بقيده �ضمن ك�شف م�ص ـ ـ ــروفات ال�سلفة امل�ستدمية  ،ويودع مبلغ ال�سلفة
�إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي �أحد امل�صارف املحلية فـي ح�ساب خا�ص يفتح
لهذا الغر�ض  ،ف�إذا كان املبلغ يقل عن ذلك  ،يودع فـي خزينة الهيئة .
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املـــادة ( ) 75
يتم ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية مبوجب �سندات ال�صرف التي يتم اعتمادها من اجلهة
املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،وتختم هذه ال�سندات فور �إمتام ال�صرف بخامت خا�ص يحمل
كلمة (�صرف � ،أو دفع)  ،مقرونا بالتاريخ  ،وتعطى �أرقاما م�سل�سلة �سنوية  ،ويتوىل �أمني
اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقع �سندات
ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املـــادة ( ) 76
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ي�أتي :
أ� � -أال يجاوز املبلغ امل�صـروف ( )200مائتي ريال عماين فـي املرة الواحدة .
ب � -أال ت�صرف �أي رواتب �أو عالوات �أو بدالت �أو �أي تكاليف �أخرى متعلقة بها من
ال�سلفة  ،وذلك فيما عدا �أجور العمال امل�ؤقتني امل�صروفة عن مدة ت�شغيل تقل
عن ( )15خم�سة ع�شر يوما .
ج � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا له  ،طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
د � -أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم .
ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة � ،صرف بدالت ال�سفر والتدريب من ال�سلف امل�ستدمية
ملوظفـي الهيئة مهما بلغت قيمتها .
املـــادة ( ) 77
ال يجوز �صرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر � ،إال وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
أ�  -ال يجـ ــوز منح ال�سلف ــة �إال عنــد البــدء فـي �إج ــراءات التعيي ــن �أو التعاقـ ــد  ،وبنـ ــاء
على طلب يقدمه املوظف �إىل املدير املايل .
ب  -يكون �صرف ال�سلفة فـي حدود ن�صف الراتب �أو الأجر الأ�سا�سي ال�شهري امل�ستحق
للموظف .
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ج  -يكون منح ال�سلفة �إىل املوظف غري العماين الذي يتم التعاقد معه ح�سب �أجره
�أو راتبه ال�شهري .
د  -يتم ال�صرف �إىل املوظف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفة امل�شار �إليه مبا يفيد
ت�سلمه قيمة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له خالل
مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر .
املـــادة ( ) 78
يجب على �أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية � ،أن يتقدم �إىل اجلهة
املخت�صة بال�ش�ؤون املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ
جمموع ما �صرف منها ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من قيمتها .
ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ملراجعتها و�إعداد �سند ال�صرف الالزم
بقيمة املبلغ املطلوب لال�ستعا�ضة  ،بعد اعتماده من الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل
بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 79
تتم ت�سوية ال�سلف ــة امل�ستدمي ــة فـي ( )31دي�سمرب من كل عام  ،وذلك بتقدي ــم امل�ستندات
امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية م�صحوبة مبا
ي�أتي :
أ� � -شهادة من امل�صرف املودعة لديه ال�سلفة  ،تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور ،
وك�شف الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة  ،والر�صيد الدفرتي ب�سجالت اجلهة
املعنية بالهيئة .
ب � -شهادة معتمدة من الرئي�س التنفيذي �أو املدير العام �أو املدير املايل بح�سب
الأحوال  ،تو�ضح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي ( )31دي�سمبـر .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
تق�سيم تنظيمي بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية  ،ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة
من واقع ال�شهادة املعتمدة .
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الفرع الثالث
ال�سلف امل�ؤقتة
املـــادة ( ) 80
يقدم طلب احل�صول على ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة �إىل اجلهة املخت�صة بال�شـ ـ�ؤون املالي ــة مت�ضمن ــا
حتديد مبلغ ال�سلفة  ،والغر�ض الذي ت�صرف من �أجله  ،مرفقا به �سند �صرف ال�سلفة با�سم
املوظف املخت�ص بها .
وتقوم اجلهة املخت�صة بال�شـ ـ�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة ،
ويعتمد من ال�سلطة املخت�صة  ،ويخطر التق�سيم التنظيمي املخت�ص بذلك  ،وفـي حال
تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة  ،يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص لتعديل
قيمته وفقا ملا اعتمدته ال�سلطة املخت�صة  ،و�إر�ساله �إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية .
وعلى املوظف املخت�ص قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة ،
وذلك عند ت�سلمها من اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه
الالئحة .
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املـــادة ( ) 81
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها ما ي�أتي :
أ�  -ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة � ،إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
ب � -أال يتم �صــرف �أي مبل ــغ ل ــذوي ال�شـ ـ�أن � ،إال �إذا ك ــان م�ستحق ــا لهم طبق ــا لأحك ــام
القواني ــن واملرا�سي ــم ال�سلطاني ــة �أو اللوائ ــح �أو الق ــرارات �أو الأنظمــة املعمــول بها
�أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة  ،قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
�سلفة م�ؤقتة على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة � ،أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
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املـــادة ( ) 82
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة �شهريا  ،ف�إذا
تبني من اجلرد انتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة  ،تتخذ الإجراءات الالزمة
لت�سويتها فورا .
و�إذا تبني وجود عجز فـي الر�صيد  ،فيلتزم املوظف املخت�ص بال�سلفة ب�سداده فورا  ،وعلى
الوحدة املعنية �أن جتري التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز  ،و�إعداد مذكرة
بذلك لعر�ضها على الرئي�س التنفيذي  ،التخاذ ما يراه منا�سبا فـي �ش�أنها  ،وفقا للقوانني
واللوائح املعمول بها .
الف�صل ال�سابع
الت�أمينات
املـــادة ( ) 83
ت�صدر الهيئة �إي�صاالت ر�سمية بقيمة ما تت�سلمه من مبالغ الت�أمينات النقدية  ،وتودع
هذه املبالغ فـي ح�ساب خا�ص يفتح لهذا الغر�ض فـي �أحد امل�صارف املحلية  ،طبقا للقواعد
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 84
يتم رفع قيمة الت�أمينات النقدية فـي ح�ساب الأمانات  ،وتقيد فـي �سجل خا�ص يو�ضح به
ا�سم مقدم الت�أمني  ،ومبلغه  ،والغر�ض منه  ،واملدة املحددة له � ،إن وجدت  ،ورقم وتاريخ
الإي�صال الر�سمي بالت�سلم  ،ورقم �سند ا�سرتداده .
املـــادة ( ) 85
يكون رد الت�أمينات امل�ؤقتة والنهائية  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح
املعم ــول بها �أو العقود املبــرمة مع الهيئة  ،وفيما ع ــدا ذلك  ،ال يجوز رد الت�أمينات �إال بناء
على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن  -بعد انتهاء الغر�ض منها �أو مدتها  ، -ويرفق به
الإي�صال الدال على ال�سداد  ،وبعد موافقة املدير املايل .
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الف�صل الثامن
خزائن الهيئة
املـــادة ( ) 86
يكون خلزائن الهيئة �أمناء ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي � ،أو من يفو�ضه ،
ويكونون تابعني مبا�شرة للمدير املايل .
ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي
�أو من يفو�ضه  ،على �أن يبا�شر م�ساعد �أمني اخلزينة االخت�صا�صات املقررة لأمني اخلزينة
فـي حالة غيابه .
املـــادة ( ) 87
حتفظ فـي خزائن الهيئة الأوراق النقدية وال�شيكات التي تورد �إليها من م�صادر التوريد
املختلفة  ،كما يحفظ فيها �أي حمرر ذي قيمة .
املـــادة ( ) 88
على �أمني اخلزينة �إعداد ما ي�أتي :
أ�  -ك�شوف باحلركة اليومية للخزينة مو�ضحا بها الر�صيد النقدي والعهد النقدية ،
تراجع يوميا من اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مع �أوراق الت�سلم وال�صرف
والتوريد  ،ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�صيد الدفرتي  ،والر�صيد الفعلي .
ب  -ك�شوف بجميع ال�شيكات املحفوظة باخلزينة  ،مرتبة ح�سب تواريخ اال�ستحقاق
ملتابعة حت�صيلها �أو توريدها للبنك فـي مواعيدها .
املـــادة ( ) 89
يحظر على �أمني اخلزينة �إيداع �أي مبالغ �أو م�ستندات ذات قيمة تخ�ص الغري بخزينة
الهيئة  ،كما يحظر عليه ال�صرف من الإيرادات �أو املتح�صالت التي تتقا�ضاها الهيئة
مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
املـــادة ( ) 90
�أمني اخلزينة م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود �أو �شيكات �أو �أي حمرر ذي
قيمة  ،وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �شخ�صيا  ،كما يكون م�س�ؤوال بالت�ضامن
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عن كل عهدة فرعية ت�سلم من عهدته �إىل م�ساعده  ،وعليه تنفيذ التعليمات اخلا�صة
باخلزينة والتي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة خروج �أمني اخلزينة فـي �إجازة �أو تغيريه
�أو انتهاء خدمته  ،يتم نقل عهدة اخلزينة �إىل من يحل حمله بعد �إجراء جرد فعلي مبعرفة
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 91
يقوم الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،بتكليف �أحد موظفـي التق�سيم الإداري املخت�ص
بالتدقيق الداخلي  ،جلرد جميع حمتويات اخلزينة فـي مواعيد غري منتظمة .
املـــادة ( ) 92
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه جلنة مكونة من �أحد موظفـي التق�سيم
الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي واجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،جلرد حمتويات
اخلزينة فـي �آخر يوم عمل من ال�سنة املالية �أيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
وفـي حالة ظهور فرق بالعجز �أو الزيادة  ،يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة �إىل املدير
املايل التخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد امل�س�ؤولية  ،مع �إخطار اجلهات املخت�صة بذلك .
املـــادة ( ) 93
يطبق فـي �ش�أن خزائن الهيئة  ،اللوائح واملن�شورات املالية املعمول بها فـي اخلزائن احلكومية .
الباب الرابع
امل�شرتيات
املـــادة ( ) 94
يكون �شراء احتياجات الهيئة مبوجب �أوامر �شراء �أو اعتمادات م�ستندية ( �أو ما فـي حكمها)
بعد اعتمادها من املفو�ض بالإنفاق  ،من ال�سوق املحلي �أو عن طريق اال�سترياد من اخلارج ،
على �أن تكون للمنتجات املحلية �أولوية ال�شراء  ،وفق القواعد املقررة قانونا .
املـــادة ( ) 95
للرئي�س التنفيذي �أن يقوم بتفوي�ض من يراه ب�صالحية اعتماد �أوامر ال�شراء  ،مع مراعاة
االلتزام بال�صالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�ض .
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املـــادة ( ) 96
اعتماد ال�شراء ي�ستلزم تنفيذه بوا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة  ،وطبقا للإجراءات
املن�صــو�ص عليهــا فـي هذه الالئحــة  ،ويعترب املدير املايل م�سـ ـ�ؤوال عن �صحــة تنفيــذ هــذه
الإجراءات .
املـــادة ( ) 97
فـي حالــة التعاقــد عن طريــق الإ�سنــاد املبا�شــر  ،يراعى بالن�سبة لطلبات ال�شراء �أو �أداء
اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال احل�صول على عر�ض واحد �إذا قلت القيمة عن ( )200مائتي
ري ـ ــال عمانـ ــي  ،وعر�ضـ ــني اثنني �إذا كانت القيمـ ــة ال تقــل عــن ( )200مائتـي ريــال عمانــي ،
وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وثالثة عرو�ض �إذا كانت ال تقل عن (� )2000ألفـي
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،على �أن يتم اختيار �أف�ضلها
مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
املـــادة ( ) 98
يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�ضرورية ل�سري العمل  ،وفـي حدود امليزانية
املعتمدة  ،وعلى �أ�سا�س درا�سات واقعية يعدها التق�سيم الإداري املخت�ص بالهيئة مع مراعاة
م�ستويـ ــات التخزي ــن ومعـ ــدالت اال�سته ــالك  ،وال يج ــوز التعاق ــد على �أ�شي ــاء يوج ــد منهــا
فـي املخازن �أنواع مماثلة �أو بديلة عنها تفـي بالغر�ض .
ويكون حتديد �سيا�سة �شراء احتياجات الهيئة الفعلية  -املحلية �أو امل�ستوردة � -أو طلب
�أداء اخلدمات �أو التعاقد بقرار من الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه بعد الت�أكد من كفاية
االعتمادات املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 99
قبل طرح �شراء احتياجات الهيئة  ،يتعني على التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء و�ضع
�سيا�ســات منا�سبــة لل�شــراء  ,لتوفيــر احتياجــات الهيئة من امل�ستلزمات ب�أف�ضل ال�شروط
والأ�سعار  ،ويتم تق�سيم تلك الأ�شياء �إىل جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ،
ومقارنة �أ�سعارها ماليا  ،ويكون الطرح على �أ�سا�س موا�صفات فنية ومف�صلة  ،يتم و�ضعها
مبعرفة موظفني فنيني �أو جلنة فنية ذات خربة بالأ�صناف والأعمال املطلوبة  ،ويجوز
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عند ال�ضرورة اال�ستعانة باملكاتب اال�ست�شارية فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج فـي �إعداد هذه
املوا�صفات .
وفـي احل ــاالت التي يتم الط ــرح فيها على �أ�س ــا�س عين ــات مبوا�صفـ ــات معين ــة  ،يتم الن ــ�ص
على وزنها ومقا�سها �أو حجمها وبيان نوع العبوات و�سعتها وموا�صفاتها فـي الأ�صناف التي
يتم توريدها داخل عبوات .
املـــادة ( ) 100
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء و�ضع القيمة التقديرية للعملية مو�ضوع التعاقد
بحيث تكون مماثلة لأ�سعار ال�سوق عند الطرح  ،وعليه فـي �سبيل ذلك القيام بالدرا�سات
الالزمة بهدف التنب�ؤ  ،وجمع املعلومات عن الأ�سواق  ،وم�ستلزمات العمل املتوفرة فيها التي
حتتاج �إليها الهيئة  ،وم�ستوى �أ�سعارها  ،وكمياتها املعرو�ضة فـي هذه الأ�سواق  ،وم�ستوى
جودتها واملوا�صفات املتوفرة فيها  ،وامل�ستلزمات البديلة التي ميكن �أن حتل حملها بهدف
تقليــل املخاطــر التي قد تتعــر�ض لها الهيئــة فـي �سبيــل احتياجاتهــا من امل�ستلزمــات  ،مع
الأخذ فـي االعتبار العوامل امل�ؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد .
املـــادة ( ) 101
يتوىل التق�سي ــم الإداري املخت ــ�ص بال�ش ــراء ت�سلم طلب ــات ال�شراء �أو طلبات متويــن املخازن
من خمتلف التق�سيمات الإدارية بالهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض التخاذ الإجراءات
الالزمة لتنفيذها بعد قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك  ،على �أن يقوم مبراجعة تلك الطلبات
للت�أكد من مطابقتها لل�سيا�سة ال�شرائية املتبعة فـي الهيئة .
املـــادة ( ) 102
يقوم التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء باتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار �أوامر ال�شراء
على النمــوذج املعد لذلــك �إىل املورد �أو املقاول الذي تقرر اختياره وقبــول عر�ضــه  ،وقيدهــا
فـي �سجل �أوامر ال�شراء  ،ومتابعة تنفيذها .
املـــادة ( ) 103
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد الأ�سماء والبيانات الكافية
للموردين واملقاولني وبيوت اخلربة واال�ست�شاريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة  ،للرجوع
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�إليه عند ت�سليم طلبات ال�شراء و�أداء اخلدمة الختيار املوردين �أو املقاولني املنا�سبني ممن
يتعاملون فـي الأ�صناف �أو اخلدمات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين �أو املقاولني
املنا�سبني يتم اختيار موردين �أو مقاولني �آخرين  ،على �أن تدرج �أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي
هذا ال�سجل  ،كما يخ�ص�ص �سجل �آخر لقيد املوردين �أو املقاولني املحظور التعامل معهم ،
مع بيان �أ�سباب هذا احلظر .
املـــادة ( ) 104
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد طلبات ال�شراء �أو �أداء اخلدمات ،
وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها  ،وت�شمل  ( :رقم الطلب امل�سل�سل  ،وتاريخه  ،واجلهة
الطالبة  ،وبيان امل�شرتيات �أو اخلدمات املطلوبة  ،وتاريخ �إر�سال الطلب) .
املـــادة ( ) 105
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد �أوامر ال�شراء  ،وت�سجيل كافة
البيانات املتعلقة بها  ،وت�شمل  ( :رقم وتاريخ �أمر ال�شراء  ،وا�سم املورد  ،وملخ�ص الأ�صناف
املطلوبة  ،وقيمتها  ،ومدة �سريان �أمر ال�شراء  ،ورقم القيد ب�سجل االرتباطات  ،وتاريخ
الإر�سال �إىل املورد  ،ورقم وتاريخ �إذن الت�سلم ) .
املـــادة ( ) 106
تعد اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �سجال ملراقبة االرتباطات  ،تقيد به  ،من واقع بيانات
�أوامر ال�شراء  ،القيمة فـي خانة املبلغ  ،وفـي خانة البند املخت�ص  ،ثم تخ�صم قيمة �أمر
ال�شراء من �أ�صل اعتماد البند املخت�ص  ،وي�سجل الباقي فـي خانة ر�صيد امليزانية  ،ويراعى
الت�أ�شري على �أوامر ال�شراء مبا يفيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية � ،أو عدم
كفايتها قبل الت�صديق عليها .
املـــادة ( ) 107
يحظــر ال�شــراء �أو طل ــب �أداء اخلدم ــات �أو التعاق ــد �إال بعد الت�أك ــد من كفاية االعتمــادات
املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة  ،وقيد القيمة ب�سجل مراقبة االرتباطات .
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الباب اخلام�س
خمازن الهيئة و�إدارة املوجودات
الف�صل الأول
املخازن
املـــادة ( ) 108
يكون للهيئة خمزن �أو �أكرث يتم فيه تخزين املواد  ،ويجب �أن يتوافر فيه اال�شرتاطات الفنية
الالزمة  ،وب�صفة خا�صة  ،ما يتعلق مبوقع املخزن  ،وم�ساحته  ،وت�صميمه  ،وتخطيطه ،
و�سهولة حفظ املواد  ،ونقلها  ،وتداولها  ،ورقابتها  ،واملحافظة عليها .
املـــادة ( ) 109
تق�سم مواد املخازن �إىل ما ي�أتي :
أ� � -أ�صناف م�ستدمية  :وت�شمل املواد التي ال تفنى مبجرد اال�ستعمال  ،وتقيد عند
�صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�سلمها .
ب � -أ�صناف معدة لال�ستهالك  :وت�شمل املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها دون �أن
يتخلف عنها بقايا من ذات نوعها .
ج � -أ�صناف غري �صاحلة لال�ستعمــال  :وت�شمــل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف فيها بالبيع �أو الإتالف .
املـــادة ( ) 110
يحظر حفظ �أي مواد ال تخ�ص الهيئة باملخازن كالودائع والأمانات ال�شخ�صية  ،ويتحمل
�أمني املخزن الأ�ضرار املادية التي قد تنتج عن ذلك  ،ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب وجودها
باملخزن  ،ويرفع الأمر �إىل الرئي�س التنفيذي التخاذ الإجراء املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 111
ت�سلم جميع املواد والأ�صناف التي ترد �إىل الهيئة �إىل �أمني املخزن  ،وذلك بعد معاينتها
والت�أكد من �صالحيتها  ،ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء  ،وبعد اتخاذ
كافة الإجراءات اخلا�صة بالفح�ص والت�سلم .
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املـــادة ( ) 112
يكون �أمني املخزن م�س�ؤوال عن جميع املواد املوجودة فـي عهدته باملخزن  ،ويبا�شر بالإ�ضافة
�إىل الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  -الواجبات الآتية :
�أ  -االحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة لقيد عمليات الإ�ضافة وال�صرف والر�صيد
لهذه املادة .
ب  -االحتفاظ بدليل ملوا�صفات املواد امل�ستخدمة فـي الهيئة  ،وتطوير هذا الدليل
كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
ج  -متابعة تزويد املخزن باملواد الالزمة لعمل الهيئة  ،وب�صفة دائمة .
د � -صرف املواد للتق�سيمات الإدارية الطالبة لها بعد اتباع الإجراءات الالزمة فـي
هذا ال�ش�أن .
هـ  -االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صـ ــرف للموظفني لأعمالهم
الر�سمية .
و � -إبالغ مديــر الدائــرة امل�س�ؤولة عن املخــزن عن فقــد �أو تلف �أو هالك �أي مادة ،
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد �أ�سبـاب الفقد �أو التلف �أو الهالك .
ز  -تقدير قيمة االعتمادات املطلوب �إدراجها فـي م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة
لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�سنة املالية .
املـــادة ( ) 113
يتعني عند فتح و�إغالق املخزن مراعاة الآتي :
أ�  -ال يجوز لغري �أمناء املخازن فتح �أو �إغالق املخازن .
ب  -يتم التعامل مع املخزن بعد امليعاد املحدد لبدء وقت العمل الر�سمي بن�صف �ساعة ،
وقبل امليعاد املحدد النتهائه بن�صف �ساعة .
ويجوز عند االقت�ضاء �أو فـي حاالت الأنواء املناخية اال�ستثنائية  ،وبعد موافقة
الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه � ،أن يتم فتح املخزن لت�سلم املواد �أو �صرفها خالل
الإجازات الأ�سبوعية �أو الر�سمية �أو فـي غري الأوقات املحددة للعمل باملخزن .
ج  -يلتـ ــزم �أمي ــن املخ ـ ــزن عند مبا�شـ ــرة عمله اليوم ــي وقبــل التعام ــل مع املوظفيـ ــن
بالتحقق من �سالمة املخزن وحمتوياته .
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د  -ال ي�سمح لغري موظفـي املخزن بالدخول فـي الأماكــن املخ�ص�ص ــة حلف ــظ امل ــواد ،
ويتــم ت�سلم املواد الـواردة �إىل املخــزن  ،وت�سليــم املواد امل�صروفــة منه فـي املكان
املخ�ص�ص لذلك باملخزن .
املـــادة ( ) 114
يتعني على �أمني املخزن  -فـي حالة ندبه �أو نقله �أو �إعارته �أو قيامه ب�إجازة ملدة جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما � ،أو انتهاء خدمته  -ت�سليم ما بعهدته �إىل من يحل حمل ــه حتت �إ�شراف
رئي�سه املبا�شر  ،مبوجب حم�ضر ت�سلــيم  ،وت�سلم  ،يحرر من ثالث ن�سخ يوقع عليهـا ،
ويعتمد من مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن ليحتفظ كل منهم بن�سخة .
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب يعني
الرئي�س التنفيذي جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن  ،وت�سليمها ملن يحل حمل
�أميـن املخزن  ،على �أن يعتمد الرئي�س التنفيذي نتائج عمل اللجنة .
املـــادة ( ) 115
عند قيام �أمني املخزن ب�إجازة تقل مدتها عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ت�سلم �إىل من يحل
حمله كميات تكفـي ملواجهة طلبات ال�صرف العادية حلني عودته  ،ويجوز عند االقت�ضاء
فتح املخزن مبعرفة الرئي�س املبا�شر لأمني املخزن  ،وذلك ملواجهة �صرف الطلبات الإ�ضافية
العاجلة  ،وعلى �أن يتم �إعداد حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي هذه احلالة .
املـــادة ( ) 116
يلتزم �أمني املخزن باتخاذ الإجراءات الالزمة لتزويد املخزن بالأ�صناف التي يبلغ ر�صيدها
حدا م�ساويا حلد �إعادة الطلب منها .
املـــادة ( ) 117
يخت�ص �أمني املخزن بت�سلم املواد ب�صفة مبدئية مبوجب �إذن توريد يبني فيه �أنواعها
و�أو�صافها وكمياتها و�أي بيانات �أخرى  ،وتعترب هذه املواد عهدة فـي حيازته  ،وال يجوز
ال�صرف منها �أو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .
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املـــادة ( ) 118
يحدد موعد فح�ص ومعاينة املواد خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها
من املخزن  ،وذلك باالتفاق مع التق�سيم الإداري الطالب بالهيئة .
املـــادة ( ) 119
يتوىل �أمني املخزن فرز املواد التي تقرر قبولها عن تلك التي تقرر رف�ضها  ،ويبا�شر
�إجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
وبالن�سبة للمواد املرفو�ضة يتوىل املدير املخت�ص �إر�سال �إخطار للمورد  ،يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ � -أ�سباب الرف�ض .
ب  -تكلي ــف امل ــورد بنق ــل امل ــواد املرفو�ض ــة خ ــالل املهل ــة التي حتــدد  ،ويكون م�س�ؤوال
عن كل فقد �أو تلف �أو هالك قد يحدث فيها بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ج  -تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�ضا عن تلك التي تقرر رف�ضها  ،وبالأ�سعار
نف�سها .
املـــادة ( ) 120
تقيد املواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �ضمن موجودات املخزن مبوجب �إذن
توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة املدير املايل  ،على �أن يراعى فـي ذلك
القوانني والنظم احلكومية املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا �أو املعونات �أو امل�ساعدات .
املـــادة ( ) 121
يتم حفظ املواد املخزنة كل منها على حدة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها بطريقة تالئم
العمل  ،وبطريقة ال تعر�ضها للتلف �أو الهالك �أو الفقد  ،ويجب �أن ترقم كل خانة �أو مكان
للحفظ وتو�ضع عليه بطاقة حتمل ا�سم املادة ورقمها مع مراعاة التفرقة بني املواد
اجلديدة وامل�ستعملة .
املـــادة ( ) 122
يتعي ــن على �أمني املخزن �أن يق ــوم من وقت لآخــر بالتفتي ــ�ش على املواد املق ــرر لها مدة
�صالحية معينة �أو املواد القابلة للتلف بطبيعتها  ،وعر�ض نتيجة التفتي�ش على مديره
املبا�شر التخاذ الالزم  ،ويراعى عند حفظ هذه املواد ترتيبها بح�سب تاريخ انتهاء مدة
ال�صالحية  ،بحيث تكون الأولوية فـي ال�صرف للأقرب تاريخا .
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املـــادة ( ) 123
يكون �أمني املخزن م�س�ؤوال عن كل تلف �أو فقد �أو هالك فـي املواد التي ت�سلمها فـي عهدته
حلفظها باملخازن � ،إال �إذا كان ذلك قد ن�ش�أ عن عوامل طبيعية �أو ظروف قاهرة .
املـــادة ( ) 124
يلتزم �أمني املخزن عند ال�صرف مبراعاة الدقة التامة للتحقق من نوع املواد امل�صروفة
وعددها ومقا�سها ووزنها وموا�صفاتها .
ويراعى �أن يبد أ� ال�صرف من الكمية التي وردت فـي �أقرب تاريخ بحيث يتبع مبد�أ ما يرد
�أوال ي�صرف �أوال  ،بحيث يراعى �أن يبد أ� ال�صرف من الكمية التي وردت �أوال � ،أو التي قاربت
مدة �صالحيتها على االنتهاء  ،ليكون املتبقي للحفظ لدى املخازن من الكمية التي وردت
فـي �أقرب تاريخ .
املـــادة ( ) 125
يق ــوم التق�سي ــم الإداري طال ــب ال�ص ــرف با�ستيف ــاء البيان ــات الــواردة بطل ــب �ص ــرف امل ــواد
على النموذج املعد لذلك  .ويتوىل �أمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�سجل املعد
لهذا الغر�ض  ،وذلك فور ت�سلمه للطلب .
املـــادة ( ) 126
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغر�ض جلنة بقرار من الرئي�س التنفيذي على �أال يكون من بني �أع�ضائها �أمني املخزن ،
ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة .
وعلى �أمي ــن املخزن �إعداد ك�ش ــف يبني فيه املواد املوجودة فـي املخ ــزن و�أر�صدته ــا  ،ويعتمـد
من مديره املبا�شر .
املـــادة ( ) 127
تتوىل جلنة اجلرد جرد الأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�سب الوحدة املثبتة فـي ال�سجالت ،
وتثبت الأر�صدة املوجودة من مواقع اجلرد فـي هذه القوائم  ،وتوقع قوائم اجلرد من �أع�ضاء
اللجنة  ،وتر�سل �إىل املدير امل�س�ؤول عن املخزن لإثبات الأر�صدة والقيمة من واقع ال�سجالت ،
وتر�سل القوائم املذكورة بعد ذلك �إىل الرئي�س التنفيذي العتمادها فـي حالة عدم وجود
فرق .
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ويجوز فـي حاالت ال�ضرورة العاجلة �صرف �أو ت�سلم الأ�صناف فـي �أثناء اجلرد  ،ب�شرط
موافقة جلنة اجلرد  ،وعلى �أن تودع �سندات الإ�ضافة �أو طلبات ال�صرف فـي ملفات م�ؤقتة
حلني انتهاء عملية اجلرد .
املـــادة ( ) 128
فـي حال ــة وجـ ــود عج ــز بيــن الأر�ص ــدة من واق ــع اجل ــرد الفعل ــي  ،وبني الأر�ص ــدة ال ــواردة
فـي ال�سجالت تقوم جلنة اجلرد ب�إثبات هذا العجز فـي قائمة اجلرد قبل عر�ضها على الرئي�س
التنفي ــذي  .ويطل ــب من �أمي ــن املخ ــزن �إي�ض ــاح �أ�سب ــاب هذا العج ــز خ ــالل (� )7سبع ــة �أي ــام
على الأكرث من تاريخ ت�سلمه الطلب .
ويجوز للجنة ت�سوية العجز فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف
�أخرى م�شابهة لها فـي النوع ومتجان�سة معها فـي الوحدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خط أ�
فـي قيد الكميات املت�سلمة �أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف .
ويع ــد مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن �سن ــد �إ�ضافة لت�سوية العج ــز النا�ش ــئ عن الزي ــادة
�أو طلب �صرف لت�سوية الفرق النا�شئ عن النق�ص  ،ويوقع الرئي�س التنفيذي على �أي منهما .
املـــادة ( ) 129
يقرر الرئي�س التنفيذي فـي حالة ثبوت م�س�ؤولية �أمني املخزن عن العجز  ،اتخاذ الإجراءات
الالزمة خل�صم قيمة هذا العجز من راتبه �أو م�ستحقاته من الهيئة فـي حدود الربع ،
وفـي حالة تعذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�ساءل عنه �أ�صال  ،تتخذ
الإجراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة  ،بعد العر�ض على جمل�س الإدارة  ،وفـي جميع
الأحوال يتم �إبالغ اجلهات املخت�صة باملخالفات املالية �أو الإدارية �أو �أي حادث يرتتب عليه
خ�سارة مالية  ،مبا فـي ذلك العجز فـي الأر�صدة �أو الأ�صناف  ،وذلك خالل (� )7سبعة �أيام
من تاريخ اكت�شاف املخالفة .
الف�صل الثاين
�إدارة املوجودات
املـــادة ( ) 130
يجب متييز الأثاث والأجهزة واملعدات والأدوات بو�سم خ ــا�ص بالهيئة  ،و�أرقام م�سل�سلة
لكل �صنف  ،وقيدها فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك .
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املـــادة ( ) 131
تقوم الدائرة املعنية بالهيئة بت�سجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب ك�أ�صول ح�سب النظام
املتبع لديها  ،على �أن ت�سجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها  ،وخا�صة ما ي�أتي :
أ�  -رقم �أمر ال�شراء ال�صادر من الهيئة .
ب  -رقم الفاتورة ال�صادرة من املورد .
ج  -نوع الأ�صل امل�شرتى .
د  -الكمية والقيمة .
هـ  -ن�سبة الإهالك املرتبطة به .
و  -ال�ضمانات املرتبطة به .
ز � -أي بيانات �أخرى .
املـــادة ( ) 132
تعترب امل�شرتيات ك�أ�صل ثابت �إذا كانت من الأ�صناف الآتية :
أ�  -الأرا�ضي .
ب  -املباين .
ج  -ال�سيارات .
د  -الأثاث .
هـ  -معدات و�أجهزة مكتبية (ك�أجهزة احلا�سب الآيل  -والهواتف  -والفاك�سات � -آالت
الطابعة � -آالت الت�صوير  -املا�سحات ال�ضوئية  -قطاعات الأوراق  -املكيفات ) .
و � -أي معدات �أخرى تزيد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين .
املـــادة ( ) 133
ي�شك ــل الرئي ــ�س التنفي ــذي جلنة جلرد موج ــودات الهيئ ــة من الأث ــاث والأجه ــزة واملع ــدات
والأدوات املختلفة  ،وذلك مرة واحدة على الأقل �سنويا .
وتقوم اللجنة باجلرد وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -مطابقة الأر�صدة الفعلية مع الأر�صدة املوجودة فـي ال�سجالت .
ب  -الت�أكد من �أن كل موجودات الهيئة �صاحلة لال�ستعمال .
ج � -إعداد قوائم اجلرد وتوقع من �أع�ضائها  ،وتر�سل �إىل مدير الدائرة املعنية لبيان
�أ�سباب الفروقات .
د  -رفع القوائم م�شفوعة بالتو�صيات �إىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد .
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املـــادة ( ) 134
ال يجوز الت�صرف فـي منقوالت الهيئة بالبيع �إال فـي �إحدى احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أ�صبحت غري �صاحلة لال�ستعمال .
ب � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وفائ�ضة عن احلاجة .
ج � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وا�ستمر تخزينها مدة طويلة  ،ويخ�شى عليها من
التلف .
د � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال ورئي ا�ستبدال �أ�صول �أحدث منها .
املـــادة ( ) 135
يكون بيع املنقوالت باتباع �إحدى الطرق الآتية :
أ�  -البيع عن طريق �إجراء مزاد علني .
ب  -البيع بطريق املظاريف املغلقة  :بالن�سبة للمنقوالت التي تقدر �أثمانها مببلغ
( )25٫000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين  ،ف�أقل .
ج  -البيع بطريق الإ�سناد املبا�شر  :بالن�سبة للأثاث الذي يقدر ثمنه الأ�سا�سي مببلغ
ال يجاوز (� )2٫000ألفي ريال عماين .
املـــادة ( ) 136
تقوم جلنة املناق�صات الداخلية بالهيئة بفتح املظاريف املغلقة  ،ومراجعة العرو�ض املقدمة ،
وتر�سية املزايدة على �أعلى عر�ض م�ستوف ال�شروط .
وعند الت�ساوي فـي عر�ضني �أو �أكرث تتوىل اللجنة حتديد من تر�سو عليه املزايدة وفقا
للأ�س�س التي تقررها  ،وفـي كل الأحوال تعد اللجنة حم�ضرا يوقع من �أع�ضائها  ،ويعتمد
من قبل الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 137
ال يج ــوز للدائرة املعنية اتخــاذ �إج ــراءات البيع �إال بعد احل�ص ــول على موافق ــة الرئي ــ�س
التنفيذي  ،وانق�ضاء املدد الآتية  ،ما مل يثبت �أن املنقوالت فائ�ضة عن احلاجة �أو غري
�صاحلة لال�ستعمال قبل انق�ضاء هذه املدد :
أ�  )5( -خم�س �سنوات بالن�سبة للأثاث املكتبي من الكرا�سي و�أطقم اجللو�س واخلزانات
واملكتبات والطاوالت .
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ب � )6( -ست �سنوات بالن�سبة لل�سيارات وو�سائل النقل الأخرى و�سجاد املكاتب .
ج � )7( -سبع �سنوات بالن�سبة للآالت واملعدات  ،والأجهزة املكتبية (ك�أجهزة احلا�سب
الآيل والهواتف والفاك�سات و�آالت الطباعة و�آالت الت�صوير واملا�سحات ال�ضوئية
وقطاع ــات الأوراق واملكيف ــات)  ،وغريه ــا مما مل يرد الن ــ�ص عليها فـي البندي ــن
ال�سابقني .
املـــادة ( ) 138
ت�صنف املنقوالت املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�سة  ،مع �إي�ضاح كميتها  ،وتاريخ ،
وقيمة �شرائها  ،وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع  ،وقيمتها التقديرية  ،وو�صف حلالتها .
املـــادة ( ) 139
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للمنقوالت املعرو�ضة ،
وكيفية املعاينة  ،ومكانها  ،وميعاد ومكان تقدمي العرو�ض  ،واملبلغ الواجب �سداده لدخول
املزاد �إن وجد  ،والن�سب الواجب �سدادها من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�صاريف
الداللة  ،و�أي بيانات �أخرى .
املـــادة ( ) 140
تتوىل الدائرة املخت�صة م�س�ؤولية الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ بيع منقوالت الهيئة ح�سب
الطريقة املحددة للبيع  ،ولها فـي ذلك اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي �إقرار عملية البيع ،
وخا�صة من حيث منا�سبة ال�سعر التقديري .
املـــادة ( ) 141
يجوز للجنة ت�أجيل البيع باملزاد العلني �أو باملظاريف املغلقة �إىل جل�سة �أخرى �إذا قل عدد
املتزايدين عن ( )3ثالثة � ،أو �إذا مل ت�صل الأثمان املعرو�ضة �إىل ( )%50خم�سني فـي املائة
من القيمة التقديرية .
وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�سة الثانية نهائية بعد �إعادة النظر فـي القيمة التقديرية .
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املـــادة ( ) 142
يتم �إتالف و�شطب املوج ــودات غري ال�صاحلة لال�ستعم ــال � ،أو التي تتج ــاوز نفقات بيعها
للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع  ،وتعد الدائرة املخت�صة قائمة بتلك املوجودات
تبني فيها نوعها وتاريخ �شرائها وقيمتها ال�شرائية والدفرتية وو�صفا حلالتها للح�صول
على موافقة اللجنة .
املـــادة ( ) 143
يجوز للرئي�س التنفيذي �إلغاء البيع بعد الإعالن عنه  ،وقبل املوعد املحدد له �إذا ا�ستغني
عن البيع نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر
قرار الإلغاء م�سببا  ،وترد فورا �أي ت�أمينات م�ؤقتة مت حت�صيلها �إىل م�ستحقيها .
الباب ال�ساد�س
النماذج وال�سجالت املالية
املـــادة ( ) 144
تعد اجله ــة املخت�ص ــة بال�شـ ـ�ؤون املالي ــة بالتن�سيق مع ق�سمي التدقيق الداخل ــي والوثائ ــق
واملحفوظات بالهيئة النماذج والدفاتر وال�سجالت املالية و�أنظمة احلا�سب الآيل الالزمة
للموظفني املاليني  ،كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها  ،و�إدخال التعديالت الالزمة
عليها �إذا لزم الأمر .
املـــادة ( ) 145
ت�صرف اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �إىل املوظفني املاليني النماذج والدفاتر وال�سجالت
املالية املقرر ا�ستخدامها ح�سب اخت�صا�ص كل موظف مقابل توقيعه مبا يفيد ت�سلمها  ،مع
حتديد �أعدادها .
املـــادة ( ) 146
مع مراعاة �أحكام التقادم  ،يتم �إتالف الدفاتر وال�سجالت املالية املنتهي العمل بها بعد
انته ــاء املدة املق ــررة لالحتف ــاظ بها مبعرفة ق�سم الوثائ ــق واملحفوظ ــات بالهيئ ــة  ،وبعد
التن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
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الباب ال�سابع
�أحكام ختامية
املـــادة ( ) 147
يتم تقييم املعامالت املالية التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال العماين  ،وفقا لأ�سعار
ال�صرف فـي تاريخ �إجراء املعاملة .
املـــادة ( ) 148
فـي جميع الأحوال  ،يلزم احل�صول على موافقة الرئي�س التنفيذي  ،فـي حاالت �إبرام العقود
التي ترتـ ــب التزامـ ــات مالية على الهيئة ملدة جتاوز ال�سن ــة املالي ــة �أو الت�صال ــح �أو التن ــازل
�أو ف�سخ العقود .
املـــادة ( ) 149
املحافظ ــة على �أ�ص ــول الهيئـ ــة واجب على املوظفي ــن فيهــا  ،وكل من ي�ستخدمه ــا �أو تك ــون
فـي عهدته  ،وعليهم �إبالغ اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية والتدقيق الداخلي عن كل تلف
�أو �ضرر �أو فقد يقع على الأ�صول التي بحوزتهم .
املـــادة ( ) 150
ال يجوز �شطب �أي جزء من الأموال امل�ستحقة للهيئة �إال بقرار من املجل�س  ،وبعد ا�ستنفاد
الإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها .
املـــادة ( ) 151
تتوىل التق�سيمات الإدارية بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانة �أموال الهيئة التي
ت�ستخدمها �أوال ب�أول .
املـــادة ( ) 152
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أموال الهيئة مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
املـــادة ( ) 153
تطبق �أحكام القوانني واللوائح والنظم احلكومية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه
الالئحة .
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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـــرار
رقـم 2016/24
بتعديـل بعــ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم االت�صـاالت
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و إ�لــى موافـقــة جملــ�س �إدارة هيئة تنظيــم االت�صــاالت ف ــي اجتماعــه رقــم  2016/2بتاريــخ
2016/ 3/ 27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
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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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم االت�صــاالت
ي�ستبــدل بالبابـني ال�ســاد�س ع�شـر وال�سابــع ع�شـر مـن الالئحــة التنفيذيـة لقانــون تنظيم
االت�صاالت امل�شار �إليها  ،البابان الآتيان :
البــاب ال�ســاد�س ع�شــر
الربــط البينــي والنفــاذ
املـادة ( 46مكررا  64 ، 7مكررا) من القانون
املــادة ( ) 80
يلتزم املرخ�ص له عند ت�سلمه طلبا معقوال من مرخ�ص له �آخر � ،أن يربم معه اتفاقا
للنفاذ والربط البيني  ،وذلك وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 81
يجب �أن يتوافر فـي �أي اتفاق يربمه املرخ�ص له مبقت�ضى حكم املــادة ( )80من هذه
الالئحــة ال�شفافي ــة واملو�ضوعيــة وعــدم التمييــز ومنا�سبــة ومعقوليــة ال�شــروط  ،كمــا
يجب �أن يت�ضمــن االتف ــاق ال�ش ــروط والأحكــام التــي حتددها الهيئــة  ،وفقا لطبيعــة
اخلدمــة  ،على �أن يكون من بينها  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
أ�  -الطريقـ ـ ــة املطلوب ـ ــة لإن�شـ ــاء و�صيانـ ـ ــة التو�صي ـ ــالت  ،وعـ ــدد نق ـ ــاط التو�صيـ ــل
الت ــي يجــب �أن تن�شـ ـ أ� .
ب  -دخول املرافق والأرا�ضي الالزمة وا�ستخدامها  ،بغر�ض دعم توفري خدمات
النفاذ والربط البيني .
ج  -ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال  ،وي�شمل ذلك طرق الرتقيم
ونظام الإ�شارات و�أي �شروط �أخرى خا�صة متطلبة  ،للحفاظ على جودة مقبولة
للإ�شارة .
د � -إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
هـ � -إجراءات نقل الرقم .
و  -توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
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املــادة ( ) 82
ال ي�صبـح االتفــاق املبــرم مبقت�ضـى حكــم املــادة ( ) 80مــن هذه الالئحة نافذ املفعول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة  ،واحل�صول على موافقتها  ،وفقا للأحكام
التي ت�صدرها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 83
يلتزم املرخ�ص له ب�إحالة االتفاق �إىل الهيئة فـي حال �إجراء �أي تعديل عليه  ،وال ي�صبح
التعديــل نافــذ املفعــول �إال بعد احل�صول على موافقتها  ،وفقا للأحكام التي ت�صدرها
فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 84
يلتــزم املرخــ�ص لــه بتزويــد الهيئــة باملعلومــات الفنيــة والت�شغيلي ــة واملحا�سبيــة الت ــي
قد تطلبهــا .
املــادة ( ) 85
يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة  ،ب�ش�أن م�شاركة
املرخ�ص لهم الآخرين فـي �أي ت�سهيالت �أو بنى حتتية  ،فيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت
العامة .
املــادة ( ) 86
يلتـزم املرخــ�ص لــه ب�أن تكــون الأ�سعــار التـي يفر�ضهــا مقابــل توفيــره خلدمــات النفــاذ
والربط البيني مبوجب �أحكام هذه الالئحة  ،معقولة وبدون متييز  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 87
مع مراعاة �شروط النفاذ والربط البيني املن�صو�ص عليها فـي تراخي�ص تقدمي خدمات
االت�صــاالت  ،علــى املرخــ�ص لــه املهيمــن توفيــر النفــاذ والربــط البينــي للمرخــ�ص لهـم
الآخرين  ,وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 88
يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة ،
بغر�ض �ضمان التوافــق الت�شغيلـي للأنظمــة واخلدمــات املرخ�صـة مع �أنظمــة وخدمــات
االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل مالئم فنيا واقت�صاديا .
-117-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

املــادة ( ) 89
علــى املرخـ�ص ل ــه الت أ�كـد مـن �أن كــل مكونــات الأنظمــة املرخ�صة والأجهزة املربوطة بها
والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمــدة  ،وفقــا للمــادة
(� )6 - 8أو املــادة ( )6 - 51من القانون �أو اللوائح ال�سارية � ،أو تتوافق مع املوا�صفات
الفنية التي حتددها الهيئة � ،أو توافق عليها .
املــادة ( ) 90
يلتزم املرخ�ص له بكافة املعايري الفنية والتنظيمية الدولية املطبقة على نظم وخدمات
�أجهــزة االت�صــاالت التــي ي�ستخدمهــا �أو يقدمهــا  ،ومــن ذلــك معاييــر االحتــاد الدولــي
لالت�صـاالت �أو املعاييــر التـي حتددهــا �أو تعتمدهــا الهيئــة .
املــادة ( ) 91
علــى املرخـ ــ�ص ل ــه �ضم ــان �أن كافـ ــة  ،الأجهـ ــزة املدجمـ ــة �أو املربوطـ ــة مــع الأنظمـ ــة
امل�ستخدمـ ــة ف ــي توفي ــر اخلدم ــات املرخـ ــ�ص لـ ــه بتقدميهـ ــا  ،قـ ــد ت ــم املوافقـ ــة عليهـ ــا
من الهيئة .
املــادة ( ) 92
ت�صـ ــدر الهيئـ ــة الئحــة للنفــاذ والربــط البينــي  ،تت�ضم ــن كاف ــة القواعــد وال�ش ــروط
والأحكــام املتطلبــة مبوجــب القانــون  ،وهذه الالئحــة .
البــاب ال�سابــع ع�شـر
الرتخيـ�ص با�ستخـدام الت�شفيـر
فـي االت�صـاالت �أو �شبكـات احلا�سـب الآلـي
املــادة ( )48مــن القانــون
املــادة ( ) 93
يجب �أن يحدد فـي الرتخي�ص املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )48من القانون  ،الأ�شخا�ص
الذيـ ــن يج ــوز لهـ ــم الت�شغيـ ــل و�شروطـ ــه و�ضوابـ ــط حفـ ــظ مفتــاح الت�شفيـ ــر  ،وفقــا
لقــرار ي�صدر مــن الهيئـ ــة  ،مت�ضمنــا الر�ســوم املفرو�ضــة نظيــر �إ�صــدار الرتخيــ�ص ،
وذلــك بالتن�سي ــق مع اجله ــات املخت�ص ــة .
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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

-119-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

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 .
-125-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

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 .
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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 .
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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 .
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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 .
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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 .-153-
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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 .
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 - 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
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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
-171-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

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 .
-206-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

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 .
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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 .
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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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امللحـق رقــم ()5
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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قــــرار
رقــــم 2016/26
ب�إ�صــدار الئحــة ف�صــل احل�سابــات
ا�ستنادا �إىل قــانـون تنظيـ ــم االت�ص ـ ــاالت ال�ص ـ ــادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانــون تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت ال�ص ــادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل الئحة ف�صل احل�سابــات ومتطلباتها التنظيمية وتقديــم املعلومات ال�صــادرة بالقــرار
رق ــم ، 2009/112
و�إل ــى موافـ ـقـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئـ ــة تنظيـ ــم االت�صــاالت مبوج ـ ــب الق ــرار رقـ ــم 2015/27
بتــاريــخ 2015/11/2م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمــل فــي �ش ـ�أن ف�صــل احل�سابــات ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املـــادة الثانيــــة
تلغى الئحة ف�صل احل�سابات ومتطلباتها التنظيمية وتقدمي املعلومات ال�صادرة بالقرار
رقـ ــم  2009/112امل�شـ ــار �إليهـ ــا  ،كما يلغى كل ما يخالـ ــف الالئحة املرفقـ ــة � ،أو يتعـ ــار�ض
مــع �أحكامهـ ــا .
املـــادة 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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الئحـــة ف�صــل احل�سابـــات
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،كما يكون للكلمات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ف�صــل احل�سابـــات :
�إعداد ح�سابات تنظيمية منف�صلة بوا�سطــة املرخ ــ�ص لــه املهيمن ملختل ــف الأ�ســواق
ذات ال�صلة واخلدمات الفردية التي حتددها الهيئة  ،بحيث ميكن حتديد التكاليف
والإيرادات املرتبطة بكل �سوق ذات �صلة  ،وخدمة فردية ب�صورة منف�صلة .
� - 2إطـار ف�صـل احل�سابـات :
هذه الالئح ــة  ،والإر�ش ــادات  ،وجميع القــرارات والتعليمــات التي ت�صدرها الهيئ ــة
فـيما يتعلق بف�صل احل�سابات .
 - 3الإر�شــــــــادات :
�إر�شـ ــادات ف�ص ــل احل�ساب ــات التي ت�صدرها الهيئة وتعدلها من وقت لآخر  ،والتي
تت�ضمن على �سبيل املث ــال �أحكاما تف�صيليـ ــة حول مراحل ومنهجيات تخ�صي�ص
التكلفة وال�صيغ الواجب ا�ستخدامها  ،لإعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
 - 4احل�سابــات التنظيميــة املنف�صلــة :
احل�سابـ ـ ــات القانونيـ ـ ــة التـ ــي يت ـ ــم ف�صلهـ ـ ــا لأغـ ــرا�ض تنظيمي ـ ـ ــة  ،وفق ـ ــا إلطـ ـ ــار
ف�ص ــل احل�سابــات .
 - 5وثيقـة منهجيـة ف�صـل احل�سابـات :
الوثيقة التي تت�ضمن املبادئ واملنهجيات العليا التي يجب تبنيها لإعداد احل�سابات
التنظيمية املنف�صلة  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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 - 6ال�سيا�سـات املحا�سبيــة :
ال�سيا�س ــات التــي تغطــي امل�سائ ــل املحا�سبية الت�شغيلية مث ــل العم ــر االفرتا�ض ــي
للأ�صول وكيفـية التعامل مع الأ�صول غري امللمو�سة .
 - 7امل�ستنــدات املحا�سبيــة :
امل�ستندات التي يتم �إعدادها بوا�سطــة املرخـ�ص لـ ــه املهيمن  ،وفقا إلطـ ــار ف�ص ــل
احل�ساب ــات وتت�ضم ــن ب�صف ــة خا�ص ــة املنهجي ــات التــي يت ــم ا�ستخدامه ــا إلعــداد
احل�سابات التنظيميــة املنف�صل ــة  ،وو�ص ــف ملنهجية التخ�صيـ ــ�ص ومنهجية تقيي ــم
الأ�ص ــول وال�سيا�سات املحا�سبية .
 - 8ال�ســوق ذات ال�صلـــة :
ال�سوق التي مت تعريفها من حيث فئات املنتفعني  ،واملوقع اجلغرافـي  ،وي�شمل ذلك
ب�صفة خا�صة  ،املنتجات �أو اخلدمات التي تعترب قابلة للتبادل �أو اال�ستبدال  ،نظرا
خل�صائ�صها و�أ�سعارها وا�ستخداماتها امل�ستهدفة  ،والتي حتدد بقرار من الهيئة .
 - 9اخلدمـــات الفرديـــة :
اخلدمات التي تندرج بطبيعتها �ضمن ال�سوق ذات ال�صلة .
 - 10التكلفــة املخ�ص�صــة بالكامــل (: )FAC
منهجية للتكلفة يتم عن طريقها تخ�صي�ص جميع التكاليف على خمتلف املنتجات
واخلدمات .
 - 11حما�سبــة التكلفــة التاريخيــة (: )HCA
العرف املحا�سبي الذي يتم مبوجبه ت�سجيل التكاليف والإيرادات والأ�صول ب�صفة
عامة  ،وفقا لقيمتها عند �إجراء املعاملة وتقييم الأ�صول  ،ووفقا لتكلفتها فـي وقت
ال�شراء .
 - 12حما�سبــة التكاليــف احلاليــة (: )CCA
الع ــرف املحا�سبــي الــذي يتم مبقت�ض ــاه تقيي ــم الأ�ص ــول  ،وفقــا للتكاليـ ــف احلاليـ ــة
ال�ستبدالها .
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 - 13التكلفــة التدريجيــة طويلــة الأمــد (: )LRIC
منهجي ــة للتكلف ــة ت�ستخدم لقيا�س التكاليف االقت�صادية التدريجيــة التــي تن�ش ـ أ�
على املدى الطويل  ،ب�سبب زيادة معينة فـي حجم الإنتاج .
 - 14تقريـــر التدقيـــق :
التقرير الذي ي�صدره املدقق التنظيمي وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،والذي يت�ضمن
ر�أيه ب�ش�أن احل�سابات التنظيمية املنف�صلة للمرخ�ص له املهيمن .
 - 15الإقـرار بامل�س�ؤوليــة :
ا إلقــرار الواجـ ــب تقدميه مـ ــن املرخ ــ�ص لـ ــه املهيمــن �إلــى الهيئــة بـ ـ�أن احل�سابـ ــات
التنظيمية املنف�صلة قد مت �إعدادها  ،وفقا ملتطلبات �إطار ف�صل احل�سابات .
� - 16سعــر التحويــــل :
املقابل املايل الذي يطبق �أو يفرت�ض �أن يطبق بوا�سطة املرخ�ص له على نف�سه ،
نظي ــر تقديـ ـ ــم خدمة �أو خدمات بوا�سطة �سوقه ذات ال�صل ــة �أو خدم ــته الفردي ــة
�إىل �سوق �أو خدمة فردية �أخرى ذات �صلة  ،بح�سب الأحوال .
 - 17املتو�ســط املرجــح لتكلفــة ر�أ�س املــال (: ) WAAC
�أقل عائد يتوقع �أن يحققه املرخ�ص له من ر�أ�س املال الذي ي�ستثمره فـي عمله .
� - 18ســوق التجزئــــة :
�س ــوق تقدي ــم خدم ــات االت�صـ ــاالت �إلـ ــى املنتفــع ال ــذي ال يك ــون موف ــرا خلدم ـ ــات
االت�صاالت  ،والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على �أنها �سوق ذات �صلة .
� - 19سـوق البيــع باجلملــة :
�سوق ذات �صلة ت�شمل اخلدمات التي يتم تقدميها للمرخ�ص لهم الآخرين .
 - 20احل�سابــات القانونيــة :
القوائم املالية التي يعده ــا املرخــ�ص لـ ــه وفقا للقانون  ،وفـي احلاالت التي يطلب
فـيها من املرخ�ص له �إعداد وتقدمي هذه احل�سابات القانونية فـي �أكرث من دولة
من بينها �سلطنة عمــان  ،ف ـ�إن احل�سابات القانوني ــة  ،تك ــون هــي تلك احل�ساب ــات
التي يتم �إعدادها للوفاء بااللتزامات القانونية لل�سلطنة .
 - 21ال�سنـــة املاليــــة :
مدة ( )12اثني ع�شر �شهرا ميالدي ــا  ،يقــوم املرخ�ص لــه خاللهــا ب�إع ــداد ح�سابـ ــاتـه
القانونية طبقا للقانون .
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املـــادة ( ) 2
نطـــاق التطبيــــق
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املرخ�ص له املهيمن الذي تلزمه الهيئة وفقا لتوجيهاتها
وتعليماتها و�إر�شاداتها  ،ب�إعداد ح�سابات تنظيمية منف�صلة .
املـــادة ( ) 3
االلتـــزام باملواعيـــــد
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إن�شاء الأنظمة املحا�سبية والرتتيبات الالزمة  ،لتقدمي التقارير
للوف ــاء بااللتزامـ ــات النا�شئ ـ ــة عـ ــن تطبي ــق ه ــذه الالئحـ ــة فـي موعدها  ،طبقـ ــا لأحكـ ــام
هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 4
تقديـــــم املعلومــــــات
للهيئة �أن تطلب كتابة من املرخ�ص له املهيمن خالل الفرتة التي حتددها  ،تزويدها
باملعلومــات والإي�ضاحــات املتعلقــة بجميــع النمــاذج وامل�ستنــدات واحل�سابــات التنظيمي ــة
املنف�صلــة التــي يتــم �إ�صدارهــا وفقــا لأحكام هذه الالئحة  ،وطبقا للطريقة التي حتددها
الهيئ ــة  ،ويلت ــزم املرخــ�ص لــه املهيمـن بتقديــم كافــة املعلومــات والإي�ضاحـات �إىل الهيئة ،
وذلك خالل الإطار الزمني الذي حتدده .
املـــادة ( ) 5
الأولويـــة فـي التطبيـــق
فـي حـ ــال حـ ــدوث �أي خـ ــالف فـي تطبيق �أحكام �إطار ف�صـ ــل احل�سابـ ــات  ،تك ـ ــون الأولوي ـ ــة
فـي التطبيق وفقا للرتتيب الآتي :
�أ  -ه ــذه الالئح ــة .
ب � -أي قرار �أو توجيه ت�صدره الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ج  -الإر�ش ـ ــادات .
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املـــادة ( ) 6
�إ�صــدار القــرارات والإر�شـــادات
للهيئة �أن ت�صدر القرارات والتوجيهات والإر�شادات والتعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه
الالئحة فـي الوقت  ،وبالكيفـية التي تقدر مالءمتها .
املـــادة ( ) 7
التكاليــف التــي يتــم حتملهـــا
يجب �أن يتحمل املرخ�ص له املهيمن جميع التكاليف الناجمة عن تطبيق �أحكام هذه
الالئحــة  ،ومنهــا تكاليــف املدقــق التنظيمـي �ســواء كــان معيــنا بوا�سطــة املرخ�ص له املهيمن
�أو بوا�سطة الهيئة  ،والتكاليف املرتتبة على التزام املدقق التنظيمي بالرد على الأ�سئلة
وعقد االجتماعات مع الهيئة .
املـــادة ( ) 8
حفــــظ البيانـــــات
يجب على املرخ�ص له املهيمن �ضمان حفظ احل�سابات واملعلومات وال�سجالت وامل�ستندات
التـ ــي تـ ــم علـ ــى �أ�سا�سهـ ــا �إعـ ــداد احل�ساب ـ ــات التنظيميـ ــة املنف�صلـ ـ ــة  ،ملـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن ()5
خمــ�س �سنوات من تاريخ تقدميها �إىل الهيئة .
الف�صـــل الثانـــي
احل�سابـات التنظيميـة املنف�صلـة
�أوال  :مبـادئ ف�صـــل احل�سابــــات
املـــادة ( ) 9
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة على �أ�سا�س املبادئ
الآتيــة  ،وذلــك علــى النحـ ــو املب ـيــن فـي الإر�ش ــادات  ،عل ــى �أن يتم تطبيقه ــا مبراع ــاة
الرتتيب الآتي :
أ�  -الأولوية والن�سبية .
ب � -سببية التكلفة .
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ج  -املو�ضوعية .
د  -التوافق .
هـ  -املادية .
و  -ال�شفافـية .
ثانيا � :إعــداد احل�سابـــات التنظيميــة املنف�صلـــة
املـــادة ( ) 10
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وفقا لإطار ف�صل
احل�سابــات  ،ووثيقــة منهجيــة ف�صــل احل�سابــات  ،وامل�ستنــدات املحا�سبيـة واملعاييـر
الدولية لتقدمي التقارير املالية .
املـــادة ( ) 11
يتم �إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة على �أ�سا�س �سنوي لكل �سوق من الأ�سواق
ذات ال�صلة التي تقرر الهيئة �أن املرخ�ص له املهيمن يتمتع فـيها مبركز مهيمن ،
ولكل خدمة فردية فـي تلك ال�سوق ذات ال�صلة  ،طبقا ملتطلبات الإر�شادات .
املـــادة ( ) 12
يلتزم املرخ�ص له املهيمن تنفـيذا حلكم امل ــادة ( )11من هذه الالئحة ب�إعداد قائمة
كامل ــة باخلدم ــات الفرديـ ــة لكـ ــل �سـ ــوق ذات �صلـ ــة  ،طبق ــا ملتطلب ــات الإر�شـ ــادات ،
و�أن يقدمها �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها .
املـــادة ( ) 13
يجب �أن تقدم قائمة اخلدم ــات الفرديــة امل�شــار �إليهـ ــا فـي امل ـ ــادة ( )12م ــن ه ـ ــذه
الالئحة  ،فـي املرة الأوىل خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من حتديد الهيمنة
�أو �إ�صــدار هــذه الالئحــة � ،أيهم ــا يحــدث الحق ــا  ،وبعــد املـ ــرة الأولـ ــى للتقديـ ــم ،
يجــب �إعــداد قائمــة حديثــة باخلدمــات الفرديــة  ،وتقدميهــا كــل عــام خــالل فتــرة
ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من انتهاء كل �سنة مالية .
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املـــادة ( ) 14
�إذا مل تتخذ الهيئة �أي �إجراء خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي
قائمــة اخلدمــات الفردي ــة وفق ــا للمادة ( )13من هذه الالئحة  ،تعتب ــر قائم ــة
اخلدمات الفردية املقدمة من املرخ�ص له املهيمن معتمدة من الهيئة .
املـــادة ( ) 15
�إذا قـ ــررت الهيئـ ــة عدم اعتماد قائمـ ــة اخلدمات الفردية  ،فيجوز لهـ ــا �أن تطلـ ــب
م ــن املرخ�ص له املهيم ــن �إج ــراء تعديالت حمددة عليهــا  ،خ ــالل الإطــار الزمنــي
الذي حتدده .
املـــادة ( ) 16
يجوز للهيئة عند مبا�شرة التحقيق فـي �أي ت�صرفات حمتملة منافـية للمناف�سة
من قبل املرخ�ص له املهيمن � ،أو لأي �أ�سباب معقولة �أخرى � ،أن تطلب من املرخ�ص
له املهيمن �أن يقدم خالل الإطار الزمني املقرر �أي من الآتي :
�أ �	-أي معلومات حما�سبية لأي خدمة فردية �أو �سوق ذات �صلة يعمل املرخ�ص
له املهيمن فـيها  ،ولكن مل تعلن الهيئة متتعه فـيها مبركز مهيمن .
ب �	-أي معلومات حما�سبية �أخرى بالإ�ضافة �إىل تقدمي احل�سابات التنظيمية
املنف�صلة �سنويا .
املـــادة ( ) 17
يجوز للهيئـة ا�ستيف ــاء للمتطلبــات املذك ــورة فـي امل ــادة ( )16من هذه الالئحة ،
ال�سمــاح للمرخ ـ ــ�ص ل ــه املهيم ــن بتقديـ ــم معلومــات �إجمالي ــة �أو خمت�صـ ــرة ب�شـ ـ�أن
�أي �سوق ذات �صل ــة ل ــم تعلن الهيئة متتعه فـيه ــا مبركز مهيمن � ،إذا كان ذلك
ال ي�ؤثر بناء علــى تقديـ ــر الهيئــة على �ضمان وفاء املرخ�ص له املهيمن بكاف ــة
التزامات ـ ـ ــه التنظيمية .
املـــادة ( ) 18
على املرخ�ص له املهيمن اتخــاذ كافــة الإجــراءات ال�ضروريــة  ،ل�ضمــان اال�ستجابــة
الفورية ملتطلبات الهيئة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )16من هذه الالئحة .
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ثالثا  :وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات
املـــادة ( ) 19
يلتزم املرخ�ص له املهيمن قبل تقدميه احل�سابات التنظيمية املنف�صلة فـي املرة
الأوىل تطبيقا لأحكـام هــذه الالئحــة  ،ب�إعــداد وثيقــة منهجيــة ف�صــل احل�سابــات
وتقدميها �إىل الهيئة  ،للموافقة عليها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ االلتزام
ب�إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة �أو �إ�صدار هذه الالئحة � ،أيهما يحدث
الحقا .
املـــادة ( ) 20
يجب �أن ت�شتمل وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات على الأقل املعلومات الآتية :
أ�  -مبادئ املحا�سبة التنظيمية .
ب  -ال�سيا�س ــات املحا�سبي ـ ــة  ،ويجب �أن تتطاب ــق هـ ــذه ال�سيا�س ــات مــع ال�سيا�سـ ــات
امل�ستخدمة فـي �إعداد احل�سابات القانونية للمرخ�ص له املهيمن .
ج  -نبذة عن عملية تخ�صي�ص التكلفة .
د  -منهجيات التخ�صي�ص .
هـ  -منهجية �أ�سعار التحويل .
و  -منهجيات تقييم الأ�صول .
ز  -منهجية التكلفة التدريجية طويلة الأمد .
ح  -منهجية تكلفة ر�أ�س املال .
املـــادة ( ) 21
تتول ــى الهيئــة مراجعــة وثيقــة منهجيــة ف�صــل احل�سابــات خالل ( )3ثالثة �أ�شهر
من ا�ستالمها  ،ولها اتخاذ �أي من الآتي :
أ� -املوافقة عليها دون تعديل .
ب -ا�شرتاط املوافقة عليها �شريطة �إخ�ضاعها للتعديالت التي حتددها الهيئة .
ج  -الرف�ض امل�سبب  ،و�إخطار املرخ�ص له املهيمن بتقدمي وثيقة منهجية ف�صل
ح�سابات �أخرى  ،وذلك خالل الفرتة الزمنية التي حتددها الهيئة .
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د -ت�أجيل املوافقة �إىل حني تقدمي امل�ستندات املحا�سبية واحل�سابات التنظيمية
املنف�صلة بوا�سطة املرخ�ص له املهيمن .
املـــادة ( ) 22
يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له املهيمن �أي معلومات �أو �إي�ضاحات ذات
�صلة تراها �ضرورية ملراجعة وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات  ،وعلى املرخ�ص له
املهيمن تقدمي هذه املعلومات  ،خالل الفرتة الزمنية التي حتددها .
املـــادة ( ) 23
�إذا مل يقم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي املعلومات �أو الإي�ضاحات املطلوبة خالل
الفرتة الزمنية املمنوحة له  ،فيجوز للهيئة متديد تلك الفرتة  ،على �أال ي�ؤثر هذا
التمديد على املوعد النهائي لتقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 24
يتعني على املرخ�ص له املهيمن بعد تقدميه وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات للمرة
الأولــى  ،تقدميهــا �إلـى الهيئــة على �أ�سا�س �سنوي خالل مدة ال تتجاوز (� )2شهرين
من انتهاء ال�سنة املالية .
املـــادة ( ) 25
يجب �أن يكـ ــون التقدمي ال�سنوي لوثيقة منهجية ف�صـ ــل احل�ساب ــات م�صحوب ــا
بامل�ستندات الإ�ضاف ــية  ،مت�ضمن ــة التعديالت التي �أجريت على الن�سخـ ــة ال�سابق ــة
املعتم ـ ـ ـ ـ ــدة لهـ ـ ــذه الوثيق ـ ــة � -إن وجـ ــدت  ، -و�أ�سب ـ ــاب هـ ــذه التعديـ ــالت و�أثره ـ ــا
على احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
املـــادة ( ) 26
تقوم الهيئة ب�إخطار املرخ�ص له املهيمن مبوافقتها على التعديالت التي �أجراها
املرخ�ص له املهيمن على الوثيقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوم عمل من ا�ستالمها
التقدمي ال�سنوي لوثيقة منهجية ف�صل احل�سابات .
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املـــادة ( ) 27
�إذا ل ـ ــم تواف ـ ــق الهيئ ـ ــة علـ ــى التعديـ ـ ـ ــالت الت ــي �أجراهـ ــا املرخ ـ ـ ــ�ص لـ ـ ـ ــه املهيمــن
على الوثيقة  ،حت ــدد الهيئة التعديالت املطلوب �إجرا�ؤها على وثيقة منهجية
ف�صـ ــل احل�سابـ ــات  ،وعلـ ــى املرخـ ــ�ص ل ــه املهيم ــن االلتـ ــزام بت�سليمهـ ــا خ ـ ــالل ()7
�سبعـ ــة �أيام عمل من ا�ستالمه طلبا بذلك .
املـــادة ( ) 28
يجـ ــوز للهيئـ ــة �أن تل ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن بتعدي ــل وثيق ــة منهجيـ ــة ف�صـ ــل
احل�سابات  ،ويتم تعديل الوثيقة بعد الت�شاور مع املرخ�ص له املهيمن .
املـــادة ( ) 29
�إذا ل ــم تتخ ــذ الهيئـ ــة �أي �إج ــراء خ ــالل الفتــرة املن�ص ــو�ص عليـه ــا فـي امل ــادة ()26
مــن ه ــذه الالئحـ ــة  ،فتعتبـ ــر وثيق ــة منهجي ــة ف�صـ ــل احل�ساب ــات املقدمة معتمـ ــدة
من الهيئة .
رابعا  :تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة
املـــادة ( ) 30
يلــتزم املرخ�ص لـ ــه املهيم ــن ب�إع ــداد احل�سابـ ــات التنظيمية املنف�صل ــة وامل�ستن ـ ــدات
املحا�سبية وتقدميها �إىل الهيئة على �أ�سا�س �سنوي .
املـــادة ( ) 31
يجب �أن تت�ضمن احل�سابات التنظيمية املنف�صلة على الأقل الآتي :
أ�  -ح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ب  -بيان متو�سط ر�أ�س املال امل�ستثمر .
ج  -ك�شوف املطابقة .
د  -بيان �أ�سعار التحويل .
هـ  -بيان متو�سط �إيراد الوحدة .
و  -بيان تكلفة وحدة مكونات ال�شبكة .
ز  -بيان عوامل الت�سيري وتكلفة اخلدمات لوحدة ال�شبكة .
ح  -مالحظات على احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
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املـــادة ( ) 32
يجــب تقدي ــم املجموعة الأوىل م ــن احل�ساب ــات التنظيمــية املنف�صل ــة بوا�سط ــة
املرخ�ص له املهيمن  ،الذي مل يكن خا�ضعا من قبل لهذا االلتزام � ،إىل الهيئة
بناء على مبد أ� التكلفة املخ�ص�صة بالكامل با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ،
خالل فرتة ال تتجــاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ التكلي ــف ب�إعداد احل�ساب ــات
التنظيمية املنف�صلة �أو الإخطار بهذه الالئحة � ،أيهما يحدث الحقا .
املـــادة ( ) 33
يلتزم املرخ�ص له املهيمن عند تقدمي املجموعة الثانية وما بعدها من ح�ساباته
التنظيمية املنف�صلة  ،بتقدمي تلك احل�سابات �إىل الهيئـة بنـاء علـى مبـد أ� التكلفـة
املخ�ص�صة بالكامل  ،با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبد�أ التكلفة املخ�ص�صة
بالكام ــل با�ستخ ــدام حما�سبـ ــة التكاليـ ـ ــف احلالي ـ ــة  ،خ ـ ــالل فتــرة ال تتجـاوز ()6
�ستــة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية للمرخ�ص له املهيمن التي تتعلق بها هذه التكاليف .
املـــادة ( ) 34
يجب على املرخ�ص له املهيمن الذي كان ملزما قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة ،
بتقدمي ح�ساباته التنظيمية املنف�صلة �إىل الهيئة بناء على مبد أ� التكلفة املخ�ص�صة
بالكامل  ،با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبد أ� التكلفة املخ�ص�صة بالكامل
با�ستخدام حما�سبة التكاليف احلالية ومبد�أ التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ،
خالل فرتة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية للمرخ�ص له املهيمن
التي تتعلق بها هذه التكاليف  ،وذلك وفقا لهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 35
يجب �أن يكون تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة م�صحوبا بوثيقة منهجية
ف�صل احل�سابات  ،وامل�ستندات املحا�سبية والنماذج ذات ال�صلة  ،وتقرير التدقيق ،
و�إقرار امل�س�ؤولية الذي يجب �إعداده وفقا للنموذج املقرر فـي الإر�شادات وتوقيعه
من قبل الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له املهيمن �أو من فـي حكمه  ،و�أي معلومات
�أخرى يتطلبها �إطار ف�صل احل�سابات .
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خام�سا � :سعـــــر التحويـــــــل
املـــادة ( ) 36
يجب حتديد �سعر التحويل وفقا للإر�شادات  ،واملبادئ الآتية :
�أ � -أن ين�سب �سعر التحويل �إىل الأ�سواق ذات ال�صلة واخلدمات الفردية  ،وفقا
للأن�شطة التي تت�سبب فـي حتقيق الإيــرادات �أو تكب ــد التكاليف � ،شريط ــة
�أن يكون ذلك مو�ضوعيا  ،و�أال يكــون الغر�ض م ــنه حماب ــاة �أي �سـ ــوق ذات
�صل ــة �أو خدمة فردية .
ب � -أن يكون هناك توافق فـي معاملة �سعر التحويل من عام لعام  ،ما مل يكن
التغيري مربرا ومعتمدا .
ج � -أن تت�سم الطرق امل�ستخدمة فـي حتديد �سعر التحويل بال�شفافـيــة  ،ويجب
�أن تكون �أ�سعار التحويل امل�ستخدمة مربرة .
د  -يحدد �سعر التحويل لال�ستخدام الداخلي بني الوحدات الداخلية للمرخ�ص
له كحا�صل �ضرب اال�ستخدام فـي ال�سعر املرجعي للوحدة  ،ويجب �أن يكون
�سعـ ــر الوحـ ــدة لال�ستخدام الداخلي م�ساويا لل�سعر الذي �سيت ــم تقا�ضيـ ــه
فـي حالة بيع املنتج �أو اخلدمة خارجيا .
هـ � -أن تف�صح احل�سابات التنظيمية املنف�صلة عن �أ�سعار التحويل بني الأ�سواق
ذات ال�صلة واخلدمات الفردية  ،وعلى املرخ�ص له املهيمن �أن يوثق بطريقة
وا�ضح ــة �ضمـ ــن امل�ستن ـ ــدات املحا�سبيـ ــة كيفـي ـ ــة حتقيـ ــق �سعـ ــر التحويـ ـ ــل
بني خمتلف الأ�سواق ذات ال�صلة واخلدمات الفردية .
�ساد�سا  :امل�ستنـــدات املحا�سبيــــة
املـــادة ( ) 37
يلتزم املرخـ�ص لـه املهيمــن بتقدمي امل�ستندات املحا�سبية �إىل الهيئـة  ،مرفقا بهـ ــا
احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
املـــادة ( ) 38
يجب �أن ت�شتمل امل�ستندات املحا�سبية على احلد الأدنى من املعلومات وامل�ستندات
املقررة فـي الإر�شادات .
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�سابعا  :ن�شر وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات واحل�سابات التنظيمية املنف�صلة
املـــادة ( ) 39
يجوز للهيئة  ،ن�شر �أو توجيه املرخ�ص ل ــه املهيمن بن�شر وثي ــقة منهجية ف�صل
احل�سابـ ــات  ،واحل�سابـ ــات التنظيمي ــة املنف�صلـ ــة وامل�ستن ــدات املحا�سبيــة الت ــي تـ ــم
تقدميها �إىل الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 40
يجوز للهيئة �أن حتدد الطريقة و�أي �أمور �أخرى تراها منا�سبة  ،تتعلق بن�شر وثيقة
منهجية ف�صل احل�سابات  ،واحل�سابات التنظيمية املنف�صلة وامل�ستندات املحا�سبية .
املـــادة ( ) 41
للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له املهيمن �إعداد ن�سـخ منف�صلة من وثيقة منهجية
ف�ص ـ ــل احل�سابـ ــات  ،واحل�سابـ ـ ــات التنظيمي ــة املنف�صلـ ــة وامل�ستن ـ ــدات املحا�سبي ــة ،
�أو �أي معلومات م�ضمنة فـيها لأغرا�ض الن�شر .
املـــادة ( ) 42
يجوز للمرخ�ص له املهيمن تقدمي طلب كتابي �إىل الهيئة بعدم ن�شر معلومات
معينة مع تقدمي املربرات املنطقية لهذا الطلب  ،وللهيئة �أن تقرر �أن ن�شر هذه
املعلومات يحقق امل�صلحة العامة � ،إذا كانت �إيجابيات هذا الن�شر تفوق �أي �سلبيات
قد يتعر�ض لها املرخ�ص له املهيمن .
املـــادة ( ) 43
للهيئة �أن تنظر عندما تقرر �أن هناك �إيجابيات للن�شر وفقـا للم ــادة ( )42من هذه
الالئحة  ،مراعاة االعتبارات الآتية :
أ�  -مدى �أهمية هذه املعلومات لأغرا�ض حتقيق ال�شفافـية والتحقق من التزام
املرخ�ص له املهيمن بهذه الالئحة .
ب � -إذا كان ن�شر موجز �أو ن�سخة منقحة من املعلومات ذات ال�صلة  ،يتم �إعدادها
بوا�سطة الهيئة �أو تقرتح كبديل بوا�سطة املرخ�ص له املهيمن � ،سيكون
كافـيا حتت هذه الظروف .
-232-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

الف�صــل الثالـــث
تدقيـق احل�سابـات التنظيميـة املنف�صلـة
�أوال  :تعيــني املدقــــق التنظيمـــــي
املـــادة ( ) 44
يجــب علــى املرخ ــ�ص ل ــه املهيم ــن تعي ــني مدق ــق تنظيم ــي م�ستقـ ــل  ،للقيام بتدقي ــق
احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وفقا لهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 45
يتم تعيني املدقق التنظيمي باالتفاق بني املرخ�ص له املهيمن  ،واملدقق التنظيمي
والهيئة .
املـــادة ( ) 46
يجــب �أن يكـون املدقــق التنظيمــي الــذي يت ــم تعيين ــه  ،مرخ�صا له ب�إجراء �أعم ــال
التدقيق فـي ال�سلطنة  ،ويجب �أن يكون من املدققني امل�شهود لهم بالكفاءة .
املـــادة ( ) 47
يجب �أن يكون املدقق التنظيمي الذي يتم تعيينه م�ستقال عن �أي جهة تقدم الدعم
�أو الن�صح ب�أي طريقة كانت للمرخ�ص له املهيمن فـي �إعداد ح�ساباته التنظيمية
املنف�صلة � ،أو وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات � ،أو امل�ستندات املحا�سبية �أو النماذج
الأخرى ذات العالقة  ،وعليه �أن يفـي باملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي الإر�شادات .
املـــادة ( ) 48
علــى املرخــ�ص لـه املهيمــن تزوي ــد الهيئة كتابي ــا قبـ ــل (� )6ست ــة �أ�شهــر علــى ا ألق ــل
من التاريخ املطلوب فـيه تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،بالآتي :
أ�  -ا�سم املدقق التنظيمي املقرتح وعنوانه .
ب  -ت�أكيد ا�ستقاللية املدقق التنظيمي .
ج  -نطاق التدقيق املقرتح واخلطة التف�صيلية للتدقيق .
-233-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

د  -م�سودة االتفاقية الثالثية بني املدقق التنظيمي واملرخ�ص له املهيمن والهيئة ،
�شاملة التزامات املدقق التنظيمي وم�س�ؤولياته جتاه الهيئة .
املـــادة ( ) 49
يجوز للهيئة �أن تعقد اجتماعات مع املدقق التنظيمي املقرتح �أو املرخ�ص له املهيمن
�أو كليهما  ،كما يجوز لها �أن تطلب �أي �إي�ضاحات �إ�ضافـية .
املـــادة ( ) 50
للهيئـ ـ ــة �أن تخطـ ـ ــر املرخـ ـ ــ�ص لـ ــه املهيـمـ ـ ــن  -كتاب ـ ـ ــة  -باعرتا�ضاتهـ ـ ــا و�أ�سبـ ـ ـ ـ ــاب
هذه االعرتا�ضات  ،وذلك فـيما يتعلق بالآتي :
�أ  -تعيني املدقق التنظيمي للمرخ�ص له املهيمن  ،وللهيئة �أن تطلب تعيني مدقق
تنظيمي �آخــر � ،إذا ر�أت �أن املدقـ ــق التنظيم ــي الــذي عينــه املرخ ــ�ص ل ــه املهيمــن
ال يفـي مبتطلبات هذه الالئحة �أو الإر�شادات .
ب  -نطاق التدقيق واخلطة التف�صيلية للتدقيق .
ج  -م�سـ ــودة االتفاقي ــة الثالثيـ ــة ب ــني املدق ــق التنظيم ــي واملرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن
والهي ــئة  ،ويجوز لها �أن توجه املرخ�ص له املهيمن ب�إجراء التغييــرات املالئمة
فـي االتفاقية .
املـــادة ( ) 51
للهيئة �أن تطلب عقد اجتماعات مع املدقق التنظيمي بعد تعيينه  ،وذلك ملناق�شة
عمله �إىل جانب �أي معلومات و�إي�ضاحات �أخرى تراها منا�سبة .
املـــادة ( ) 52
للهيئة �أن تطلب �إجراء التدقيق بوا�سطة مدقق تنظيمي �آخر على نفقة املرخ�ص له
املهيمــن � ،إذا ف�شــل املدق ــق التنظيمي املعني مبدئيا بوا�سطة املرخـ ــ�ص ل ــه املهيم ــن
فـي الوفاء مبتطلبات �إطار ف�صل احل�سابات .
املـــادة ( ) 53
يكون املرخ ــ�ص ل ــه املهيمن م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن تعي ــني املدقق التنظيم ــي  ،وع ــن االنته ــاء
من التدقيق .
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ثانيا  :تدقيق احل�سابات التنظيمية املنف�صلة
املـــادة ( ) 54
تخ�ض ــع احل�ساب ــات التنظيمي ــة املبني ــة عل ــى مب ــد�أ التكلف ــة املخ�ص�ص ــة بالكامــل ،
با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبد أ� التكلفة املخ�ص�صة بالكامل با�ستخدام
حما�سبــة التكاليــف احلاليــة ومبــد�أ التكلفــة التدريجيــة الطويلــة الأمــد  ،لتدقيق
م�ستقل  ،وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .
ثالثا  :ر�أي املدقق التنظيمي
املـــادة ( ) 55
يجب �أن يكون ر�أي املدقق التنظيمي كالآتي :
�أ �	-أن احل�سابات التنظيميـ ــة املنف�صلة تقدم ب�صورة عادل ـ ــة ()Fairly Present
وفق ــا لوثيق ــة منهجي ــة ف�ص ــل احل�سابـ ــات  :النتائ ــج  ،ومت ــو�سط ر�أ�س املـ ـ ــال
امل�ستثمر  ،والتكاليف التي حتملتها ال�شركة .
ب �	-أن احل�سابــات التنظيمي ــة املنف�صلـ ــة مت �إعدادهـ ــا وفقا ملتطلبات �إطـ ــار ف�ص ــل
احل�سابات .
املـــادة ( ) 56
يجــوز تقديــم تقريــر التدقيــق حــول احل�سابــات التنظيميــة املنف�صلــة  ،التــي يتــم
�إعدادها با�ستخدام التكلفة التدريجية الطويلة الأمد  ،على �أ�سا�س " مت �إعداده
ب�صورة �سليمة "وفقا لـ ( (PPIAWما مل تطلب الهيئة تقريرا على �أ�سا�س" يقدم
ب�صورة عادلة "(. )Fairly Present
رابعا  :تقريــــر التدقيـــــق
املـــادة ( ) 57
على املدقق التنظيمــي �إر�ســال تقري ــر التدقيق �إىل املرخ ــ�ص ل ــه املهيمن والهيئـ ــة ،
على �أن يرفق هذا التقرير مع احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وال يعد جزءا منها .
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املـــادة ( ) 58
يجب �أن يبني تقرير التدقيق بو�ضوح م�س�ؤوليات املدقق التنظيمي واملرخ�ص له
املهيمن  ،والأ�سا�س الذي مت بناء عليه �إجراء التدقيق  ،والر�أي الذي مت التو�صل �إليه .
املـــادة ( ) 59
يج ــب �أن يكـ ــون تقري ــر التدقيـ ــق م�صحوب ـ ــا ب ـ ـ�إقرار اال�ستيفــاء م ــن قبـ ــل املدقـ ــق
التنظيمي  ،على �أن ي�شتمل �إقرار اال�ستيفاء على الأقل الآتي :
أ� -العمل الذي قام به املدقق التنظيمي .
ب  -نطاق وحدود التدقيق .
ج �	-إقـ ــرار بع ــدم وج ـ ــود �أي عالق ــة بني املدقق التنظيمي واملرخ ــ�ص له املهيمن ،
�أو ب�أي م�صالح للمدقق التنظيمي فـي ال�شركات �أو الفروع التابعة للمرخ�ص
له  ،فـيما عدا العالقة باملدقق التنظيمي املتعلقة بهذا التقرير .
د  -ا�ستنتاجات املدقق التنظيمي .
هـ  -كافة املخالفات التي مت ر�صدها .
و �	-إي�ضـ ــاح م ـ ــا �إذا كـ ــان املدق ــق التنظيمي قـ ـ ــد ح�ص ــل علـ ــى جميـ ـ ــع املعلوم ـ ــات
والتو�ضيحات التي طلبها .
ز  -ما �إذا كان املرخ�ص له املهيمن  ،ح�سب ر�أي املدقق التنظيمي  ،قد احتفظ
بال�سجالت املحا�سبية ال�سليمة من خالل فح�صها  ،فـي �سبيل جمع املعلومات
املطلوبة ب�صورة �شاملة ودقيقة .
ح  -ما �إذا كانت احل�سابات التنظيمية قد مت �إعدادها فـي كافة جوانبها املادية ،
ح�سب ر�أي املدقق التنظيمي  ،وفقا لوثيقة منهجية ف�صل احل�سابات .
ط  -ما �إذا كان املدقق التنظيمي قد قام  ،م�ستعينا بنظام العينة  ،بتدقيق املعلومات
والعمليات املطلوبة ال�ستكمال احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،والتي مل تدقق
كجــزء مــن الإجــراءات القانونيــة للمرخــ�ص لــه املهيمــن بخ�ص ــو�ص تقديــم
التقارير .
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ي  -ما �إذا كان املرخ�ص له املهيمن قد قام مبراجعة منهجية املتو�سط املرجح
لتكلفة ر�أ�س املال وعملياتها احل�سابية  ،ووجدها منا�سبة .
ك  -ما �إذا كان املدقق التنظيمي قد قام بتدقيق النظام املحا�سبي ومناذجه بدرجة
تثبت �صلتها باحل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،ووجدها متوافقة مع املتطلبات .
املـــادة ( ) 60
علــى املرخ ــ�ص لــه املهيمــن �إط ــالع الهيئــة  ،بنــاء علــى طلبهــا  ،علــى �سيـر التدقيق ،
وعليه تنظيم اجتماعات املدقق التنظيمي مع الهيئة .
املـــادة ( ) 61
فـي حال عدم و�ضوح �أي متطلبات  ،على املرخ�ص له املهيمن �أو املدقق التنظيمي -
بح�ســب الأحــوال � -أن يطلــب مــن الهيئــة تزويــده بالإي�ضاحــات الالزمة فـي الوقت
املنا�سب  ،حتى يتمكن من االلتزام بجدول مواعيده والتقيد مبتطلبات هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 62
للهيئة احلق فـي خماطبة املدقق التنظيمي بغر�ض مناق�شة الإجراءات الواجب
تطبيقها ملبا�شرة التدقيق � ،أو مناق�شة النتائج التي يتم التو�صل �إليها من قبل
املدقق  ،وفـي حال وجود �أي لب�س �أو غمو�ض  ،يجوز للهيئة طلب �إي�ضاحات �إ�ضافـية
من املرخ�ص له املهيمن �أو املدقق التنظيمي �أو من كليهما .
املـــادة ( ) 63
للهيئة احلق فـي �أن تطلب من املرخ�ص له املهيمن ب�أن يوجه املدقق التنظيمي
للقيام بعمل �إ�ضافـي وتزويد الهيئة بتقرير  ،ب�ش�أن العمل الإ�ضافـي الذي ينجزه .
املـــادة ( ) 64
يعترب املرخ�ص له املهيمن قد �أوفى بالتزاماته املتعلقة ب�إعداد احل�سابات التنظيمية
املنف�صلــة � ،إذا �أ�صــدر املدقــق التنظيمــي تقريــر تدقيــق بــدون حتفــظ فـيمــا يتعلــق
باحل�سابات التنظيمية املنف�صلة ككل .
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املـــادة ( ) 65
�إذا �أ�صدر املدقق التنظيمي تقرير تدقيق يت�ضمن حتفظ حول احل�سابات التنظيمية
املنف�صلــة ككــل �أو لأي �ســوق ذات �صلــة �أو �أي خدمــة فرديــة  ،ور�أت الهيئــة �أن هــذه
احل�سابات غري مالئمة للأغرا�ض التنظيمية  ،يجوز للهيئة � ،أن تطلب من املرخ�ص
له املهيمن �إعداد جمموعة ثانية من احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،التي تتناول
التحفظات املحددة من قبل املدقق التنظيمي على احل�سابات التنظيمية املنف�صلة ،
ويتعني �أن يتم تدقيق املجموعة الثانية من قبل املدقق التنظيمي .
الف�صـــل الرابــــع
اجلـــــزاءات
املـــادة ( ) 66
للهيئة فـي حــال خمالفــة املرخ ــ�ص ل ــه املهيم ــن لأحكـ ــام هذه الالئحـ ــة � ،أن تطب ــق �أحكـ ــام
امل ــادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت .
املـــادة ( ) 67
يجــوز للهيئــة فـي حــال خمالفــة �أي مـن �أحكـام هـذه الالئحـة �أن توجـه للمخالـف �إخطـارا
مكتوبا  ،يت�ضمن الآتي :
أ�  -و�صف املخالفة التي مت ارتكابها .
ب  -حتديـ ــد الفت ــرة الزمني ــة التــي يتعيـن عل ــى املرخ ـ ــ�ص لــه املهيمــن الــرد خالله ــا
عل ــى الإخط ــار .
ف ـ�إذا م�ضـ ــت املـ ــدة املذكـ ــورة دون رد � ،أو كـ ــان ال ــرد املقـ ــدم غيـ ــر مقب ـ ــول مـ ــن الهيئ ـ ــة ،
فيجــوز للهيئــة توقيــع اجل ــزاءات املقــررة .
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قــــرار
رقم 2016/27
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تعرفـة التجزئة ( �ضبـط الأ�سعـار )
ا�ستن ــادا �إىل قانون تنظيـم االت�صاالت ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيــم االت�صــاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القــرار رقـم  2012/69ب�شـ�أن قواعد التنظيـم امل�سبق لل�سوق (تنظـيم الهيمنة) ،
و�إىل القـرار رقـم  2013/70ب�ش�أن قواعــد التنظي ــم الالح ــق لل�س ــوق (الت�صرف ــات املنافـيـ ــة
للمناف�سة) ،
و�إىل القــرار رقــم  2008/113ب�إ�ص ــدار ال�ضوابــط والقواعــد املنظمــة للعــرو�ض الرتويجي ــة
خلدمات االت�صاالت ،
و�إل ــى موافقة جمل ــ�س �إدارة هيئ ــة تنظيــم االت�صــاالت فـي اجتماعـه رق ــم  2016/1بتاريخ
2016/1/4م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �ش ـ�أن تنظيــم تعرفــة التجزئــة ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القــرار رقم  2008/113ب�إ�ص ــدار ال�ضوابـط والقواعــد املنظمــة للعـ ــرو�ض الرتويجيـ ــة
خلدمات االت�صاالت امل�شــار �إليه  ،كم ــا يلغـ ــى ك ــل ما يخال ــف الالئحــة 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 رجــــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م

حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحك ــام هــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املب ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1العــر�ض الدائــم :
ع ــر�ض تعرفة لتقدمي خدمات ات�صاالت ال يت�ضمن �شرط ــا بتوقفه عن ال�سريان
فـي تاريخ حمدد .
 - 2العـر�ض الرتويجـي امل�ؤقـت :
عر�ض تعرفة لتقدمي خدمات ات�صاالت يت�ضم ــن �شرطـ ــا يفـيد ب�أن فت ــرة الع ــر�ض
�أو فرتة اال�ستفادة من العر�ض �ستتوقف عن ال�سريان فـي تاريخ حمدد .
 - 3املنتفــــع :
ال�شخــ�ص ال ــذي تق ــدم ل ــه خدم ــات االت�صاالت �أو يطل ـ ــب تقديــم هــذه اخلدمــات
مــن قبل املرخ�ص له ال�ستخدامه اخلا�ص  ،ولي�س لتقدمي خدمة ات�صاالت عامة .
� - 4ســوق التجزئــة :
�ســوق تقديــم خدمــات االت�ص ــاالت �إىل املنتفع الـ ــذي ال يكـ ــون موفـ ــرا خلدم ـ ــات
االت�صاالت  ،والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على �أنها �سوق ذات �صلة .
 - 5املرخـ�ص لــه املهيمـن :
املرخــ�ص ل ــه بتقدي ــم خدم ــات االت�صاالت العامـ ــة  ،وال ــذي ي�صدر ب� أش�نـ ــه ق ــرار
من الهيئة باعتباره مهيمنا فـي �سوق جتزئة ذات �صلة .
 - 6التعرفــــــة :
املقابل الذي يفر�ضه املرخ�ص له لتقدمي خدمات التجزئة التابعة له �إىل املنتفعني
وفقا لل�شروط والأحكام املت�صلة بها  ،وي�شمل م�صطلح "تعرفــة" العرو�ض الدائمة
والعرو�ض الرتويجية معا .
 - 7رقـــم التعرفـــة :
الرقـم الــذي ي�ضعـه املرخ ــ�ص لــه لتمييــز كل تعرفة عن غريها عند تقدي ــم طل ــب
اعتماد تعرفة جديدة �أو �إيداع مقرتح التعرفة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع املرخ�ص لهم الذين يوفرون خدمات االت�صاالت
العامة للمنتفعني .
املــادة ( ) 3
ال يخل االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة ب�أي التزامات �أخرى من�صو�ص عليها فـي القوانني
واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،مبا فـي ذلك توجيهات الهيئة ب�ش�أن تعرفة خدمات
التجوال الدويل .
املــادة ( ) 4
يجوز للهيئة فـي �أي وقت � ،إ�صدار القرارات والإر�شادات والتوجيهات والتعليمات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
تعرفــة املرخــ�ص لــه
الفرع الأول
تعرفـة املرخـ�ص لـه املهيمـن
�أوال � :أحكـــام طلـــب اعتمـــاد التعرفــة
املــادة ( ) 5
ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة �أو �إلغا�ؤها
�إال بعد احل�صول على اعتماد كتابي بذلك من الهيئة  ،بناء على طلب يقدمه املرخ�ص له
املهيمن  ،وفقا للنموذج املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن عر�ض خدمتي جتزئة �أو �أكرث معا كرزمة �أو حزمة � ،إذا كانت
�أي من اخلدمتني تندرج �ضمن �سوق جتزئة يكون املرخ�ص له م�صنفا فـيها من قبل الهيئة
على �أنه مهيمن � ،إال بعد احل�صول على اعتماد الهيئة على تعرفة هذه الرزمة �أو احلزمة
طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 7
على املرخ ــ�ص لـ ــه املهيمــن �أن يثبــت للهيئـ ــة عند تقدمي طلب اعتمـ ــاد التعرف ــة ب�أن ــه قـ ــام
�أو �سيقوم بتزويد املرخ�ص لهم الآخرين باخلدمات املقابلة للبيع باجلملة ب�شروط جتارية
عادلــة ومعقولــة  ،وذلك لتمكينهــم من تكرار تعرفــة املرخـ�ص لــه املهيمـن  ،مـتى كــان ذلك
قابال للتطبيق .
املــادة ( ) 8
يلتـزم املرخـ�ص لــه املهيمن بعــدم الإعــالن عن �أي خدمــة ات�صــاالت �أو عر�ضهــا � ،أو ال�سعي
لتطبيـ ــق تعرف ــة له ــا  ،م ــا مل يتم اعتماد تعرف ــة تــلك اخلدمـ ــة من الهيئة  ،طبق ــا لأحك ــام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يجب �أن يت�ضمن طلب تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة  ،البيانات الآتية :
أ�  -الأ�س�س التــي تــم اال�ستنــاد عليها فـي و�ض ــع التعرفة اجلديدة  ،وم ــا يثب ــت و�ض ــع
التعرفة بناء على تلك الأ�س�س .
ب  -بيان ــات مف�صلـ ــة عن التكلفة والعمليات احل�سابية التي تبــني متو�س ـ ــط التكلف ــة
التي ميكن تفاديها ومتو�ســط التكاليــف الكليـة املرتبطة بالتعرفة اجلديــدة  ،مبا
ميكــن الهيئ ــة من الت�أكد من �أن التعرفـ ــة اجلدي ــدة لن ينتــج عنه ــا ت�سعيـر جائ ــر
�أو �إفراط فـي الت�سعري من املرخ�ص له املهيمن .
ج  -بيان ــات مف�صلــة عــن التكلفــة والعمليــات احل�سابيــة التـي تظهــر الهامــ�ش الــذي
�سيتم حتقيقه من خالل التعرفة اجلديدة  ،متكن الهيئة من �إجراء تقييم للعزو
( )Imputation Assessmentحتى ت�ضمن �أال ينتج تقلي�ص للهام�ش الربحي
بعـد ح�ســاب الأ�ســعار اخلا�ضعــة للتنظيــم التي تطبق على مدخــالت خدمــة البيــع
باجلملة املطلوبة لتقدمي خدمة البيع بالتجزئة .
د  -فـي احل ــاالت التـي تكـون فـيهــا التعرفــة اجلديدة رزمة �أو حزمة  ،تقــدم بيانــات
التكلفة والعمليات احل�سابية للخدمات املكونة التي ت�شكل رزمة �أو حزمــة التعرفــة
بتفا�صيل كافـية متكن الهيئة من القيام مبا ي�أتي فـي احلاالت املالئمة :
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1 -1التقييــم اجلائــر ( )Predatoryللرزمــة �أو احلزم ــة الختبــار قابليــة تكرارهــا
اقت�صاديا من مرخ�ص لهم �آخرين .
2 -2التقيي ــم االنتقائـ ــي ( )Exclusionaryللرزم ـ ــة �أو احلزمــة فـي احل ــاالت التي
تكون فـيها الرزمة �أو احلزمة غري قابلة للتكرار من مرخ�ص لهم �آخرين .
املــادة ( ) 10
يجب �أن يت�ضمن طلب �إلغاء تعرفة قائمة  ،البيانات الآتية :
أ�  -فـي احلاالت التي يكـون فـيها �إلغاء التعرفة مرتبطا بطرح تعرفة جديدة  ،يجب
�أن يت�ضمن الطلب بيانا بتفا�صيل التعرفة اجلديدة  ،و�إذا كانت التعرفة اجلديدة
مرتبطــة بطــلب الإلغــاء  ،فيتعـ ــني على الهيئة التعامــل مع ك ــل من طل ــب اعتم ــاد
التعرفة اجلديدة  ،وطلب �إلغاء التعرفة كطلب واحد .
ب  -الرتتيبات املقرتحة لإعادة �سداد الر�صيد �أو املدفوعات امل�سـبقة املرتبطة بالتعرفة
املقرتح �إلغا�ؤها � ،أو لتحويل هذا الر�صيد �أو املدفوعات امل�سبقة �إىل ح�ساب امل�شرتك
املتعلق بالتعرفة اجلديدة �أو �أي تعرفة �أخرى  ،وذلك بعد احل�صول على موافقته .
ج  -فـي حالة العــر�ض الدائـ ــم  ،يلتزم املرخ�ص ل ــه املهيم ــن بتقديــم تفا�صيــل تو�ضــح
حج ـ ــم اال�شت ـ ـ ــراك فـي العـ ـ ــر�ض الدائـ ــم  ،وي�شم ــل ذلك عـ ــدد املنتفع ــني وحج ـ ــم
ا�ستخدام اخلدمات  .كما يلتزم بتقدي ــم تفا�صيل العرو�ض الدائمة البديلة التي
ميكن للمنتفعني امل�ستفـيدين حاليا من العر�ض الدائم القائم اال�شرتاك فـيها ،
بالإ�ضافة �إىل �أرقام تعرفة هذه العرو�ض الدائمة .
املــادة ( )11
ال يجــوز للمرخــ�ص لــه املهيمـن طــرح �أي عــر�ض ترويجــي م�ؤقت خالل (� )6سـت ــة �أ�شه ــر
من تاريــخ انتهــاء عــر�ض ترويجــي م�ؤقت م�شابــه له بدرجة كبرية �إال وفقـا لل�شروط ،
وفـي الظــروف واحلــاالت التـي تقدره ــا الهيئ ــة وبع ــد احل�صــول على موافقتهــا كتاب ــة ،
وي�شمل ذلك على �سبيـل املثــال �شــرط �أن ي�صبح العر�ض الرتويجــي امل ؤ�قــت عر�ضا دائما ،
ويتوقــف عن كونه عر�ضا ترويجيا م�ؤقتا  ،ويجوز للهيئة �إذا ارت�أت �أن العرو�ض الرتويجية
امل�ؤقتة مت�شابهة بدرجة كبرية � -أن ت�ضع فـي االعتبــار ب�صفة خا�صة  -م�ضمون العــر�ض ،
وال�شريحــة امل�ستهدفة به  ،ومدته  ،و�أحقية احل�صول عليه ومقدار التخفـي�ض .
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ثانيـا  :اعتمــاد التعرفــة
املــادة ( ) 12
تقوم الهيئة عند ت�سلم طلب اعتماد التعرفة بتقييم الطلب خالل (  ) 15خم�سة ع�شر يوم
عمل من ت�سلمه  ،وفـي حال عدم تلقي املرخ�ص له املهيمن �أي رد من الهيئة خالل هذه
الفرتة  ،يعترب الطلب معتمدا من الهيئة .
املــادة ( ) 13
للهيئة احلق فـي متديد مدة التقييم املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )12من هذه الالئحة
بعد توجيه �إخطار كتابي �إىل املرخ�ص له املهيمن  ،وذلك لأ�سباب تتعلق بطبيعة املعلومات
املقدمة من املرخ�ص له املهيمن من حيث حجم املعلومات وطبيعتها الفنية .
املــادة ( ) 14
تراعي الهيئة عند تقييم طلب تطبيق تعرفة جديدة  -ب�صفة خا�صة  -االعتبارات الآتية :
1 -1ما �إذا كانت املعلومات املقدمة مع التعرفة املقرتحة �ستمكن املنتفع من ح�ساب
التكلفة التي �سيتحملها نظري مقدار حجم ا�ستخدام اخلدمة .
2 -2ما �إذا كانت املعلومات املقدمة ت�شري �إىل �أن املرخ�ص له املهيمن قد احتفظ لنف�سه
باحلق فـي ممار�سة �أي تقديرات غري مربرة فـي تطبيق التعرفة .
3 -3م ـ ــا �إذا كانـ ــت هنـ ــاك خماط ـ ــر ملحوظ ــة لإ�س ـ ــاءة ا�ستخ ـ ــدام الهيمن ـ ــة �أو غريه ــا
من الت�صرفات املنافـية للمناف�سة  ،كاحلاالت الآتية :
أ�  -التمييز فـي الأ�سعار ( . )Price Discrimination
ب  -الت�سعري اجلائر (. )Predatory Pricing
ج  -تقلي�ص الهام�ش الربحي (. )Margin Squeeze
د  -الإفراط فـي الت�سعري (. )Excessive Pricing
هـ  -رزم �أو حزم اخلدمات  ،حيث تكون ال�شروط التي يتم مبوجبها عر�ض الرزمة
�أو احلزم ــة منافـيــة للمناف�س ــة � ،أو تكون مكونات الرزم ــة �أو احلزم ــة غري
متوف ــرة ب�ص ــورة منف�صل ــة للمنتفعــني � ،أو يتعــذر تكرار الرزم ــة �أو احلزم ــة
من املرخ�ص لهم املناف�سني الآخرين .
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و  -مـ ــا �إذا كان ــت املعلومــات املقدم ــة فـي الطل ــب � ،شـاملة �أي �ش ــروط حم ــددة تنطبــق
علــى التعرفــة  ،ت�شيــر �إىل وج ــود خماط ــر ملحوظ ــة لإمكانيــة تطبي ــق التعرف ــة
املقرتحة ب�صورة متييزية �أو غري عادلة .
املــادة ( ) 15
ف ــي حالــة تعلــق الطلــب بتعديـ ــل تعرف ــة قائم ــة  ،تراعـ ــي الهيئـ ــة عن ـ ــد نظرهـ ــا الطلـ ــب -
ب�صف ــة خا�صة  -االعتبارات الآتية :
1 -1االعتبارات املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )14من هذه الالئحة .
2 -2ما �إذا كانت املعاملة املقرتحة للمنتفعني الذين ا�شرتكوا فـي التعرفة قبل تعديلها
عادلة ومعقولة وغري متييزية فـي جميع الظروف .
3 -3ما �إذا كانت الرتتيبات املقرتحة للإ�شعارات واملخاطبات عادلة ومعقولة فـي جميع
الظروف .
املــادة ( ) 16
�إذا كان الطلب متعلقا ب�إلغاء تعرفة قائمة تقوم الهيئة  -بوجه خا�ص  -مبراعاة االعتبارات
الآتية :
1 -1ما �إذا كان الإلغاء املقرتح للتعرف ــة ع ــادال فـي جميع الظروف  ،ويراعــي البدائل
املتاحة للمنتفعني القائمني .
2 -2ما �إذا كانت املعلومات املقدمة ت�شري �إىل �أن املرخ�ص له املهيمن قد احتفظ لنف�سه
بالــحق ف ــي ممار�س ــة �أي تقديرات تتعلق بالكيفـية التي يتـم بهــا تطبيــق الإلغ ــاء
املقرتح للتعرفة .
3 -3ما �إذا كانت هناك خماطر ملحوظة لإمكانية �إ�سـاءة ا�سـتخدام الهيمنة فـي معاملة
املنتفعني القائمني .
4 -4ما �إذا كانت املعلومــات املقدمـة مع الطــلب � ،شاملـ ــة �أي �شــروط حمــددة تنطب ــق
على �إلغاء التعرفة  ،ت�شري �إىل وجود خماطر ملحوظة لإمكانيــة تطبيـق الإلغــاء
ب�صورة متييزية �أو غري عادلة .
5 -5ما �إذا كانت الرتتيبات املقرتحة للإ�شعارات واملخاطبات عادلة ومعقولة فـي جميع
الظروف .
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املــادة ( ) 17
يج ـ ـ ــوز للهيئ ـ ــة فـ ــي احلـ ـ ــاالت الت ــي تقدره ـ ــا  ،ع ــدم تطبي ـ ــق �أي مـ ــن املتطلبـ ــات الـ ــواردة
فـي البند ( )3من املــادة ( )14من هذه الالئحة فـي حالة العرو�ض الرتويجية امل�ؤقتة ،
وذلك بعد الأخ ــذ فــي االعتبــار الفتــرة الزمنية لهذه الع ــرو�ض  ،وت�أثريه ــا على م�صالـ ــح
املنتفع ــني وا�ستدامــة املناف�سة .
املــادة ( ) 18
تقوم الهيئة بالرد على طلب االعتماد ب�أي من الآتي :
أ� � -إخطار املرخ�ص له املهيمن برف�ض طلبه م�سببا .
ب  -طلب معلومات �إ�ضافـية من املرخ�ص له املهيمن .
ج  -اعتماد الطلب .
املــادة ( ) 19
يجوز للهيئة رف�ض الطلب �إذا كان غري م�ستوف ملتطلبات الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي جميــع ا ألحــوال  ،يج ــوز للهيئـ ــة إ�ع ـ ــادة الطلب �إىل املرخ�ص ل ــه ملوافاته ــا باملعلومـ ــات
التي تراها �ضرورية لدرا�سة الطلب والبت فـيه .
املــادة ( ) 20
�إذا مل يقم املرخ�ص له املهيمن مبوافاة الهيئة باملعلومات املطلوبة � ،أو الرد على الأ�سئلة
التـ ــي طرحتهـ ــا الهيئة خ ــالل ( )30ثالثـ ــني يوم عمل �أو خالل �أي م ــدة �أط ــول حتدده ــا
الهيئة  ،فيعترب الطلب ك�أن مل يكن  ،وعلى املرخ�ص له املهيمن � -إن رغب  -تقدمي طلب
جديد  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 21
يجـ ــوز للهيئة تعليق تقييـ ــم الطلب �إلـ ــى حــني تقديـ ــم املعلومات الإ�ضافـية الت ــي تطلب ــها
الهيئة  ،وتبد أ� املدة املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )12من هذه الالئحة من جديد  ،وذلك
فـي كل مرة تطلب فـيها الهيئة معلومات �إ�ضافـية .
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املــادة ( ) 22
يجـوز للهيئـة من تلقــاء نف�سها عند تقييم طلـب اعتمــاد التعرف ــة � ،إدخال تعديـ ــالت ثانوي ــة
غري جوهرية على التعرفة  ،وذلك بالت�شاور مع املرخ�ص له املهيمن .
املــادة ( ) 23
�إذا مل تعتمد الهيئة التعرفة  ،فـيجب عدم حما�سبة املنتفعني على اخلدمات التي تتعلق
بها هذه التعرفة  ،كما ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن �إجبار املنتفعني على دفع مقابل لهذه
اخلدمة .
املــادة ( ) 24
�إذا �أ�س ـفــر تعدي ــل تعرف ــة املرخ�ص لـ ــه املهيمن عــن زي ــادة فــي التعرفــة الفعلي ــة بالن�سبـ ــة
للمنتفعني القائمني وفقا لتقدير الهيئة  ،فيجب على املرخ�ص له املهيمن �إخطار جميع
املنتفع ــني القائمــني الذيــن ي�ستخدم ــون ه ــذه اخلدمة قبل دورة واحدة للفوت ــرة �أو قبـ ــل
( )30ثالثني يوما على الأقل � ،أيهما �أطول  ،وذلك قبل بدء �سريان هذا التعديل .
املــادة ( ) 25
�إذا رغب املرخ�ص له املهيمن فـي ت�أجيل تاريخ تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ اعتماد الهيئة ح�سب الأحوال  ،ف�إن عليه �إخطار الهيئة بالتاريخ
الذي �سيقوم فـيه فعليا بتطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة .
�أما �إذا رغب املرخ�ص له املهيمن فـي ت�أجيل تاريخ تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة �إىل ما
بعد (� )60ستني يوما من تاريخ اعتماد الهيئة وفقا ملا يقت�ضيه احلال  ،ف�إن عليه احل�صول
على اعتماد جديد من الهيئة بعد اتباع ذات الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة
قبل انتهاء مدة (� )60ستني يوما من تاريخ االعتماد  ،ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 26
يعترب اعتماد الهيئة لتطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة ملغى فـي احلاالت الآتية :
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�أ � -إذا مل يطلب املرخ�ص له املهيمن اعتماد الهيئة لت�أجيل تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء
التعرفة  ،وفقا حلكم املــادة (  )25من هذه الالئحة .
ب � -إذا طلبت الهيئة من املرخ�ص له املهيمن تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة الأ�صلية
خالل فرتة زمنية حتددها  ،وف�شل املرخ�ص له املهيمن فـي الوفاء بها .
الفـرع الثانـي
تعرفـة املرخـ�ص لـه غيـر املهيمـن
املــادة ( ) 27
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن ب�أن يودع لدى الهيئة جميع مقرتحاته ب�ش�أن تطبيق تعرفة
جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة �أو �إلغائها  ،وكافة املعلومات املتعلقة به ــا  ،وفقــا للنم ــوذج
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يجب �أن يكون مقرتح تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديلها �أو �إلغائها  ،متوافقا مع متطلبات
ال�شفافـية و�أي متطلبات �أخرى من�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 29
يج ــب �أن يتــم تطبي ــق التعرفـ ــة فـي الأوق ــات املحــددة ف ــي الطل ــب  ،وف ــي حال ــة الع ــرو�ض
الرتويجية امل�ؤقتة  ،يجب �أن يتوقف �سريان التعرفة فـي الوقت املحدد فـي الطلب .
الف�صـــل الثالـــث
�شفافـية التعرفــة ومتطلبــات �أخــرى
الفــــرع الأول
�شفافـيـــة التعرفــــة
املــادة ( ) 30
يجب على املرخ�ص له عند ن�شر التعرفة  ،االلتزام بالآتي :
�أ  -متكني املنتفعني من ح�ساب املبال ــغ التــي يتع ــني عليهم �سداده ــا مقاب ــل احل�ص ــول
على اخلدمات  ،و�أي �شروط و�أحك ــام ت�ســري على تطبيق التعرفــة  ،وي�شمل ذلك
التخفـي�ضات .
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ب  -ت�سهيل قدرة املنتفعني على املقارنة بني التعرفات .
ج  -متكني املنتفعني من فهم ومطابقة فوترة اخلدمات مع التعرفة املن�شورة .
املــادة ( ) 31
على املرخ�ص له ن�شر التعرفة عند تطبيقها فـي موقعه الإلكرتوين فـي تاريخ �سريان
التعرفة  ،و�أن يتيح للجمهور االطالع على ن�سخة ورقية من �سجل التعرفة الذي يعده لهذا
الغر�ض مبقره الرئي�سي  ،وفـي �سبيل حماية �سرية معامالته التجارية  ،يحق للمرخ�ص
له عدم ن�شر تفا�صيل التعرفة املرتبطة بها  ،وذلك �إىل حني بدء تاريخ �سريان التعرفة .
املــادة ( ) 32
على املرخ�ص له �ضمان توفـيـر معلومــات حديثــة ودقيقــة و�شاملــة ومتي�ســرة و�سهلــة الفهــم
للمنتفعني بخ�صو�ص التعرفة  ،وي�شمل ذلك على الأخ�ص  ،الآتي :
�أ  -و�صف اخلدمة .
ب  -تفا�صي ــل كــل تعرف ــة ذات �صـلـ ــة ومكوناته ــا مبا فـي ذلك التخفـي�ض ــات وعنا�ص ــر
التعرفة .
ج  -املعلومات الالزمــة لتمكني املنتفع من ح�ساب الأ�سعــار التــي يلتزم بدفعها مقابـ ــل
�أي ا�ستخدام للخدمة املرتبطة بالتعرفة .
املــادة ( ) 33
�إذا تعذر على املرخ�ص له ن�شر جميع التفا�صيل املتعلقة بالتعرفة  ،ب�سبب ق�صور فـي و�سائل
�أو �صيغ معينة  ،فعليه توفـري مرجعية وا�ضحة تتيح للمنتفع الو�صول �إىل املعلومات ال�شاملة
املتعلقة بالتعرفة .
املــادة ( ) 34
علــى املرخــ�ص لـ ــه �ضم ــان ن�ش ــر وتوف ـ ــري جم ــيع املعلومـ ــات والأحك ــام وال�شــروط العامـ ــة
التي تنطبق على التعرفة دون مقابل بال�صيغتني الإلكرتونية والورقية  ،و�إتاح ــة االط ــالع
عليها جلميع املنتفعني .
املــادة ( ) 35
يجــب �أن تكــون جميــع معلوم ــات التعرفة وا�ضحة و�سهلـ ــة الق ــراءة وفقــا ل�صيغ ــة الن�شـ ــر
امل�ستخدمة من قبل املرخ�ص له  ،وعلى املرخ�ص له االلتزام  -ب�صفة خا�صة  -بالآتي :
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�أ � -أن ي�ضع فـي االعتبار �إمكانية الو�صول للمعلومات ب�ش�أن التعرفة واخلدمات املقدمة
للمنتفعني من ذوي االحتياجات اخلا�صة .
ب  -عدم �إ�ساءة ا�ستخدام ثقة املنتفعني �أو ا�ستغالل قلة خربتهم ودرايتهم  ،وذلك فـيما
يتعل ــق بكيفـية ا�ستخــدام مقارنـ ــات امل�صطلحات والتقني ــات الفنية فـي املعلوم ــات
التي يتم تقدميها للمنتفعني .
ج  -يج ــب �أال يك ــون الإعالن عن التعرف ـ ــة واخلدمات املرتبطة بها م�ضــلال  ،و�أن ي ــدل
على ما هو معرو�ض  ،ويجب �أن تبني جميع �شروط العرو�ض بو�ضوح .
د  -يجب االمتناع عن ا�ستخدام الكلمات الدالة على �صيغ التف�ضيل مثل "�أقل الأ�سعار"
و "�أو�سع تغطية" و"�أف�ضــل �شبكــة"  ،مــا لــم يكن لدى املرخ�ص ل ــه الدلي ــل والق ــدرة
على �إثبات �صحة زعمه بطريقة مو�ضوعية .
املــادة ( ) 36
علــى املرخــ�ص لـ ــه الإ�شارة بو�ضوح �إلــى �أي قيــود ت�ؤث ــر على ا�ستخدام اخلدمات ك�سيا�سة
اال�ستخدام العادل .
املــادة ( ) 37
على املرخ�ص له االمتناع عن و�صف باقة التعرفة ب�أنها "ا�ستخدام غري حمدود للخدمة"
�إذا ك ــان هن ــاك حتديد لعدد املكاملـات  ،ودقائ ــق اال�ستخ ــدام  ،وحجــم البيان ــات �أو غي ــر ذلك
من مقايي�س اخلدمة امل�ستخدمة .
املــادة ( ) 38
يج ــب الإ�شارة �إىل فرتة �سريان الر�صـ ــيد �أو اال�ستخـ ــدام بو�ضوح فـي املعلومـ ــات املن�شـ ــورة
عن �أي تعرفة  ،و�إذا اختار املنتفع اال�شرتاك فـي تعرفة �أو كان ي�ستخدم نظام هاتف حممول
يدوي ــا يخت ــار عن طريق ــه باق ــة التعرف ــة  ،فـيجب �إفادته بتفا�صيل فرتة �سريـ ــان الر�صيد
�أو باقة التعرفة  ،وعلى املنتفع �إبداء موافقته ال�صريحة على ال�شروط والأحكام .
املــادة ( ) 39
على املرخ�ص له �أن يقدم بو�ضوح فـي كافة الو�سائل املطبوعة والإلكرتونيــة امل�ستخدم ــة
ل�شـ ــرح �أو ترويـ ــج التعرف ــة املتعلق ــة بالباق ــات �أو احل ــزم  ،و�صف ــا لل�ش ــروط التـ ــي ميك ــن
على �أ�سا�سها ا�ستخدام وقت �أو ر�صيد �إ�ضافـي  ،وي�شمل ذلك  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
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أ� �	-أنواع املكاملــات امل�ضمن ـ ــة ف ــي الباق ــة �أو احلزم ــة م ــثل املكامل ـ ــات على ال�شبكـ ــة ذات ــها
�أو خارج ال�شبكة .
ب  -املكاملات التي ميكن ا�ستثنا�ؤها .
ج �	-إذا كان من املمكن ترحيل الدقائق �أو الر�صيد غري امل�ستخدم �إىل فرتات الفوترة
التالية .
د  -وقت انتهاء الر�صيد � ،إن وجد .
هـ  -الوقت الذي ميكن فـيه ا�ستخدام الدقائق �أو الر�صيد الذي متت �إ�ضافته .
املــادة ( ) 40
علـى املرخـ�ص ل ــه تزويد املنتفعني بو�سيلة عمليــة �سهلــة اال�ستخدام ملراقبــة ا�ستخدامهــم
للخدمات  ،لتمكينهم من التحكم فـي حجم ا�ستخدامهم فـي �أي فرتة .
املــادة ( ) 41
يجب �أن ت�شتمل مواد الإعالن الرتويجي على هوية املرخ�ص له وتفا�صيل االت�صال به .
الفــرع الثانـــي
تقدمي اخلدمات جمانا على �أ�سا�س التجربة
املــادة ( ) 42
يحظر على املرخ�ص له تقا�ضي �أي مقابل عن اخلدمات التي يتم تقدميها للمنتفعني جمانا
على �أ�سا�س التجربة .
املــادة ( ) 43
�إذا قدم املرخ�ص له للمنتفع خدمات جمانية على �أ�سا�س التجربة  ،فال يجوز له تقا�ضي
�أي مقابل عن هذه اخلدمات بعد انتهاء فرتة التجربة املجانية �إال فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-أن يكون املرخ�ص له قد �أخطر املنتفع بالتاريخ الذي تنتهي فـيه فرتة التجربة
املجانية مقدما قبل حلول ذلك التاريخ .
ب �	-أن يكون املرخ�ص له قد حت�صل على موافقة �صريحة من املنتفع مبوا�صلة اخلدمة
بعد انتهاء التجربة املجانية  ،وفقا للتعرفة املطبقة وال�شروط والأحكام التي يتم
�إخطار املنتفع بها .
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الفـرع الثالــث
التجديــــد
املــادة ( ) 44
يتعني عــلى املرخــ�ص لــه �إبــالغ املنتفعني قبــل انتهــاء فت ــرة اال�شرتاك فـي اخلدم ــة بـ ـ�أن
اال�شتـ ــراك �سيت ــم جتدي ـ ــده بع ـ ــد انتهائ ــه فقـ ــط مبوافق ــة املنتفـ ــع  ،و�إبالغه ــم بالكيفـي ــة
التي ميكن عن طريقها احل�صول على موافقتهم .
املــادة ( ) 45
فـي احلاالت التي يتم فـيها تطبيق التعرفة على �أ�سا�س التجربة لتمكني املنتفعني من تقييم
اخلدمة قبل اال�شرتاك فـي العر�ض  ،ف�إن ا�ستمرار العر�ض بعد انتهاء فرتة التجربة يكون
م�شروطا مبوافقة املنتفع على هذا اال�ستمرار فــي �أثنــاء فرتة التجربة  ،وعلى املرخ ــ�ص ل ــه
�إبالغ املنتفعني بكيفـية احل�صول على موافقتهم .
الفــرع الرابــع
م�ستويــات اال�ستخــدام
املــادة ( ) 46
فـي احلاالت التي تت�ضمن فـيها التعرفة حدودا لال�ستخدام  ،يتعني على املرخ�ص له �إخطار
املنتفع عندما ي�صل ا�ستخدامه حدودا معينة  ،وذلك وفقا ملـا تقرره الهيئة من وقت لآخر .
املــادة ( ) 47
على املرخــ�ص لــه �إب ــالغ املنتفعني اخلا�ضعني حلدود اال�ستخــدام ب�أنهم �سيتلقــون �إخطــارا
عندمــا ي�صــل ا�ستخدامهــم احلــدود املق ــررة  ،و�إفادتهم بالكيفـية الت ــي �سيتلـقون به ــا ه ــذا
الإخطار .
املــادة ( ) 48
فـي احلاالت التي يتم فـيها �إعادة �ضبط حدود اال�ستخدام وفقا لفرتات منتظمة � ،شهرية
مثال  ،يتعني على املرخ�ص له ت�ضمني تاريخ �إعادة ال�ضبط فـي الإخطارات املتعلقة باحلدود
املقررة لال�ستخدام .
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الفــــرع اخلامـــ�س
�إنهــاء �أو �إلغــاء اخلدمــة مـن املنتفـع
املــادة ( ) 49
يجـ ــوز للمرخ�ص لـ ــه الدخول فـي اتفاقات مع املنتفعني يتم من خاللها منحهم تخفـي�ضات
�أو اعتبارات خا�صة مقاب ــل موافقـ ــة املنتفعـ ــني علـ ــى االلت ـ ــزام بحـ ـ ـ ــد �أدن ـ ــى لفرتة اخلدم ــة
�أو االلتزام بحـ ــد �أدنى م ــن الإيـ ــرادات � ،شريطــة ت�ضمني �شروط ه ــذا االتفاق فـ ــي التعرف ــة
احلاليــة امل�سجلــة .
املــادة ( ) 50
يجــوز �أن تت�ضم ــن االتفاقــات امل�شــار �إليهــا فـي املــادة ( )49مــن هــذه الالئحــة �أحكامــا تنــ�ص
على �إنهاء اخلدمة فـي حال قيام املنتفع ب�إنهاء االتفاق �أو �إلغاء اخلدمة قبل تاريخ الإنهاء
املتفق عليه � ،شريطة �أن يكون املبلغ املرتتب على �أي �إنهاء �أو �إلغاء مبكر مرتبطا ب�شكل
معقول مبقدار التخفـي�ضات �أو االعتبارات اخلا�صة التي قدمها املرخ�ص له  ،وبطول فرتة
اخلدمة التي تعاقد عليها املنتفع .
املــادة ( ) 51
�إذا كان املنتفع فـي حالة الإلغاء املبكر للخدمة �أو �إلغاء االتفاق  ،قد قام بتقدمي دفعة مقدمة
للخدمة  ،ف�إن على املرخ�ص له اتخاذ ما يلزم من ترتيبات ل�سداد ذلك اجلزء من الدفعة
املقدمــة املتعلــق بالفتــرة التعاقديــة غيــر امل�ستخدم ــة  ،وذلــك بعــد ت�سويــة �أي مبالغ تتعلق
مب�س�ؤولية �إنهاء اخلدمة  ,وفقا للمتطلبات الواردة فـي املــادة ( )50من هذه الالئحة .
الفــرع ال�ســـاد�س
املكاملــات خـــارج ال�شبكــة
املــادة ( ) 52
فـي احلاالت التي تكــون فـيهــا �أ�سعــار املرخــ�ص لــه للمكاملات خارج ال�شبكة �أعلــى مــن �أ�سع ــار
املكاملات على ال�شبكة ذاتها  ،يتعني على املرخ�ص له اتخاذ ترتيبات وا�ضحة متكن املنتفعني
من �أن يحددوا م�سبقا قبل االت�صال بالرقم ما �إن كان االت�صال بذلك الرقم �سيتم �إنها�ؤه
ب�شبكة مرخ�ص له �آخر  ،ويجب ن�ش ــر الرتتيبات التي يجريهــا املرخ�ص له بحيث تكون
متاحة الطالع كافة املنتفعني عليها .
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الفـرع ال�سابــع
خدمــات التجــوال و�أ�سعارهــا
املــادة ( ) 53
على املرخ�ص له �إر�سال ر�سالة ن�صية للمنتفعني الذين تكون خدماتهم م�سجلة كخدمات
جتوال ب�شبكات االت�صاالت املتنقلة الأخرى  ،تت�ضمن الآتي :
�أ  -تنبيه املنتفعني ب�أ�سعار التجوال املطبقة على املكاملات ال�صوتية وخدمات البيانات .
ب  -تزويد املنتفعني بالتعليمات الالزمة ب�ش�أن كيفـية ت�شغيل و�إيقاف خا�صية جتوال
البيانــات ب�أجهزتهــم النقالــة  ,لتمكينهــم مــن اتخـاذ قـرار ا�ستخـدام خدمـة البيانـات
مـن عدمــه .
الفـرع الثامــن
امل�سابقـــات واجلوائـــز
املــادة ( ) 54
يجوز للمرخ�ص ل ــه ا�ستخدام امل�سابقات واجلوائز كجـ ــزء من ت�سويق �أو ترويج منتجاتهم
وعرو�ضهــم فقــط فـي احلــاالت التــي تكــون فـيهــا م�شاركــة املنتفعـني فـي امل�سابقــة �أو توزيع
اجلوائز مرتبطة ب�شراء �أو ا�ستخدام خدمة �أو اال�شرتاك فـيها من املنتفع  ،على �أال يرتتب
على ذلك زي ــادة فـي ال�سع ــر الفعلــي للخدم ــات بالن�سبة للمنتفع ال ــذي ي�ش ــارك فــي هـ ــذه
امل�سابقات واجلوائز .
املــادة ( ) 55
على املرخ�ص له الذي ي�ستخدم امل�سابقات �أو اجلوائز كجزء من ت�سويق �أو ترويج خدماته
وعرو�ضه � ،أن ي�ضمن املعلومات الآتية فـي مواده الرتويجية �أو الإعالنية ذات ال�صلة :
أ� � -آخر موعد للم�شاركة فـي امل�سابقات �أو اجلوائز .
ب  -و�صفا وا�ضحا ودقيقا و�شامال للخدمة �أو العر�ض الرتويجي امل�ؤقت  ،بحيث يكون
�سهل الفهم بالن�سبة للمنتفعني املعنيني .
ج � -أي قيود على عدد مرات امل�شاركة �أو اجلوائز .
د  -و�صف ـ ــا �شام ــال للجوائ ــز  ،ومعاييــر الأهلي ــة  ،و�إثــبات عملية ال�شــراء  ،والأذونـ ــات
اخلا�صة املرتبطة بالقا�صرين �أو غريهم  ،والقيود على امل�شاركة .
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هـ � -إمكانية ا�ستبدال �أي جائزة مببلغ نقدي .
و  -موعد وكيفـية ن�شر النتائج .
ز  -كيفـية ت�سليم اجلوائز للفائزين .
املــادة ( ) 56
على املرخ�ص له الذي ي�ستخدم امل�سابق ــات �أو اجلوائ ــز كجزء من ت�سويق �أو ترويج خدماته
وعرو�ضه  ،االلتزام بالآتي :
�أ  -عدم تقدمي �أي معلومات من �ش�أنها �إيهام امل�شاركني بزيادة فر�ص الفوز بامل�سابقة
�أو اجلائزة � ،أو رفع التوقعات الزائفة بهذا اخل�صو�ص .
ب � -ضمان الإف�صاح بو�ضوح عن ال�سعر الذي �سيتم تقا�ضيه عن اخلدمة اخلا�ضعة
للم�سابقة �أو تقدمي اجلوائز .
الف�صــل الرابــــع
�أحكــــام متنوعـــة
الفـــــرع الأول
�أحكام تقييم التعرفة والبت فـيها  ،ومدة �سريان العر�ض الرتويجي امل�ؤقت
املــادة ( ) 57
ال يعد طلب االعتماد �أو �إيداع مقرتح التعرفة مت�سلما من الهيئة فـي حال تقدمي مقرتح
تعرفة خلدمة جديدة � ،إال بعد اتخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أن تلك اخلدمة من قبل
التق�سيمــات التنظيميـ ــة املعنيـ ــة بالهيئــة  ،وي�شمــل ذلــك  -ب�صفــة خا�صــة  -تقيي ــم �أو الب ــت
فـ ــي الأم ـ ــور الفني ـ ــة �أو الرتتيـب ـ ــات الأمنيـ ــة  ،وموا�ضي ــع الطيـ ــف التــرددي  ،واملوافقـ ــة
على النوعية  ،واملراجعة القانونية التفاقيات الطرف الثالث � ،أو غريها من الأمور غري
املتعلقة بالتعرفة .
املــادة ( ) 58
يجب تقدمي جميع طلبات اعتماد التعرفة �أو �إيداع مقرتح التعرفة بطريقة �إلكرتونية ،
على �أن تعقبها ن�سخة ورقية موقعة  ،وخمتومة من املرخ�ص له .
املــادة ( ) 59
يجب �أال تتجاوز مدة �سريان العر�ض الرتويجي امل�ؤق ــت ( )90ت�سعــني يوما من التاري ــخ
املحدد لبدء العر�ض .
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الفــرع الثانــي
�سجـــل التعرفــة
املــادة ( )60
على الهيئة �أن حتتفظ ب�سجل للتعرفة يكون متاحا الطالع اجلمهور عليه .
املــادة ( )61
تتوىل الهيئة قيد التعرفة بعد اعتمادها �أو �إيداعها  -بح�سب الأحوال  -فـي �سجل التعرفة .
املــادة ( )62
لأغــرا�ض حمايــة �سري ــة املعلومــات التجاريــة للمرخــ�ص ل ــه  ،ال يتم قيــد اعتم ــاد الهيئــة
على التعرفة فـي ال�سجل �أو �إيداعها �إال من التاريخ الذي يبد�أ فـيه �سريان التعرفة .
املــادة ( )63
ال يجوز تعديل الت�سجي ــل اخلا�ص بتعرف ــة معينة � ،إال ف ــي حال ــة تعديــل �أو �إلغ ــاء االعتم ــاد
�أو الإيداع املتعلق بذات التعرفة .
الفــرع الثالــث
�إعــادة تقييــم التعرفــة
املــادة ( ) 64
يجوز للهيئة فـي �أي وقت بعد اعتماد التعرفة �أو �إيداع مقرتح التعرفة  ،من تلقاء نف�سها
�أو بناء على طلب من املرخ�ص له �أو من طرف ثالث ذي �صلة مبا فـي ذلك املنتفع � ،إعادة
تقييم مدى مالءمة التعرفة  ،وحتديد جدوى الإبقاء عليها �أو تعديلها �أو �إلغائها .
املــادة () 65
يجوز للهيئة من تلقـاء نف�سها وفـي �أي وقــت � ،إعــادة تقييـم التعرفـ ــة بوج ــه خا�ص ف ــي �أي
من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كانت املعلومات املقدمة من املرخ�ص له غري �صحيحة �أو م�ضللة  ،وفقا لتقدير
الهيئة .
ب � -إذا كانت التعرفة ت�شكل �ضررا على م�صالح املنتفعني .
ج � -إذا كـ ــان مـ ــن املرج ــح �أن حتـ ـ ــد التعرف ــة م ــن املناف�س ــة فـي ال�س ـ ــوق �أو �أن تعم ـ ـ ــل
على ت�شويهها �أو منعها .
د � -إذا كانت التعرفة تتنافى مع �أحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل اخلامـــــ�س
اجلــــزاءات
املــادة ( )66
للهيئة  -فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة  -توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها
فـي املــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه  ،مع مراعاة االعتبارات
التالية فـي تقدير اجلزاء املراد فر�ضه على املخالف :
أ�  -مدى ج�سامة املخالفة .
ب  -ت�أثري املخالفة من حيث عدد املنتفعني املت�ضررين  ،ومقدار الإيرادات ذات العالقة .
ج  -ما �إذا كانت املخالفة قد ا�ستمرت لوقت طويل .
د  -ما �إذا كانت الهيئة قد قامت بتحذير املرخ�ص له من الوقوع فـي املخالفة � ،أو �أنه
ف�شل فـي اغتنام �أي فر�صة منحته �إياها الهيئة  ,لت�صحيح �سلوكه الذي جنمت عنه
املخالفة .
هـ  -ما �إذا كان املرخ�ص له قد ارتكب خمالفات م�شابهة .
و  -مدى تعاون املرخ�ص له مع الهيئة لإنهاء املخالفة ومعاجلة �آثارها  ،فور �إخطاره
بذلك .
ز � -أثر اجلزاء فـي احلد من املخالفات امل�شابهة م�ستقبال من قبل املرخ�ص له �أو غريه
من املرخ�ص لهم الآخرين .
املــادة ( )67
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )66من هذه الالئحة للهيئة فـي حال خمالفة املرخ�ص له
لأحكام هذه الالئحة عند تطبيق التعرفة � ،أن تتخذ  -ب�صفة خا�صة � -أيا من الآتي :
أ�  -تعليق �أو �سحب التعرفة .
ب �	-إعادة املبالغ �إىل املنتفعني املت�ضررين .
ج  -اتخاذ �أي �إجراءات �أخرى منا�سبة  ،لإلغاء التعرفة �أو معاجلة املخالفة .
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منــوذج طلـــب تطبيـــق التعرفـــة
* اال�سم  ،بيانات االت�صال ورقم ترخي�ص املرخ�ص له مقدم الطلب .
هوية املرخ�ص له * اال�س ــم  ،امل�سمـ ــى الوظيفـ ــي وبيان ـ ــات االت�صـ ــال لل�شخ ــ�ص امل�سـ ـ ـ�ؤول
عن الرد على �أي �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات من الهيئة .
* الت�سويق/اال�سم التجاري للتعرفة .
* ن ــوع التعرفـ ــة :
-دائمة �أو ترويجية م�ؤقتة .بيانات التعرفة
-رزمة من اخلدمات �أو منفردة .-مدفوعة م�سبقا �أو �آجلة الدفع .* رقـ ــم التعرف ـ ــة .
قطاع ال�سوق امل�ستهدف بالتعرفة  ،هل ت�ستهدف :
-امل�شرتكني ال�سكنيني �أم التجاريني؟ و�إن كانت ت�ستهدف امل�شرتكنيالتجاري ــني  ،فه ــل تقت�صر على م�شرتكني جتارييــن بحجم معــني
املنتفع امل�ستهدف
�أو م�ستوفـني ل�شروط �أخرى؟
--منتفع خدمة م�سبقة الدفع �أو منتفع خدمة �آجلة الدفع �أو كليهما .

الغـــر�ض

* يجــب الإ�شـ ــارة �إن كــان الطلــب متعلقــا بتعرفـ ــة جديــدة � ،أو تعديـ ــل
�أو �إلغاء تعرفة قائمة .
* فـي حال ــة تعدي ــل �أو �إلغاء تعرفة قائمـ ــة  ،على املرخـ ــ�ص ل ــه حتديـ ــد
التعرفــة القائم ــة ذات ال�صلــة �إلــى جان ــب رق ــم التعرف ــة اخلــا�ص
ب ــه  ،وتقدمي تفا�صيل و�أ�سباب هذا التعديل �أو الإلغاء .

التاريخ املقرتح لطرح التعرفة .
فرتة ال�سريان فـي حالة الع ــر�ض الرتويجي امل�ؤقت  ،ي�شار �أي�ض ــا �إىل تاري ــخ انتهـ ــاء
�سريان التعرفة  ،واملدة الكلية ل�سريانها .
-258-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

تابـع  :منــوذج طل ــب تطبي ــق التعرف ــة
ت�صنيف اخلدمة ح�سب نوعها  ،على �سبيل املثال :
-رزمة من اخلدمات �أو خدمة منفردة .-خدمة الهاتف الثابت �أو املتنقل .نـوع اخلدمــة
 -خدمة البيانات . -خدمة مكاملات �صوتية حملية �أو دولية .�-أي من اخلدمات الأخرى .اخلدمـــة و�ص ـ ــف اخلدمـ ـ ــة .

التعرفـــة

و�صف هيكل التعرفة و�أ�سعارها بنف�س الطريقة التي يتم بها �إخطار
املنتفعني .
ويجب �أن يكون الو�صف �شامال وكافـيا مبا ي�سمح بفهم التعرفة فهما
تاما  ،كما يجب �أن ي�شمل �أي خدمة � ،أو �أجهزة يدوية � ،أو �أجهزة �أو �أي
منافع �أخرى تكون جزءا من التعرفة .
ويجـ ــب �أن ي�شتمـ ــل الو�صف عل ــى تو�صيـ ــف مف�ص ــل لهيكـ ــل الأ�سع ــار
التـ ــي ق ــد يتعـ ـيــن عل ــى املنتفعـ ــني �سداده ــا  ،وي�شم ــل ذلــك عل ــى وج ـ ــه
اخل�صو�ص العنا�صر التالية الواجبة التطبيق على التعرفة املعنية :
* ر�سوم تركيب اخلدمة �أو تفعيلها .
* ر�سوم �إيجار اخلط ودورتها الزمنية (�شهريا على �سبيل املثال) .
* الر�ســوم الثابتــة (املتكــررة) ودورته ــا الزمنيـة (�شهريا على �سبيل
املثال) .
* مقدار اخلدمات امل�ضمنــة الت ــي ميكـ ــن ا�ستهالكهـ ــا دون حتمـ ــل
�أي ر�سوم �إ�ضافـية .
* التعرفــات املطبقــة على اخلدمات التي تتـ ــم حما�سبتهـ ــا ح�سـ ــب
اال�ستخدام �أو عند جتاوز احل�صة املقررة .
* �أي عوامل من املمكن �أن تغري التعرفة املطبقة .
�إذا ت�ضمنت التعرفة تخفـي�ضا �أو دعما ملحطة طرفـية �أو �أجهزة مببنى
املنتفع  ،على املرخ�ص له الإف�صاح عن التخفـي�ض املطبق .
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تابـع  :منــوذج طل ــب تطبي ــق التعرف ــة
تقدمي ال�شروط والأحكام التف�صيلية املطبقة على التعرفة .
يجب الإ�شـ ــارة �إن كانت التعرفـ ــة ت�شرتط ح ــدا �أدنــى لفت ــرة الت ــزام
ال�شروط
والأحكام مرتبطــة بها  ،وفـي هـ ــذه احلال ــة  ،يجـ ــب حتديـ ــد مدته ــا والعقوبـ ـ ــات
القابلة للتطبيق فـي حالة الإنهاء املبكر للخدمة .
معلومات �إ�ضافـية �أي معلومات �إ�ضافـية �أو وثائق ميكن �أن ت�ساعد على �ضمان الفهم
ال�سليم للتعرفة مثل الو�صف الفني وما �إىل ذلك .
الت�أكي ــد ال�صريـ ــح بـ ـ ـ�أن :
* كافـة الأمــور الفنيــة  ،التدابيــر الأمنيــة  ،الأمــور املتعلقــة بالطيــف
الرتددي  ،املوافقة على النوعية  ،اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني ،
اتفاقات الطرف الثالث � ،أو الأمور الأخرى غري املتعلقة بالتعرفة
قــد تـم تقييمهــا و�إجازته ــا �أو البــت فـيه ــا (يط ــبق ذلك فقـ ــط على
اخلدمات اجلديدة) .
* املرخــ�ص لهــم الآخريــن تـ ــم تزويدهــم �أو �س ــوف يتـ ــم تزويدهـ ــم
باخلدمات املقابلة للبيع باجلملة فـي احلاالت القابلة للتطبيق ،
وذلك من حيث توفر اخلدمة الفعلية وال�شروط التجارية املعقولة
بغر�ض متكينهم من تكرار التعرفة (تفا�صيل هذه الرتتيبات
ت�أكيــدات
يج ــب تقدميهــا مــع الطل ــب )  ،علم ــا بـ ـ�أن ذلــك ينطبـ ـ ــق فق ـ ــط
على التعرفــة اجلديدة واملعدلة للمرخ�ص له املهيمن .
* جميع املنتفعني احلاليني امل�شرتكني فـي التعرفة القائمة �سيتم
�إخطارهم على الأقل قبل دورة فوترة واحدة �أو قبل ( )30ثالثني
يوم ــا � ،أيهمـ ــا �أكث ــر (تفا�صي ــل ه ــذا الإخط ــار  ،وخط ـ ــة االنتقـ ــال
يج ــب تقدميه ــا مـع الطل ــب)  ،علمــا بـ ـ�أن ذل ــك ينطب ــق فق ـ ــط
علــى التعديالت والإلغاءات .
* التعرفــة تتوافــق مـع متطلب ــات ال�شفافـي ــة  ،وغريهــا مـن املتطلبــات
الواردة فـي الف�صل الثالث من هذه الالئحة .
علـى املرخــ�ص ل ــه املهيمــن تقديــم كافــة البيانــات امل�ؤيــدة املطلوبة وفقا
البيانات امل�ؤيدة لالئحــة  ،وي�شمــل ذلــك  ،وال يقت�ص ــر على بيان ــات التكلفـة  ،والعمليات
احل�سابية كمرفقات مع هذا الطلب .
التاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  :ـ....................
اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ............................................:
امل�سمى الوظيفـي ........................................... :
التوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ........................................... :
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قــــرار
رقــــم 2016/28
ب�إ�صــدار الئحــة متطلبــات
جـــودة اخلدمـة التي يلتــزم املرخـــ�ص لــــه بتقدميهــــا
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2011/13ب�إ�صدار �ضوابط وقواعد متطلبات جودة اخلدمــة التي يلتـزم
املرخ�ص له بتقدميها ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ب�أحكـ ــام الئحـ ــة متطلبـ ــات ج ـ ـ ـ ــودة اخلدم ــة التي يلت ــزم املرخـ ــ�ص ل ــه بتقدميه ــا
املرفق ــة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2011/13امل�شار �إلي ــه  ،كم ــا يلغـ ــى ك ـ ـ ــل مـ ــا يخالـ ـ ــف الالئحــة املرفقـ ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من رجــــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م
حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحــة متطلبـــات
جـــودة اخلدمــة التــي يلتــزم املرخ�ص لــه بتقدميهــا
املــادة ( ) 1
يلتزم املرخ�ص له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي ملحق متطلبات
جودة اخلدمة (م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
يلتـ ــزم املرخ�ص ل ـ ــه ب�آليـ ــة قيا�س م�ؤ�ش ـ ــرات الأداء ملتطلبات ج ـ ــودة اخلدمـ ــة التـ ــي ت�ص ــدر
من الرئي�س التنفـيذي وتن�شر فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة  ،كما يلتزم باالحتفاظ باملعلومات
املرتبطة مب�ؤ�شرات الأداء فـي �سجالت جودة اخلدمة ملدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقارير عن م�ؤ�شرات الأداء ملتطلبات جودة اخلدمة املن�صو�ص
عليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة خالل مدة ال جتاوز �شهرا من انتهاء فرتة القيا�س
املحددة .
كمـ ــا يلتـ ــزم بن�شــر تــلك التقاريـ ــر فـ ــي �صحيفت ــني حمليتني يوميتـ ــني بالآلي ـ ــة واملواعي ـ ــد
التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 4
تتولـى الهيــئة مراجعــة التقارير التي يقدمه ــا املرخــ�ص له وتدقيق �سجالته و�أنظمتــه ،
وفق ــا ملتطلبات جودة اخلدمة  ،وللهيئة اال�ستعانة با�ست�شاري �أو مدق ــق خارج ــي ملراجع ــة
وتدقيق البيانـات والتقاري ــر املقدمة من املرخ�ص له  ،وذلك مبوجب عقد تربم ــه الهيئـ ــة
مع اال�ست�شاري �أو املدقق يت�ضمن الأجر الذي يتحمله املرخ�ص له وي�صرف عن طريق الهيئة .
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املــادة ( ) 5
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت �أو فـي �أي قانون
�آخر  ،تفر�ض الهيئة على املرخ�ص له الغرامات املن�صو�ص عليها فـي ملحق متطلبات جودة
اخلدمة (م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية) املرفق بهذه الالئحة  ،فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ �	-إذا ف�شل املرخ�ص له فـي حتقيق متطلبات جودة اخلدمة لأ�سباب غري مربرة .
ب �	-إذا ق ــدم املرخـ ــ�ص لـ ــه تقاريـ ــر خمالف ـ ــة لآليـ ــة قيـ ــا�س م�ؤ�شـ ــرات الأداء املن�صـ ــو�ص
عليهـ ــا فـي امل ــادة ( )2من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
�إذا ت أ�خـ ـ ـ ــر املرخـ ــ�ص لـ ــه فـي ت�سليـ ــم تقاري ــر م�ؤ�ش ـ ــرات الأداء ملتطلب ـ ــات ج ـ ـ ــودة اخلدم ـ ــة
كلي ــا �أو جزئيا  ،تفر�ض عليه غرامة مقدارها ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانــي لك ــل يوم
ت�أخري يزيد على املدة امل�سموح بها .
املــادة ( ) 7
�إذا ثبت �أن �سبب ف�شل املرخ�ص له من الفئة الثانية فـي حتقيق متطلبات جودة اخلدمة
يرجع �إىل املرخ�ص له من الفئة الأوىل  ،ف�إن الغرامة حت�صل فـي هذه احلالة من املرخ�ص
له من الفئة الأوىل .
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ملحــــــق
متطلبــات جــودة اخلدمــة ( م�ؤ�شــرات الأداء الرئي�سيــة )
 -1خدمــــات الهاتــــف املتنقــــل
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

الغرامـــــة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أقل من ( )%0٫8
كــل ( ) 3
ن�سبة املكاملات الفا�شلة
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ــد
ثمانية من ع�شرة
1.1
ثالثة �أ�شهر
لإجمايل عدد املكاملات .
من ع�شرة باملائة تزيد
باملائـ ـ ــة
على الن�سبة امل�سموح بها .
()5000
ن�سبــة املكامل ــات
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أقل من ()%1٫1
كــل ( ) 3
التي مل تنفذ نتيجة
لك ــل ( )%0٫1واحـ ـ ــد
واحد وواحد
1.2
ثالثة �أ�شهر
االزدحام فـي ال�شبكة
من ع�شرة باملائة تزيد
من ع�شرة باملائة
لإجمايل عدد املكاملات .
على الن�سبة امل�سموح بها .

1.3

ن�سبــة جن ــاح
ت�سليم املكامل ـ ــات .

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%99
كــل ( ) 3
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ــد
ت�سعة وت�سعني
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
باملائـ ـ ــة
عن الن�سبة امل�سموح بها .

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%98
ن�سب ــة جنـ ــاح
كــل ( ) 3
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ــد
� 1.4إجراء املكاملات لإجمايل ثمانية وت�سعني
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
ع ــدد املكامل ــات .
باملائـ ـ ــة
عن الن�سبة امل�سموح بها .
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تابــــع  - 1 :خدمـ ــات الهاتـ ــف املتنقـ ــل
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

1.5

الغرامـــــة

�أكرث من
()5000
ن�سبة توفر اخلدمة
خم�سة �آالف ريال عمانــي
( )%99٫999ت�سعة
فـي مركز حتويل
كــل ( ) 3
وت�سعني وت�سعمائة
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ـ ــد
املكاملات فـي جميع
ثالثة �أ�شهر
وت�سعة وت�سعني
من ع�شرة باملائة تقل
الأوقات .
عن الن�سبة امل�سموح بها .
من �ألف باملائة
يجب ت�سليم �أكرث
من ( )%90ت�سعني
باملائة من �إجمايل
الر�سائل الن�صية
الق�صرية خالل
( )5خم�س دقائق

� - 1.6أ

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ن�سبة ت�سليم الر�سائل
كــل ( ) 3
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ـ ــد
الن�صية الق�صرية يجب ت�سليم �أكرث ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
من ( )%99ت�سعة
عن الن�سبة امل�سموح بها .
وت�سعني باملائة من
�إجمايل الر�سائل
 -1.6ب
الن�صية الق�صرية
خ ـ ــالل()30
ثالثني دقيقة

1.7

جودة ال�صوت

()5000
�أكرث من ( )3ثالث
خم�سة �آالف ريال عمانــي
درجات فـي مقيا�س كــل ( ) 6
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ـ ــد
مكون من (� )5ستة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
خم�س درجات
عن الن�سبة امل�سموح بها .
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 -2خدمــــات النطـــاق العريـــ�ض املتنقــــل
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية
2.1

ن�سبة فرتات حزم
البيانات الفا�شلة

�أقل من ()%2
اثنني باملائة

�أقل من ()% 1٫1
ن�سبة فرتات حزم
واحد وواحد
2.2
البيانات التي مل تنفذ
من ع�شرة باملائة

كـ ــل ( ) 3
ثالثة �أ�شهر
كـ ــل ( ) 3
ثالثة �أ�شهر

الغرامـــــة
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( ) %0.1واحـ ـ ــد
من ع�شرة باملائة تزيد
على الن�سبة امل�سموح بها .

�أكرث من ( )%95
ن�سبة جناح ت�أ�سي�س
)
3
(
ـل
ـ
ـ
ك
()5000
خم�سة وت�سعني
2.3
أ�شهر
�
ثالثة
البيانات
حزم
فرتات
خم�سة �آالف ريال عمانــي
باملائـ ــة
لك ــل ( ) %0.1واحد
ن�سبة جناح االرتباط �أكرث من (  )%95كـ ــل (  ) 3من ع�شرة باملائة تقل
 2.4ب�شبكة حزم البيانات خم�سة وت�سعني ثالثة �أ�شهر عن الن�سبة امل�سموح بها .
باملائـ ــة

2.5

ن�سبــة فقــدان
حـ ــزم البيان ـ ــات

�أقل من ()%1
واحد باملائة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ك ــل ( ) 6
لك ــل( ) %0.1واحد
�ستة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تزيد
على الن�سبة امل�سموح بها .

2.6

متو�ســط ت�أخــر
حـ ــزم البيان ـ ــات

�أقل من () 120
مائة وع�شرين
ميللي ثانية

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ك ــل ( ) 6
لك ــل( )10ع�شرة ميللي
�ستة �أ�شهر
ثانية تزيد على املدة
الزمنية امل�سموح بها .
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 - 3خدمـــات الهاتـــف الثابــــت
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

3.1

ن�سـبــة توف ــر
اخلدمة للمقا�سم

ن�سبة املكاملات الفا�شلة
3.2
من املكاملات املحلية

3.3

الغرامـــــة

()5000
( ) % 99٫999ت�سعة
خم�سة �آالف ريال عمانــي
وت�سعني وت�سعمائة كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد
وت�سعة وت�سعني ثالثة �أ�شهر
باملائة تقل عن الن�سبة
من �ألف
امل�سموح بها .

�أقل من ()%1
واحد باملائة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %0٫1واحد من
ثالثة �أ�شهر
ع�شرة باملائة تزيد على
الن�سبة امل�سموح بها .

()5000
�أكرث من ()3٫5
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ثالث ون�صف درجة
كـ ــل ( ) 3
جــودة ال�ص ــوت
لك ــل ( ) %0٫1واحد من
فـي مقيا�س مكون
ثالثة �أ�شهر
للمكاملات املحلية
ع�شرة باملائة تقل عن
من( )5خم�س
الن�سبة امل�سموح بها .
درجات
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 -4خدمات النطاق العري�ض الثابت
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

الغرامـــــة

()5000
() %100
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ن�سبة ال�سرعة لتو�صيل
ك ــل ( ) 6
مائة باملائة
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
 4.1النطاق العري�ض
من ال�سرعة املحددة �ستة �أ�شهر
(�سرعة التنزيل)
تقل عن الن�سبة امل�سموح
فـي اتفاقية اخلدمة
بها .

4.2

ن�سبة فقدان
حزم البيانات

4.3

متو�سط ت�أخر
حزم البيانات

�أقل من ()%1
واحد باملائة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ك ــل ( ) 6
لك ــل(  )%1واحد باملائة
�ستة �أ�شهر
تزيــد علــى الن�سبــة
امل�سمــوح بهــا .

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أقل من ( )100ك ــل ( ) 6
لك ــل ( ) 10ع�شرة ميللي
مائة ميللي ثانية �ستة �أ�شهر
ثانية تزيد على املدة
الزمنية امل�سموح بها .

املدة الزمنية
التي تكون نقطة موفر �أقل من ()30
4.4
خدمة الإنرتنت غري ثالثني دقيقة
متوفرة
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()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( )1دقيقة واحدة
ثالثة �أ�شهر
تزيد على املدة الزمنية
امل�سموح بها .
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 -5خدمات االت�صاالت ال�صوتية الدولية
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

املدة الزمنية امل�ستغرقة �أقل من ()8
5.1
فـي بدء �إجراء مكاملة ثمـ ـ ــاين ثـ ـ ــوان

5.2

الغرامـــــة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( )1ثانية واحدة
ثالثة �أ�شهر
تزيــد علــى الن�سبــة
امل�سمــوح بهــا .

()5000
�أكرث من ( ) 3ثالث
خم�سة �آالف ريال عمانــي
درجات فـي مقيا�س كـ ــل ( ) 3
جودة ال�صوت
لك ــل ( )0٫1واحد
للمكاملات الدولية مكـ ــون م ـ ــن ( )5ثالثة �أ�شهر
من ع�شــرة تقــل عن
خم ــ�س درجـ ــات
الن�سبة امل�سموح بها .

ن�سبة املكاملات الدولية
 5.3الفا�شلة خالل �ساعة
الذروة للحركة

�أقل من ( )%3
ثالثـ ــة باملائـ ــة
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()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %0٫1واحد
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تزيد
على الن�سبة امل�سموح بها .
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 -6جتربـــــة املنتفــــع
االت�صــــاالت املتنقلــــــة :
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة فرتة
القيا�س
الرقم الأداء الرئي�سية

الغرامـــــة

ن�سبة �شكاوى املنتفعني
 6.1لإجمايل عدد املنتفعني �أقل من ()%1
واحد باملائة
(با�ستثناء �شكاوى
الفوترة)

()5000
كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
ثالثة �أ�شهر لك ــل( )%1واحد باملائة
تزيد على الن�سبة امل�سموح
بها .

�أقل من ( )1.5
واحد ون�صف

()5000
كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل( )0.1واحد
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة تزيد
على العدد امل�سموح به .

 6.2عدد �شكاوى الفوترة
لكل �ألف فاتورة

()5000
ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها خالل �أكرث من ( )%90كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر لك ــل ( ) %1واحد باملائة
 ) 10( 6.3ع�شرة �أيام
تقل عن الن�سبة امل�سموح
عمل �إىل �إجمايل عدد
بها .
�شكاوى الفوترة
ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها خالل
 )20( 6.4ع�شرين يوم
عمل �إىل �إجمايل عدد
�شكاوى الفوترة

()5000
�أكرث من ( )%96كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
�ستة وت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر لك ــل ( ) %1واحد باملائة
تقل عن الن�سبة امل�سموح
بها .
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تابع  :االت�صــــاالت املتنقلــــــة :
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية
متو�سط املدة الزمنية
امل�ستغرقة للرد
 6.5على املكاملات ملركز
االت�صاالت (معاونة
عامل اخلدمة)

6.6

ن�سب ــة
الر�ض ــا الع ــام

خالل () 60
�ستني ثانية

الغرامـــــة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( )1ثانية واحدة
ثالثة �أ�شهر
تزيد على املدة الزمنية
امل�سموح بها .

()5000
�أكرث من ()3.5
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ثالث ون�صف درجة
كل(  )12اثنى
لكل( )%0٫1واحد
فـي مقيا�س مكون
ع�شر �شهرا
من ع�شرة باملائة تقل
من (  ) 5خم�س
عن الن�سبة امل�سموح بها .
درجات
االت�صــــاالت الثابتــــة :

عدد الأعطال لكل
()5000
كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
(  )100مائة م�شرتك
�أقل من ( )3ثالثة
6.7
لك ــل عطل يزيد
ثالثة �أ�شهر
خالل كل ( )3ثالثة
�أ�شهر
على العدد امل�سموح به .
()5000
ن�سبة الأعطال
خم�سة �آالف ريال عمانــي
التي يجب �إ�صالحها �أكرث من ( )%90كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد
6.8
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
خالل(� )24أربع
باملائة تقل عن الن�سبة
وع�شرين �ساعة
امل�سموح بها .
-271-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1143

تابع  :االت�صــــاالت الثابتــــة :
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

6.9

الغرامـــــة

()5000
ن�سبة الأعطال التي
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%99.5
كـ ــل ( ) 3
يجـ ــب �إ�صالحهـ ــا
لك ــل ( )%1واحد
ت�سعة وت�سعني
ثالثة �أ�شهر
خ ــالل ( )72اثنني
باملائة تقل عن الن�سبة
ون�صف باملائة
و�سبعني �ساعة
امل�سموح بها .

ن�سبة طلبات اخلطوط
املحلية فـي مناطق
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
اخلدمة التي نفذت �أكرث من ( )%75
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد
 6.10خالل ( )5خم�سة �أيام خم�سة و�سبعني
ثالثة �أ�شهر
باملائة تقل عن الن�سبة
باملائة
عمل من تاريخ تقدمي
امل�سموح بها .
طلبها �إىل �إجمايل عدد
الطلبات
ن�سبة طلبات اخلطوط
املحلية فـي مناطق
()5000
اخلدمة التي نفذت
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%90كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
 6.11خالل ( )10ع�شرة �أيام
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
تقل عن الن�سبة امل�سموح
عمل من تاريخ تقدمي
بها .
طلبها �إىل �إجمايل عدد
الطلبات
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تابع  :االت�صــــاالت الثابتــــة :
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية
 6.12عدد �شكاوى الفوترة
لكل �ألف فاتورة

�أقل من ()1.5
واحد ون�صف

كـ ــل ( ) 3
ثالثة �أ�شهر

ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها خالل
عمل �أكرث من ( )%90كـ ــل ( ) 3
 )10( 6.13ع�شرة �أيام
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
�إىل �إجمايل عدد
�شكاوى الفوترة
ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها
خالل �أكرث من ( )%96كـ ــل ( ) 3
 )20( 6.14ع�شرين يوم
عدد �ستة وت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
عمل �إىل �إجمايل
�شكاوى الفوترة
متو�سط املدة الزمنية
امل�ستغرقة للرد
كـ ــل ( ) 3
خالل ( )100
 6.15على املكاملات ملركز
ثالثة �أ�شهر
مائة ثانية
االت�صاالت (معاونة
عامل اخلدمة)
6.16

ن�سبة
الر�ضــا الع ــام

الغرامـــــة
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( )0٫1واحد من
ع�شرة تزيد على العدد
امل�سموح به .
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
تقل عن الن�سبة امل�سموح
بها .
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
تقل عن الن�سبة امل�سموح
بها .
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( )1ثانية واحدة
تزيد على املدة الزمنية
امل�سموح بها .

()5000
�أكرث من ()3.5
ثالث ون�صف درجة كل (  )12خم�سة �آالف ريال عمانــي
فـي مقيا�س مكون اثني ع�شر لك ــل ( )0.1واحد من
ع�شرة تقل عن العدد
�شهرا
من (  ) 5خم�س
امل�سموح به .
درجات
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