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 قرار

2016/ 25رقم      

 النفاذ والربط البيين الئحة بإصدار

 

 ،30/2002 رقــــم السلــــطــانــي باملرســــوم الصـــادر االتصــاالت تنظيـــم قانـون إىل اداـاستن

 ،144/2008 رقم بــالقرار الصـــادرة االتصـــاالت تنظيـــم لقانــون التنفيذيـــة الالئحـــة وإلــى

ـى       ـ ـ ـ ـة           وإل ـ ـ ـ ـوافق ـ ـ ـرار           إدارة هيئة تنظيم االتصاالت جملس م ـ ـ ـب الق ـ ـ ـوج ـم        مب ـ ـ ـ ـ  25/2015 رق

 ،م 22/9/2015بـــتـــاريـــخ 

 . العامـــــة املصلحــــة تقتضيـــه مــا علـــى وبنـــاء

 

 

 تقـــــــــــــــرر

 .بأحكام الالئحة املرفقة شأن النفاذ والربط البيين يف يعمل    :األوىل املادة

   :الثانية املـادة

 

 : الثالثة املـــادة

 

 .أحكامها مع خيالف الالئحة املرفقة، أو يتعارض ما كل يلغى

 

 .نشره لتاريخ من اليوم التالي به ويعمل الرمسية، اجلريدة يف القرار هذا ينشر

 

 

  هـ 1437من رجب  5    : يف صــــــدر

    م2016من ابريل  13     :املوافــــــــق

 

 

 

 

 

 

 يـــــالرحم دــــمح بن حممــــد

 إدارة هيئة تنظيم االتصاالت جملــس ـسرئيـ
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 الئحة النفاذ والربط البيين

 الباب األول   

 تعريفات وأحكام عامة 

 الفصل األول

 تعريفات

  

 ذاته نىاملع الواردة فيها والعبارات للكلمات يكون هذه الالئحة، أحكام تطبيق يف (1املادة )

 ويكون إليهما، املشار التنفيذية والئحته تصاالتاال تنظيم قانون يف عليه املنصوص

ما مل يقتض سياق النص غري منها  كل قرين املبّين املعنى اآلتية والعبارات للكلمات

 :ذلك

  

 النفاذ: -1
قيام موفر اخلدمة بتمكني الطرف املستحق من احلصول على التسهيالت أو 

اخلدمات مبا يف ذلك اخلدمات االضافية وفقا لشروط معينة بغرض تقديم 

 خدمات االتصاالت.

 

 اتفاقية النفاذ: -2 
يتم إبرامها بني طرف موفر للخدمة وطرف مستحق لتقديم خدمة  اليت تفاقيةالا

 النفاذ.

 

 اتفاقية الربط البيين:  -3

 ثنني من املرخص هلم لتقديم خدمات الربط البيين.ااالتفاقية اليت يتم إبرامها بني 

 
 اتفاقية النفاذ والربط البيين : -4

وطرف مستحق لتقديم النفاذ  ،يتم إبرامها بني طرف موفر للخدمة اليت تفاقيةالا

 ملا يقتضيه السياق . اأو الربط البيين أو كليهما وفق

 
 

 : النفاذ خدمة -5 
 طرف إىل للخدمة موفر طرف قبل من النفاذ التفاقية اوفق تقدميها يتم خدمة

 .النفاذ لتقديم مستحق
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 خدمة الربط البيين :  -6

التفاقية الربط البيين من قبل طرف موفر للخدمة إىل  اخدمة يتم تقدميها وفق

 الربط البيين. لتقديم طرف مستحق 

 

 خدمة النفاذ والربط البيين :  -7
التفاقية النفاذ والربط البيين من قبل طرف موفر  ااخلدمة اليت يتم تقدميها وفق

ملا  االنفاذ أو الربط البيين أو كليهما وفقلتقديم للخدمة إىل طرف مستحق 

 .يقتضيه السياق

 

 : للتنظيم اخلاضعة النفاذ خدمة -8
 بهيمنة تتسم  اليت الصلة ذات االتصاالت خدمات سوق ضمن تقع  نفاذ خدمة

 تقرره ملا وفقا ،السوق ذلك يف مهيمن له مرخص قبل من تقدميها ويتم ،السوق

 . اهليئة

 
 :  للتنظيم اخلاضعة البيين الربط خدمة -9

 بهيمنة تتسم اليت الصلة ذات االتصاالت خدمات سوق ضمن تقع بيين ربط خدمة

 تقرره ملا اوفق السوق ذلك يف مهيمن له مرخص قبل من تقدميها ويتم ،السوق

 .اهليئة

  

 اخلدمة اإلضافية:  -10   

خدمة مرتبطة بتقديم خدمة النفاذ والربط البيين أو متفرعة منها ، ويشمل ذلك 

دميها بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية اليت تستخدم لطلب اخلدمة وتق

 .وصيانتها وإصالحها

 

  : له املرخص -11

 . العامة االتصاالت خدمات بتقديم له املرخص

 

 :املنتفع             -12 

الشخص الذي تقدم لـه خدمات االتصاالت أو يطلــب تقديــم هــذه اخلدمــات 

 وليس لتقديم خدمة اتصاالت عامة. ،الستخدامه اخلاص مــن قبل املرخص له

 
 :  باجلملة البيع منتفع -13

 اتفاقية مبوجب منهما أي أو البيين والربط النفاذ خدمة على حيصل الذي الطرف

 .اهليئة من معتمدة
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 االلتزام التقديري اخلاص خبدمة معينة:  -14 

هذه وفقا ألحكام  االلتزام الذي قد تفرضه اهليئة تقديرا على املرخص له املهيمن

 الالئحة.

 

 االلتزام التلقائي: -15
 االلتزام املفروض  على املرخص له املهمني مبوجب أحكام هذه الالئحة.

 

 الطرف صاحب الطلب :  -16 

 على للحصول وفقا ألحكام هذه الالئحة اطلب يقدم الذي املستحق الطرف

 .للخدمة موفر طرف من معينة بيين أوربط نفاذ خدمة

 

 

 الطرف املستحق :  -17 

كل من له حق يف احلصول على خدمة النفاذ والربط البيين وفقا ألحكام هذه 

 اهليئة. تصدرها إرشادات أو توجيهات أو أوامرأو  قراراتأو لوائح الالئحة أوأي

 

 الطرف املوفر للخدمة :  -18

وفقا  اطلبيتسلم خدمة النفاذ والربط البيين أو الذي  بتقديم املرخص له 

لتوفري خدمة النفاذ والربط  ؛الطلبألحكام هذه الالئحة من الطرف صاحب 

 البيين.
 

 املعاملة املتساوية :  -19 

للتنظيم من قبل مرخص  ،وخدمات الربط البيين اخلاضعةتقديم خدمات  النفاذ 

ويشمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة  ،له مهيمن جلميع األطراف اليت تطلبها

والشروط واألحكام مبا يف ذلك  لألطر الزمنية ذاتها  االتابعة له ، وذلك وفق

وشريطة   ،األسعار ومستويات اخلدمة ومن خالل األنظمة واإلجراءات ذاتها

 .ذاتها تقديم املعلومات الفنية والتجارية

  

 عناصر الشبكة غري النشطة : -20 

عناصر هندسة مدنية حمددة وعناصر غري نشطة يف شبكة االتصاالت 

 الالسلكية ، وتشمل السواري واألبراج واألعمدة .

  

 عمليات البيع بالتجزئة :  -21 
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املهيمن مباشرة مع املنتفع سواء العمليات الفرعية اليت جيريها املرخص له 

 بنفسه أو بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن.
  

 

 نظام :  -22 

أي معدات أو أجهزة أو برامج أو برجميات تستخدم يف تقديم أو تلقي خدمة النفاذ 

 والربط البيين.

 

 :  الفوترة نزاع -23
 النفاذ خدمة تقديم نظري اخلدمة موفر حيتسبه الذي باملبلغ يتعلق الذي النزاع

 باملنهجية يتعلق ال الذي ، البيين والربط النفاذ التفاقية وفقا البيين والربط

 املفوتر. املبلغ حساب يف املستخدمة للمحاسبة األساسية

 

 :  الفوترة فرتة -24

 خدمة تقديم مقابل املرتتبة املبالغ احتساب أساسها على يتم اليت املرجعية الفرتة

 .البيين والربط النفاذ اتفاقية ألحكام وفقا البيين والربط النفاذ

  

 الفصل الثاني

 عامة   أحكام

 البيين والربط النفاذ مبادئ :أوال    

 : تيةاآل املبادئ الالئحة هذه أحكام تطبيق عند يراعى (:2) املادة

 

 لتحقيق السلطنة يف العامة االتصاالت شبكات مجيع بني البيين الربط حتقيق ضمان(أ

 .املنتفعني مجيع بني فيما االتصال

 األطراف من يطلبها ملن متييزية وغري عادلة أسس على البيين والربط النفاذ خدمات تقديم(ب

 .باجلملة البيع ومنتفعي املتشابهة

 

 .االتصاالت قطاع يف واالستثمار املستدامة املنافسة تعزيز(ج

 .مناسبة بتكلفة االنتشار وواسعة ومبتكرة اجلودة عالية اتصاالت خدمات تقديم تسهيل(د

 .وجودتها اخلدمة وتوفر باألسعار يتعلق فيما املنتفعني مصاحل  مراعاة(ه

 عالي النطاق العريض النفاذ خصوصا ، وتوفرها اإلنرتنت خلدمة الواسع االنتشار إتاحة(و

 .السرعة
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 االلتزام بتوفري الربط البيين :ثانيا

 بتوفري خدمات الربط البيين  وفقا ألحكام هذه الالئحة.له  يلتزم املرخص  (: 3املادة )  

 

 إىل انتهائية نقطة من التوصيل إمكانية البيين الربط اتفاقيات مجيع تتيح أن جيب (:4املادة ) 

 اقادر العامة االتصاالت خلدمات مرخص أي يكون أن ضمان طريق عن أخرى انتهائية نقطة

 اتصاالت شبكة أي على األخرى العامة االتصاالت خدمة أو اهلاتفية املكاملة توصيل إنهاء على

 .عامة

 ما العامة االتصاالت شبكة على نقطة أي يف البيين الربط توفريب  له املرخص يلتزم (:5املادة ) 

 يثبت للخدمة، املوفر الطرف من مسبب طلب على بناء ، إعفاؤه من هذا االلتزام اهليئة تقرر مل

 : اآلتية احلاالت من أي عليه ترتتب النقطة تلك يف البيين الربط أن مبوجبه

 

 ال يكون مالئما من الناحية الفنية أو االقتصادية .أ (أ
 أن يكون غري متكافئ . (ب
 يعّرض أمن وسالمة شبكة االتصاالت العامة للخطر. (ج

 

 األخرى والتسهيالت التحتية البنى االلتزام بتقديم خدمة النفاذ لبعض: ثالثا  

 الطرف مع بالتفاوض ، طلبا معقوال لتوفري خدمة النفاذ تسلمه  عند املرخص له يلتزم (: 6املادة ) 

 طلب على بناء ،إعفاؤه من هذا االلتزام   اهليئة تقرر مل ما ، النفاذ خبدمة وتزويده طلبصاحب ال

 أو الفنية الناحية من مالئم غري النفاذ هذا تقديم يثبت فيه أن للخدمة املوفر الطرف من مسبب

 : له اململوكة اآلتية بالتسهيالت يتعلق االقتصادية، وذلك فيما

 . النشطة غري الشبكة عناصر (أ
 . املباني داخل  األسالك متديدات (ب
 وال االتصاالت خدمات لتوفري ضرورية تعتربها اهليئة أخرى حتتية بنية أي (ج

 .نسخها االقتصادية أو الفنية الناحية من مالئما يكون
 

 على يتفاوض نأ (6املادة )ي من احلاالت املذكورة يف أيف  املوفرللخدمة للطرف جيوز (:7املادة )  

 هذه أحكام مع الشروط هذه تتعارض  أال على ،طلبصاحب ال الطرف مع معقولة جتارية شروط

 . أو مصاحل املنتفعني الالئحة

 
 البيين والربط النفاذ خدمة تقديم طلب :رابعا

 بشكل وحمددا مكتوبا البيين والربط النفاذ خدمة تقديم طلب يكون أن جيب (:8) املادة

 من له املرخص لتمكني الالزمة الفنية التفاصيل من األدنى احلد على يشتمل  وأن معقول،

 .عليها بناء العمل
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 اخلدمة يوفر  بأن للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ خلدمة الطالب الطرف يلتزم ال (:9) املادة

 مل ما ،املهيمن  له املرخص بها يلتزم اليت واألحكام الشروط لذات وفقا املهيمن له للمرخص ذاتها

 .اهليئة من بتوجيه أو الالئحة هذه مبوجب ملزمة باملثل املعاملة تكن

 
 

 البيين والربط النفاذ اتفاقيات :خامسا

 طلبا للخدمة املوفر الطرف تسّلم تاريخ من البيين والربط النفاذ اتفاقية مفاوضات تبدأ (:10) املادة

 ذات لألحكام وفقا وذلك البيين، والربط النفاذ خدمة لتقديم الطلب صاحب الطرف من معقوال

 .الالئحة هذه يف الصلة

 جاز املفاوضات، بدء تاريخ من أشهر ثالثة ( 3) خالل االتفاقية إبرام  إىل الطرفان يتوصل مل إذا و

 .األطراف جلميع ملزم قرار صداروإ فيه،  للبت اهليئة إىل النزاع إحالة منهما ألي

 
 النفاذ اتفاقية يف عليها املنصوص اخلدمات توفري للخدمة املوفر الطرف  على جيب (:11) املادة

 يتفق مل ما  وذلك االتفاقية، سريان تاريخ من يوما ثالثني(  30)  يتجاوز ال موعد يف البيين والربط

 .ذلك خالف على الطرفان

 
 بعد إال اهليئة من املعتمدة البيين والربط النفاذ اتفاقية تعديل أو إنهاء جيوز ال (:12)  املادة

 .الالئحة هذه ألحكام وفقا موافقتها على احلصول

 
 بتعديل ،اهليئة  قبل من معهما التشاور بعد البيين والربط النفاذ اتفاقية طرفا يلتزم (:13) املادة

 :أنها ، اهليئة قدرت إذا االتفاقية وأحكام شروط

  
 . للقانون خمالفة(أ

 عن الصادرة اإلرشادات من غريها أو توجيهات أو أوامر أو قرارات أي أو أي لوائح ألحكام خمالفة(ب

 .الصلة ذات الرتخيص شروط من أي أو اهليئة
 . اجلمهور أو املنتفعني  مبصاحل تضر(ج
 .العادلة باملنافسة  ختل( د

 
 والربط النفاذ اتفاقية من املوقعة بالنسخة اهليئة مبوافاة للخدمة املوفر الطرف يلتزم ( :14) املادة

 . توقيعها تاريخ من أيام مخسة (5) خالل البيين

 
 النفاذ عرض فيها يكون اليت احلاالت يف البيين والربط النفاذ اتفاقيات عدا فيما (:15) املادة

 يف عليها املنصوص لألحكام البيين والربط النفاذ اتفاقيات مجيع ختضع ،إلزاميا البيين والربط

 .الالئحة هذه من (37 ، 36،  35 ، 34،  33) املواد
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 سرية املعلومات: سادسا

باجلملة اختاذ و منتفع البيع  الطلبصاحب جيب على الطرف املوفر للخدمة والطرف  ( : 16املادة ) 

أثناء التفاوض  يف كافة التدابرياليت  تضمن أن أي معلومات جتارية أو سرية مت احلصول عليها

أو تقديم خدمات النفاذ والربط البيين أو احلصول عليها ، مت مجعها ومعاجلتها وختزينها بطريقة 

 آمنة بغرض حتقيق اآلتي :

 محاية سرية هذه املعلومات . (أ

الوصول إىل هذه املعلومات على العاملني لديه أو اجلهات املتعاقد حصر إمكانية  (ب

 معها ممن تقتضي طبيعة عملهم االطالع على هذه املعلومات.
 

ال جيوز  للطرف املوفر  للخدمة استخدام أي معلومات جتارية أو سرية ، مبا يف ذلك   (: 17املادة ) 

أو منتفع البيع  طلبصاحب الاملعلومات السرية للمنتفع ، اليت يتم احلصول عليها من الطرف 

باجلملة ، إال من أجل تقديم خدمات النفاذ والربط البيين املطلوبة ، كما ال جيوز  للطرف املوفر 

خدمة استخدام هذه املعلومات بغرض حتقيق أفضلية جتارية لنفسه أو لعمليات البيع لل

 بالتجزئة التابعة له.

 

 تعديل املالحق: سابعا 

 إجراء أي اختاذ أو السوق مراجعة بعد الالئحة بهذه املرفقة املالحق تعديل يكون  (:18) املادة

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات تقديم بشأن املسبق التنظيم معاجلات لتطبيق

 اقرتاح على التعليق من  العالقة ذات األطراف متكني بعد وذلك ،اهليئة من بقرار للتنظيم،

 .اهليئة حتددها اليت لآللية وفقا ،اهليئة

 

 ني الباب الثا

 األحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة وغري اخلاضعة للتنظيم

 

 الفصل األول

 للتنظيم اخلاضعة غري البيين والربط النفاذ خدمات تقديم على التطبيق الواجبة األحكام  

 

 البيين الربط وتوفري بالتفاوض االلتزام: أوال 

 اخلاضعة غري البيين الربط خدمة بالتفاوض وتقديم املهيمن يلتزم املرخص له غري (:19املادة )

  ، ويلتزم الطرفان بالتفاوض حبسن نية.  صاحب الطلبللطرف  للتنظيم

 
 اخلاضعة غري البيين الربط خدمة تقديم أسعار تفاقية الربط البييناتتضمن  أن جيب(: 20املادة )

 ومبينة بوضوح.   ،وجيب أن تكون هذه األسعار معقولة للتنظيم،
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 الربط خدمة لتقديم اهليئة املعتمدة من حد األسعار  تتجاوز مل إذا معقولة، األسعار وتكون

إذا قدم املرخص له غري املهيمن دليال إال املشابهة،  أو املماثلة الطبيعة ذات للتنظيم اخلاضعة البيين

 اهليئة.  اعتمدته الذيالسعر  من أعلى سعر  مقنعا يف شكل بيانات تكلفة تربر تقاضي

  

 االلتزام بتوفري النفاذ: ثانيا

يلتزم املرخص له غري املهيمن بالتفاوض حبسن نية لتقديم خدمة النفاذ للطرف  (:21املادة )

 ئحة،الال هذه من( 6للمادة )له، وذلك وفقا  ةفيما يتعلق بالتسهيالت اململوك  صاحب الطلب

 (.6املادة ) أي خدمات نفاذ أخرى غري واردة يف لتقديم نية حبسن التفاوض وله

، وجيب أن  للتنظيم اخلاضعة النفاذ غري خدمة تقديم أسعار النفاذتفاقية اتتضمن  أن جيبو 

 ومبينة بوضوح.  ،سعار معقولة تكون هذه األ

 

 االلتزام بعدم التمييز: ثالثا

يلتزم املرخص له غري املهيمن ، عند التفاوض وتقديم خدمة النفاذ والربط البيين غري  (:22املادة )

اخلاضعة للتنظيم، بعدم التمييز يف املعاملة بني مجيع األطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي البيع 

 باجلملة.  

 
 إخطار اهليئة باتفاقية النفاذ والربط البيين للحصول على موافقتها: رابعا

  الفصل هذا ألحكام اوفق املربمة النفاذ والربط البيين اتفاقيات مجيع ختضع (:23) املادة

 35،  34، 33، 12املواد )يف  عليها املنصوص والنشر واملوافقة اإلخطارات على املطبقة للقواعد

 .الالئحة هذه من (37، 36، 

  

 الفصل الثاني

 البيين اخلاضعة للتنظيماألحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط 

 

ذ والربط البيين اخلاضعة االلتزامات اليت تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاأوال:  

 للتنظيم

لتزامات التلقائية املنصوص عليها يف املواد يلتزم املرخص له  املهيمن بالتقيد باال (:24املادة ) 

التالية عند تقديم أي خدمة نفاذ وربط بيين خاضعة للتنظيم، ما مل تقرر اهليئة إعفاء  خدمة 

 ي من هذه االلتزامات. أنفاذ وربط بيين حمددة خاضعة للتنظيم من 

 

 االلتزم بالتفاوض وتقديم النفاذ والربط البيين-1

 الطرف مع نية حبسن بالتفاوض ، معقول طلب على ،بناء املهيمن له ملرخصا يلتزم (:25املادة)

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمة لتقديم البيين والربط النفاذ اتفاقية إلبرام صاحب الطلب

 .  الطلب من بنسخة اهليئة بإخطار الطلب مقدم ويلتزم ، للتنظيم
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 إذا حتققت فيه مجيع  الشروط اآلتية : ويعترب الطلب معقوال يف تطبيق هذه املادة، 

أن يكون متعلقا باخلدمات الواردة يف عرض مرجعي معتمد للنفاذ والربط  (أ

دنى من املعلومات املتطلبة يف ذات العرض املرجعي البيين، وأن يتضمن احلد األ

 املرجعي للنفاذ والربط البيين ، وذلك يف احلاالت اليت يكون فيها العرض

 .البيين إلزاميا والربط للنفاذ

املهيمن وفقا لألطر الزمنية واجلداول  املرخص لهأن يتم تقدميه كتابة إىل  (ب

 احلاالت يف احملددة يف العرض املرجعي املعتمد للنفاذ والربط البيين ، وذلك

 .إلزاميا  البيين والربط للنفاذ املرجعي العرض فيها يكون اليت

املرخص الفنية الالزمة لتمكني أن يشتمل على احلد األدنى من التفاصيل  (ج

 املهيمن من العمل بناء عليها . له
 

 التسعري-2

 ملنهجية وفقا للتنظيم خاضعة بيين وربط نفاذ خدمة كل سعر حيدد أن جيب (:26املادة )

  اخلدمة مالحق يف الوارد النحو على وذلك ،حمددة خبدمة الصلة ذي االلتزام يف احملددة التسعري

 .الالئحة بهذه املرفقة

 

جيب أن يتم حتديد السعر الذي حيتسب خلدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة  (:27املادة )

للتنظيم واخلاضعة اللتزام العرض املرجعي للنفاذ والربط البيين يف مالحق خدمات حمددة على 

 شكل جداول مرفقه بالعرض املرجعي. 

 

 محاية أمن املعلومات -3

 يف لديه العاملني ملنع الالزمة اإلجراءات كافة اختاذ املهيمن له املرخص على  جيب   (:28) املادة

 املعلومات إىل الوصول إمكانية من بالتجزئة البيع عمليات مبيعات و التسويق و التخطيط

 . باجلملة البيع منتفع أوصاحب الطلب  الطرف من عليها احلصول يتم اليت السرية أو التجارية

 

 عدم التمييز -4

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات تقديم ضمان املهيمن له املرخص على (:29) املادة

 والدعم اخلدمة جودة ومستويات الوظيفية املزايا حيث من للمقارنة قابلة بطريقة للتنظيم

 البيع عمليات ذلك ويشمل ، املتشابهني باجلملة البيع منتفعي جلميع واألسعار التشغيلي

  . اهليئة لتوجيهات وفقا وذلك منتسبيه أو بشركائه أو به اخلاصة بالتجزئة

 

 خدمات تقديم ضمان بالتجزئة للبيع عمليات ميلك ال الذي املهيمن املرخص له على (:30املادة)

 الوظيفية املزايا حيث من للمقارنة قابلة بطريقة للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ

 املتشابهني باجلملة البيع منتفعي جلميع واألسعار التشغيلي والدعم اخلدمة جودة ومستويات

 . اهليئة  لتوجيهات وفقا ،
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 االلتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة حمددةثانيا: 

و ربط بيين   اإلضافة إىل االلتزامات التقديرية الواجبة التطبيق بشأن خدمة نفاذب  (:31) املادة

 للهيئة، ( املرفق بهذه الالئحة ، جيوز3املوضحة يف امللحق رقم )اخلدمات حمددة الواردة يف مالحق 

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات من معينة خبدمة خاص أكثر أو تقديري التزام فرض

 الالئحة بهذه املرفق( 2) رقم امللحق يف الواردة التقديرية االلتزامات من أي وذلك باختيار ،للتنظيم 

 ( املرفق بهذه الالئحة.3) رقم امللحق يف الواردة اخلدمات مالحق إىل وإضافته

 أو إرشادات أو توجيهات أو أوامر  مبوجب تقدرها أخرى التزامات أي كما جيوز للهيئة فرض

 الغرض. هلذا تصدرها تعليمات

  

 

 

والربط اتفاقيات النفاذ والربط البيين يف احلاالت اليت يكون فيها إعداد عرض النفاذ لثا: ثا

 البيين  غري إلزامي

 

جيب على املرخص له املهيمن املوفر خلدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم (:32املادة ) 

وغرياخلاضعة لاللتزام بعرض النفاذ والربط البيين املرجعي، التفاوض حبسن نية مع الطرف 

، 36، 35، 34، 33)أرقام  ألحكام املواد، إلبرام اتفاقية النفاذ والربط البيين وفقا صاحب الطلب

37.) 

 

تفاقية النفاذ اب ( مخسة أيام5خالل ) جيب على املرخص له املهيمن موافاة اهليئة(: 33املادة )

عتمادها وإبالغ املرخص له ا، وتتوىل اهليئة مراجعة االتفاقية واألطراف والربط البيين املوقعة بني 

، وتكون االتفاقية سارية من اليوم تسلمهاربعني يوما من تاريخ أ( مخسة و45املهيمن خالل )

 . االعتمادالتالي  لتاريخ 
 

( من 33)ليها يف املادة إاملشار واألربعني يوما  ة( اخلمس45)خالل  - للهيئة أن تطلب (:34املادة )

من أي من طريف تفاقية النفاذ والربط البيين  تقديم أي معلومات تقدر اهليئة أنها   هذه الالئحة

تفاقية، وتبدأ  هذه املدة من جديد يف كل مرة تطلب فيها اهليئة معلومات ، الالزمة  ملراجعة ا

 ها.تفاقية بتزويد اهليئة جبميع املعلومات املطلوبة خالل املدة الزمنية اليت حتدداالا ويلتزم طرف
 

 اال جيوز اعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيين إذا قدرت اهليئة بصفة خاصة  حتقق أي (:35املادة)

 من احلاالت اآلتية:

 

 خمالفة أحكام القانون . (أ

 من غريها أو توجيهات  أو أوامر أي قرارات أو الالئحة أو خمالفة أحكام هذه (ب

 . الصلة ذات الرتخيص شروط من أي أو اهليئة عن الصادرة اإلرشادات

 .بصفة عامة ضرار مبصاحل املنتفعني أو اجلمهور اإل (ج



12 / 80 
 

 باملنافسة العادلة . خاللاإل (د
 

 كليهما حسب األحوال  أو توجيه  أي  منهما   ، وهلاتقوم اهليئة  بإبالغ الطرفني بقرارها املسبب و

 .زمنية اليت حتددهاالما يلزم من تعديالت على اتفاقية النفاذ والربط البيين خالل املدة  بإجراء

 
يلتزم املرخص له املهيمن بنشر اتفاقية النفاذ والربط البيين املعتمدة من اهليئة  (:36املادة )

اهليئة ، ن يقوم  بعد موافقة أمبوقعه  اإللكرتوني يف اليوم التالي لتاريخ اعتمادها  ، على 

حبجب كافة املعلومات املتعلقة باملعلومات التجارية واملعلومات السرية للمنتفعني و املعلومات 

 ذات  الطابع  األمين  قبل النشر.

 
إجراء أي إنهاء أو  على الالئحة هذه من ( 36، 35 ، 34 ،12،33) املواد أحكام تسري :(37) املادة

 مبراجعة اهليئة تقوم أن من اهليئة ،على املعتمدة البيين والربط النفاذ تعديل على اتفاقية

  .تسّلمهايوما من تاريخ  ثالثون ( 30 ) أقصاها مدة خالل املعدلة االتفاقية واعتماد
 

اتفاقيات النفاذ والربط البيين يف احلاالت اليت يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط رابعا:   

 البيين إلزاميا

 

عتماد اهليئة لعرض النفاذ والربط البيين املرجعي أن اجيوز للطرف املستحق بعد (: 38املادة)

يقدم طلبا معقوال إىل املرخص له املهيمن للحصول على خدمات النفاذ والربط البيين طبقا 

 .ذاته ألحكام وشروط العرض املرجعي

 

إلبرام  حب الطلبصاجيب على املرخص له املهيمن التفاوض حبسن نية مع الطرف (: 39املادة)

تسلمه اتفاقية النفاذ والربط البيين وفقا لعرض النفاذ والربط البيين املرجعي املعتمد، وذلك فور  

 .صاحب الطلبطلبا معقوال من الطرف 

 

على إجراءات مراجعة  ( من هذه الالئحة 36،  35،  34 ،33، 12) أحكام املوادتسري  (:40املادة )

املعتمد،  املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض والربط البيين املربمة وفقاتفاقية النفاذ اعتماد او

 تقوم أن على ،تعديل االتفاقية املعتمدة من اهليئة إنهاء أو كما تسري تلك األحكام على

يوما من تاريخ ثالثون  (  30 ) أقصاها مدة خالل املعدلة االتفاقية واعتماد مبراجعة اهليئة

  .تسّلمها

  

 البيين والربط النفاذ خدمة لتقديم املربمة البيين والربط النفاذ اتفاقية تظل ( :41) املادة

 إبرام يتم  أن إىل املفعول سارية املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض اوفق للتنظيم اخلاضعة

 تعتمده  الذي املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض وفقا اجلديدة البيين والربط النفاذ اتفاقية
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 ( ستني يوما60) خالل الطريقة بهذه اجلديدة البيين والربط النفاذ اتفاقية إبرام وجيب ،  اهليئة

  .املرجعي البيين والربط النفاذ عرض اعتماد من

 

إذا أحيل أي نزاع متعلق بالتفاوض بشأن اتفاقية جديدة للنفاذ والربط البيين وفقا   (:42املادة )

الالئحة إىل اهليئة للفصل فيه وفقا لالئحة الفصل يف املنازعات، جيوز من هذه ( 41)للمادة 

 للهيئة القيام باآلتي إىل حني البت يف النزاع:

أن تطلب من طريف التفاوض االستمرار يف أداء التزاماتهما وفقا التفاقية  (أ

 .سارية املفعول النفاذ والربط البيين 

اذ والربط البيين املعنية أن تضع أحكاما مؤقتة تنظم تقديم خدمة النف (ب

 .سارية املفعوللتحل حمل اتفاقية النفاذ والربط البيين 
 

الجيوز إجراء أي تغيريات على عرض النفاذ والربط البيين املرجعي املعتمد، ما مل (: 43املادة )

أن هذه التغيريات  -بناء على طلب مسبب من املرخص له املهيمن أو الطرف املتفاوض  - تقدر اهليئة

 وال تشّكل تفضيال غري عادل أو متييزا غري مشروع .  ،مربرة بشكل موضوعي

وإذا كانت التغيريات املقرتحة حمتملة الصلة بأطراف أخرى مستحقة ، جيوز للهيئة أن جتري  

 املشاورات حول التغيريات املقرتحة بعد إخطار أطراف التفاوض بذلك .

 

 الباب الثالث

 النفاذ والربط البيين املرجعيعرض  

 

 الفصل األول

 هيكل عرض النفاذ والربط البيين املرجعي واحلد األدنى من حمتوياته

 

 للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ خلدمة املوفر املهيمن له املرخص على جيب(:  44) املادة

رقم  امللحق متطلباتمع   يتفق مرجعي عرض إعداد البيين والربط النفاذ عرض اللتزام واخلاضعة

 من األدنى واحلد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض هيكل بشأن الالئحة بهذه املرفق (1)

 البيين والربط النفاذ التفاقيات منوذجا بعد اعتماده من اهليئة العرض هذا ويعترب حمتوياته،

 .  للتنظيم اخلاضعة اخلدمات بشأن
 خدمة بشأن املتطلبات تلك بعض من استثناءه اهليئة من يطلب أن املهيمن للمرخص له وجيوز

 : اآلتي حتقق شريطة للتنظيم خاضعة حمددة بيين وربط نفاذ
 .اخلدمة بتلك اخلاصة االلتزامات مع  الطلب يتعارض أال -أ

 للنفاذ حمددة خبدمة صلة ذات ليست املعنية املتطلبات أن  املهيمن له املرخص  يثبت أن -ب

 . املرجعي البيين والربط النفاذ عرض التزام عليها ينطبق للتنظيم خاضعة البيين والربط
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 واحلد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض  هيكل متطلبات حتديد  اهليئة تتوىل  (:45)  املادة

 :اآلتي من أي يف   حمددة بيين وربط نفاذ خبدمة املتعلقة حمتوياته من األدنى

 مالحق اخلدمة . (أ

 .اهليئة عن صادرة توجيهات وأ تعليمات أو أوامر أو إرشادات أو قرارات أي (ب
 

 

 الفصل الثاني

 إجراءات إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيين املرجعي

 

 واألطر لإلجراءات وفقا املرجعي البيين والربط النفاذ عرض واعتماد إعداد جيب  (:46) املادة

 -العامة املصلحة ملقتضيات وفقا - للهيئة وجيوز،الالئحة هذه يف عليها املنصوص الزمنية

 وذلك ، املرجعي البيين والربط النفاذ عرض واعتماد إعداد إلجراءات الزمنية األطر تعديل

 . الشأن هذا يف تصدرها توجيهات أو أوامر أي مبوجب

 
 للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمة يوفر الذي املهيمن له املرخص يلتزم (:47)  املادة

 اليت الزمنية املدة خالل اهليئة مبوافاة  املرجعي البيين والربط النفاذ عرض اللتزام ختضع واليت

 متطلبات من األدنى للحد مستوفية املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض أوىل مبسودة حتددها،

 . والصيغة واحملتوى وذلك فيما يتعلق بالنطاق ،هذه الالئحة

هذه الالئحة،  تاريخ سريان من يوما ثالثني  (30تتجاوز ) ال مدة يف األوىل املسودة تقدم أن وجيب

 اليت تقدم بعد العمل بأحكام هذه الالئحة. وذلك بالنسبة لعروض النفاذ والربط البيين 

 

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خلدمات املقرتحة األسعار املسودة تتضمن أن جيب(:48املادة )

 املعلومات باملسودة يرفق أن على ، املرجعي البيين والربط النفاذ عرض اللتزام ختضع اليت للتنظيم

 مثل ومالحقها الالئحة هذهيف  الواردة بالتسعري املتعلقة باملتطلبات  له املرخص التزام تثبت اليت

 .  بها املرتبطة والوثائق اخلدمات تكلفة مناذج

 

 مبوجب  اهليئة إىل املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض األوىل املسودة تقدم أن جيب(: 49) املادة

 التوقيع هذا ويعترب ، و من يف حكمهأاملهيمن  للمرخص له التنفيذي الرئيس من موقع خطاب

وذلك فيما يتعلق  ،هذه الالئحة متطلبات من األدنى للحد املسودة هذه باستيفاء  منه إقرار مبثابة

 والصيغة . واحملتوى بالنطاق
 

للتحقق  ، املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض األوىل املسودة مراجعة اهليئة تتوىل(:  50) املادة

 واحملتوى وذلك فيما يتعلق بالنطاق ،هذه الالئحة متطلبات من األدنى من استيفائها للحد

 والصيغة .
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 (50إذا تبني للهيئة عدم استيفاء املسودة األوىل للمتطلبات املشار إليها يف املادة ) (:51املادة ) 

 ،، يلتزم املرخص له املهيمن بإجراء التعديالت طبقا للطريقة اليت وجهت بها اهليئة من هذه الالئحة

 .وخالل املدة الزمنية اليت حددتها

 

 لعرض النفاذ والربط البيين املرجعي األوىل املسودة بنشر املهيمن له املرخص يلتزم (:52) املادة

 و Word) بصيغيت اإللكرتوني مبوقعه بارز مكان وذلك يف  اهليئة للتشاور، من املعتمدة

PDF  )، من اهليئة باعتماد املسودة األوىل إبالغه تاريخ من يومني (2) جتاوز ال مدة خالل وذلك . 

تتوىل اهليئة إجراء املشاورات بشأن املسودة األوىل لعرض النفاذ والربط البيين  (:53املادة ) 

هذه املسودة يف مكان بارز مبوقعه  املرجعي، وذلك بعد قيام املرخص له املهيمن بنشر

 اإللكرتوني.

 

لعرض النفاذ والربط البيين  األوىل املسودة حول مالحظات لديه من كل  يلتزم (:54) املادة

 املدة خالل وذلك معا، واهليئة املهيمن له املرخص إىل كتابة بتقدميها التشاور، حمل  املرجعي

 .اهليئة حتددها اليت واآللية الزمنية

 

 تي:  ي من اآلأوىل بتتعلق املالحظات املكتوبة على املسودة األ جيب أن(: 55املادة ) 

البيين املرجعي غري قابل للتنفيذ أو من الصعب جعل عرض النفاذ والربط  (أ

 تطبيقه عمليا .

 منع املنافسة أو احلد منها. (ب

 إحلاق الضرر  باملنتفعني أو اجلمهور. (ج

 وأ األوامر وأ اإلرشادات وأ و القراراتأهذه الالئحة  وأخمالفة القانون  (د

و أي من شروط الرتخيص أاهليئة  عن الصادرة التوجيهات وأ التعليمات

 ذات الصلة.

 
جيب أن تشري املالحظات املكتوبة إىل اجلزء والبند ذي الصلة من املسودة األوىل ،  (: 56املادة )

وأن يتم تربير أي اعرتاض أو تعديل مقرتح بشكل مفصل، وعلى الطرف الذي يبدي مالحظاته 

صيغة ( من املسودة األوىل يف Track Changeتقديم نسخة إلكرتونية ) موضحة بصيغة 

(Word .تبّين أي تعديالت ) 

 
املهيمن بشأن املسودة  املرخص لهجيوز للهيئة أن تقدم مالحظاتها املكتوبة إىل  (: 57املادة )

 تية :ي من االعتبارات اآلأن تكون مبنية بصفة خاصة على أاألوىل ، على 

 السياسات املتعلقة بقطاع االتصاالت . (أ

 وأ التعليمات وأاألوامر وأ اإلرشادات وأ القرارات وأ الالئحة وهذهأ القانون خمالفة (ب

 .الصلة ذات الرتخيص شروط من أي أو اهليئة عن الصادرة التوجيهات
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 املمارسات العاملية املثلى ذات الصلة.  (ج

 مصلحة املنتفعني واجلمهور بصفة عامة . (د

بني أحكام عروض النفاذ والربط البيين   وجود أي اختالفات غري معقولة أو غري مربرة (ه

املرجعية اليت تتعلق بتنظيم  ذات خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم واليت 

 ختضع اللتزام عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .

 
يلتزم املرخص له املهيمن ببذل اجلهود املعقولة للعناية بكافة املالحظات املكتوبة   (: 58املادة )

( مخسة عشر  يوما من تاريخ انتهاء الفرتة الزمنية اليت حتددها 15، و أن يقدم إىل اهليئة خالل )

 تي :اهليئة اآل

 تفصيليا على مجيع املالحظات يف شكل جدول، يلخص أي اعرتاض أو ًارد (أ

 قرتح مع تقديم املربرات الالزمة .تعديل م

نسخة معدلة من املسودة األوىل لعرض النفاذ والربط البيين املرجعي )املسودة  (ب

 اآلتي : -على وجه الدقة -الثانية( تعكس 

  .هليئةامالحظات  .1

املالحظات املكتوبة اليت تقدم خالل عملية التشاور واليت  تعترب ذات  .2

 جدوى ومالئمة.

 
 البيين والربط النفاذ عرض من الثانية املسودة بتقديم املهيمن له املرخص يلتزم  (:59) املادة

  أجراها اليت التعديالت مجيع فيها يبني خرىواأل نهائية إحداهما نسختني يف اهليئة إىل املرجعي

 Word)  بصيغيت النسختني كال وتقدم ،( Track Change بصيغة) األوىل املسودة على

 ( .PDFو

 

 :تياآل من اأي تقرر أن وهلا ،)النسخة النهائية( الثانية املسودة مراجعة  اهليئة تتوىل(: 60)  املادة

 .معتمد مرجعي بيين وربط نفاذ كعرض اعتمادها -أ

 املرخص يلتزم احلالة هذه ويف ،  اهليئة تراها تعديالت أي بإجراء املهيمن له املرخص توجيه -ب

 ( 30)  خالل اهليئة لتوجيهات وفقا )النسخة النهائية( معدلة نسخة بتقديم املهيمن له

 بيين وربط نفاذ كعرض باعتمادها اهليئة ، وتقوماهليئة توجيهتاريخ   من يوماثالثني 

 . مرجعي

 حلسم وذلك ؛مالحظات قدم طرف أي و املهيمن له املرخص إىل املباشرة األسئلة توجيه -ج

 هذه على الردود لتقديم الزمنية األطر وحتديد عليها، االتفاق يتم مل اليت املسائل

 .األسئلة

 
من  (60) املادة من( ج) الفقرة يف إليها املشار األسئلة على الردود دراسة اهليئة تتوىل (: 61) املادة

 : اآلتي من اأي تقرر أن وهلا ،هذه الالئحة
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 .معتمد مرجعي بيين وربط نفاذ كعرض اعتمادها -أ

 هذه ألحكام وفقا الزمة اهليئة تراها تعديالت أي بإجراء املهيمن له املرخص توجيه -ب

)النسخة  معدلة نسخة بتقديم املهيمن له املرخص يلتزم احلالة هذه ويف الالئحة،

 ، وتقوماهليئة توجيه  تاريخ من يوما ثالثني ( 30 ) خالل اهليئة لتوجيهات وفقا النهائية(

 .مرجعي بيين وربط نفاذ كعرض باعتمادها اهليئة

 
)  بصيغيت املعتمد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض نشر املهيمن له املرخص على (:62)  املادة

Word و PDF  ) من اعتماده تاريخ من يومني (2) جتاوز ال مدة خالل اإللكرتوني موقعهيف 

 .اهليئة

 
 البيين والربط النفاذ عرض واعتماد مراجعة أثناءيف   وقت أي يف للهيئة جيوز (:63)  املادة

 أو جمتمعني مالحظاتها قدمت اليت واألطراف املهيمن له املرخص مع االجتماعات عقد املرجعي

 .عليها االتفاق يتم مل اليت املسائل حلسم ، منفردة بصورة

 

 الفصل الثالث

 إجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيين املرجعي املعتمد

 

 توجيه أو قرار  مبوجب  املعتمد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض تعديل يكون (:64) املادة

 اتفاقية طريف من أي من إليها يقدم ومسبب معقول طلب بناء على أو نفسها تلقاء من اهليئة من

 . مستحق طرف أي أو البيين والربط النفاذ

 
 إال املعتمد، املرجعي البيين والربط النفاذ عرض تعديل  املهيمن للمرخص له الجيوز (:65) املادة

 .اهليئة موافقة بعد
 املرجعي البيين والربط النفاذ عرض تعديل يف التفاوض أطراف من يرغب من كل على وجيب  

 . .التفصيلية املربرات مع بذلك اهليئة إىل طلب تقديم املعتمد

 
 البيين والربط النفاذ لعرض املقرتحة التعديالت واعتماد مراجعة اهليئة تتوىل (: 66) املادة

 .بالشفافية تتسم إجراءات من اهليئة تقدره ملا وفقا املعتمد املرجعي

 
 عرضب املتعلقة التعديل طلبات مجيع بدراسة اهليئة تقوم ، العاجلة األمور عدا فيما: (67)  املادة

 . العام يف واحدة مرة تشاور عملية ضمن  ذاته املرجعي البيين والربط النفاذ

 
 املرجعي البيين والربط النفاذ عرض بتعديل املهيمن له املرخص توجيه للهيئة جيوز (: 68) املادة

 :تيةاآل احلاالت من أي يف خاصة وبصفة لتعديل،إىل ا  احلاجة اهليئة رأت كلما املعتمد
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 وربط نفاذ خدمة تقديم يف كمهيمن اهليئة قبل من املهيمن له املرخص حتديد مت إذا -أ

 البيين والربط النفاذ عرض اللتزام وختضع للتنظيم خاضعة جديدة أو أخرى بيين

 . املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يف تضمينها األمر ويتطلب ،املرجعي

 بيين وربط نفاذ خدمة تقديم يف امهيمن ليس البيين والربط النفاذ خدمات موفر أصبح إذا -ب

 لفرتة ذلك خيضع أن على ، تقدميها، يف مهيمنا كان أن بعد للتنظيم خاضعة

 بيين وربط نفاذ اتفاقيات أي شروط مراعاة مع اهليئة قبل من حتدد مناسبة انتقالية

 .  املرجعي البيين والربط النفاذ عرض على مبنية حالية

 البيين والربط النفاذ عرض اللتزام اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمة كانت إذا -ج

 أو ، للتنظيم خاضعة بيين وربط نفاذ كخدمة اهليئة قبل من مصنفة تعد مل املرجعي

 التطبيق الواجبة االلتزامات ضمن من يعد مل املرجعي البيين والربط النفاذ عرض إعداد أن

 . حمددة خبدمة اخلاصة

 أو توجيهات أو قرارات أو أوامر من اهليئة تصدره ملا وفقا مطلوبا التعديل هذا كان إذا -د

 يغطيها للتنظيم خاضعة بيين وربط نفاذ خدمة بتسعري املتعلقة األدوات من غريها

 . املرجعي البيين والربط النفاذ عرض

 
 من السابقة النسخ مجيع من إلكرتونية بنسخ االحتفاظ املهيمن له املرخص على(: 69) املادة

 .اإللكرتوني موقعه يف املرجعية البيين والربط النفاذ عروض

 

 الباب الرابع

 منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيينالفصل يف قواعد 

 

 الفصل األول

 تسوية  املنازعات عن طريق الوساطة

 

االتفاق على تسوية مجيع املنازعات  اتفاقية النفاذ والربط البيينجيوز لطريف  (:70املادة )

يوما  ن( مخسة وأربعو45)  وذلك خالل مدة أقصاها املتعلقة باالتفاقية ، عن طريق الوساطة، 

من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف املوفر للخدمة طلبا معقوال لتقديم خدمة النفاذ والربط البيين 

أثناء التفاوض إلبرام يف  من الطرف املستحق للخدمة وذلك بالنسبة للمنازعات اليت تنشأ 

 االتفاقية.
 منازعات باستثناء اتفاقية النفاذ والربط البيينأما بالنسبة للمنازعات النامجة عن تنفيذ 

( مخسة 45)على الطرفني االتفاق على اللجوء إىل الوساطة خالل مدة أقصاها فيكون  الفوترة

يوما من تاريخ تسليم إخطار مكتوب من قبل الطرف املتظلم من اتفاقية النفاذ والربط  وأربعون

 البيين إىل الطرف اآلخر يتضمن تفاصيل النزاع.
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النزاع بإخطار اهليئة بذلك   رفاطعلى اللجوء إىل الوساطة ، يلتزم  االتفاقيف حالة  (:71املادة )

 يوما من تاريخ االتفاق.  ( مخسة عشر15)وتعيني وسيط أو جملس وساطة خالل مدة ال تتجاوز 

 

وإذا مل يتفق الطرفان على تعيني الوسيط أو جملس الوساطة خالل املدة املشار إليها، تقوم اهليئة 

 بتعيينه. 
 

 تبدأ عملية الوساطة فور تعيني الوسيط أو جملس الوساطة. (:72املادة )

 

 الوساطة مبا يف ذلك اإلطار الزمين للوساطة إجراءات على االتفاق النزاع طريف على (:73املادة )

وإذا مل يتفق الطرفان على هذه  ، بدء عملية الوساطة أيام من سبعة ( 7) وذلك خالل مدة أقصاها

 .الوساطة إجراءات بتحديد اهليئة تقوماإلجراءات 
 

تكون مجيع املعلومات والبيانات اليت يتم االفصاح عنها خالل عملية الوساطة أو (:74املادة )

 على النزاع طرفا يتفق مل ما العموم على الوساطة مداوالت عملية نشر جيوز بسببها سرية، وال

 . ذلك خالف

 

يوم من حتديد ثالثني  (   30) على الوسيط أو جملس الوساطة إصدار توصياته خالل (: 75املادة )

إجراءات  الوساطة  وذلك ما مل يتفق الطرفان على مدة أطول، ويف مجيع األحوال يلتزم الوسيط 

أو جملس الوساطة بإصدار تقرير مفصل كتابة موقعا منه، على أن يتضمن  املسائل حمل 

والتوصية الصادرة بشأنها، وتلك اليت  تعذر حلها بالوساطة والتزال حمل نزاع ومقرتحاته  ،النزاع

مخسة أيام من تاريخ إصدار التوصية أو من  (5) بشأنها مع تسبيب كل  مقرتح، وذلك خالل

 تاريخ انتهاء عملية الوساطة.
 

 .م االتفاق على خالف ذلكما مل يت يتحمل طرفا النزاع مجيع  التكاليف بالتساوي، (:76املادة )

 

 اتفاقية النفاذ والربط البيينتتوىل اهليئة الفصل يف النزاع الذي ينشأ بني طريف  (:77املادة )

وذلك بناء على طلب  ،144/2010الصادر بالقرار رقم  ألحكام نظام الفصل يف املنازعاتوفقا 

 أي منهما،  يف أي من احلاالت اآلتية:

 النزاع على اللجوء إىل الوساطة. إذا مل يتفق طرفا  -أ
 إذا اعرتض أي من طريف النزاع على توصية الوسيط أو جملس الوساطة. -ب
 إذا تعذر تسوية النزاع عن طريق الوساطة. -ج

 

من تطبيق اإلجراءات  من هذه املادة (ج( و )ب) املشار إليهما يف البندين ناتستثنى  احلالتو

 ( من النظام املشار إليه.15ادة )امل التمهيدية املنصوص عليها يف
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ال تكون اهليئة ملزمة بتوصيات الوسيط أو جملس الوساطة ، وجيوز للهيئة طلب  (:78املادة )

 أي معلومات الزمة للفصل يف املنازعات من أي من الطرفني.

 

 الفصل الثاني

 الفوترة عاتازمن

 

إىل  ابإحالته -بالنسبة ملنازعات الفوترة  - اتفاقية النفاذ والربط البيين يلتزم طرفا (: 79)  املادة

 خبري يتم اختياره باتفاقهما.

 الطرف إخطار تاريخ من أيام مخسة (5) خالل الفوترة خبري اختيار على الطرفان يتفق مل فإذا

 من خبري بتعيني النزاع طريف أحد طلب على بناء اهليئة تقوم بتفاصيل نزاع الفوترة ، اآلخر

 هلذا اهليئة تعدها قائمة من أو النزاع طريف من طرف كل يقدمها اليت الفوترة خرباء قائمة

 .الغرض

 
 (10)جتاوز ال مدة خالل النزاع بشأن توصية موقعة بإصدار الفوترة خبري يلتزم (: 80)  املادة

 مصلحته غري يف التوصية تصدر الذي الطرف يتحمل و إليه، النزاع إحالة تاريخ من أيام عشرة

 . ذلك على خالف الطرفان يتفق مل ما ،اخلبري تكاليف
  

وذلك مبوجب طلب  ،جيوز ألي من طريف النزاع  االعرتاض على توصية اخلبري   (:  81) املادة

نسخة مكتملة التوصية، مرفقا به تسلمه مخسة أيام من   (5) يقدمه كتابة إىل اهليئة خالل

ووصفا للقضايا اليت ال تزال حمل نزاع ،  ومقرتحات من توصيات خبري الفوترة شاملة مربراتها 

 خبري الفوترة بشأنها  وتقديم أي معلومات تطلبها اهليئة.

 احلالة هذه النزاع  يف وتتوىل اهليئة الفصل يف النزاع وفقا لنظام الفصل يف املنازعات، ويستثنى

 .املنازعات يف الفصل نظام من( 15) املادة يف عليها املنصوص التمهيدية اإلجراءات من تطبيق

      

 اخلامسالباب 

 اجلزاءات

إخطارا مكتوبا يتضمن  إىل املخالف خمالفة أحكام هذه الالئحة توجه اهليئةيف حال  (:82املادة )

 اآلتي:

 .وصف املخالفة اليت مت ارتكابها (أ

حتديد الفرتة الزمنية اليت يتعني على مرخص خدمات االتصاالت  (ب

(  30 ) على اإلخطار املكتوب ، على أال تقل عن العامة الرد خالهلا

 يوما.ثالثني 

 اليت تقدرها اهليئة. اإلداريةالغرامة  (ج
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للغرامة بالريال احلد األدنى  املخالفة م

 العماني

 من الثاني الفصل يف الواردة االلتزامات من أي له املرخص خمالفة 1

 املخالف كان فإذا، ( 12) املادة عدا فيما ،الالئحة هذه من األول الباب

( 15000) للغرامة دنىاأل احلد كوني مهيمن غري له مرخص

 له مرخص املخالف كان إذا أما ،عماني ريال ألف عشر مخسة

 ألف مخسون( 50000) يكون  للغرامة دنىاأل احلد نإف مهيمن

 .   عماني ريال

  عشرة آالف ( 10000)

 الفصل يف ةالوارد االلتزامات من أي   املهيمن غري له املرخص خمالفة 2

 . الالئحة هذه من الثاني الباب من األول

 ألف مخسة عشر ( 15000)

 تلقائي بشكل تنطبق اليت االلتزامات  املهيمن له املرخص خمالفة 3

  الواردة  للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات تقديم على

 . الثاني الباب من الثاني الفصل يف

 ن ألف ومخس( 50000) 

 خبدمة اخلاصة التقديرية االلتزامات املهيمن له املرخص خمالفة 4

 .الثاني الباب من الثاني الفصل يف الواردة حمددة

 ن ألف ومخس (50000)

 اتفاقيات مبفاوضات املتعلقة االلتزامات املهيمن له املرخص خمالفة 5

 النفاذ عرض إعداد فيها يكون اليت احلاالت يف البيين والربط النفاذ

 .إلزاميا غري  البيين والربط

 ن ألف ومخس( 50000)

 
و كان الرد املقدم غري مقبول من اهليئة، تفرض املذكورة دون رد، أ فإذا مضت املدة

 .اإلداريةالغرامة  اهليئة 

 

قانون تنظيم االتصاالت أو يف أي قانون آخر مع عدم اإلخالل بأي جزاء منصوص عليه يف  (:83املادة )

 املخالفات من اارتكاب املرخص له أي أو تراخيص االتصاالت ، للهيئة يف حالة ثبوت

منها مع مراعاة  كل قرين املبينة اإلدارية الغرامات فرض  اآلتي اجلدول يف الواردة

 . الالئحة هذه من (82أحكام املادة )

عن كل يوم ( ألف ريال عماني 1000)  ال تقل عنإدارية وتفرض على املخالف غرامة  

 (82التقيد باملادة )تستمر فيه املخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة، وذلك دون 

 .الالئحة هذه من

 

 الغرامة يف حالة تكرار املخالفة. تضاعفويف مجيع األحوال  
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 تعديل بإجراءات املتعلقة  االلتزامات املهيمن له املرخص خمالفة 6

 .املعتمد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض

 ن ألف ومخس (50000) 

 اتفاقيات مبفاوضات  املتعلقة االلتزامات املهيمن له املرخص خمالفة 7

 النفاذ عرض إعداد فيها يكون اليت احلاالت يف البيين والربط النفاذ

 .إلزاميا البيين والربط

 ن ألف ومخس (50000)

 لعرض أوىل مبسودة اهليئة بتزويد املهيمن له املرخص قيام عدم 8

 متطلبات من األدنى للحد مستوفية املرجعي البيين والربط النفاذ

 هيكل ملحق  يف عليها املنصوص والصيغة واحملتوى النطاق

 املرفق حمتوياته من األدنى واحلد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض

 يف عليها املنصوص الزمنية واألطر الطريقة ووفق ، الالئحة بهذه

 .الالئحة هذه

 مائة ألف ( 100000)

 بواسطة  موقع خبطاب اهليئة بتزويد املهيمن له املرخص قيام عدم 9

  حلكم وفقا حكمه يف من أو املهيمن للمشغل التنفيذي الرئيس

  .الالئحة هذه من( 49) املادة

 مائة ألف  (100000)

 النفاذ لعرض  األوىل املسودة بتعديل املهيمن له املرخص قيام عدم 10

 واألطر الطريقة وفق اهليئة لتوجيهات طبقا املرجعي البيين والربط

 .الالئحة هذه يف عليها املنصوص الزمنية

 مائة ألف ( 100000)

 على  املفصلة بتعليقاته اهليئة بتزويد املهيمن له املرخص قيام عدم 11

 النفاذ لعرض األوىل املسودة بشأن بواسطته املستلمة املرئيات

 عليها املنصوص الزمنية واألطر الطريقة وفق املرجعي البيين والربط

 .الالئحة هذه يف

 مائة ألف (100000) 

 لعرض الثانية باملسودة اهليئة بتزويد املهيمن له املرخص قيام عدم 12

 املنصوص الزمنية واألطر الطريقة وفق املرجعي البيين والربط النفاذ

 . الالئحة هذه يف عليها

 مائة ألف ( 100000)

 بواسطة إليه توجه أسئلة أي على بالرد املهيمن له املرخص قيام عدم 13

 الالئحة هذه يف عليها املنصوص الزمنية واألطر الطريقة وفق اهليئة

. 

 مائة ألف ( 100000) 

 الثانية املسودة على تعديالت أي بإجراء املهيمن له املرخص قيام عدم 14

 ووفق اهليئة لتوجيهات طبقا املرجعي البيين والربط النفاذ لعرض

 .الالئحة هذه يف عليها املنصوص الزمنية واألطر الطريقة

 مائة ألف (100000) 

 النفاذ لعرض النهائية املسودة بتقديم املهيمن له املرخص قيام عدم 15

 حكامأل وفقًا نهائي بقرار وتبنيها العتمادها املرجعي البيين والربط

 . الالئحة هذه

 مائة ألف ( 100000)
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 (1) رقم امللحق

 هيكل عرض النفاذ والربط البيين املرجعي واحلد األدنى من حمتوياته

 املرجعي البيين والربط النفاذ عرض أوال: هيكل

 جيب أن تتم هيكلة عرض النفاذ والربط البيين املرجعي على النحو اآلتي : 

األحكام والشروط العامة الواجبة التطبيق،على أن يتم بيانها يف  (أ

 اجلزء الرئيسي من عرض النفاذ والربط البيين املرجعي. 

جداول عرض النفاذ والربط البيين املرجعي،  على أن تتضمن بصفة  (ب

خاصة حتديد األسعار اليت جيب تقاضيها مقابل احلصول على 

عة للتنظيم واليت ختضع لعرض خدمات النفاذ والربط البيين اخلاض

النفاذ والربط البيين املرجعي ، وأن حتتسب هذه األسعار وفقا 

ملنهجية التسعري الواجبة التطبيق الواردة يف االلتزامات اخلاصة 

خبدمة حمددة واليت تنطبق على خدمات النفاذ والربط البيين 

 اخلاضعة للتنظيم .

والربط البيين اخلاضعة  املالحق الفنية املتعلقة خبدمات النفاذ (ج

للتنظيم واليت ختضع لعرض النفاذ والربط البيين املرجعي مبا يف 

 ذلك كتيبات التشغيل.
 

 احلد األدنى من املواضيع اليت يتناوهلا عرض النفاذ والربط البيين املرجعي: ثانيا

 

 البدء واملدة والتعديل .1 

يبدأ سريان عرض النفاذ والربط البيين املرجعي من التاريخ الذي  1-1

 حتدده اهليئة يف قرار اعتماد العرض. 

يستمر عرض النفاذ والربط البيين املرجعي يف السريان إىل أجل غري  1-2

 مسمى ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك .

قد خيضع عرض النفاذ والربط البيين املرجعي لتعديل دوري وفقا  1-3

 من هذه الالئحة . من الباب الثالث  الفصل الثالثة املبينة يف للطريق
 

 تبادل املعلومات .2 
 واألطر اإلجراءات املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يتضمن أن جيب

 صاحب والطرف املهيمن له املرخص بني املعلومات لتبادل الالزمة الزمنية
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 البيين والربط النفاذ خدمة تقديم لتسهيل باجلملة البيع ومنتفع الطلب

 . للتنظيم اخلاضعة

 

 تنبؤات حركة االتصاالت .3 

د عرض النفاذ والربط البيين املرجعي إطارا يتمكن جيب أن حيّد 3-1

مبوجبه منتفع البيع باجلملة من تزويد املرخص له املهيمن بتنبؤات 

معقولة عن احلجم املتوقع  دورية تتضمن تفاصيل

  زمين معقول.البيانات خالل إطار للحركة/

جيب على املرخص له املهيمن التعامل بسرية مع حمتوى تنبؤات  3-2

احلركة/البيانات اليت يوفرها منتفع البيع باجلملة وفقا ملتطلبات 

السرية وسبل محاية أمن املعلومات املنصوص عليها  يف هذه الالئحة 

. 

جيب أن يسمح عرض النفاذ والربط البيين املرجعي بهامش خطأ   3-3

وأن حيدد هامش  ،لتنبؤات احلركة ألغراض التخطيط معقول

 اخلطأ املعقول. 

الجيوز أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيين املرجعي إلزام منتفع  3-4

البيع باجلملة سداد تعويض للطرف املوفر عن التنبؤات غري الدقيقة 

 أو غري الصحيحة اليت تكون خارج حدود هامش اخلطأ املعقول.

 

وضمانات مستوى   (SLAs)واتفاقيات مستوى اخلدمة (KPIs)داء أهم مؤشرات األ .4 

 (SLGs)اخلدمة 
 األداء مؤشرات أهم املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يتضمن أن جيب

 مستوى وضمانات ،اخلدمة مستوى واتفاقيات التمييزية وغري املعقولة

 خبدمة اخلاص لاللتزام وفقا توفريها تعّين إذا تطبيقها جيب اليت اخلدمة

 صادرة توجيهات وأ تعليمات أو أوامر أو إرشادات أو قرارات ألي وفقا أو حمددة

 حول كال من االتي: .اهليئة عن

 اخلدمة جودة ملستوى األدنى احلد. 4-1 

 من األدنى احلد املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب 4-1-1

 اآلتية األداء مؤشرات خاصة بصفة تشمل و اخلدمة، جودة معايري

 الواجبة اخلدمة مستوى باتفاقيات االلتزام مقابلها يقاس اليت

 :ذلك خالف اهليئة تقرر مل ما ، التطبيق

 .ملدة الزمنية املستغرقة يف بدء إجراء مكاملةا -

نسبة املكاملات الفاشلة )يعرب عنها كنسبة مئوية من  -

 .حماوالت إجراء املكاملة(

 .إلمجالي عدد املكاملاتنسبة املكاملات الفاشلة  -
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 .جناح إرسال البيانات -

 .الوقت املستغرق لتوفري الربط لطلبات اخلطوط -

 .دقة الفوترة -

 .عامل االزدحام -

  .توافر اخلدمة -

 من األدنى للحد األداء مؤشرات وتنفيذ وضع متطلبات  تتوافق أن جيب4-1-2 

 أو أوامر أو إرشادات أو قرارات أي متطلبات مع اخلدمة جودة مستويات

 جودة مستويات تنظيم ألغراض اهليئة عن صادرة توجيهات وأ تعليمات

 . البيين والربط النفاذ خدمات لتوفري التطبيق الواجبة اخلدمة

 تسليمها/ وتوفريها اخلدمة طلب 4-2 

 مؤشرات أهم املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب 4-2-1

 الواجبة اخلدمة مستوى باتفاقيات االلتزام مقابلها يقاس اليت التالية األداء

 : ذلك خالف اهليئة تقرر مل ما ، توفريها و اخلدمة لطلب التطبيق

 طلب اخلدمة -أ

 عدد الطلبات املكتملة خالل فرتة مرجعية حمددة . -

النسبة املئوية للطلبات املرفوضة خالل فرتة مرجعية حمددة  -

)مرحلة التحقق بعد اجتياز مرحلة املراجعة األولية بنجاح 

 اإلداري على سبيل املثال( .

 تسليم اخلدمة /توفري -ب

 متوسط الوقت الذي يتم فيه تقديم اخلدمة . -

 قبل أو يف اخلدمة تقديم من االنتهاء مرات لعدد املئوية النسبة  -

 احملدد. التاريخ

الدقة يف تقديم اخلدمة )مثال النسبة املئوية لألعطال اليت يتم  -

فرتة زمنية حمددة تالية مباشرة لتقديم اإلبالغ عنها خالل 

 اخلدمة( .

اإلجراءات واجلدول الزمين لتقـديم الطلبات واالختبار وتوفري  -ج

 اخلدمة ، ويشـمل ذلك:

 األطر الزمنية وإجراءات تقديم ومراجعة طلب اخلدمة. -

 األطر الزمنية وإجراءات قبول/ رفض طلب اخلدمة . -

 طلب اخلدمة . األطر الزمنية وإجراءات التفاوض بشأن -

األطر الزمنية وإجراءات اختبار خدمة النفاذ والربط البيين  -

 اخلاضعة للتنظيم .
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األطر الزمنية وإجراءات قبول خدمة النفاذ والربط البيين  -

و منتفع البيع  صاحب الطلباخلاضعة للتنظيم بواسطة الطرف 

 بالتجزئة .

راجعة الظروف اليت يسمح فيها للمشغل املهيمن بوقت إضايف مل -

صاحب طلب اخلدمة و طلب معلومات إضافية من الطرف 

 .الطلب

حتديد أي رسوم إلغاء واجبة التطبيق يتم سدادها بواسطة  -

و منتفع البيع باجلملة إللغاء اخلدمة  صاحب اخلدمةالطرف 

 قبل تاريخ التسليم ومنهجية إلغائها .

 والصيانة الشبكة تشغيل 4-3 

 مؤشرات أهم املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب 4-3-1

 الواجبة اخلدمة مستوى باتفاقيات االلتزام مقابلها يقاس اليت التالية األداء

 : ذلك ضرورة اهليئة قدرت إذا ، والصيانة الشبكة تشغيلل التطبيق

 متوسط الوقت )بالساعات( بني اإلبالغ عن عطل ومعاجلته. -

الصيانة ، ويعرب عنه إمجالي وقت االنقطاع بسبب أعمال  -

كنسبة مئوية من إمجالي الوقت التشغيلي خالل فرتة 

 مرجعية حمددة .

عدد أعمال الصيانة الوقائية املستكملة ، ويعرب عنها  -

كنسبة مئوية من إمجالي أعمال الصيانة اليت ينجزها 

 .املرخص له املهيمن

 املرخص التزام املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يتضمن أن جيب 4-3-2 

 ذات كانت سواء) صيانة بأي باإلخطار  باجلملة البيع ومنتفع املهيمن له

 أي شاملة) جمدولة تشغيلية أعمال أي أو( وقائية أو عالجية طبيعة

 و هلما التابعة االتصاالت بشبكات( جمدولة حتديثات أو انقطاعات

 بيين وربط نفاذ خدمة تقديم على تؤثر قد أو ستؤثر واليت ، أنظمتهما

 اإلبالغ وجيب   ،املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حتت للتنظيم خاضعة

 األعمال أو الصيانة هلذه نتيجة معقول بشكل متوقعة نتائج أي عن

 .التشغيلية

 عرض يف الواردة اإلخطار فرتة من األدنى احلد يكون أن جيب 4-3-3 

 والربط النفاذ اتفاقية لطرف للسماح كافيا املرجعي البيين والربط النفاذ

 الصيانة فيه تتسبب انقطاع أي من للحد املعقولة استعداداته باختاذ البيين

 . اجملدولة التشغيلية األعمال أو
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 وجوب على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-3-4 

 يف ةاجملدول التشغيلية األعمال أو الصيانة أو الطارئة باحلاالت اإلخطار

 . احلاالت تلك من أي بدء بعد أو قبل ممكن وقت أسرع

 شرط فرض على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيوز 4-3-5 

 مبتطلبات الوفاء يف الفشل حالة يف املخالفة طبيعة مع يتفق جزائي

 هذه من( 1) رقم امللحق من( 2-7)و(  1-7)  و( 1-6)   البنود يف الواردة اإلخطار

 .الالئحة

 اللتزامه تفصيلية بسجالت االحتفاظ املهيمن له املرخص على 4-3-6 

 وفق املطلوبة البيانات تتضمن تقارير تقديم وعليه البند، هذا مبتطلبات

 . سنوي نصف أساس على وذلك اهليئة، تطلبها اليت الصيغة

 وإصالحها األعطال عن اإلبالغ 4-4 

 األداء مؤشرات أهم املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب  4-4-1

 الواجبة اخلدمة مسـتوى باتفاقيات االلتزام مقابلها يقاس اليت التالية

 : ذلك خالف اهليئة تقرر مل ما ، وإصالحها األعـطال عن لإلبالغ التطبيق

بلغ عنها لكل خط/ وصلة يف نسبة األعطال امل -أ

 .السنة

 األعطال.متوسط الوقت املستغرق إلصالح  -ب

عدد األعطال اليت يتم إصالحها يف أو قبل التاريخ  -ج

كنسبة مئوية من إمجالي يعرب عنها  املقرر، و

 .األعطال اليت مت اإلبالغ عنه

 عطل أي أن على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-4-2 

 البيع منتفع أو املهيمن له املرخص أنظمة أو االتصاالت شبكات يف حيدث

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمة تقديم على يؤثر قد أو ويؤثر باجلملة

 فورا عنه اإلبالغ جيب املرجعي، البيين والربط النفاذ عرض حتت للتنظيم

 .البيين والربط النفاذ اتفاقية يف اآلخر للطرف

 ضمن اإلبالغ لعمليات الالزمة واإلجراءات الزمنية األطر وضع جيب 4-4-3 

 خاصة بصفة يشمل أن جيب الذي املرجعي البيين والربط النفاذ عرض

 : اآلتية التفاصيل

 طبيعة العطل ومدته املتوقعة . -أ

الطريقة اليت يؤثر أو قد يؤثر بها العطل على خدمة  -ب

نفاذ وربط بيين خاضعة للتنظيم حتت عرض النفاذ 

 والربط البيين املرجعي .

 الوقت املقدر املطلوب إلصالح ذلك العطل .  -ج
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 أو التزامه تبني تفصيلية بسجالت االحتفاظ املهيمن له املرخص على 4-4-4 

 املطلوبة البيانات تتضمن تقارير تقديم وعليه املتطلبات بهذه التزامه عدم

 . سنوي نصف أساس على وذلك اهليئة، تطلبها اليت الصيغة وفق

 يتم أن على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-4-5 

 مستويات اتفاقيات وفق للخدمة املوفر الطرف بواسطة األعطال إصالح

 . التمييزية وغري املعقولة اخلدمة

 الفنية واملواصفات املعايري 4-5 
 للمعايري وصفا املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يتضمن أن جيب

 خاضعة بيين وربط نفاذ خدمة كل على تنطبق اليت الفنية واملواصفات

 هذه وضع يتم وأن املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يف مغطاة للتنظيم

 املعمول الدولية املعايري مع  تتوافق أن على جداول يف واملواصفات املعايري

 . بها

 تطوير خدمات النفاذ والربط البيين اجلديدة 4-6

جيب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيين املرجعي إجراءات 4-6-1

وجداول زمنية واضحة للتطوير الفين والتجاري ألي خدمة نفاذ وربط بيين 

جديدة خاضعة للتنظيم يطلبها طرف مستحق مبا يف ذلك اإلجراءات 

واجلداول الزمنية الالزمة لدراسة جدوى هذه اخلدمات اجلديدة اخلاضعة 

 للتنظيم. 

 خاضعة جديدة بيين وربط نفاذ خدمة أي تطوير يتضـمن أن جيب 4-6-2 

 :اآلتي لتحقيق وإجراءات زمنية جداول ، أدنى كحد ، لتنظيمل

 مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة . -أ

 التفاوض بشأن خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة . -ب

 تطوير خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة . -ج

 اختبار خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة . -د

قبول خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة بواسطة الطرف  -ه

 .صاحب الطلب
 

 وجوب على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-6-3 

 النفاذ اتفاقية طريف قبل من عليها يتفق خطوات بأي فورا اهليئة إخطار

 بيين وربط نفاذ خدمة لتوفري تقدميه يتم طلب أي ملعاجلة البيين والربط

 .للتنظيم خاضعة جديدة
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 تعديل ذلك، العامة املصلحة اقتضت كلما للهيئة، جيوز 4-6-4 

 من تطلب أن وهلا ، املرجعي بالعرض الواردة الزمنية واجلداول اإلجراءات

 والتجارية الفنية التفاصيل إتاحة البيين والربط النفاذ اتفاقية طريف

 املستحقة األخرى األطراف عجلمي اجلديدة البيين والربط النفاذ خلدمة

 . اخلدمة أو املنتج تطوير عملية يف ومشاركتهم مساهمتهم وطلب

 

 والسداد والفوترة األسعار 4-7 

 خدمة كل أسعار املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب 4-7-1

 البيين والربط النفاذ عرض يشملها للتنظيم خاضعة بيين وربط نفاذ

 الواجبة التسعري منهجية أساس على األسعار هذه حتديد وجيب املرجعي،

 للتنظيم خاضعة صلة ذات  بيين وربط نفاذ خدمة كل على التطبيق

 .املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يشملها

  ذي املرجعي البيين والربط النفاذ عرض جدول تضمني أن جيب 4-7-2 

 على تطبق اليت األسعار املرجعي البيين والربط النفاذ بعرض امللحق الصلة

 النفاذ عرض اللتزام وخاضعة للتنظيم خاضعة بيين وربط نفاذ خدمة كل

 .املرجعي البيين والربط

 ذي املرجعي البيين والربط النفاذ عرض جدول يتضمن أن جيب 4-7-3

 أساس على مبنية احملاسبة كانت إذا ما) سيطبق الذي احملاسبة مبدأ الصلة

 خاضعة بيين وربط نفاذ خدمة كل على( االستخدام عدم أو االستخدام

 .املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يغطيها للتنظيم

 على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض جداول تنص أن جيب 4-7-4

 ويشمل ، االستخدام وعدم االستخدام أساس على األسعار احتساب منهجية

 : ذلك

 أساس على االحتساب حالة يف املالئمة الفوترة وحدة حتديد -أ

 . االستخدام

 حالة يف السداد الواجب بالسعر يتعلق فيما اخلدمة عنصر -ب

 . االستخدام عدم أساس على االحتساب

 
 فرتة على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض جداول تنص أن جيب 4-7-5

 عرض يغطيها اليت احملددة البيين والربط النفاذ خدمات لتقديم الفوترة

 .املرجعي البيين والربط النفاذ

 إجراءات على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن بجي 4-7-6

( CDR) املكاملات تفاصيل سجل بيانات وحفظ وتبادل وتسجيل حتصيل

 الصيغة وكذلك االستخدام، أساس على لالحتساب ختضع مكاملة لكل

 هوية اإلجراءات هذه وحتدد ، باجلملة البيع ملنتفع البيانات هذه بها تقدم اليت
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 تفاصيل سجل بيانات وحفظ وتبادل وتسجيل حتصيل عن املسؤول الطرف

 . املكاملات

 السداد عملة على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-7-7

 الضرائب بسداد الصلة ذات واألحكام الكلي املبلغ استحقاق وتاريخ ،

 .للتطبيق قابال ذلك كان إن ، الفاتورة مبلغ على الواجبة

 إعداد نظم على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-7-8

 مهيمن مشغل بواسطة تقدميها يتم فاتورة أي أن يضمن حبيث الفواتري،

 :اآلتية املعلومات على خاصة بصفة تشتمل

 الصلة )حتديد تواريخ البداية والنهاية( .فرتة الفوترة ذات  -أ

 صايف املبلغ اإلمجالي )بالعملة ذات الصلة( . -ب

 مبلغ الضريبة ذات الصلة ، إن وجدت . -ج

 إمجالي املبلغ املستحق ، بالعملة ذات الصلة .  -د

تاريخ الفاتورة، أي التاريخ الذي أرسلت فيه الفاتورة  -ه

 بواسطة املرخص له املهيمن .

 تاريخ استحقاق املبلغ الكلي .  -و

 اليت الفوترة أحكام املرجعي البيين والربط النفاذ عرض جداول حتدد أن جيب 4-7-9

 .حمددة زمنية فرتة خالل خدمة كفاءة ختفيض أو رفع حالة يف تطبيقها جيب

 الفوترة نزاعات 4-8 
 حلل حمددة إجراءات على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب

 يف الفصل قواعد متطلبات مع اإلجراءات هذه تتوافق أن على الفوترة، نزاعات

 . البيين والربط النفاذ منازعات
 

 املالي الضمان 4-9 

 تقديم الطلب صاحب الطرف من يطلب أن  اخلدمة موفر للطرف  جيوز 4-9-1

 الطرف التزام لضمان موضوعية معايري على بناء ومتناسب معقول مالي ضمان

 تلك وخصوصا البيين، والربط النفاذ اتفاقية وأحكام بشروط الطلب صاحب

 زمنية مدة خالل الضمان هذا تقديم طلب يكون أن وجيوز بالسداد، املتعلقة

 .معينة

 من ذلك غري أو بنكي ضمان صورة يف املالي الضمان تقديم جيوز 4-9-2

 .السلطنة يف املالية التعامالت يف املقبولة الضمانات
 

 الشبكة وسالمة أمن 4-10 
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إىل  الرامية األحكام املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب

 الالزمة التدابري كافة باختاذ البيين والربط النفاذ اتفاقية طريف قيام ضمان

 . هلما التابعة االتصاالت شبكات وسالمة أمن لضمان
 

 

 

  الوطين األمن 4-11 
إىل  الرامية األحكام املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب

 لألمن متطلبات ألي البيين والربط النفاذ اتفاقية طريف استيفاء ضمان

 .الوطين
 

 الطوارئ خدمات 4-12 

 الرامية األحكام على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب

 خدمات توفري من البيين والربط النفاذ اتفاقية طريف متّكن ضمانإىل 

 .األسعار ذلك ويشمل ،الصلة ذوي ملنتفعيهم الطوارئ
 

 املسؤولية حتديد 4-13 

 طريف مسؤولية املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حيدد أن جيب 4-13-1

 اإلخالل حالة يف البعض بعضهما جتاه البيين والربط النفاذ اتفاقية

 التحديد هذا يكون أن على املطلوب، النحو على تنفيذها عدم أو باالتفاقية

 يف بها املعمول القوانني مع ومتماشيا ،باملعقولية متسما للمسؤولية

 حبيث املستوى عالي يكون أن جيب للمسؤولية حتديد وأي السلطنة،

 اإلخالل عن ينجم ضرر أو أذى أي إحلاق يف التسبب من احلد يضمن

 .املطلوب النحو على تنفيذها عدم أو باالتفاقية

 البيين والربط النفاذ عرض يف عليه ينص للمسؤولية حتديد أي 4-13-2

 البيين، والربط النفاذ اتفاقية طريف على بالتبادل يطبق أن جيب املرجعي

 .املبدأ هذا عن االحنراف تربر اليت املوضوعية األسباب غياب حال يف وذلك

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ وخدمة البيين والربط النفاذ اتفاقية إنهاء 4-14 

  للتنظيم

 األحكام على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-14-1

 : اآلتي من أي إلنهاء املنظمة

 اتفاقية النفاذ والربط البيين بواسطة أي من الطرفني . -أ
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تقديم خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم وخاضعة  -ب

لبيين املرجعي بواسطة مشغل اللتزام عرض النفاذ والربط ا

 .مهيمن

 وجوب على املرجعي البيين والربط النفاذ عرض ينص أن جيب 4-14-2

 والربط النفاذ اتفاقية إنهاء قبل  اهليئة من مسبقة موافقة على احلصول

 .للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمة وتقديم البيين
 

 

  املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يف تضمينها الواجب العامة املبادئ 4-15 
 :اآلتية املبادئ مع املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يتوافق أن جيب

جيب أن تتوافق شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيين  -أ

 املرجعي مع مبادئ املنافسة العادلة واالستخدام األمثل للموارد .

جيب أن تكون شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيين  -ب

 املرجعي معقولة وغري متييزية.

جيب أن تكون أسعار خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة  -ج

 economic) للتنظيم مبنية على مبدأ التكرارية االقتصادية

replicability. 

على املرخص له املهيمن عدم استخدام التزامات احلد األدنى من  -د

حركة االتصاالت والتزامات الفرتة الزمنية  بطريقة تعسفية أو 

 العادلة .ضارة باملنافسة 

على طريف اتفاقية النفاذ والربط البيين االمتناع عن اختاذ أي  -ه

إجراء، أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر أو يؤثر سـلبا 

على سـالمة تشغيل الطرف اآلخر لشـبكة االتصـاالت التابعة 

 له.

 املرجعي البيين والربط النفاذ عرض جداولثالثا:  

 النفاذ وعرض للتنظيم خاضعة البيين والربط للنفاذ خدمة أي وضع جيب

 البيين والربط النفاذ عرض ضمن مستقل جدول يف املرجعي، البيين والربط

 :اآلتي يتضمن املرجعي

 وصفا تفصيليا للخدمة. -أ

 االلتزامات واإلجراءات الواجب تطبيقها على تقديم اخلدمة. -ب
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 (2) رقم  امللحق

  نفاذ وربط بيين حمددة خاضعة للتنظيمااللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة 

على املرخص له  الواردة يف هذا امللحق اخلاصة خبدمة حمددةوز للهيئة فرض أي من االلتزامات التقديرية جي

 .املهيمن

 تعزيز محاية أمن املعلومات .1

 internal) الداخلي السلوك بقواعد املتعلقة والالئحة  املعلومات أمن حلماية خبطته اهليئة تزويد

code of conduct) منتفعي أو للخدمة الطالبة لألطراف والسرية التجارية املعلومات حلماية 

 ملراجعتهما املهيمن، للمرخص له  التابعة بالتجزئة البيع عمليات ومن ثالثة أطراف من باجلملة البيع

 .اإللكرتوني مبوقعه املعتمدة النسخ نشر و واعتمادهما،

 

 التزامات املراقبة واإلبالغ .2

مراقبة وقياس أدائه الفعلي مقابل اتفاقيات مستويات اخلدمة املعتمدة لكل خدمة نفاذ  2-1

 وذلك يف صورة أهم مؤشرات األداء. ،وربط بيين خاضعة للتنظيم

 تزويد منتفع البيع باجلملة بتقرير عن أهم مؤشرات األداء . 2-2

 بتقرير عن أهم  مؤشرات األداء.تزويد اهليئة  2-3

االحتفاظ بسجالت تفصيلية تبني مدى التزامه بأهم مؤشرات األداء ذات الصلة  على النحو الذي   2-4

تقرره اهليئة، وتزويد اهليئة بتقارير تشتمل على هذه املؤشرات ، وذلك على أساس نصف 

 سنوي .
 

 عدم التمييز .3
 : اآلتيبصفة خاصة و ،تشمل التزامات عدم التمييز 

 التمييزية وغري املعقولة (SLGs) اخلدمة مستويات وضمانات (SLAs) اخلدمة مستويات اتفاقيات عرض

عرض اتفاقيات مستويات اخلدمة وضمانات مستويات اخلدمة املعقولة وغري التمييزية وفقا ألهم  3-1

اإلبالغ عن األعطال و تشغيل وصـيانة الشبكة ،وتسليم ، و  مؤشرات األداء احملددة لطلب تقديم

 وإصالحها ، وجودة كل خدمة نفاذ وربط بيين خاضعة للتنظيم .

اتفاقيات مستويات اخلدمة فيجب أن تنص املهيمن عمليات بيع بالتجزئة ، املرخص له إذا كان لدى  3-2

اليت يقدمها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له ، وجيب  ذاتها على األقل على مسـتويات اخلدمة

سمح ي مبا وضع احلدود القصوى للفرتات الزمنية املنصوص عليها يف اتفاقيات مستويات اخلدمة 

يعلنها أو يعرضها بشكل معقول ملنتفع البيع باجلملة بتكرار متوسط الفرتات الزمنية اليت 

طلب أو تسليم أو إصالح فيما يتعلق ب له ع بالتجزئة التابعة عمليات البي املرخص له املهيمن بشأن

 أو صيانة اخلدمات الفرعية للبيع بالتجزئة .
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املهيمن عمليات بيع بالتجزئة ، فعليه أن يعرض اتفاقيات مستويات  املرخص لهإذا مل يكن لدى  3-3

 .على أساس غري متييزي  أو ملنتفعي البيع باجلملة صاحبة الطلبمجيع األطراف على   اخلدمة 

 

 الطالبة األطراف جلميع للتنظيم اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات بشأن املعلومات ذات  تقديم

 للخدمة

أو ملنتفعي البيع باجلملة بالوصول إىل املعلومات  صاحبة الطلبضمان السماح جلميع األطراف  3-4

املتعلقة خبدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم ، مبا فيها املعلومات  ذاتها الفنية والتجارية

املتعلقة خبدمات النفاذ والربط البيين اجلديدة اخلاضعة للتنظيم والتغيريات اليت تطرأ على 

 اخلدمات القائمة .

املعلومات الفنية أن تكون  فيجباملهيمن عمليات بيع بالتجزئة،  املرخص لهإذا كان لدى  3-5

املهيمن لعمليات  املرخص لهوالتجارية اليت يتم توفريها يف هذا الصدد ذات املعلومات اليت يوفرها 

أو ملنتفعي البيع باجلملة  صاحبة الطلبالتجزئة التابعة له، وجيب توفري هذه املعلومات لألطراف 

 تجزئة التابعة للمشغل املهيمن.اليت يتم منحها لعمليات البيع بال ذاتها الزمنية لألطروفقا 

 

 نسخها ميكن ال اليت أواملعدلة اجلديدة التجزئة خدمات عرض حظر
 

أو  صاحب الطلباالمتناع عن عرض أو تقديم خدمة جتزئة جديدة أو معدلة يتعذر على الطرف  3-6

نسخها دون احلصول على  -من حيث توفر اخلدمة الفعلية وهامش السعر  -منتفع البيع باجلملة 

املهيمن الذي يعرض  املرخص لهنفاذ معقول خلدمة نفاذ وربط بيين جديدة أو معدلة ، ما مل يكن 

 أو يقدم خدمة البيع بالتجزئة اجلديدة أو املعدلة قد قام باآلتي :

  

 والربط البيين اجلديدة أو املعدلة متاحة جتاريا .جعل خدمة النفاذ  (أ

 د األطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي البيع باجلملة املعلومات الفنية والتجاريةيزوت (ب

ما مل حتدد  ذاتها اليت زود بها عمليات البيع بالتجزئة التابعة له وفق األطر الزمنية ذاتها 

البيين اجلديدة أو املعدلة ليتيح هلذه  اهليئة خالف ذلك قبل طرح خدمة النفاذ والربط

 .راف وقتا كافيا لتوفيق أوضاعهااألط

قبل طرح  تقديم املعلومات خبصوص خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة أو املعدلة اخلاضعة للتنظيم

 اخلدمة

البيع املعلومات الفنية والتجارية جلميع األطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي ذات ضمان تقديم  3-7

   :وذلك إذا مل يكن لدى املرخص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئةاآلتي،  وفقا ألي من  باجلملة
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طرح خدمة النفاذ والربط البيين اجلديدة أو املعدلة  من تاريخ  ستة أشهر على األقل (6) قبل  -أ

 .للتنظيماخلاضعة 

والربط البيين اجلديدة أو املعدلة اخلاضعة أو وفقا ملا حتدده اهليئة قبل تاريخ طرح النفاذ   -ب

 .للتنظيم

 تسعري خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم

 ECONOMIC) األسعار خلدمة النفاذ والربط البيين بناًء على مبدأ التكرارية االقتصادية وضع 3-8

REPLICABILITY) عن القيام بالتمييز غري العادل يف تسعري خدمات النفاذ والربط  واالمتناع

 البيين اخلاضعة للتنظيم فيما بني :

 .خمتلف األطراف الطالبة للخدمة (أ

 .املهيمنللمرخص له بالتجزئة التابعة وعمليات البيع  صاحبة الطلباألطراف   (ب

 .خمتلف منتفعي البيع باجلملة (ج

 .  املهيمنللمرخص له بالتجزئة التابعة وعمليات البيع  ،منتفعي البيع باجلملة  (د

 التربير املوضوعي للتخفيضات املمنوحة وفقا للحجم أو الفرتة

أو ملنتفعي البيع  صاحبة الطلبتقديم املربرات املوضوعية ألي ختفيضات يتم منحها لألطراف        3-9

 للحجم أو الفرتة . اباجلملة وفقا

 رض ختفيضات وفقا للحجم أو الرتتيبات طويلة األمداملعاملة املتساوية عند ع

املهيمن عمليات بيع بالتجزئة ، عليه االمتناع عن عرض ختفيضات املرخص له إذا كان لدى  3-10

وفقا للحجم أو ترتيبات طويلة األمد أو ما يعادهلا لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له ، تكون 

صاحب ختفيضات مساوية هلا يتم عرضها على أي طرف  مستوى تفضيلية أكثر من أعلى

 .على موافقة خطية مسبقة من اهليئةاحلصول إال بعد  أو ملنتفع البيع باجلملة  طلب
 

عليه االمتناع عن عرض فاملهيمن عمليات بيع بالتجزئة ، املرخص له إذا مل يكن لدى  3-11

أو ملنتفع  صاحب الطلب للطرف  ختفيضات وفقا للحجم أو ترتيبات طويلة األمد أو ما يعادهلا

ختفيضات مساوية هلا يتم عرضها مستوى البيع باجلملة ، تكون تفضيلية أكثر من أعلى 

احلصول على موافقة خطية مسبقة إال بعد أو ملنتفع البيع باجلملة  صاحب الطلب على أي طرف 

 من اهليئة .

 عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم
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كل إال إذا قام بتوفري االمتناع عن رزم أكثر من خدمة نفاذ وربط بيين خاضعة للتنظيم معا  3-12

ذلك االلتزام بعدم  ويشملخدمة يتم رزمها بشكل منفصل على أسـاس أنها قائمة بذاتها ، 

على حنو خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم املتوفرة بشكل منفصل أسعار وضع 

دمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم على أساس أنها قائمة بذاتها أكثر جيعل شراء خ

 .اسية بصورة مرضيةفرق ملحوظ يف التكاليف األسيثبت حتقق كلفة من رزمها ، ما مل 

 املعاملة املتساوية

اس توفري خدمات النفاذ والربط البيين املعينة اخلاضعة للتنظيم واملعلومات املتعلقة بها على أس 3-13

من الناحية الفنية واالقتصادية ومتناسبا ، وذلك  مالئمامبدأ املعاملة املتساوية  إذا كان ذلك 

صاحب بتقديم أي خدمة نفاذ وربط بيين معينة خاضعة للتنظيم واملعلومات املتعلقة بها للطرف 

الشروط واألحكام ، مبا يف ذلك املزايا لذات  اولعمليات البيع بالتجزئة التابعة له وفق الطلب

أنظمة وعمليات و األطر الزمنية ذات الوظيفية ومستويات جودة اخلدمة واألسعار باستخدام 

هو متوفر لعمليات مبا أسوة ، وإصالح األعطال وغريها  ،والصيانة ،وتسليمها ذاتها طلب اخلدمة

 املهيمن .  للمرخص لهالبيع بالتجزئة التابعة 

 

 عرض النفاذ والربط البيين املرجعي إعداد .4

ينص بالتفصيل املعقول على الشروط واألحكام واإلجراءات اليت تقدم مبوجبها خدمات النفاذ أن جيب 

والربط البيين اخلاضـعة للتنظيم واليت ختضع اللتزام عرض النفاذ والربط البيين املرجعي ، ويشمل ذلك 

متى التزامات تقديرية خاصة خبدمة حمددة موضحة يف هذا امللحق ، اإلجراءات والوسائل العملية لتطبيق أي 

 .كان ذلك قابال للتطبيق
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  (3) رقم حقاملل

 مالحق اخلدمات  

خاضعة  حمددة نفاذ وربط بيين  خبدمة اخلاصة االلتزامات امللحق هذا ضمن الواردة اخلدمات مالحق حتدد

 . الالئحة هلذه وفقا للتنظيم

( 1-3) رقم امللحق  

 خدمات الربط البيين الثابتة

 تعريفات: أوال

ها ما مل املعنى املبني قرين كل مناآلتية ألغراض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات 

 يقتض سياق النص غري ذلك:

 (CCS) املكاملة سبحباالختيار  - اهلاتفية إصدار املكاملات .1

خط املنتفع عرب خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من 

 صاحب الطلبشبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع الطرف 

تم تدويرها يبالوجهة اليت حتددها أرقام املنتفع اليت فيما بعد ليتم توصيلها 

وفقا لبادئة  صاحب الطلبويتم تسيري هذه املكاملات إىل طرف معني ، 

وتتمتع خدمة االختيار قصرية يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة ، 

خدمة االختيار املسبق اختيار سب املكاملة دائما باألسبقية على حب

 ، يف حالة استخدامها . (CPS) للمشغل

مجيع بنقل  هذه اخلدمة يستخدم الذي  صاحب الطلبوال يلتزم الطرف 

 عند إنهاء طرح إعالنات مسجلة ملستخدميهبأنواع املكاملات ، إال أنه يلتزم 

 أي مكاملة ال يتمكن من إكماهلا . توصيل

 (CPS) االختيار املسبق للمشغل -اهلاتفية إصدار املكاملات  .2

خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل جمموعة حمددة من املكاملات اهلاتفية 

من خط املنتفع عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع 

ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة اليت حتددها أرقام  صاحب الطلبالطرف 
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تم تدويرها ، ويتم تسيري هذه املكاملات إىل طرف معني ياملنتفع اليت 

وتشمل الختيار حمدد سلفا بواسطة املنتفع املتصل ،  وفقا صاحب طلب 

جمموعة املكاملات اهلاتفية احملددة : املكاملات الدولية ومكاملات 

من  ، وتستثنى فئات املكاملات التاليةاملسافات البعيدة أو مجيع املكاملات 

املكاملات اليت تستخدم الرموز القصرية ختيار املسبق للمشغل: خدمة اال

واملكاملات اليت تستخدم رموز اختيار  ،واليت تشمل مكاملات الطوارئ

واليت تتمتع باألسبقية على اختيار خدمة االختيار  (qv codes) املرخص له

 املسبق للمشغل .

 للمكاملات غري اجلغرافية اهلاتفية إصدار املكاملات .3

خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من خط املنتفع عرب 

 صاحب الطلبشبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع الطرف 

ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة اليت حتددها األرقام غري اجلغرافية اليت يتم 

 تدويرها بواسطة املنتفع .

احلساب مقسمة ألقسام فرعية بواسطة )اهلاتفية املكاملات توصيل إنهاء  .4

 والطول الرتاديف(

نقطة ربط بيين خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من 

ها ءشبكة الطرف طالب اخلدمة عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة وإنهاب

وفقا لتحديدها بواسطة أرقام العنوان اليت يرسلها الطرف ط املنتفع خب

 .  الطلب صاحب

 لحساب والطول الرتاديف(ل وفقا)مقسمة ألقسام فرعية مكاملات العبور  .5

خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من نقطة ربط بيين 

 ،شبكة الطرف طالب اخلدمة عرب شبكة الطرف املوفر للخدمةب

ليتم توصيلها فيما بعد وتسليمها إىل نقطة ربط بيين مع شبكة ثالثة 

 بالوجهة اليت حتددها أرقام املنتفع اليت يتم تدويرها .

 ات الدليلعالمإىل خدمات است اهلاتفية املكاملات .6

خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من نقطة ربط بيين 

 ،شبكة الطرف طالب اخلدمة عرب شبكة الطرف املوفر للخدمةب
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، وجيوز رزم هذه اخلدمة مع  وتسليمها إىل مركز استعالمات الدليل

 تقديم معلومات الدليل .

 إىل خدمات الطوارئ اهلاتفية املكاملات .7

خدمة ربط بيين تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من نقطة ربط بيين 

 ،شبكة الطرف طالب اخلدمة عرب شبكة الطرف املوفر للخدمةب

 وتسليمها إىل مركز معاجلة مكاملات الطوارئ .

 البيين الثابتةخدمات الربط  .8

خدمات نقل املكاملات والرسائل أو اإلشارات األخرى بني طرف موفر للخدمة 

ة كلشبا ويكون الطرف املوفر للخدمة هو مشغل صاحب الطلبوطرف 

 الثابتة .

 وصالت الربط البيين .9

ميجابت/ث يف أو  2خدمة ربط بيين ثابتة تشمل توفري دائرة ثابتة بسرعة 

عرب نقطة الربط البيين بني الطرف طالب اخلدمة والطرف املوفر للخدمة 

 للسماح بنقل خدمات النفاذ والربط البيين .

 مسارات الربط البيين .10

تشمل توفري حامل مادي لإلرسال بني خدمة نفاذ ثابتة للبيع باجلملة 

ثنني جيوز ألي منهما طلب تزويده بوصالت الربط البيين على امشغلني 

 .هذا احلامل

 اجلوية والبحرية الصادرة اهلاتفية املكاملات .11

خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من نقطة ربط بيين 

 عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة صاحب الطلببشبكة الطرف 

 خبدمة جوية أو حبرية .قائمة وجهة  وتسليمها إىل

 املكاملات الدولية الصادرة .12
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خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من نقطة ربط بيين 

 عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة صاحب الطلببشبكة الطرف 

 وتسليمها إىل وجهة دولية.

 

 النوع األول -طريق بطاقات االتصال املدفوعة مسبقًا النفاذ عن  .13

خبدمة بطاقات صاحب الطلب خدمة ربط بيين ثابتة تشمل تزويد الطرف 

االتصال املدفوعة مسبقا ، ويتم تقدميها عن طريق التسهيالت املوجودة 

بشبكة الطرف املوفر للخدمة حيث يتم نقل املكاملات إىل نقطة ربط بيين 

 ليتم توصيلها فيما بعد . الطلبصاحب الطرف  مع

 

 النوع الثاني - االنفاذ عن طريق بطاقات االتصال املدفوعة مسبق .14

املنتفع عرب  خدمة ربط بيين ثابتة تشمل نقل املكاملات اهلاتفية من خط

 صاحب الطلبشبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع الطرف 

التابعة  اليتم توصيلها فيما بعد عرب أجهزة بطاقات االتصال املدفوعة مسبق

صاحب ، ويتم تسيري هذه املكاملات إىل طرف معني  صاحب الطلبللطرف 

 .بتدويره املنتفع لقصري الذي يقوموفقا للرمز ا الطلب

 

 خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم: اثاني

رقم واهليمنة  األسواق تعريف قرار لربط البيين الثابت يفباحددت اهليئة ثالث أسواق ذات صلة  .1

74/2013. 

املهيمن أن يعرض على األطراف املستحقة خدمات الربط البيين الثابتة اليت تشمل  املرخص لهعلى    .2

 : املوضحة يف اجلدول أدناهاملنتجات واخلدمات 

 

 املهيمن تقدميها للطرف املستحق املرخص لهجدول  خدمات الربط البيين الثابتة اليت يتعني على 

رقم 

 السوق

 املنتجات واخلدمات اليت تشملها السوق سم السوقا

10 

 .االختيار املسبق للمشغل - اهلاتفية  إصدار املكاملات الثابتة اهلاتفية إصدار املكاملات

 .االختيار حبسب املكاملة -اهلاتفية  إصدار املكاملات 

 .للمكاملات غري اجلغرافيةاهلاتفية  إصدار املكاملات 

بطاقات االتصال املدفوعة  -اهلاتفية  إصدار املكاملات 

 .مسبقا
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 .الدولية الصادرةاهلاتفية   املكاملات

 .اجلوية والبحرية الصادرةاهلاتفية  املكاملات 

 .خدمات الطوارئإىل اهلاتفية  املكاملات 

 .إىل خدمات استعالمات الدليلاهلاتفية  املكاملات 

 -النفاذ عن طريق بطاقات االتصال املدفوعة مسبقا 

 .النوع األول

 -النفاذ عن طريق بطاقات االتصال املدفوعة مسبقا 

 .النوع الثاني

11 

)مقسمة ألقسام فرعية اهلاتفية   املكاملات توصيل إنهاء الثابتة اهلاتفية   املكاملات توصيل إنهاء

وفقا للحساب والطول الرتاديف( الصادرة من أرقام حملية 

 .أو دولية

20 

)مقسمة ألقسام فرعية وفقا اهلاتفية   عبور املكاملات الثابتةاهلاتفية   عبور املكاملات

 .للحساب والطول الرتاديف(

  

 االستحقاق ا:ثالث

 امستوفياالطلب أن يطلب خدمات الربط البيين الثابتة ، و جيب أن يكون  جيوز ألي طرف مستحق

 الئحة. هذه اليف  الواردة  للمتطلبات ذات الصلة 

 حمددةااللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة : ارابع

 يتقيد،  الثابتة البيين الربط خدمات  جدولعند عرض تقديم خدمات الربط البيين املبينة يف  .1

يف امللحق  الواردة التاليةحمددة بااللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة  املرخص له املهيمن

 :املرفق بهذه الالئحة( 2)

 .(1البند تعزيز محاية أمن املعلومات ) (أ

 .(2 البند)امات املراقبة واإلبالغ التز (ب

عرض اتفاقيات مستويات اخلدمة وضمانات مستويات اخلدمة  -عدم التمييز  (ج

 .(3-3و  2-3و   1-3)البنود  املعقولة وغري التمييزية

املعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة ذات تقديم  -عدم التمييز  (د

 .(5-3و  4-3)البنود  صاحبة الطلبللتنظيم جلميع األطراف 

 .(  8-3)البند تسعري خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم  -عدم التمييز  (ه

)البند  التربير املوضوعي للتخفيضات املمنوحة وفقا للحجم أو الفرتة -عدم التمييز  (و

3-9). 

للحجم أو الرتتيبات  ااملعاملة املتساوية عند عرض ختفيضات وفقا -عدم التمييز  (ز

 .(11-3و  10-3طويلة األمد )البنود 
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-3)البند   عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم -عدم التمييز  (ح

12). 

 .(4)البند  بإعداد عرض النفاذ والربط البيين املرجعي االلتزام  (ط

 

املهيمن  املرخص له، يتقيد من هذ امللحق من رابعا (1الواردة يف البند ) االلتزاماتباإلضافة إىل  .2

 بااللتزامات اآلتية:

البيين االلتزامات اليت تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط  -أ

 .من هذه الالئحةالثاني الواردة يف الفصل الثاني من الباب  اخلاضعة للتنظيم

 .الالئحة هذه من األول الباب من الثاني الفصل يف الواردة ةالعام األحكام -ب

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات من معينة خبدمة خاصة أخرى التزامات أي -ج

 تعليمات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو أوامر مبوجب اهليئة تفرضها للتنظيم

 . ذلك العامة املصلحة اقتضت كلما

 الثابتة البيين الربط خدمات تسعري منهجية: خامسا 

املهيمن عن خدمات الربط البيين الثابتة  املرخص لهجيب أن تكون األسعار اليت يتقاضاها  .1

املهيمن تقدميها  املرخص لهجدول  خدمات الربط البيين الثابتة اليت يتعني على احملددة يف 

لتكلفة التدرجيية ستشرافية لاتقديرات عادلة ومعقولة ومبنية على  للطرف املستحق

هذه األسعار يف عروض  وجيب تضمني لتقديم اخلدمة بكفاءة ، (LRIC) الطويلة األمد

املهيمن إعدادها خلدمات الربط البيين  املرخص لهالنفاذ والربط البيين املرجعية اليت يطلب من 

 الثابتة وفقا لاللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة حمددة الواجبة التطبيق .

 

استخدام أي قيامها مبراجعة وحتديد أسعار خدمات الربط البيين الثابتة عند للهيئة أن ختتار  .2

 : يأتي مما 

( الذي يعده Top-down)منوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد  (أ

 اليت تقدرها اهليئة.بعد إجراء التغيريات الضرورية املرخص له 

( التابع Top-downمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) (ب

-Bottomمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد )مع للمرخص له 

up التابع للهيئة وفقا للطريقة اليت تراها مناسبة ). 
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-Bottomاخلاصة بتقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) اهليئة مناذج (ج

up وذج تقديرات مل يقدم من املرخص لهأن ( يف حالة عدم اقرتاح سعر أو

 ( .Top-downالتكلفة التدرجيية الطويلة األمد )

 

املرخص كانت أسعار اخلدمات اخلاضعة للتنظيم متفاوتة بني ما إذا تقوم اهليئة بتقييم  .3

 لخدمات املتشابهة اخلاضعة للتنظيم جيب أن تكون األسعارل بالنسبة و .املهيمننيهلم 

متباينة لتقديم اخلدمات ال  ما مل يثبت املرخص هلم املهيمنون مواجهتهم لتكاليف  ذاتها

 ميكن تفاديها .

 

 عرض النفاذ والربط البيين املرجعياحلد األدنى من حمتويات : اسادس

يلتزم  ،عرض النفاذ والربط البيين املرجعي املنصوص عليها يف هذه الالئحةدون اإلخالل مبتطلبات 

 ة:اآلتياملهيمن باملتطلبات املرخص له 

 جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .1

جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات الربط  تتضمنجيب أن 

 اليت الثابتة البيين الربط خدمات  جدول يف البيين الثابتة املنتجات واخلدمات املبينة

إضافية وكذلك أي خدمات  املستحق للطرف تقدميها املهيمن املرخص له على يتعني

 صاحب الطلبمثل نقاط الربط البيين ووصالت الربط البيين املطلوبة لتمكني الطرف 

 من شراء خدمات الربط البيين الثابتة .

 املعايري واملوصفات الفنية .2

عرض النفاذ والربط البيين املرجعي املواصفات الفنية احملددة يف جيب أن تتضمن 

 تسيري احلركة . ئ خلدمات الربط البيين الثابتة  مباد

 طلب اخلدمة وتقدميها/ تسليمها .3

عرض النفاذ جيب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم اخلدمة املنصوص عليها يف 

 اآلتي : والربط البيين املرجعي خلدمات الربط البيين الثابتة

 من أطراف االتفاقية ذات الصلة .متطلبات خطة الشبكة  (أ

 املتطلبات املتعلقة بتفويض املنتفع لالختيار املسبق للمشغل . (ب
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الختيار املسبق دمة ااألحكام الالزمة ملنع التقديم غري املصرح به خل (ج

 . (Slamming) للمشغل

 تشغيل وصيانة الشبكة .4

عرض النفاذ جيب أن تتضمن أحكام التشغيل والصيانة املنصوص عليها يف 

الربط البيين الثابتة عملية تغيري الشبكة  والربط البيين املرجعي خلدمات

 وتعديالت إدارة البيانات .

 األسعار والفوترة والسداد .5

املتعلقة باألسعار والفوترة والسداد املنصوص عليها يف  األحكام جيب أن تتضمن 

 : ياتيما عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات الربط البيين الثابتة 

ات املكاملات ونقاط خلدم زمن احملادثة(مثل )تعريف وحدة الفوترة  (أ

 .ترة خدمات املكاملات على أساس الثانيةووجيب أن تتم ف، الربط البيين

يف حالة عدم توصيل املكاملة )مثال إذا مل يتم الرد الالزمة  األحكام (ب

 .(ف املتصل به مشغوال وغري ذلكعلى املكاملة ، أو إذا كان خط الطر

 معلومات الفوترة . قواعد وإجراءات تسجيل (ج

 قواعد وإجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات . (د

قواعد وإجراءات إنشاء وصالت النقل ومسارات الربط البيين وفوترة  (ه

 وصالت املنتفع النهائي .

حلركة )عندما يتم اااللتزامات اليت تهدف ملنع التضخم املصطنع يف  (و

ملدة تزيد على ما هو متوقع من  كاملاتإطالة امل /حتقيق/ حتفيز /إجراء

 ارسات التجارية املقبولة واملعقولة(.مأو وفقا للم ،حبسن نيةاالستخدام 

هوية الطرف املسؤول عن قياس احلركة والتفاصيل املهمة للوفاء  (ز

  .رض النفاذ والربط البيين املرجعيبااللتزامات املنصوص عليها يف ع
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 (2-3) رقم امللحق

 الربط البيين املتنقلةخدمات 

 أوال: تعريفات 

املعنى املبني قرين كل منها ما مل   اآلتيةألغراض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات 

 :يقتض سياق النص غري ذلك

 وصالت الربط البيين  .1

ميجابت/ث يتم توفريها بني شبكيت الطرف املوفر للخدمة  2سعتها  دائرة

 وتقدم عن طريقها خدمات الربط البيين األخرى . صاحب الطلبوالطرف 

 مسارات الربط البيين  .2

هو نظام اإلرسال املادي الذي يربط شبكيت الطرف املوفر للخدمة والطرف 

 وتقدم عن طريقه وصالت الربط البيين . صاحب الطلب

 املتنقلة اهلاتفية املكاملةتوصيل إنهاء خدمة  .3

نقل املكاملات اهلاتفية من نقطة ربط بيين بشبكة الطرف طالب اخلدمة 

عرب الشبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة وإنهاؤها باجلهاز احملمول 

بواسطة أرقام العنوان اليت يرسلها الطرف  ، وذلكللمنتفع وفقًا لتحديدها

 .  صاحب الطلب

 املتنقلة اهلاتفية إصدار املكاملةخدمة  .4

املكاملات اهلاتفية من اجلهاز احملمول للمنتفع عرب الشبكة املتنقلة نقل  

للطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين بشبكة الطرف طالب اخلدمة 

إىل الوجهة اليت حتددها أرقام املمنتفع اليت يتم  ليتم توصيلها فيما بعد

وفقًا ، ويتم تسيري هذه املكاملات إىل طرف معني طالب للخدمة  تدويرها

لبادئة قصرية يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة ، وميكن توفري 

 . املرخص لهخدمة إصدار املكاملات من خالل خدمة اختيار 
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 املتنقل املرخص لهاختيار  .5

عملية توفري خدمة إصدار املكاملة املتنقلة من خالل خدمة االختيار حبسب 

 .(CPS)أو خدمة االختيار املسبق للمشغل  (CCS) املكاملة

 خدمات الربط البيين املتنقلة  .6

والرسائل أو اإلشارات األخرى بني طرف نقل املكاملات ب اليت تسمح دماتاخل

ويكون الطرف املوفر للخدمة هو مشغل  موفر للخدمة وطرف طالب للخدمة

 املتنقلة . لشبكةا

 (MMS) املتعددةخدمات الوسائط توصيل إنهاء خدمة  .7

نقل رسائل خدمات الوسائط املتعددة من نقطة ربط بيين بشبكة الطرف 

طالب اخلدمة عرب الشبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة وإنهاؤها باجلهاز 

بواسطة أرقام العنوان اليت يرسلها  ، وذلكاحملمول للمنتفع وفقًا لتحديدها

 الطرف طالب اخلدمة  .

 (SMS)خدمة الرسائل القصرية توصيل إنهاء خدمة  .8

نقل رسائل خدمة الرسائل القصرية من نقطة ربط بيين بشبكة الطرف 

طالب اخلدمة عرب الشبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة وإنهاؤها باجلهاز 

بواسطة أرقام العنوان اليت يرسلها  ، وذلكاحملمول للمنتفع وفقا لتحديدها

 الطرف طالب اخلدمة  .

 خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم: اثاني

تعريف  قرار ربط البيين يفنفاذ والقامت اهليئة بتعريف سوقني متنقلتني لل .1

توصيل ( سوق إنهاء 17السوق رقم )، وهما 74/2013رقم  األسواق واهليمنة

(  سـوق البيع باجلملة 18و السـوق رقم )،  املكاملات اهلاتفية املتنقلة

 املكاملات اهلاتفية املتنقلة والنفاذ.إلصـدار 

املهيمن أن يعرض على األطراف املستحقة خدمات النفاذ  املرخص لهعلى  .2

 والربط البيين املتنقلة وفقا للجدول اآلتي:

رقم 

 السوق

 املنتجات واخلدمات اليت تشملها السوق سم السوقا
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17 

اهلاتفية املتنقلة الصادرة من أرقام دولية أو املكاملات  املتنقلة اهلاتفية املكاملات إنهاء توصيل

  .حملية

 .إنهاء توصيل خدمة الرسائل القصرية

 .إنهاء توصيل خدمة الوسائط املتعددة

18 

االختيار حبسب ) املتنقلة اهلاتفيةاملكاملات  إصدار اهلاتفيةاملكاملات  النفاذ املتنقل وإصدار

  .(املكاملة واالختيار املسبق للمشغل

 االستحقاق: اثالث

الربط البيين املتنقلة باستثناء خدمة اختيار النفاذ وطلب خدمات ي طرف مستحق أنجيوز ألي 

 عامة تصاالتاخدمات للمرخص هلم بإنشاء وتشغيل نظام لتقديم املتنقل ، وحيق فقط  املرخص له

و جيب أن يكون الطلب مستوفيا للمتطلبات ذات املتنقل ،  املرخص لهطلب خدمات اختيار  دولية

 الصلة  الواردة بهذه الالئحة. 

 

 حمددةااللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة : ارابع

يتقيد املرخص له املهيمن ، أعاله  دولاجلعند عرض تقديم خدمات الربط البيين املبينة يف  .1

( املرفق بهذه 2الواردة يف امللحق )واآلتية حمددة بااللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة 

 الالئحة:

 .(1تعزيز محاية أمن املعلومات )البند  (أ

 .(2تزامات املراقبة واإلبالغ )البند ال (ب

عرض اتفاقيات مستويات اخلدمة وضمانات مستويات اخلدمة  -عدم التمييز  (ج

 .(3-3و 2-3و  1-3 )البنود  املعقولة وغري التمييزية

املعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة ذات تقديم  -عدم التمييز  (د

 .(5-3و  4-3 للتنظيم جلميع األطراف الطالبة للخدمة )البنود 

  .(8-3تسعري خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم البند ) -عدم التمييز  (ه

 الفرتة )البندالتربير املوضوعي للتخفيضات املمنوحة وفقًا للحجم أو  -عدم التمييز  (و

3-9). 

املعاملة املتساوية عند عرض ختفيضات وفقًا للحجم أو الرتتيبات  -عدم التمييز  (ز

 .(11-3و  10-3 طويلة األمد )البنود

-3عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم )البند   -عدم التمييز  (ح

12). 

 (. 4البند ) بإعداد عرض النفاذ والربط البيين املرجعيااللتزام  (ط
 

 املرخص له، يتقيد من رابعا من هذا امللحق( 1باإلضافة إىل االلتزامات الواردة يف البند ) .2

 املهيمن بااللتزامات اآلتية:
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االلتزامات اليت تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط البيين  -أ

 .هذه الالئحة منالثاني الواردة يف الفصل الثاني من الباب  اخلاضعة للتنظيم

 .الالئحة هذه من األول الباب من الثاني الفصل يف الواردة ةالعام األحكام -ب

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات من معينة خبدمة خاصة أخرى التزامات أي -ج

 تعليمات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو أوامر مبوجب اهليئة تفرضها للتنظيم

 . ذلك العامة املصلحة اقتضت كلما

 املتنقلةمنهجية تسعري خدمات الربط البيين : اخامس

املهيمن عن خدمات الربط البيين  املرخص لهجيب أن تكون األسعار اليت يتقاضاها  .1

لتكلفة التدرجيية ستشرافية لاملتنقلة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات ا

وجيب تضمني هذه األسعار يف  ( لتقديم اخلدمة بكفاءة ،LRICالطويلة األمد )

املهيمن إعدادها  املرخص لهعروض النفاذ والربط البيين املرجعية اليت يطلب من 

وفقا لاللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة حمددة  املتنقلةخلدمات الربط البيين 

 الواجبة التطبيق .

 املتنقلةعار خدمات الربط البيين ـوللهيئة أن ختتار لدى قيامها مبراجعة وحتديد أس

 :يأتي استخدام أي مما 

( Top-downمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) (أ

بعد إجراء التغيريات الضرورية ، إن كان ذلك  املرخص لهالذي يعده 

 .مطلوبا

 

( Top-downمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) (ب

ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة  ،التابع للمشغل

 .( التابع للهيئة وفقا للطريقة اليت تراها مناسبة Bottom-upاألمد )

 

مناذجها اخلاصة بتقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد  (ج

(Bottom-upيف حالة عدم اقرتاح سعر )،  مل يقدم  املرخص لهأو أن

 ( .Top-downمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد )

 

بتقييم ما إذا كانت أسعار اخلدمات اخلاضعة للتنظيم متفاوتة بني  تقوم اهليئة  .2

املرخص هلم املهيمنني. وبالنسبة  للخدمات املتشابهة اخلاضعة للتنظيم جيب أن 
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م املهيمنون مواجهتهم لتكاليف  ما مل يثبت املرخص هلذاتها  تكون األسعار 

 .متباينة لتقديم اخلدمات ال ميكن تفاديها
 

 

 عرض النفاذ والربط البيين املرجعياحلد األدنى من حمتويات : اسادس

يلتزم  ،دون اإلخالل مبتطلبات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي املنصوص عليها يف هذه الالئحة

 املرخص له املهيمن باملتطلبات اآلتية:

 جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .1

جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات الربط  تتضمنجيب أن 

وكذلك أي خدمات إضافية مثل  ،املنتجات واخلدمات املبينة أعاله املتنقلةالبيين 

نقاط الربط البيين ووصالت الربط البيين املطلوبة لتمكني الطرف طالب اخلدمة 

 Portعلى أن يتم بيع املسارات وسعة املنفذ )املتنقلة ، من شراء خدمات الربط البيين 

Capacityوليس بشكل منفصل ا ( مع. 

 املعايري واملوصفات الفنية .2

عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات الربط ددة يف املواصفات الفنية احمل

 تسيري احلركة . ئ جيب أن تتضمن مباد املتنقلةالبيين 

 طلب اخلدمة وتقدميها/ تسليمها .3

عرض النفاذ جيب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم اخلدمة املنصوص عليها يف 

متطلبات خطة الشبكة من املتنقلة والربط البيين املرجعي خلدمات الربط البيين 

 أطراف االتفاقية ذات الصلة .

 تشغيل وصيانة الشبكة .4

عرض النفاذ والربط البيين املنصوص عليها يف  املواصفات الفنيةجيب أن تتضمن 

تغيري الشبكة وتعديالت إدارة ل أحكامًا املتنقلةاملرجعي خلدمات الربط البيين 

 البيانات .

 األسعار والفوترة والسداد .5

املتعلقة باألسعار والفوترة والسداد املنصوص عليها يف  األحكامجيب أن تتضمن 

 :أتي ما ي املتنقلةعرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات الربط البيين 
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ونقاط ، )مثال زمن احملادثة( تعريف وحدة الفوترة  خلدمات املكاملات  (أ

 املكاملات على أساس الثانية .ترة خدمات و، وجيب أن تتم فالربط البيين

الالزمة يف حالة عدم توصيل املكاملة )مثال إذا مل يتم الرد على  األحكام (ب

 املكاملة ، أو إذا كان خط الطرف املتصل به مشغوالوغري ذلك ( .

 قواعد وإجراءات تسجيل معلومات الفوترة . (ج

 قواعد وإجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات . (د

وإجراءات إنشاء وصالت النقل ومسارات الربط البيين وفوترة وصالت قواعد  (ه

 املنتفع النهائي .

االلتزامات اليت تهدف ملنع التضخم املصطنع يف احلركة )عندما يتم إجراء/  (و

إطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من االستخدام /حتقيق/ حتفيز 

 ملقبولة واملعقولة( .أو وفقا للممارسات التجارية ا ،بنية حسنة

هوية الطرف املسؤول عن قياس احلركة والتفاصيل املهمة للوفاء  (ز

 بااللتزامات املنصوص عليها يف عرض النفاذ والربط البيين املرجعي . 
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 ( 3-3) رقم امللحق

 البيع باجلملة خلدمات النفاذ الثابتة خدمات

 تعريفات :أوال

يكون للعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص ألغراض تطبيق هذا امللحق 

 :غري ذلك

 

 حملطات األرضية اىلإالنفاذ  .1

بإنهاء  صاحب الطلبجمموعة من تسهيالت وخدمات النفاذ تسمح للطرف 

وصالت اإلرسال احمللي التابعة له يف حمطة أرضية تابعة للطرف املوفر 

األجهزة باحملطة األرضية وتوصيل سعة  وضع لمشاركة يفلللخدمة 

أو أكثر من الوصالت  ةواحدوصلة  اإلرسال علىبسعة اخلاصة به اإلرسال 

 الساتلية .

 النفاذ إىل حمطات اإلرساء .2

جمموعة من تسهيالت وخدمات النفاذ تسمح للطرف طالب اخلدمة بإنهاء 

  (SCLS) وصالت اإلرسال احمللي التابعة له يف حمطة إرساء كوابل حبرية

تابعة للطرف املوفر للخدمة للمشاركة يف وضع األجهزة مبحطة إرساء 

بسعة اخلاصة به وتوصيل سعة اإلرسال  (SCLS) الكوابل البحرية

 . الكوابل البحريةاإلرسال على وصلة واحدة أو أكثر من 

 (Bitstream DSLAM Handoverالتيار الثنائي املستمر )خدمة  .3

نقل رسائل برتوكول اإلنرتنت )احلزم( من خط النطاق العريض اخلاص  

باملنتفع عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع الطرف 

ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة احملددة بعنوان بروتوكول  صاحب الطلب

وهذه الرسائل يتم ،  ضمن بروتوكول اإلنرتنتاإلنرتنت يف كل رسالة 

وفقا الختيار حمدد سلفًا بواسطة  صاحب الطلب يريها إىل طرف حمدد تس

ويتم تسليمها إىل نقطة الربط البيين املوصلة مباشرة مع  ،املنشئنتفع امل

 ( .DSLAMاملخرجات يف معدد نفاذ خطوط املشرتكني الرقمية )منفذ 
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 (Bitstream Layer 2الطبقة الثانية من التيار الثنائي املستمر )خدمة  .4

نقل رسائل برتوكول اإلنرتنت )احلزم( من خط النطاق العريض اخلاص 

باملنتفع عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع الطرف 

ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة احملددة بعنوان بروتوكول  صاحب الطلب 

اإلنرتنت يف كل رسالة ضمن بروتوكول اإلنرتنت ، وهذه الرسائل يتم 

الختيار حمدد سلفًا بواسطة  اوفقا صاحب الطلبتسيريها إىل طرف حمدد 

وتستخدم واجهة الربط يف نقطة الربط البيين تقنية ،  املنشئنتفع امل

توصية االحتاد الدولي  -( ATMنية مثل نظام النقل املتزامن )الطبقة الثا

 ( .EEE 802.3شبكة اإليثرنت )أو  150-1لالتصاالت رقم 

 (Bitstream Layer 3الطبقة الثالثة من التيار الثنائي املستمر ) خدمة  .5

نقل رسائل برتوكول اإلنرتنت )احلزم( من خط النطاق العريض اخلاص 

باملنتفع عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة إىل نقطة ربط بيين مع الطرف 

ليتم توصيلها فيما بعد بالوجهة احملددة بعنوان  صاحب اخلدمة

بروتوكول اإلنرتنت يف كل رسالة ضمن بروتوكول اإلنرتنت ، وهذه 

الختيار حمدد  اوفقا صاحب الطلب يريها إىل طرف حمدد الرسائل يتم تس

سلفًا بواسطة املنتفع املنشئ ، وتستخدم واجهة الربط يف نقطة الربط 

 البيين تقنية الطبقة الثالثة لربوتوكول اإلنرتنت .

 خدمة إعادة بيع النطاق العريض .6

 صاحب الطلبتسمح للطرف  ةالثابتخدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ 

مع نقل الرسائل اليت  ،بتقديم خدمة رسائل النطاق العريض ملنتفعيه

 يوفرها الطرف املوفر للخدمة من نقطة انتهائية إىل نقطة انتهائية أخرى .

 (co- location) املشاركة يف املواقع .7

يتم من خالهلا تأجري مساحة  ةخدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابت

التابع للطرف املوفر للخدمة يف مبنى العمليات  صاحب الطلبللطرف 

املطلوبة  صاحب الطلبللسماح برتكيب وتشغيل أجهزة شبكة الطرف 

وقد تتضمن مرتبطة أو نقطة نفاذ ، مع نقطة ربط بيين  بالتزامن
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اليت تستخدم بالتزامن مع املشاركة األخرى املرتبطة  واخلدمات التسهيالت

 وتربيد اهلواء وربط الكوابل .يف املواقع توفري الطاقة الكهربائية 

 ةخدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابت .8

 خدمة نفاذ يتم تقدميها على شبكة البنية التحتية الثابتة .

 (IPLC) الدوائر الدولية اخلاصة املؤجرة .9

نقطة تسمح بنقل رسائل االتصاالت دائرة إرسال من نقطة إىل 

 اإللكرتونية بني موقعني ملنتفعني يف دولتني خمتلفتني .

 (LLU) تفكيك احللقة احمللية .10

خدمة نفاذ يتم من خالهلا فصل احللقة النحاسية احمللية التابعة للمنتفع 

 ،ضمن شبكة الطرف املوفر للخدمة من بقية شبكة الطرف املوفر للخدمة

وتوصيلها بشكل دائم عن طريق نقطة نفاذ مشرتكة مع شبكة 

وميكن اليت تقدم اخلدمات من خالهلا إىل املنتفع ،  صاحب الطلبالطرف 

توفري أشكال أخرى من تفكيك احللقة احمللية مثل املشاركة يف 

 اخلطوط والتفكيك الفرعي للحلقة وغريها .

 اخلطوطاملشاركة يف  -تفكيك احللقة احمللية خدمة  .11

يف مقطع النطاق العريض للرتددات العالية  الكهربائيةنقل اإلشارات 

للحلقة النحاسية احمللية التابعة للمنتفع يف شبكة الطرف املوفر للخدمة 

ضمن تسهيالت املشاركة ،  صاحب الطلبمع الطرف إىل نقطة نفاذ 

تقديم ويستمر مقطع النطاق الضيق للرتددات املنخفضة خلط املنتفع يف 

 .ية عرب شبكة الطرف املوفر للخدمةخدمة املكاملات اهلاتف

 التفكيك الفرعي للحلقة .12

شكل من أشكال تفكيك احللقة احمللية يتم فيه فصل جزء فرعي من 

احللقة النحاسية احمللية التابعة للمنتفع ضمن شبكة الطرف املوفر 

وتوصيله بشكل دائم عن  ،للخدمة من بقية شبكة الطرف املوفر للخدمة

 باخلزانة . صاحب الطلبطريق نقطة نفاذ مشرتكة مع شبكة الطرف 
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 سعة عرض النطاق الدولي لبيع خدمات بروتوكول اإلنرتنت باجلملةخدمة  .13

 صاحب الطلبنقل رسائل بروتوكول اإلنرتنت من وإىل شبكة الطرف 

عرب شبكة الطرف املوفر للخدمة إىل وجهات بشبكة اإلنرتنت وفقا 

 لتحديدها بواسطة عنوان بروتوكول اإلنرتنت يف كل رسالة .

 

 (WLR) جيار اخلطوط عن طريق البيع باجلملةإ .14

صاحب الطلب خدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة تسمح للطرف  

بتقديم اخلدمة اهلاتفية ملنتفعيه مع نقل املكاملات اليت يقدمها الطرف 

وميكن دمج املوفر للخدمة من نقطة انتهائية إىل نقطة انتهائية أخرى ، 

جيار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة مع خدمة االختيار املسبق إ

 .(CPS)للمشغل 

 

 البيع باجلملة إلنهاء مقاطع اخلطوط املؤجرةخدمة  .15

تسهيالت إرسال السعة الثابتة بتوصيل خط  تقديم الطرف املوفر للخدمة

املنتفع إىل نقطة يف أقرب نقطة تقاطع حمددة يف الدائرة ليتم توصيلها 

إما مباشرة أو عرب  صاحب الطلببنقطة النفاذ التابعة للطرف  فيما بعد

الدائرة عبارة ونقطة التقاطع يف خلط املؤجر ، ملقاطع دوائر االبيع باجلملة 

عن موقع بشبكة الطرف املوفر للخدمة خمصصة لغرض توصيل اخلط 

بعد وذلك  ،املؤجر احمللي مبقاطع دوائر البيع باجلملة للخطوط املؤجرة

 دراسة األمور العملية والتنظيمية .

 

 البيع باجلملة خلدمة اإلرسالخدمة  .16

بني نقطيت نفاذ  الثابتةتقديم الطرف املوفر للخدمة تسهيالت إرسال السعة 

حتى يتمكن الطرف  صاحب الطلببني الطرف املوفر للخدمة والطرف 

 من إرسال الرسائل مبختلف أنواعها عرب هذه التسهيالت . صاحب الطلب

 

)احمللية والدولية شاملة الدوائر  ةاملؤجر وطالبيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطخدمة  .17

 املؤجرة اخلاصة الدولية(

نفاذ  بني نقطة الطرف املوفر للخدمة تسهيالت إرسال السعة الثابتةتقديم 

يف نقطة تقاطع حمددة يف الدائرة ونقطة  صاحب الطلبالطرف  لدى
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فيما بعد مبقطع حملي للخط ليتم توصيلها تقاطع أخرى يف الدائرة 

 .املؤجر

 خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم: اثاني

عدد من األسواق ذات الصلة خلدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ قامت اهليئة بتعريف  .1

 .74/2013تعريف األسواق واهليمنة رقم  قرار يف الثابتة

البيع باجلملة خلدمة  خدمات املستحقة األطراف على يعرض أن املهيمن املرخص له على .2

 :اآلتي للجدول وفقا ،النفاذ الثابتة 

رقم 

 السوق

 املنتجات واخلدمات اليت تشملها السوق السوقاسم 

12 

البيع باجلملة خلدمة النفاذ إىل البنية 

 .التحتية يف موقع ثابت

 .تفكيك احللقة احمللية

 .تفكيك احللقة احمللية )املشاركة يف اخلطوط(

 .التفكيك الفرعي للحلقة

  (co- location) .املشاركة يف املواقع

13 

للنفاذ إىل النطاق خدمة البيع باجلملة 

 .العريض يف موقع ثابت

 . (WLR) جيار اخلطوط عن طريق البيع باجلملةإ

 Bitstreamالطبقة الثانية من التيار الثنائي املستمر )

Layer 2). 

 Bitstreamالطبقة الثالثة من التيار الثنائي املستمر )

Layer 3). 

 .البيع باجلملة خلدمة اإلرسال

 .العريض خدمة إعادة بيع النطاق

14 

البيع باجلملة إلنهاء مقاطع اخلطوط 

 .املؤجرة

 

 .البيع باجلملة إلنهاء مقاطع اخلطوط املؤجرة

 

 .البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط املؤجرة 15

البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط املؤجرة )احمللية 

 .والدولية شاملة الدوائر املؤجرة اخلاصة الدولية(

 

16 

عرض النطاق الدولي لبيع خدمات سعة 

 .بروتوكول اإلنرتنت باجلملة

 

سعة عرض النطاق الدولي لبيع خدمات بروتوكول 

 .اإلنرتنت باجلملة

 .النفاذ إىل احملطات األرضية

 .النفاذ إىل حمطات اإلرساء

 

 االستحقاق ا:ثالث

و جيب أن يكون ، بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة طلب خدمة الي طرف مستحق أنجيوز ألي 

 الطلب مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة  الواردة بهذه الالئحة. 
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 االلتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة حمددة: ارابع

يتقيد ، ( من هذا امللحق2الوارد يف البند )  دولاجلعند عرض تقديم خدمات الربط البيين املبينة يف  .1

( املرفق بهذه 2التالية الواردة يف امللحق )حمددة املرخص له املهيمن بااللتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة 

 الالئحة:

 .(1تعزيز محاية أمن املعلومات )البند  (أ

 .(2التزامات املراقبة واإلبالغ )البند  (ب

املعقولة وغري عرض اتفاقيات مستويات اخلدمة وضمانات مستويات اخلدمة  -عدم التمييز  (ج

 .(3-3و  2-3و   1-3)البنود  التمييزية

تقديم نفس املعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم جلميع  -عدم التمييز  (د

 .(5-3و  4-3األطراف الطالبة للخدمة )البنود 

 .(6-3)البند تقديم خدمات جتزئة جديدة/ معدلة من غري املمكن تكرارها حظر  -عدم التمييز  (ه

توفري املعلومات مقدمًا خبصوص خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم  -عدم التمييز  (و

 .(7-3اجلديدة/ املعدلة )البند 

  .(8-3د )البن تسعري خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم -عدم التمييز  (ز

 .(9-3فقا للحجم أو الفرتة )البند التربير املوضوعي للتخفيضات املمنوحة و -عدم التمييز  (ح

املعاملة املتساوية عند عرض ختفيضات وفقا للحجم أو الرتتيبات طويلة األمد  -عدم التمييز  (ط

 .(11-3و  10-3)البنود 

 .(12-3عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم )البند  -عدم التمييز  (ي

 .(13-3)البند املعاملة املتساوية  -عدم التمييز  (ك

 .(4بإعداد عرض النفاذ والربط البيين املرجعي )البند االلتزام  (ل

 

املهيمن  املرخص له، يتقيد من  رابعا من هذا امللحق  ( 1باإلضافة إىل االلتزامات الواردة يف البند ) .2

 بااللتزامات اآلتية:

البيين االلتزامات اليت تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ والربط  -أ

 .من هذه الالئحةالثاني الواردة يف الفصل الثاني من الباب  اخلاضعة للتنظيم

 .الالئحة هذه من األول الباب من الثاني الفصل يف الواردة ةالعام األحكام -ب
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 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات من معينة خبدمة خاصة أخرى التزامات أي -ج

 ،تعليمات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو أوامر مبوجب اهليئة تفرضها للتنظيم

 . ذلك العامة املصلحة اقتضت كلما

 

 منهجية التسعري: اخامس

 خدمة إعادة بيع النطاق العريض .1

املعتمدة حتتسب أسعار خدمات إعادة بيع النطاق العريض على أساس منهجية التسعري 

 واملفصلة، ( Retail Minusالتكاليف اليت ميكن تفاديها ) امبدأ سعر التجزئة ناقص على

 (.4يف امللحق رقم )

، ضغط اهلامش الرحبيالالحق لالختبار لاستيفائه  إثباتويتعني على الطرف املوفر للخدمة 

امللحق  يف الرحبي اهلامش لضغط الالحق وميكن احلصول على املزيد من تفاصيل االختبار

استمرار فشل الطرف املوفر للخدمة يف استيفاء االختبار الالحق  ، وجيب أن يرتتب على(5)

املزيد من التحقيق بواسطة اهليئة يف ممارسات التسعري  لضغط اهلامش الرحبي إجراء

 .املرخص لهلذلك بالتجزئة واجلملة 

 خدمات بيع باجلملة األخرى خلدمة النفاذ الثابتة .2

عادلة جيب أن تكون أسعار مجيع خدمات البيع باجلملة األخرى خلدمة النفاذ الثابتة 

( LRICلتكلفة التدرجيية الطويلة األمد )ستشرافية لعلى تقديرات امعقولة ومبنية و

وجيب تضمني هذه األسعار من قبل الطرف املوفر للخدمة يف  ، لتقديم اخلدمة بكفاءة

 املرجعي التابع له .عرض النفاذ والربط البيين 

وللهيئة أن ختتار لدى قيامها مبراجعة وحتديد أسـعار خدمات البيع باجلملة األخرى خلدمة 

 :يأتي النفاذ الثابتة استخدام أي مما 

( الذي يعده Top-downمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) (أ

 .ابعد إجراء التغيريات الضرورية ، إن كان ذلك مطلوب املرخص له

 ،( التابع للمشغلTop-downمنوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) (ب

( التابع Bottom-upومعه منوذج تقديرات التكلفة التدرجيية الطويلة األمد )

 .للهيئة وفقا للطريقة اليت تراها مناسبة 
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( يف Bottom-upالتكلفة التدرجيية الطويلة األمد ) مناذجها اخلاصة بتقديرات (ج

مل يقدم منوذج تقديرات التكلفة  املرخص لهأو أن  ،حالة عدم اقرتاح سعر

 ( .Top-downالتدرجيية الطويلة األمد )

 أثبتإال إذا  ذاتها أسعار اخلدمات املتشابهة اخلاضعة للتنظيم األسعارتكون أن جيب و

 وهلذا ،أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقديم اخلدمات ال ميكن تفاديها املرخص هلم

 ذلك. حتقق مدى بتقييم اهليئة تقوم الغرض

هناك فيما إذا كان  اهليئة تنظرفيما عدا أسعار إعادة بيع خدمات النطاق العريض، 

املنافسة بفعالية تتمكن من حتى هوامش ربح كافية متوفرة لألطراف املستحقة للخدمة 

 لهيئة عند قيامهأن يثبت ذلك لاملهيمن  املرخص لهيف العمليات الفرعية ، ويتعني على 

 اقرتاح أسعار خدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة.ب

 عرض النفاذ والربط البيين املرجعياحلد األدنى من حمتويات : اسادس

حكام أاملهيمن مبقتضى  املرخص لهدون اإلخالل بااللتزامات األخرى املفروضة على 

  التقيد باملتطلبات اآلتية:باملهيمن  املرخص لههذه الالئحة، يلتزم 

 

 جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .1

البيع جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات  تتضمنجيب أن 

هذا امللحق يف يف اجلدول الوارد املنتجات واخلدمات املبينة باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة 

من شراء خدمات  صاحب الطلبوكذلك أي خدمات إضافية مطلوبة لتمكني الطرف 

 البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة .

مات ، أي املنتفعني وجيب أن حتدد جداول اخلدمة املنتفعني الذين تتوفر هلم هذه اخلد

كما جيب أن حتدد الذين لديهم ربط مباشر بالشبكة باإلضافة إىل أي شروط أخرى ، 

 هذه اجلداول اآلتي :

تسليم املكاملات حسب موقع املنتفع )أي يف املوقع املادي لنقطة الربط البيين  (أ

 ( .صاحب الطلبمبوقع الطرف 

املادي لنقطة الربط البيين مبوقع تسليم املكاملات داخل املباني )أي يف املوقع  (ب

 الطرف املوفر للخدمة( .

 املعايري واملوصفات الفنية .2
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عرض النفاذ والربط البيين املرجعي املواصفات الفنية احملددة يف جيب أن تتضمن 

 اآلتي : البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتةخلدمات 

 التيار الثنائي املستمر .املسؤولية عن حمتوى البيانات اليت يتم نقلها عرب خدمة  (أ

 مسؤوليات سالمة الشبكة ومحايتها . (ب

 

 طلب اخلدمة وتقدميها/ تسليمها .3

عرض النفاذ جيب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم اخلدمة املنصوص عليها يف 

 اآلتي : النفاذ الثابتةالبيع باجلملة خلدمة والربط البيين املرجعي خلدمات 

 متطلبات خطة الشبكة من أطراف االتفاقية ذات الصلة . (أ

 عملية حتويل منفذ خدمة التيار الثنائي املستمر . (ب

الفائز خدمات االنتقال من وإىل خدمات التيار الثنائي املستمر للمشغل  (ج

 ( .Bulkواخلاسر ، وتشمل عمليات االنتقال باجلملة )

 ( .Slammingاملصرح به للخدمة )أحكام التقديم غري  (د

 تشغيل وصيانة الشبكة .4

عرض النفاذ والربط املنصوص عليها يف  أحكام التشغيل والصيانةجيب أن تتضمن 

 اآلتي : البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتةالبيين املرجعي خلدمات 

 تغيري الشبكة وتعديالت إدارة البيانات . (أ

 لعمليات صيانة التيار الثنائي املستمر . املشغلنيدليل  (ب

 الشبكة .توصيل دليل تركيب وحدة إنهاء  (ج
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 (4-3) رقم امللحق

 خدمات التجوال احمللي

 تعريفات: أوال

املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقتض اآلتية ألغراض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات 

 سياق النص غري ذلك:

 الطيف الرتددي .1

 ميجاهريتز .( ثالثة آالف  3000 ) مجيع حزم الطيف الرتددي اليت تقل عن

 املستضيف املرخص له        .2

 خدمات التجوال احمللي ملشغل خدمة التجوال احمللي .وفر بتله مرخص 

 خدمة النفاذ للتجوال املتنقل      .3

ألغراض تقديم خدمة نفاذ يتم تقدميها عرب البنية التحتية لشبكة االتصاالت املتنقلة 

 خدمة التجوال احمللي .

 خدمة التجوال احمللي .4

إمكانية التجوال مشغل التجوال احمللي  ينتفعمل تتيحخدمة تشمل اخلدمات اإلضافية ، 

إرسال واستقبال املكاملات الصوتية ،  والتمكن مناملستضيف  املرخص لهعلى شبكة 

 املرخص لهبواسطة شبكة وإرسال واستقبال البيانات ، أو النفاذ إىل اخلدمات األخرى 

 املرخص لهيف منطقة خارج التغطية اجلغرافية لشبكة يكونون املستضيف عندما 

 احمللي للتجوال .

 اتفاقية التجوال احمللي.5

املستضيف تتضمن شروط  واملرخص له ،مستحق للخدمةاتفاقية يتم إبرامها بني طرف 

 وأحكام تقديم خدمات التجوال احمللي .
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 مشغل التجوال احمللي .6

فيد من خدمات التجوال احمللي للمشغل مرخص خدمات االتصاالت العامة الذي يست

 املستضيف .

  خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم: اثاني

 سوق( 18) رقم السوق 74/2013  رقم واهليمنة األسواق تعريف قرار يف اهليئة حددت .1

 .والنفاذ املتنقلة اهلاتفية املكاملات إلصدار باجلملة البيع

 وذلك احمللي التجوال خدمات املستحقة األطراف على يعرض أن املهيمن املرخص له على  .2

 .احمللي التجوال اتفاقية مبوجب

 الثالث اجليل ، الثاني اجليل) الشبكات كافة احمللي التجوال خدمات تغطي أن جيب .3

 .  توقيعها عند االتفاقية ألطراف بتشغيلها املرخص( خلإ..  الرابع اجليل ،

 النفاذ عرض بإعداد يتعلق فيما ، الالئحة هذه يف عليها املنصوص الزمنية األطر تبدأ .4

 اوفقا ،للخدمة املستحقة لألطراف احمللي التجوال خدمات وتقديم املرجعي البيين والربط

 االتصاالت خلدمات جلديدا الرتخيص منح بعد ،امللحق هذا يف احملددة للمواصفات

 .املتنقلة

 للخدمة املستحق للطرف وجيوز ،لياحمل املستوى على احمللي التجوال مةخد توفري جيب .5

 يتمكن حتى وذلك السلطنة يف حمددة ملناطق فقط احمللي التجوال خدمة يطلب أن

 اليت املناطق يف شبكته تغطية استخدام وكذلك ،للتوسعة التزامات بأي الوفاء من

 . التوسعات فيها تنفذ

 يف احملددة واألحكام للشروط وفقًا احمللي التجوال اتفاقية إبرام االتفاقية أطراف على .6

 ، اهليئة من الصادرة الصلة ذات األدوات من غريها أو وامراأل أو توجيهاتالأو اتقرارال

 والنطاق واجملال احمللي التجوال اتفاقية مدة واألحكام الشروط هذه تتضمن أن وجيوز

  .احمللي التجوال خدمة ملتطلبات اجلغرايف

، للبند السابقوفقا مل ينص صراحة على شروط وأحكام اتفاقية التجوال احمللي إذا  .7

 .فيجب تطبيق أحكام عرض النفاذ والربط البيين املرجعي 

حظر أو منع مشغل التجوال احمللي  لمشغل املستضيف ل الجيوز األحوال،ويف مجيع  .8

 : اآلتي الذي يستخدم خدمات التجوال احمللي من عرض اخلدمات التجارية على

 أي من شركات إعادة بيع اخلدمة اليت يتعامل معها مشغل التجوال احمللي . (أ



62 / 80 
 

احمللي أي مشغلني آخرين للتجوال احمللي يستضيفهم مشغل التجوال  (ب

 بشبكته .

 

 االستحقاق: اثالث

 امستوفيالتجوال احمللي جيب أن يكون أي طلب يقدمه طرف مستحق خلدمات  .1

 للمتطلبات ذات الصلة بهذه الالئحة.

خصص له طيف ترددي لتقديم خدمات   -أي مرخص خلدمات االتصاالت العامةيعترب  .2

املتنقل للشبكة وخصص له الرمز املتنقل للبلد/ الرمز الصوت و البيانات 

(MCC/MNC)-  خلدمات التجوال احملليا مستحق اطرف . 

اتفاقية للتجوال احمللي مع مشغل مستضيف واحد برام   إ حيق للطرف املستحق للخدمة .3

جيوز للمشغل املستضيف رفض طلب ال ، و ذاته الوقتفقط لتقديم هذه اخلدمات يف 

يف صعوبات أن لديه   أثبتإذا إال تقديم خدمات التجوال احمللي لطرف مستحق للخدمة 

للتجوال احمللي سعة الطيف الرتددي نامجة عن استضافة مشغل أو مشغلني آخرين 

 مستحقني باملثل للحصول على خدمات التجوال احمللي يف وقت تقديم الطلب .

حيق ملرخصي خدمات االتصاالت العامة طلب خدمات التجوال احمللي فقط يف املناطق  .4

لديهم فيها تغطية من الشبكات اخلاصة بهم ، وحيق  ليسن السلطنة اليت اجلغرافية م

السنوات الثالث األوىل من طرح  (3) هلذه الالئحة ملدة اهلم فقط طلب هذه اخلدمات وفق

 خدماتهم التجارية لالتصاالت املتنقلة يف السلطنة .

 

 االلتزامات التقديرية اخلاصة خبدمة حمددة: ا رابع

، يتقيد املرخص له املهيمن بااللتزامات التقديرية  خدمات التجوال احمللي  تقديم عرض عند .1

 :( املرفق بهذه الالئحة2الواردة يف امللحق )والتالية حمددة اخلاصة خبدمة 

 .(1تعزيز محاية أمن املعلومات )البند  (أ

 .(2زامات املراقبة واإلبالغ )البند الت (ب

اخلدمة وضمانات مستويات اخلدمة عرض اتفاقيات مستويات  -عدم التمييز  (ج

 .(3-3و  2-3 و  1-3)البنود  املعقولة وغري التمييزية

تقديم نفس املعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيين  -عدم التمييز  (د

 .(5-3و  4-3)البنود  صاحبة الطلباخلاضعة للتنظيم جلميع األطراف 

معدلة من غري املمكن تقديم خدمات جتزئة جديدة/ حظر  -عدم التمييز  (ه

 .(6-3تكرارها )البند 
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توفري املعلومات مقدمًا خبصوص خدمات النفاذ والربط البيين  -عدم التمييز  (و

 .(7-3اخلاضعة للتنظيم اجلديدة/ املعدلة )البند 

-3البند ) تسعري خدمة النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم -عدم التمييز  (ز

8).  

املوضوعي للتخفيضات املمنوحة وفقا للحجم أو الفرتة التربير  -عدم التمييز  (ح

 .(9-3)البند 

املعاملة املتساوية عند عرض ختفيضات وفقًا للحجم أو  -عدم التمييز  (ط

 .(11-3و  10-3الرتتيبات طويلة األمد )البنود 

عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم )البند  -عدم التمييز  (ي

3-12). 

 .(13-3املعاملة املتساوية )البند  -مييز عدم الت (ك

 .(4 البندبإعداد عرض النفاذ والربط البيين املرجعي )االلتزام  (ل

 

 بااللتزامات املهيمن له املرخص يتقيد أعاله،( 1) البند يف الواردة االلتزامات إىل باإلضافة .2

 :اآلتية

والربط البيين  االلتزامات اليت تنطبق بشكل تلقائي على تقديم خدمات النفاذ -أ

 .من هذه الالئحةالثاني الواردة يف الفصل الثاني من الباب  اخلاضعة للتنظيم

 .الالئحة هذه من األول الباب من الثاني الفصل يف الواردة ةالعام األحكام -ب

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات من معينة خبدمة خاصة أخرى التزامات أي -ج

 تعليمات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو أوامر مبوجب اهليئة تفرضها للتنظيم

 . ذلك العامة املصلحة اقتضت كلما

 التجوال احمللي منهجية تسعري خدمات : اخامس

هلذه الالئحة على أساس منهجية  االيت يتم عرضها وفق التجوال احملليحتتسب أسعار خدمات  .1

، (Retail Minusتفاديها )التكاليف اليت ميكن  االتسعري اليت تعتمد مبدأ سعر التجزئة ناقص

مبنهجية التسعري املعتمدة على مبدأ سعر  اخلاص املرفق بهذه الالئحة (4يتضمن  امللحق )و

 .املزيد من التفاصيل ( Retail Minusالتجزئة ناقصًا التكاليف اليت ميكن تفاديها )

استيفائه لالختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي ، إثبات املستضيف املرخص له يتعني على  .2

 (5امللحق )وميكن احلصول على املزيد من تفاصيل االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي يف 
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املستضيف يف استيفاء املرخص له ، وجيب أن يرتتب على استمرار فشل املرفق بهذه الالئحة

االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي إجراء املزيد من التحقيق بواسطة اهليئة يف ممارسات 

 . املرخص لهالتسعري بالتجزئة واجلملة لذلك 

 

 عرض النفاذ والربط البيين املرجعياحلد األدنى من حمتويات : اسادس

يلتزم  ،املرجعي املنصوص عليها يف هذه الالئحةدون اإلخالل مبتطلبات عرض النفاذ والربط البيين 

 املرخص له املهيمن باملتطلبات اآلتية:

 جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .1

جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات جيب أن تتضمن  (أ

إضافية املنتجات واخلدمات املبينة أعاله وكذلك أي خدمات التجوال احمللي 

مطلوبة لتمكني مشغل التجوال احمللي من االستفادة الكاملة من خدمات 

 التجوال احمللي .

نسخه سرية من جداول اخلدمة الواردة يف  لجيب على املرخص له املهيمن إرسا (ب

تفاصيل التغطية اجلغرافية املعروضة تتعلق بعرض النفاذ والربط البيين املرجعي 

واليت تشمل املواصفات الفنية  ،جوال احملليتملشغل ال املستضيف املرخص لهمن قبل 

الالزمة للسماح ملشغل الشبكة املتنقلة االفرتاضية باالستخدام الفعال خلدمة 

 . التجوال احمللي 

 املعايري واملوصفات الفنية .2

عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات املواصفات الفنية احملددة يف جيب أن تستويف 

 : اآلتيةاملتطلبات  احمللي التجوال

 على اآلتي :  كحد أدنى إمكانيات اخلدمة والناقل ، اليت تشتمل -أ

 .خدمات االتصاالت املتنقلة  .1

 .اخلدمات اإلضافية .2

واخلدمات عالية  (VAS)النفاذ إىل خدمات القيمة املضافة  .3

 .القيمة

 .تقديم اخلدمة ملنتفعي التجوال الدولي .4

 الناقل التالية مؤشرا لقائمة اخلدمات اليت جيب تضمينها :وتشكل إمكانيات /خدمات 
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 الطيف الرتددي وأمناط نطاقات -ب

 .900 (GSM) النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي .1

 . 1800 (GSM) النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي .2

 . 900/1800 (GSM) النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي .3

(/ خدمات GSM) للهاتف املتنقل العاملياملزدوج النطاق  .4

 .(UMTS) االتصاالت املتنقلة العاملية

، فإن مجيع نطاقات وأمناط الطيف الرتددي املخصصة للمشغل املستضيف جيب  ويف مجيع األحوال

 تضمينها ما مل حتدد اهليئة خالف ذلك .

 (TELESERVICESخدمات االتصال عن بعد ) -ج

 .(Speech telephonyاملخاطبة املسموعة ) .1

املخاطبة املسموعة ، مكاملات الطوارئ )ببطاقة التعريف  .2

 .الشخصي أو بدونها(

 .خدمة الرسائل القصرية .3

 املدعومة اإلضافية اخلدمات -د

 .(CLIPعرض هوية الرقم املتصل ) .1

 .(CLIRحظر هوية الرقم املتصل ) .2

 .(CFUحتويل املكاملات غري املشروط ) .3

 .(CFBاخلط املتنقل )حتويل املكاملات عند انشغال  .4

 .(CFNRyحتويل املكاملات يف حالة عدم الرد ) .5

 .(CFNRcحتويل املكاملات يف حالة تعذر االتصال باملشرتك ) .6

 .مكاملة يف االنتظار .7

 .تعليق املكاملة .8

 خدمات الناقل -ه

( ، CDAاإلرسال الثنائي غري املتزامن بالتحويل الدائري ) .1

توصيل املكاملات الشفاف/ غري الشفاف ، إصدار وإنهاء 

 .كيلوبت/ث 9.6( ، MO/MTاملتنقلة )

 . (GPRSخدمات احلزم الراديوية العامة ) .2

 .(HSCSDالبيانات عالية السرعة بالتقسيم الدائري ) .3

 .(EDGEتقنية ) .4
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 طلب اخلدمة وتقدميها/ تسليمها .3

عرض النفاذ والربط جيب أن تتضمن عمليات طلب وتقديم اخلدمة املنصوص عليها يف 

متطلبات خطة توسعة الشبكة من أطراف اتفاقية البيين املرجعي خلدمات التجوال احمللي 

 .ذات الصلةالتجوال احمللي 

 تشغيل وصيانة الشبكة .4

عرض النفاذ والربط املنصوص عليها يف  - جيب أن تتضمن أحكام التشغيل والصيانة

 :اآلتية املسائل   -التجوال احملليالبيين املرجعي خلدمات 

  .تغيري الشبكة وتعديالت إدارة البيانات .1

 .النفاذ إىل الشبكة .2

 .نفاذ أجهزة املنتفعني للشبكة .3

 .سالمة الشبكة .4

 .لنوعية احلركة اتسيري احلركة/ املكاملات وتسليمها وفق .5

 .االختبار .6

 .االلتزامات املتعلقة باستخدام اإلشارة .7

 وغريها. استخدام الشعارات .8

 .الطوارئ )ببطاقات التعريف الشخصي أو بدونها( دعم مكاملات .9

 .العالقة مع املشرتكني .10

 .إعداد فواتري املشرتكني .11

 .املتطلبات املتعلقة باالعرتاض القانوني ومعلومات احلركة .12

اليت و ، السعةب األمور املتعلقةإدارة  - اخلدمات تنبؤات السعة وتوفري .13

مبا يف املستضيف ومشغل التجوال احمللي  املرخص لهقد تنشأ بني 

وتوفري  ةذلك إجراءات تنسيق تنبؤات احلركة وختطيط الشبك

 اخلدمة .

 

 األسعار والفوترة والسداد .5

املتعلقة باألسعار والفوترة والسداد املنصوص عليها يف  األحكامجيب أن تتضمن  -أ

 : أتي ي عرض النفاذ والربط البيين املرجعي خلدمات التجوال احمللي ما
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زمن احملادثة( ، وجيب  التعريف وحدة الفوترة  خلدمات املكاملات )مث .1

 أن تتم الفوترة على أساس الثانية .

األحكام الالزمة يف حالة عدم توصيل املكاملة )مثال إذا مل يتم الرد  .2

 على املكاملة ، أو إذا كان خط الطرف املتصل به مشغوال وغري ذلك ( .

الزمة ملقابلة عن قياس احلركة والتفاصيل الهوية الطرف املسؤول  .3

 االلتزامات املنصوص عليها يف عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .

 جملموعات حمددة أحكاما املرجعي البيين والربط النفاذ عرض يتضمن أن جيب -ب

 : لآلتي اخلدمة

 تسجيل معلومات الفوترة .1

 تبادل معلومات فوترة املكاملات . .2

 ومسارات الربط البيين وفوترة وصالت املنتفع النهائي .وصالت النقل  .3

االلتزامات املتعلقة بالتضخم املصطنع يف احلركة )عندما يتم إجراء/  .4

حتقيق/ حتفيز إطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من 

أو وفقا للممارسات التجارية املقبولة  ،االستخدام بنية حسنة

 . .واملعقولة(

 االلتزامات .6

 يف جيب أن ينص عرض النفاذ والربط البيين املرجعي على االلتزامات املتعلقة بتبادل احلركة

جيب منح اعتبار خاص لطول الفرتة فرتات زمنية معينة ، وعند حتديد هذه االلتزامات  أثناء

وعلى الزمنية اليت كان مشغل التجوال احمللي يقدم خالهلا خدماته التجارية يف السلطنة ، 

املستضيف االمتناع عن استغالل الفرصة لوضع التزامات احلركة بطريقة تعسفية  املرخص له

 حتت أي ظرف من الظروف .

 املدة واالنتهاء .7

القرارات واألوامر و أحكام هذه الالئحةمدة اتفاقية التجوال احمللي عند حتديد  يراعى

 الرتاخيص.وأحكام وشروط صادرة عن اهليئة واإلرشادات والتعليمات ال

وجيب أن يشتمل عرض النفاذ والربط البيين املرجعي على بند إلنهاء اتفاقية التجوال احمللي ، 

أحكام هذه الالئحة والقرارات  مع وأي أحكام متعلقة بإنهاء هذه االتفاقية جيب أن تتوافق

 راعيوأن ت واألوامر واإلرشادات والتعليمات الصادرة عن اهليئة وأحكام وشروط الرتاخيص

 اآلتي : ،بصفة خاصة،
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 . التجوال احمللي خصائص اتفاقية .1

 . االستثمارات اليت قامت بها أطراف هذه االتفاقية .2

 . السلطنة يف املنتفعني مصاحل .3
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 (5-3) رقم امللحق

 خدمات النفاذ املتنقل

 تعريفاتأوال: 

 سياق يقتض مل ما منها كل قرين املبني املعنى اآلتية للعبارات يكون امللحق هذا تطبيق ألغراض

 : ذلك غري النص

 

 الطيف الرتددي .1

 ميجاهريتز .( ثالثة آالف   3000 ) مجيع حزم الطيف الرتددي اليت تقل عن

 املستضيف للنفاذ املتنقل املرخص له .2

ويقوم بتشغيل شبكة  ،مرخص خدمات االتصاالت العامة الذي خصص له طيف ترددي

اتصاالت عامة )تشمل خدمات البنية التحتية الرئيسية( الالزمة لتمكني موفر خدمات 

 االتصاالت املتنقلة من عرض خدماته التجارية للمنتفعني .

 مشغل الشبكة املتنقلة االفرتاضية .3

لة فإن مشغل الشبكة املتنق ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك بقرار تصدره يف هذا الشأن،

 مرخص خدمات االتصاالت العامة الذي :يقصد به االفرتاضية 

التجاري باستخدام شبكة امسه يقدم خدمات االتصاالت املتنقلة للمنتفعني حتت  (أ

 .مشغل خدمات االتصاالت املتنقلة 

 .مل خيصص له  طيف ترددي يف السلطنة و (ب

اخلاصة به ، قد يقوم أو ال يقوم بتشغيل شبكة البنية التحتية الرئيسية و (ج

بامتالكه بعض أو كل شبكته الرئيسية اخلاصة ، أو باحلصول على بعض أو 

 كل الشبكة من مرخص آخر خلدمات االتصاالت العامة .

 

 اتفاقية موفر خدمات االتصاالت املتنقلة .4



70 / 80 
 

ومشغل الشبكة املتنقلة  ،اتفاقية جتارية يتم إبرامها بني مشغل مستضيف للنفاذ املتنقل

)سواء االفرتاضية تتضمن شروط وأحكام تقديم خدمات مشغل الشبكة املتنقلة االفرتاضية 

 كانت جزئية أو كاملة( .

 موفر خدمات االتصاالت املتنقلة .5

املتنقلة  أي موفر خلدمات االتصاالت املتنقلة للمنتفعني ال يكون مشغال بالكامل للشبكة

أو مشغال مستضيفا للنفاذ املتنقل ، وتتضمن األمثلة على موفر خدمات االتصاالت  ،االفرتاضية

 املتنقلة اآلتي :

 موفر للخدمة يقوم بإعادة بيع منتجات املكاملات املتنقلة . (أ

باستخدام مبيعاته وقدراته موفر للخدمة يقوم بإعادة بيع دقائق البث املتنقلة  (ب

املستضيف للنفاذ  املرخص لهاقد مع مسه التجاري ، ولكنه يتعاالتسويقية و

  .املتنقل لتزويد منتفعيه خبدمات العناية باملشرتكني والفوترة 

أي نوع آخر من موفري خدمات االتصاالت املتنقلة غري مستحقني للحصول على  (ج

الذي تتحدد (MCC/MNC) ختصيص الرمز املتنقل للبلد/ الرمز املتنقل للشبكة 

 نة .طمن خالله هوية السل

 خدمات النفاذ املتنقل .6

املستضيف للنفاذ املتنقل إىل موفر خدمات االتصاالت  املرخص لهمجيع اخلدمات اليت يقدمها 

 املتنقلة .

 الكامل للشبكة املتنقلة االفرتاضية املرخص له .7

، مبوجب الرتخيص الصادر له ،  له أي مشغل للشبكة املتنقلة االفرتاضية يكون مصرحا

ويكون قد خصص له الرمز املتنقل للبلد/ الرمز  ،بتقديم خدمات الشبكة املتنقلة االفرتاضية

الذي تتحدد من خالله هوية السلطنة ، ويكون مستحقا  (MCC/MNC) املتنقل للشبكة

 ولكنه مل ميارس حقه يف املطالبة بها . ،هليكل األرقام اخلاصة به

 

 خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم  :ثانيا

 البيع سوق( 18) رقم السوق 74/2013 رقم واهليمنة األسواق تعريف قرار يف اهليئة حددت -1

 .والنفاذ املتنقلة اهلاتفية املكاملات إلصدار باجلملة

وتقدميها على خدمات النفاذ املتنقل  املستحقة األطراف على يعرض أن املهيمن املرخص له على  -2

 .الفور
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جيب تقديم خدمات النفاذ املتنقل جلميع الشبكات )اجليل الثاني ، اجليل الثالث ، اجليل الرابع  -3

واليت تعمل يف  ،املستضيف للنفاذ املتنقل بتشغيلها يف السلطنة للمرخص لهاملصرح  ( إخل.. 

 طلب تقديم خدمات النفاذ املتنقل .تسّلم وقت 

لي املستوى احملاملستضيف للنفاذ املتنقل على  املرخص لهجيب توفري خدمة النفاذ املتنقل بواسطة  -4

 يف كافة أحناء السلطنة .

 االستحقاقثالثا: 

مستوفيا للمتطلبات ذات الصلة  النفاذ املتنقليقدمه طرف مستحق خلدمات أي طلب  ب أن يكون جي - 1

 بهذه الالئحة.

 الصوت خدمات لتقديم ترددي طيف له خيصص ملخدمات االتصاالت العامة له بتقديم أي مرخص يعترب  - 2

،  (MCC/MNCومل خيصص له الرمز املتنقل للبلد/ الرمز املتنقل  للشبكة ) ،السلطنة يف البيانات أو

أو بغري ذلك من األدوات  ،ولكنه مسموح له بتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة مبوجب الرتخيص الصادر له

 .النفاذ املتنقل طرفا مستحقا خلدمات املعمول بها يف السلطنة ، 

 واحد مستضيف مشغل مع موفر خدمات االتصاالت املتنقلة اتفاقية إبرام  للخدمة املستحق للطرف حيق - 3

 رفض للنفاذ املتنقل املستضيف للمشغل جيوز وال ، الوقت ذات يف اخلدمات هذه لتقديمللنفاذ املتنقل  فقط

 الطيف سعة يف صعوبات لديه أن أثبت إذا إال للخدمة مستحق لطرف النفاذ املتنقل خدمات تقديم طلب

 باملثل مستحقني خلدمات االتصاالت املتنقلة آخرين مشغلني أو مشغل استضافة عن نامجة الرتددي

  .الطلب تقديم وقت يف النفاذ املتنقل خدمات على للحصول

 حمددة خبدمة اخلاصة التقديرية اللتزاماتا: رابعا

يتقيد املرخص له املهيمن بااللتزامات التقديرية  ،املبينة أعاله النفاذ املتنقل عند عرض تقديم خدمات .1

 ( املرفق بهذه الالئحة:2التالية الواردة يف امللحق )حمددة اخلاصة خبدمة 

 .(1تعزيز محاية أمن املعلومات )البند  (أ

 .(2املراقبة واإلبالغ )البند التزامات  (ب

عرض اتفاقيات مستويات اخلدمة وضمانات مستويات اخلدمة املعقولة وغري  -عدم التمييز  (ج

 .(3-3و  2-3و  1-3)البنود  التمييزية

تقديم نفس املعلومات بشأن خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم جلميع  -عدم التمييز  (د

 .(5-3و  4-3)البنود األطراف الطالبة للخدمة 

 .(6-3تقديم خدمات جتزئة جديدة/ معدلة من غري املمكن تكرارها )البند حظر  -عدم التمييز  (ه
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توفري املعلومات مقدما خبصوص خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم  -عدم التمييز  (و

 .(7-3اجلديدة/ املعدلة )البند 

 .( 8-3ط البيين اخلاضعة للتنظيم البند )تسعري خدمة النفاذ والرب -عدم التمييز  (ز

 .(9-3التربير املوضوعي للتخفيضات املمنوحة وفقًا للحجم أو الفرتة )البند  -عدم التمييز  (ح

املعاملة املتساوية عند عرض ختفيضات وفقا للحجم أو الرتتيبات طويلة األمد  -عدم التمييز  (ط

 .(11-3و  10-3)البنود 

 .(12-3خدمات النفاذ والربط البيين اخلاضعة للتنظيم )البند عدم رزم  -عدم التمييز  (ي

 .(13-3املعاملة املتساوية )البند  -عدم التمييز  (ك

 .(4 البندبإعداد عرض النفاذ والربط البيين املرجعي )االلتزام  (ل

املهيمن بااللتزامات ، يتقيد املرخص له ا امللحق من رابعا من هذ ( 1باإلضافة إىل االلتزامات الواردة يف البند ) .2

 اآلتية:

 البيين والربط النفاذ خدمات تقديم على تلقائي بشكل تنطبق اليت االلتزامات -أ

 .من هذه الالئحةالثاني  الباب من الثاني الفصل يف الواردة للتنظيم اخلاضعة

 .الالئحة هذه من األول الباب من الثاني الفصل يف الواردة العام األحكام -ب

 اخلاضعة البيين والربط النفاذ خدمات من معينة خبدمة خاصة أخرى التزامات أي -ج

 تعليمات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو أوامر مبوجب اهليئة تفرضها للتنظيم

 . ذلك العامة املصلحة اقتضت كلما

 منهجية تسعري خدمات النفاذ املتنقلخامسا: 

حتتسب أسعار خدمات النفاذ املتنقل على أساس منهجية التسعري اليت تعتمد مبدأ سعر  .1

املرفق  (4امللحق )يتضمن و( ، Retail Minusاليت ميكن تفاديها )التجزئة ناقصاً التكاليف 

مبنهجية التسعري املعتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا بهذه الالئحة،واملتعلق 

 ( املزيد من التفاصيل.Retail Minusاديها )التكاليف اليت ميكن تف

ختبار الالحق لضغط استيفائه لال إثبات للنفاذ املتنقلاملستضيف  املرخص لهيتعني على  .2

، وميكن احلصول على املزيد من تفاصيل االختبار الالحق لضغط اهلامش اهلامش الرحبي

، وجيب أن يرتتب على استمرار فشل الطرف املوفر املرفق بهذه الالئحة (5يف امللحق )الرحبي 

للخدمة يف استيفاء االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي إجراء املزيد من التحقيق بواسطة 

 .املرخص لهاهليئة يف ممارسات التسعري بالتجزئة واجلملة لذلك 
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إال إذا أثبت  ذاتها جيب أن تكون أسعار اخلدمات املتشابهة اخلاضعة للتنظيم األسعار .3

 وهلذا ؛املرخص هلم أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقديم اخلدمات ال ميكن تفاديها

 ذلك. حتقق مدى بتقييم اهليئة تقوم الغرض

املستضيف للنفاذ املتنقل يف عرض النفاذ  املرخص لهجيب تضمني هذه األسعار بواسطة  .4

 والربط البيين املرجعي اخلاص به .

 ،إذا كان هناك هوامش ربح كافية متوفرة لألطراف املستحقة للخدمة تنظر اهليئة فيما .5

حتى تتمكن من املنافسة بفعالية يف العمليات الفرعية ، ويتعني على املرخص له املهيمن 

 أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقرتاح أسعار اخلدمات .

تقديم خدمات النفاذ املتنقل نظري  املستضيف للنفاذ املتنقل احلصول على مقابل حمدد للمرخص لهوجيوز 

  .وتكلفته ،سببه حيث من  امربر املقابل هذا يكون أن وجيب ،

 املرجعي البيين والربط النفاذ عرض حمتويات من األدنى احلد: سادسا   

يلتزم  ،املنصوص عليها يف هذه الالئحةدون اإلخالل مبتطلبات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي 

 املرخص له املهيمن باملتطلبات اآلتية:

 جداول خدمات عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .1

وكذلك أي خدمات ذات  ،داول املنتجات واخلدمات املبينة أدناهجيب أن تتضمن هذه اجل .أ

من خدمات صلة مطلوبة لتمكني مشغل اخلدمات املتنقلة من االستفادة الكاملة 

 النفاذ املتنقل .

املستضيف للنفاذ املتنقل على  املرخص لهتفاصيل التغطية اجلغرافية اليت يعرضها  .ب

موفر اخلدمات املتنقلة واليت تشمل املواصفات الفنية الالزمة للسماح ملوفر اخلدمات 

املتنقلة باالستخدام الفعال خلدمات النفاذ املتنقل جيب اإلشارة إليها بوضوح يف نسخة 

 سرية من جداول اخلدمة الواردة يف عرض النفاذ والربط البيين املرجعي .

 

املستضيف للنفاذ املتنقل إىل موفري اخلدمات  املرخص لهاخلدمات الواجب تقدميها من قبل  .2

 املتنقلة

 .املكاملات الصوتية داخل السلطنة (أ

 .املكاملات الصوتية إىل وجهات دولية (ب

 .املكاملات املرئية (ج

 .حتويل املكاملات (د

 .(CLIPعرض هوية الرقم املتصل ) (ه
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 .(CLIRحظر هوية الرقم املتصل ) (و

 .(CFUحتويل املكاملات غري املشروط ) (ز

 .(CFBحتويل املكاملات عند انشغال اخلط املتنقل ) (ح

 .(CFNRyحتويل املكاملات يف حالة عدم الرد ) (ط

 .(CFNRcحتويل املكاملات يف حالة تعذر االتصال باملشرتك ) (ي

 .(CW) مكاملة يف االنتظار (ك

 .)لغاية ثالثة أطراف( (MPTY) مع تعدد األطراف (HOLD)تعليق املكاملة  (ل

 .(BAOC) حظر املكاملات الصادرة (م

 .(BOIC) حظر مجيع املكاملات الدولية الصادرة (ن

 .(BAIC)حظر مجيع املكاملات الواردة  (س

إىل الشبكة حظر مجيع املكاملات الدولية الصادرة فيما عدا املكاملات  (ع

 .  HPLMN  (BOIC-exHC)املتنقلة العامة األرضية 

أثناء التجوال خارج الشبكة املتنقلة  يف الواردةحظر مجيع املكاملات  (ف

 .HBLMN (BAIC-Roam) العامة األرضية

 .مكاملات الطوارئ (ص

 .من/ إىل السلطنة (SMS) الرسائل النصية القصرية (ق

 .الرسائل النصية القصرية بني السلطنة ووجهات دولية (ر

 .خدمات التجوال الدولي (ش

 .(MMS) اإلعالمية املتعددةخدمات رسائل الوسائط  (ت

 .(WAP/ISPخدمات البيانات ) (ث

 .(Internet Access)  نقطة النفاذ إىل اخلدمة (خ

 .خاصية نقل الرقم (ذ

 تعليق املكاملة  (ض
 

 املعايري الفنية واملواصفات األخرى .3

 ختتصجيب أن يشتمل عرض النفاذ والربط البيين املرجعي على أحكام  (أ

 :اآلتية اجلوانب ب

 .املنتفعني للشبكةنفاذ أجهزة  .1

 .سالمة الشبكة .2

 .بطاقات التعريف الشخصي .3
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 وغريها. استخدام الشعارات .4

 .العالقة مع املشرتكني .5

 .ترتيبات إعداد فواتري املشرتكني .6

جيب عدم فرض أي حظر   -تفاديا للشك -قنوات التوزيع  .7

فيما يتعلق بالقنوات اليت جيوز ملوفري اخلدمات املتنقلة 

 .استخدامها

املستضيف للنفاذ املتنقل مسؤوال عن الوفاء بأي التزامات  املرخص لهيكون  (ب

قوانني السلطنة فيما يتعلق باالعرتاض القانوني ل وفقًاقابلة للتطبيق 

 ومعلومات احلركة والرتقيم .

 

املرخص ح بتقدميها من قبل يسم الال جيوز ملوفر اخلدمات املتنقلة طلب خدمات   (ج

 للقانون. اللرتخيص الصادر له أو وفق اوفقاملستضيف للنفاذ املتنقل  له

 

املستضيف للنفاذ املتنقل عدم تقييد قدرة موفر اخلدمات  املرخص لهجيب على  (د

املتنقلة على إدخال خدمات ومنتجات وباقات أسعار جديدة إال إذا كان هذا 

التغيري من شأنه أن يتسبب يف تأثري سليب على سالمة شبكة االتصاالت 

املستضيف للنفاذ املتنقل ، أو ستنجم عنه  املرخص لهالعامة اليت يستخدمها 

 بكة .شعوبات بالغة تتعلق بسعة تلك الص

 

 تنبؤات السعة وتقديم اخلدمات .4

جيب أن يوضح عرض النفاذ والربط البيين املرجعي الطريقة اليت تتم بها إدارة األمور املتعلقة 

املستضيف للنفاذ املتنقل وموفر اخلدمات املتنقلة ، مبا يف ذلك  املرخص لهبالسعة بني 

 إجراءات تنسيق تنبؤات احلركة وختطيط الشبكة وتقديم اخلدمة . 

 االلتزامات .5

 جيب أن ينص عرض النفاذ والربط البيين املرجعي على االلتزامات املتعلقة بتبادل احلركة

االلتزامات جيب منح اعتبار خاص لطول  أثناء فرتات زمنية معينة ، وعند حتديد هذه يف

الفرتة الزمنية اليت كان موفر اخلدمات املتنقلة يقدم خالهلا خدماته التجارية يف السلطنة 

االمتناع عن استغالل الفرصة لوضع التزامات للنفاذ املتنقل املستضيف  املرخص له، وعلى 

 احلركة بطريقة تعسفية حتت أي ظرف من الظروف .
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 نتهاءاملدة واال .6

املستضيف للنفاذ املتنقل االستمرار يف توفري خدمات النفاذ املتنقل  املرخص لهعلى  .أ

يعترب فيها من قبل اهليئة صاحب وفقا لالئحة النفاذ والربط البيين طيلة املدة اليت 

مركز مهيمن يف سوق ذات صلة ، أو ألي مدة حتددها اهليئة مبوجب قرار أو توجيه 

 أخرى .أو أمر أو أي أداة 

النفاذ وجيب أن يشتمل عرض النفاذ والربط البيين املرجعي على بند إلنهاء اتفاقية  .ب

، وأي أحكام متعلقة بإنهاء هذه االتفاقية جيب أن تتوافق مع القانون  املتنقل

وأن  ،والئحة النفاذ والربط البيين وأي الئحة أو أداة قانونية أخرى صادرة عن اهليئة

 تراعي اآلتي :

 .النفاذ املتنقل اتفاقية  خصائص .1

 االستثمارات اليت قامت بها أطراف هذه االتفاقية . .2

 مصاحل املنتفعني يف السلطنة . .3
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 (4)  رقم لحقامل

منهجية التسعري املعتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف اليت ميكن تفاديها  

(Retail Minus) 

 

الذي يتم تقاضيه تعين هذه املنهجية أن سعر البيع باجلملة جيب أن يكون هو سعر التجزئة  .1

عن منتج التجزئة الذي يتم تقدميه للمستخدم النهائي ناقصا أي عناصر تكلفة ال يتم 

 . صاحب الطلباخلدمات للطرف ذات تقديم  لدىحتملها 

 على النحو اآلتي: يتم احتساب سعر وحدة البيع باجلملة يف خطوتني .2

 أوال:

 باستخدام تفاديها ميكن اليت التكاليف ناقصا التجزئة سعر على حسم احتساب األوىل اخلطوة يف يتم  

  :  اآلتية املعادلة

ناقصا التكلفة اليت ميكن تفاديها لكل مشرتك مقسومة على متوسط اإليراد  1=  سماحل

 لكل مشرتك بالتجزئة

 

على الطرف املوفر للخدمة حساب متوسط اإليراد لكل مشرتك بالتجزئة خالل السنة املاضية على  .1

جيار، واالستخدام وما إىل خمتلف أحجام اخلدمات اليت يقوم املشرتك بشرائها )اإلاالعتبار أن يضع يف 

 ذلك ( .

بالنسبة إلعادة بيع خدمات النطاق العريض ، فإن متوسط اإليراد لكل  -

مجيع مشرتكي التجزئة االعتبار بالتجزئة جيب أن يضع يف مشرتك 

 للنطاق العريض الذين يزودهم باخلدمة الطرف املوفر للخدمة .

فإن متوسط اإليراد لكل مشرتك بالتجزئة بالنسبة للتجوال احمللي ،  -

 مشرتكي الدفع املسبق والدفع اآلجل معا .االعتبار جيب أن يضع يف 

بالنسبة خلدمات النفاذ املتنقل ، فإن متوسط اإليراد لكل مشرتك  -

 مشرتكي الدفع املسبق فقط .االعتبار بالتجزئة جيب أن يضع يف 

 

متوسط اإليراد لكل مشرتك بالتجزئة أي خدمات ال تتعلق باخلدمات اليت يتم  جيب أن يستثين .2

 . صاحب الطلبتوفريها للطرف 
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جيار اخلط إفإنها جيب أن تشمل نطاق العريض ، بالنسبة إلعادة بيع خدمات ال -

والتوصيل واالستخدام ، ولكنها جيب أن تستثين بعض اخلدمات مثل اخلدمات 

 املضادة للرسائل االقتحامية أو صناديق الربيد .

بالنسبة للتجوال احمللي ، فإنها جيب أن تشمل خدمات الصوت والرسائل النصية  -

 . جيب أن تستثين أي تكاليف لألجهزة احملمولةالقصرية والبيانات ، ولكنها 

بالنسبة خلدمات النفاذ املتنقل ، فإنها جيب أن تشمل خدمات الصوت والرسائل  -

النصية القصرية والبيانات ، ولكنها جيب أن تستثين أي تكاليف لألجهزة 

 احملمولة . 

، وجيب أن ضي جيب حساب التكاليف اليت ميكن تفاديها على أساس كل مشرتك للعام املا .3

)بدال عن حتمل هذه التكاليف تكون مبنية على التكاليف اليت يتحملها الطرف املوفر للخدمة 

فقط املشرتكني الذين مت االعتبار ، وجيب أن يضع ذلك يف ( صاحب الطلببواسطة الطرف 

 تضمينهم يف حساب متوسط اإليراد لكل مشرتك بالتجزئة .

 تشتمل وال تقتصر على اآلتي :التكاليف اليت ميكن تفاديها قد 

 .اكتساب قاعدة أكرب من املشرتكنيتكلفة  -

 .املبيعات وقنوات التوزيع -

 .الفوترة والتسويق والعناية باملشرتكني -

ليس من  تكميليةأي تكلفة يتحملها الطرف املوفر للخدمة بسبب تقديم أي خدمات  -

 . صاحب الطلبالضروري اكتسابها من قبل الطرف 

 اخلدمات التكميلية اآلتي :وقد تشمل 

 بالنسبة للتجوال احمللي ، األجهزة احملمولة والتوصيل . -

بالنسبة إلعادة بيع خدمات النطاق العريض ، اخلدمات املضادة للرسائل االقتحامية أو  -

 صناديق الربيد .

على فرتة زمنية لتعكس ويف حالة وجود تكاليف واجبة السداد مقدما ، جيب توزيعها  -

بواسطة الطرف املوفر للخدمة )مثال تكاليف  اليت يتم بها اسرتداد هذه التكاليف الطريقة

اكتساب قاعدة أكرب من املشرتكني الواجبة السداد مقدما جيب توزيعها على متوسط 

 العمر االفرتاضي للمشرتك( .

العمليات احلسابية والبيانات األساسية املستخدمة  تزويد اهليئة بتفاصيل بالطرف املوفر للخدمة يلتزم 

 ويكون ذلك جزءا من عملية املوافقة إلعداد وحتديث عروض النفاذ والربط البيين املرجعية. ، 
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 :ثانيا

حلساب أسعار وحدة البيع باجلملة لكل خدمة إعادة بيع  سماخلطوة الثانية ، جيب استخدام احليف  

 وذلك وفقا للمعادلة أدناه :

 سميف احل اعر وحدة البيع باجلملة = متوسط إيراد التجزئة لكل وحدة مضروبس

 

على مجيع اخلدمات اليت يتم عرضها على الطرف احملتسب يف اخلطوة األوىل  سمويطبق احل -

يف عرض النفاذ والربط البيين املرجعي وحتديثه على  سم، ويتم تضمني احل صاحب الطلب

 أساس سنوي ، ويتم احتساب متوسط إيراد التجزئة لكل وحدة على أساس ربع سنوي

 عكسي .

 وتطبق األحكام احملددة التالية على خدمات حمددة للنفاذ والربط البيين خاضعة للتنظيم : -

جيب أن يضع  ،لكل دقيقةالبيع بالتجزئة بالنسبة للتجوال احمللي ، فإن متوسط إيراد  (أ

ويف قطاع متوسط البيع بالتجزئة من خدميت الدفع املسبق والدفع اآلجل معاً ، االعتبار يف 

البيع اآلجل فإن إيرادات رزم املنتجات جيب ختصيصها للخدمات املكونة بطريقة تتسم 

والعروض اخلاصة ومات سباملوضوعية والشفافية ، ويف قطاع الدفع املسبق فإن احل

جيب ختصيصها للخدمات املكونة بطريقة تتسم باملوضوعية والشفافية ، وجيب 

عكس التعديالت اخلاصة اليت جترى على أسعار التجزئة يف حساب متوسط إيراد 

 البيع بالتجزئة لكل دقيقة . 

بالنسبة لكل خدمة بيع بالتجزئة للنطاق العريض ، جيب أن تكون هناك خدمات  (ب

إلعادة بيع النطاق العريض ، وبالنسبة لكل خدمة بيع بالتجزئة جيب على مقابلة 

، لكل ميجابت(  خط اإليراد لكل وحدة )لكل الطرف املوفر للخدمة حساب متوسط 

ومات والعروض ستروجيات البيع بالتجزئة مبا فيها احلاالعتبار ، وجيب أن يضع ذلك يف 

، وجيب أن يكون اخلاصة ، وجيب القيام بذلك بطريقة تتسم باملوضوعية والشفافية 

 .ع بالتجزئةحساب متوسط اإليراد لكل وحدة حمددا لكل خطة تعرفة معروضة للبي

 

حساب أسعار البيع باجلملة على أساس ربع سنوي وليست هناك حاجة لتضمينه وجيب حتديث  -

والربط البيين املرجعي ، على الرغم من أن املنهجية التفصيلية حلساب أسعار يف عرض النفاذ 

 وجيب أن ختضع ملوافقة اهليئة . ،خدمات البيع باجلملة جيب تضمينها

إضايف خاص من قبل الطرف املوفر للخدمة ترتتب عليه أسعار جتزئة تكون  حسميف حالة وجود  -

قصا التكاليف اليت ميكن تفاديها ، فإن الفرق سعر التجزئة نا أقل من التنبؤات يف حسابات

 بأثر رجعي . املدفوعات قبول عن طريق صاحبة الطلبجيب متريره لفائدة األطراف 
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 (5) رقم امللحق

 االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي

حيدد سعر أن ، استيفاء ملتطلبات االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي ،  جيب على الطرف املوفر للخدمة

مع االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي يف كل ربع أي  اوحدة البيع باجلملة حتى يكون سعره متوافق

االختبار الذي يتم إجراؤه على أساس ربع سنوي عكسي ، على أن يتم التحقق من ذلك بواسطة اهليئة ، 

صاحب مات أخرى حيتاج الطرف أي خداالعتبار وجيب أن يضع االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي يف 

 لشرائها من الطرف املوفر للخدمة حتى يتمكن من املنافسة على مستوى البيع بالتجزئة . الطلب

فإن ذلك يتيح إمكانية حتقيق وبدال عن السعي لتحقيق هامش رحبي على أساس كل منتج على حدة ، 

لزاما عليه أن يشرتي خدمة البيع تكون يف متناول الطرف املوفر للخدمة إذا كان  هوامش ربح كلية

يضع يف  هوأسوة مبنهجية سعر التجزئة ناقصًا التكاليف اليت ميكن تفاديها ، فإن ،باجلملة من نفسه

  وفق اآلتي: االعتبار تكاليف الطرف املوفر للخدمة

بالنسبة خلدمات إعادة بيع النطاق العريض ، بدال عن النظر بشأن هوامش الربح خلطة  (أ

لمنتجات لتعرفة معينة على سبيل املثال ، يتم النظر بشأن حتقيق هامش رحبي كلي 

جيار بشرائها من الطرف املوفر للخدمة مبا يف ذلك اإل صاحب الطلباليت يقوم الطرف 

 ذلك . وما إىل ،والتوصيل واالستخدام

بالنسبة خلدمات النفاذ املتنقل ، بدال عن النظر بشأن هوامش الربح للدقائق احمللية  (ب

على سبيل املثال ، فإن االختبار الالحق لضغط اهلامش الرحبي ينظر بشأن اهلامش 

بعرضها يف سوق البيع  صاحب الطلبلمنتجات اليت يقوم الطرف لالرحبي الكلي 

 الصوت والرسائل النصية القصرية والبيانات . مبا يف ذلك دقائق  ،بالتجزئة

بالنسبة للتجوال احمللي ، بدال عن النظر بشأن هوامش الربح للدقائق احمللية على سبيل  (ج

صاحب املثال ، يتم النظر بشأن اهلامش الرحبي الكلي للمنتجات اليت يقوم الطرف 

وت والرسائل النصية بشرائها من الطرف املوفر للخدمة مبا يف ذلك دقائق  الص الطلب

 القصرية والبيانات .

 


