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  القواعد اإلجرائية

  قواعد عامة   –لفصل األول ا
  

   وأنواع اإلجراءاتتعريفاتال:  المادة األولى

 في المادة األولى من نظام االتصاالت المعرفة والتعابيريكون للمصطلحات   ١- ١
والمادة األولى  من تنظيم هيئة االتصاالت السعودية والمادة األولى من الالئحة 

.  في هذه القواعد اإلجرائيةةلموجود االمعانيالتنفيذية لنظام االتصاالت نفس 
 الموضحة في القواعد االجرائية هذه والتعابيرباالضافة إلى أن المصطلحات 
 :تكون لها المعاني المحددة أدناه

 هذا التعبير في القواعد اإلجرائية هذه لإلشارة إلى   يستخدم"دون إشعار"  )أ (
 أولمسجلة  جميع األطراف اة أو مشاركإشعارإجراء يتم اتخاذه بدون 

 . األشخاص المعنيين األخريين

يعني أي شكوى أو استفسار أو مراجعة أو أي إجراء آخر " اإلجراء" )ب (
  .بدأه مقدم الطلب إلى الهيئة أو شرعت فيه الهيئة

قواعد الوضع  ب الخاصةالهيئةإجراءات تعني " إجراءات وضع القواعد"  )ج (
 لسلطتهاها  ممارستمن خاللقها التي تطبسياسات ال أو واإلرشادات

  .بموجب أنظمة الهيئة
 :موضحة في القواعد اإلجرائية هذهنالك اربعة أنواع من االجراءات ه  ٢- ١

  .موضحة في الفصل الثانيإجراءات وضع القواعد، وهذه   )أ (
موضحة في الفصل ، وهذه اإلجراءات المتعلقة ببعض أنواع التراخيص )ب (

 .الثالث

 .صل الرابعموضحة في الفبالتعرفة وهذه  الخاصةطلبات ال  )ج (

 .موضحة في الفصل الخامسالطلبات األخرى، وهذه   )د (

  
   والتفسيرالتطبيق: المادة الثانية
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التي  الهيئة أو تبدأها كافة اإلجراءات التي تطبق على هذه القواعد اإلجرائية إن ١- ٢
 اإلجراءات ذات العالقة الموضحة تكون فيهاالحاالت التي ، وذلك في تقدم لها

 وفقاً ها الهيئة التي أعدتاإلجراءات أو ، لنظام االتصاالتفي الالئحة التنفيذية
وتعتبر .  أو تحتاج إلى توضيحات إضافية مكتملة غير ألحكام الالئحة التنفيذية

وفي . الموضحة في الالئحة التنفيذية اإلجرائية لقواعد مكملة لهذه اإلجراءات
تنفيذية، أو حالة التعارض فإنه يؤخذ باإلجراءات الموضحة في الالئحة ال

  .باإلجراءات التي أعدت من قبل الهيئة طبقاً ألحكام محددة في الالئحة التنفيذية
  .اً رسمياًإعطاء كل إجراء رقمب الهيئة تقوم  ٢- ٢
  :بغرض تحقيق ما يليتفسير هذه القواعد اإلجرائية يتم   ٣- ٢

األهداف الواردة في نظام االتصاالت والواجبات المنوطة بالهيئة   )أ (
  .أنظمتهابموجب 

  المقدمة إلى الهيئةمساعدة جميع األشخاص في إنجاز كافة اإلجراءات )ب (
 .بشكل عادل وسريع وقليل التكاليف

 يجوز للهيئة ان تقوم بمراجعة هذه القواعد اإلجرائية بعد إقرارها، على األقل مرة ٤- ٢
  في هذه القواعدة وضع القواعد المحددات سنوات من خالل إجراء٣واحدة كل 

تغيير أو حذف البنود  جديدة أو بنودإضافة وتهدف هذه المراجعة إلى . جرائيةاإل
التي لم تعد هناك حاجة لها، أو التي ال تتماشى مع تحقيق األهداف المحددة في 

  .من هذه القواعد اإلجرائية) ٣-٢(المادة 
ابي، القواعد اإلجرائية هذه القيام بأي إجراء كتفي األحوال التي تقتضي فيها   ٥- ٢

  .فيجوز أن يتم ذلك إلكترونيا
فإن ، الئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ما ذكر في نظام االتصاالت أو البإستثناء  ٦- ٢

 من قبل الهيئة وفقاً لهذه القواعد اإلجرائية في منشورةتعتبر يمكن أن أي وثيقة 
  :الحاالت التاليةأي من 
  .ئة الرسمي في مقر الهيالوثيقة لإلطالع عليهاإذا أتيحت   )أ (
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لعموم في موقع الهيئة الرسمي إلطالع ا وبصفة مستمرة وضعتإذا  )ب (
 .على شبكة اإلنترنت

 في قد تم نشرها أي وثيقة افي الحاالت التي تقررها الهيئة تعتبر أيض  )ج (
 :أي من الحاالت التالية

  .تم نشرها في الجريدة الرسميةإذا  -١
     أو تم نشر ملخص لها، في إحدى الصحف التي  -٢

 .ع على نطاق واسع في المملكةتوز

إلى يفترض أن ترسل  وثيقة أو رسالة إلى هذه القواعد اإلجرائية عندما تشير  ٧- ٢
عنوان االلكتروني الرسمي للهيئة أو إلى العنوان االلكتروني لشخص اخر ولم ال

فعندئذ يمكن اعتبار أن الرسالة أو الوثيقة يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، 
 أو إلى إلى مقر الهيئة الرسمي مناولة منها أرسلت إذا تم إرسال نسخة ورقية قد 

  .ذلك الشخص على عنوانه الرسميمقر 
  

  عملية التسجيل: المادة الثالثة

من هذه القواعد اإلجرائية، يجب ) ٦-٣(  مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة ١- ٣
 أن يكون طرفاً مسجالً على أي شخص يرغب المشاركة في أي إجراء مع الهيئة

  .وفقاً لهذه القواعد اإلجرائية
يصبح الشخص طرفاً مسجالً من خالل تقديم خطاب خطي للتسجيل لدي الهيئة أو   ٢- ٣

عن طريق ارسال رسالة الكترونية الى عنوان الهيئة الرسمي على شبكة 
  : اإلنترنت  تتضمن المعلومات التالي ذكرها

عته الهيئة لهذا اإلجراء إن كان مسمى اإلجراء والرقم الذي وض  )أ (
  معروفاً؛

 .وعالقته باإلجراءاسم الشخص الذى يرغب فى التسجيل  )ب (

   .عنوان إلكتروني ترسل عليه الوثائق لهذا الشخص  )ج (
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 الوثائق التي تعد جزءاً إرسالعنوان الشخص داخل المملكة حتى يمكن   )د (
  .من اإلجراء إليه ويتعذر إرسالها إلكترونياً

 وفقاً ت الهيئة رسالة إلكترونية على عنوانها الرسمي من شخص ماإذا إستلم  ٣- ٣
، فإن الهيئة ولغرض استكمال اإلجراء من هذه القواعد اإلجرائية) ٢- ٣(للمادة 

 .ستعتبر أن هذا الشخص طرفاً مسجالً

 ما كطرف مسجل بدون تقديم عنوان مشاركة شخصأن تقرر ,   يجوز للهيئة٤- ٣
 إلرسال بتحديد الطريقة المناسبة  عندهاوتقوم الهيئة,  له الوثائقإلرسالالكتروني 
  .الوثائق له

  .    يجوز للهيئة، من وقت آلخر، نشر قائمة باألطراف المسجلة خالل إجراء ما٥- ٣
 دون  تقديم مرئياته حول إجراء مامشاركة شخص ما في  يجوز للهيئة أن تقرر ٦- ٣

على الهيئة اتباع االجراء المحدد وفي تلك الحالة يجب . أن يكون طرفاً مسجالً
  .من هذه القواعد االجرائية) ٢٣(في المادة 

  
  تقديم الوثائق للهيئة:  المادة الرابعة

  يجب أن ترسل الوثائق الموجهة للهيئة إلكترونياً على العنوان اإللكتروني ١- ٤
 التي ال الرسمي للهيئة، وأن تكون موجهة لإلدارة القانونية بالهيئة، وتسلم الوثائق

  .الرياضب  الهيئةمقر إلى المسجليمكن تقديمها إلكترونياً مناولة أو بالبريد 
تاريخ بإثبات استالم الوثيقة المكتوبة المسلمة إليها مناولة مع إيضاح تقوم الهيئة   ٢- ٤

  .ووقت االستالم، ويعطى هذا اإلثبات إلى الشخص الذي يقوم بتسلم الوثيقة
 اإلستالمبإثبات  يقوم بتسليم الوثائق مناولة، االحتفاظ  يجب على الشخص الذي٣- ٤

 يوماً، حيث ينبغي تقديمه حال مطالبة الهيئة له بذلك في خالل هذه )١٨٠(لمدة 
  .المدة

.  الوثائق المرسلة إلى الهيئة إلكترونياً يجب تسجيلها وفقاً لتاريخ ووقت إستالمها  ٤- ٤
 فينبغي ختم الصفحة األولى منها من أما الوثائق المرسلة إليها على شكل أوراق

  .قبل الهيئة إلظهار تاريخ ووقت التسليم
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اً في يعات االلكترونية معترف بها نظامخالل الفترة الحالية وإلى أن تصبح التوق  ٥- ٤
 عن من الوثيقة مناولة أو إرسالهاموقعة   تقديم نسخة أصليةيجبفانه , المملكة

  . إلى الهيئةطريق الفاكس
 التوقيعات على الوثائق المرسلة بالفاكس صحيحة ما لم يطعن يفترض أن ٦- ٤

في الموضوع شخص في صحة التوقيع وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بالتحقيق 
  .وإصدار قرار ملزم

فإنه يجوز , عندما تصبح التوقيعات اإللكترونية معترف بها نظاماً في المملكة  ٧- ٤
الهيئة إن كانت مطابقة للقواعد تقديم وثيقة تحمل التوقيع اإللكتروني إلى 
 .واإلجراءات التي تحكم التوقيعات اإللكترونية

  
  المواقع الرسمية لتقديم الوثائق : المادة الخامسة

عنوان البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة، الذي ترسل عليه الوثائق اإللكترونية  ١- ٥
لهيئة في ، أو أي عنوان الكتروني أخر تحدده ا)Filing@citc.gov.sa:  (هو

  .اإلجراء
هيئة : ( الوثائق الورقية هوإليه الرسمي للهيئة، الذي ترسل العنوان البريدي  ٢- ٥

 – ٧٥٦٠٦ صندوق بريد - اإلدارة القانونية – وتقنية المعلوماتاالتصاالت 
  )  ١١٥٨٨: الرياض

موقع الهيئة الرسمي على شبكة االنترنت الخاص لعرض القرارات والمطبوعات   ٣- ٥
  ).www.citc.gov.sa: (  هوالصادرة من الهيئةاألخرى الرسمية 

يجب على المرخص له أن يكون لديه عنوان إلكتروني واحد لتسليم الوثائق   ٤- ٥
ويجب أن يقوم . اإللكترونية ، إضافة إلى مقر واحد لتسليم الوثائق الورقية

 على  تغييرات تطرأ عن أيةواإلبالغ,  الهيئة بهذه العناوينبتزويدالمرخص له 
وسوف تقوم .  عشرة أيام من حدوث هذه التغييرات) ١٠(هذه العناوين خالل 

  .الهيئة بنشر قائمة العناوين هذه فى موقعها الرسمي على شبكة االنترنت
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  المقابل المالي لتقديم الطلبات: المادة السادسة

في هذه القواعد " صاحب الطلب "يسمى (عندما يتقدم شخص ما بطلب للهيئة   
مقابل المالي المستحق إلى الهيئة إن كان يقوم صاحب الطلب بدفع الو، )جرائيةاإل
تحديد المقابل المالي المطلوب على الهيئة و . لهذا النوع من الطلباتوباًمطل

  .ونشره مسبقاً
  

  رقم اإلجراء: المادة السابعة

م ويستخدم هذا الرق, يجب على الهيئة تخصيص رقم إجرائي لكل طلب يقدم اليها  
  .في التعرف على الوثائق المقدمة في اإلجراء والمتعلقة بهذا الطلب

  
  محتويات الوثائق : المادة الثامنة

  :يجب ان تحتوي الوثائق المقدمة في إجراء ما، على ما يلي  
  .اسم اإلجراء  )أ (
 . لهذا اإلجراءرقم المحدد من قبل الهيئةال  )ب (

 . وتاريخ الوثيقة التي يتم تقديمهاالموضوع وعنوان  )ج (

 مع اإلشارة ، وموضوعها مقدم اإلجراءينشدها التي المطالبةتحديد نوعية   )د (
 .التي يستند إليها في أنظمة الهيئة أو الئحتها التنفيذيةإلى المواد 

 معلومات أخرى قد تساعد الهيئة ةليها الشخص، وأيالحقائق الي يستند إ) هـ(
  . فهم موقفهعلى

 .لي مرقمة على التوافقراتتقسم الوثيقة إلى   )و (

 سيتم واسم وعنوان مناسم الشخص  الذي يقدم الوثيقة وعنوانه اإللكتروني،   )ز (
 وفي حالة عدم وجود عنوان الكتروني لدى .ه أي وثائق الحقة لهتسليم

 .الوثائق إليهإيضاح عنوانه الذي يرغب إرسال يجب فالشخص، 
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 مقدم  في توضيح أو دعم موقف الشخصتساعدتقديم الوثائق التي قد   )ح (
إما أن تكون قد أجريت  إضافية أبحاث وأ قد تتضمن دراسات وهذه ،قةالوثي

 .بواسطة الشخص أو من ينوب عنه

  
  تعديل الوثائق: المادة التاسعة

  : أنحسبما تراه مناسباًيجوز للهيئة، 
  .تقوم أو تسمح بعمل تعديالت في إجراء ما  )أ (
 يكون  قد، أنهوفق تقديرهاتعديل أو حذف األمور التي ترى تطلب كتابة   )ب (

 .لفصل العادل في اإلجراءلفيها إجحاف أو إعاقة أو تأخير 

 الجوانب لتحديد تعديالت أخرى، تراها ضرورية تطلب كتابة إجراء  )ج (
  .الحقيقية في الموضوع

  

   تسليم الوثائق: المادة العاشرة

  :تعتبر الوثائق قد تم تسليمها بشكل صحيح في الحاالت التالية  
 االلكتروني الهيئةعلى عنوان و المحدد،  تسليمها خالل الوقتإذا تم  )أ (

 فيلزمفي الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى الهيئة، إال أنه  ،الرسمي
 خالل الوقت المحدد  في مقر الهيئة الرسميمطلوبةالوثائق ال تلكتسليم 
  .أيضاً

على العنوان اإللكترونـي الخـاص      و ، خالل الوقت المحدد   هامي تسل إذا تم   )ب (
ي الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلـى المـرخص لـه،            فبالمرخص له   

داخـل  لـه   المـرخص    إلى مقـر   ة مطلوب وثائق ورقية ة تسليم أي    شريط
 .المملكة

على عنوان البريد اإللكتروني وتم تسليمها خالل الوقت المحدد، إذا   )ج (
 ، في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى شخص الخاص بهذا الشخص
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مناولة أو  مطلوبة وثائق ورقيةوتسليم أي ، مرخص لهغير مسجل وغير ال
حسبما  عنوان ذلك الشخص داخل المملكة، على  المسجل البريدطريق عن

 . في طلب التسجيل الذي تقدم بههو محدد

    
  المصنفة على أنها سريةالمعلومات : المادة الحادية عشرة

 التالية خالل إجراء ما، ماتبأي نوع من المعلوللهيئة يجوز للشخص الذي يتقدم   ١-١١
استجابة لطلب أو قرار من الهيئة، أن يصنف هذه المعلومات على أنها سرية، أو 

لعموم، أو سبق اإلعالن عنها، أصالً ل هذه المعلومات متاحة أن ال تكونشريطة 
معلومات "وأن يكتب على األوراق الخاصة بهذه المعلومات بوضوح عبارة 

  : الي وذلك على النحو الت"سرية
  .التجاريةسرار األالمعلومات التي تعتبر من   )أ (
 أو العلمية أو الفنية التي تعتبر سرية، والتي ةالمعلومات المالية أو التجاري  )ب (

 .يتعامل معها الشخص الذي يقدمها دائماً بشكل سري

 :المعلومات التي إذا تم الكشف عنها قد تؤدي إلى  )ج (

  .خسارة أو مكسب مالي ملموس ألي شخص - ١
 .لوضع التنافسي ألي شخصإضعاف ا - ٢

و أي مفاوضات أخرى خاصة أالتأثير على المفاوضات التعاقدية  - ٣
 .بأي شخص

إذا صنف شخص ما أي معلومات على أنها سرية، ولم يغير هذا التصنيف، فال   ٢-١١
من هذه القواعد ) ٣-١١(يجوز ألي شخص من المنصوص عليهم في المادة 

  .دا ، أو أن يسمح بالكشف عنهااإلجرائية أن يكشف هذه المعلومات عم
  :من هذه القواعد االجرائية على) ٢-١١(تنطبق المادة   ٣-١١

 .  الهيئة، أو يعمل لحسابهاموظف لدىأي   )أ (
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أي شخص يشغل منصباً أو مكلفاً بوظيفة في الخدمة العامة بالمملكة  و )ب (
أي من المعلومات السرية على  يقتضي عمله اإلطالع عن طريق الهيئة

 .سواء كان هذا الشخص قد ترك هذا المنصب أو الوظيفة أم ال، المعينة

  :، يجب إتباع ما يليإلى الهيئةعند تقديم المعلومات المصنفة بالسرية   ٤-١١
 .من داخل المقر الرسمي للهيئةآوأن يتم حفظها في مكان منفصل   )أ (
تقتضي طبيعة عملهم الذين  فقط لمنسوبي الهيئة ومستشاريها أن يتم السماح  )ب (

 . المعلومات السريةاإلطالع على هذه ،ذلك

إذا طلب من شخص تقديم معلومات مـن النـوع المنصوص عليـه في المـادة   ٥-١١
من هذه القواعد اإلجرائية لشخص آخر، يجوز للشخص الذي يقدم ) ١-١١(

وبعد إجراء هذا .  المعلومات تصنيفها بالكامل أو أجزاء منها على أنها سرية
سرية حجبها على أنها خص الذي يقدم المعلومات المصنفة التصنيف، يجوز للش

على كلها أو جزء منها عن شخص أو أكثر ممن تقدم لهم المعلومات المصنفة 
المعلومات بالتعامل معها في إطار هذه سرية أو مطالبة الشخص الذي طلب أنها 

   .بينهم" عدم إفشاء"توقيع اتفاقية عن طريق من السرية 
من ) ٥-١١( على أنهـا سريـة وفقـاً للمـادة معلومات ماتصنيف  عندما يتم  ٦-١١

 أن يبدي اعتراضه شخص يعنيه األمرألي ، فإنه يجوز هذه القواعد اإلجرائية
خمسة ) ٥( خالل على هذا التصنيف عن طريق تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة

  .أيام من استالم التصنيف أو أي فترة أطول تحددها الهيئة
 فإنه يجوز للهيئة عند ى الرغم من أية أحكام أخرى واردة في هذه المادة،عل  ٧-١١

باإلفصاح  أن تصدر قرارالمصنفة على أنها سرية، استالمها ألي من المعلومات 
  .من هذه القواعد اإلجرائية) ٨-١١ (للمادة وفقاً عن تلك المعلومات

األخذ في بعد لسرية عن المعلومات ا حاإلفصاب اًالهيئة قرارأن تصدر يجب   ٨-١١
راء األطراف المعنية بما في ذلك الطرف المسجل الذي قدم المعلومات آاالعتبار 

  :، وأن تكون الهيئة قد رأتالمصنفة على أنها سرية
 .أن الكشف عن المعلومات يحقق المصلحة العامة  )أ (
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 على الجهة المقدمة أي ضرر يقعأن فوائد الكشف عن المعلومات يفوق و )ب (
 .للمعلومات

 
  االستدعاءات: المادة الثانية عشرة

 تقديمهاأثناء سير اإلجراء، فإن االستدعاءات المقدمة من الطرف المسجل يجب   ١-١٢
 ويجب أن  تسليمهم نسخة منها، الهيئةتقرر الذين صإلى األشخاوكتابة إلى الهيئة 

  .لهذه المطالبة والبنود المساندة ةالمطالبة المنشوداالستدعاء يتضمن 
 والذين يحتمل  االستدعاءتسلمواألشخاص الذين يمكن ل الحاالت الطارئة، باستثناء  ٢-١٢

  .خمسة أيام) ٥(خالل ، تقديم إجاباتهم إلى الهيئة تأثر مصالحهم بهذا االستدعاء
 إذا قام الطرف "بدون إشعار"المقدم العاجل  االستدعاء بالنظر فيتقوم الهيئة   ٣-١٢

ة االستعجال في ذلك وارتأت الهيئة أن هذا المقدم لالستدعاء بإثبات ضرور
وبالرغم من هذا . المعارضةبحقوق األطراف اإلجراء ال يشكل خلالً جوهرياً 

استدعاء إلى الهيئة وقبل تقديمه لهذا  تقديم  الذي ينوي، فإنه يجوز للشخصالقيد
بشأن توجيهات معينة " بدون إشعار" من الهيئة  بصفة عاجلةاالستدعاء، أن يطلب

  .إجراء ما
 

  جراءات األخرىاإل: المادة الثالثة عشرة

هذه ب مشمول غير – إجراء ما بإتخاذذن يجوز للشخص الذي يرغب في اإل  ١-١٣
 المطالبة المنشودة، طبيعة يحدد فيه التقدم بطلب إلى الهيئة –القواعد اإلجرائية 

 بموجبها  واألسس التي،األمرواألنظمة التي توضح سلطة الهيئة للنظر في هذا 
تعلق ت مطالبةوعندما يكون الهدف من الطلب الحصول على .  إجابة طلبهيتم 

نسخة تسليم  مقدم الطلب توجه أن لهيئةلفيجوز  أخر، شخصبحقوق أو واجبات 
  . األخرالشخصمن هذا الطلب إلى ذلك 

 قراراً يحدد ما - أربعة عشر يوماً بعد تسلم الطلب) ١٤( خالل –تصدر الهيئة   ٢-١٣
  -:ليي
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 . الالزمة التي تخولها النظر في الطلبلديها الصالحيةما إذا كانت الهيئة   )أ (

 وإعطائهم أخرين نسخ من الطلب إلى اشخاص إرسالما إذا كان يجب   )ب (
 .فرصة لتقديم مرئياتهم

 . اتباعها للبت فى الطلب المقدمينبغياإلجراءات التي   )ج (

  
  اإلرشادات:  المادة الرابعة عشرة

حول  خاصلمن لديه الرغبة من األش عملية إرشادات بهدف توفير – يجوز للهيئة  ١-١٤
مالئمة أن تصدر إرشادات  – النظامية إختصاصاتها نطاق ضمنقع  أمر يأي

  .لهذا الغرض
األشخاص  منبطلب مرئيات  مأن تقويجوز للهيئة قبل إصدار االرشادات،   ٢-١٤

باحتمال تأثرهم المباشر ة  تعتقد الهيئ ممنأو غيرهمقطاع االتصاالت المعنيين في 
 موقع الهيئة في، ويجب نشر تلك االرشادات اإلرشادات هذه من جراء تطبيق

  .الرسمي على شبكة االنترنت
  

  معلومات إضافية:  المادة الخامسة عشرة

ي معلومات أو أيجوز للهيئة من وقت إلى أخر أثناء سريان اإلجراء أن تطلب   ١-١٥
  . من الطرف المسجلجراءباإل وثائق تعتبرها ذات صله

الوقت يجب على  الطرف المسجل تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة خالل   ٢-١٥
وفي حالة تعذر تقديم تلك المعلومات كما هو مطلوب، فيجب .   الهيئةالذي تحدده

  .عليه فورا القيام بإبالغ الهيئة عن سبب ذلك وما هي المعلومات البديلة المتوفرة
 المسجل الطرف بإلزام هاللهيئة قبول المعلومات البديلة وكذلك االحتفاظ بحقيجوز   ٣-١٥

  .في تاريخ الحقكما طلبت أصال بتقديم المعلومات المطلوبة 
يجوز للهيئة أن تأخذ بعين االعتبار إخفاق الطرف المسجل أو عدم رغبته في   ٤-١٥

  .مطلوبة عندما تتخذ قرارها في إجراء ماالمعلومات التقديم 
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  القرارات: المادة السادسة عشرة

 المعلومات المتوفرة بناء على أمامها أي إجراء منظورفي قرارها  الهيئة تصدر  ١-١٦
  .السجل الوطني لإلتصاالتلديها في 

  :بما في ذلك  معلومات بشأن أي إجراء بعدة طرق،يجوز للهيئة الحصول على  ٢-١٦
 .الوطني لإلتصاالت في السجل المحفوظةالوثائق   )أ (

 .طلب إعتبارها سرية الهيئة على وافقتالتي ذات العالقة الوثائق   )ب (

 ."بدون إشعار"بصفة عاجلة  الوثائق المقدمة  )ج (

المسجلة أو غير المسجلة األطراف  التي تجريها الهيئة مع طلب المرئيات  )د (
 :في اإلجراء شريطة

  . طلب المرئياتعن تفصيلية بأخذ مالحظاتقيام مسئولي الهيئة  - ١
 .الوطني لإلتصاالتحظات في السجل المالوضع تلك  - ٢

 لتقديم آرائهم حول الفرصةحصول األطراف المسجلة في اإلجراء على  - ٣
 .المالحظاتتلك 

 لهذا يجب أن تكون قرارات الهيئة موقعة من قبل المحافظ أو من يفوضه كتابة  ٣-١٦
وسوف يتم ترقيمها بالشكل الذي تحدده الهيئة، والذي يسمح بسهولة .  الغرض

ثور عليها واسترجاعها من موقع الهيئة الرسمي على شبكة اإلنترنت، وتقوم الع
اإلدارة القانونية بالهيئة بتجميع تلك القرارات وحفظها كجزء من السجل الوطني 

  .تم إعداده وفقا لالئحة التنفيذيةيلالتصاالت الذي 
 واألنظمة التي إجماالً إلى حقائق الموضوع،كتابيا وتشير ها  قراراتتصدر الهيئة  ٤-١٦

، وفي حالة رفض الطلب  يجب أن يشتمل القرار على اسباب عليهااستندت 
  .الرفض

 على تقوم بنشرهاالتي ويتم االحتفاظ بقرارات الهيئة لدى اإلدارة القانونية بالهيئة   ٥-١٦
   . بالتنسيق مع المختصين بالهيئةالفور



- ١٣ -  

أو بالموافقة  ،بصفة مؤقتة اًأن تصدر قرار –  ماإجراء أثناء -يجوز للهيئة   ٦-١٦
الوطني ة بشكل كلي أو جزئي، وذلك بناء على السجل نشودرفض المطالبة الم

الهيئة في إصدار  حقب اإلخالل، ويصدر بذلك قرار مؤقت دون لإلتصاالت
وعندما تصدر الهيئة قراراً مؤقتاً فيمكنها رها النهائي بعد استكمال اإلجراء، قرا

 ساري المفعول اعتبارا من تاريخ سريان القرار ئيقرارها النهاتجعل أن 
  .المؤقت

وفقاً للمادة الثامنة عشرة من بشأن االستدعاءات المقدمة قراراً   عادة الهيئةتصدر  ٧-١٦
جميع الوثائق ل إستالمهاخمسة أيام من ) ٥(خالل اإلجرائية هذه القواعد 
  .المتعلقة باالستدعاءوالمعلومات 

إكتمال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ) ٤٥(قرارها خالل ة عادالهيئة  تصدر  ٨-١٦
 عدم إمكانية إصدار القرار خالل تلك المدة، وفي حالة ،ألي إجراء إستالم الوثائق

بسبب أعباء العمل او ألية أسباب أخرى مقبولة، تقوم الهيئة بإخطار األطراف 
تأخر إصدار ب المشار إلهاخمسة وأربعين يوماً ) ٤٥(مدة الـالمسجلة خالل 

  .القرار
أو التزامات  تفرض شروطاً  أوتعطي إنصافاًأن  – في قرارها –يجوز للهيئة   ٩- ١٦ 

  .حسبما ترى ذلك ضرورياً لدعم أهداف أنظمة الهيئة
لطرف المسجل  ويجوز لتصبح قرارات الهيئة سارية المفعول فور صدروها،  ١٠-١٦

  .منهلتظلم اأو في القرار التقدم باستدعاء إلعادة النظر 
  

  إعادة النظر:  المادة السابعة عشرة

، أن يتقدم بطلب استدعاء يجوز للطرف المسجل الذي تأثر سلبياً بقرار الهيئة  ١-١٧
خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالن القرار ) ١٥( خالل إلعادة النظر في القرار

  .على موقع الهيئة الرسمي على شبكة اإلنترنت
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الجوهرية األسباب  ،الستدعاء إلعادة النظر في القراراطلب يجب أن يوضح   ٢-١٧
، إضافة  جوهرية حول صحة القراراًبأن هناك شكوكالطرف المسجل يعتقد التي 
، إعادة النظرتمكن الهيئة من التي المؤيدة  إرفاق جميع المعلومات والوثائق إلى

إلى األطراف  الوثائق المرفقة بهكافة االستدعاء وويجوز للهيئة إرسال نسخة من 
المحددة في المادة ) خمسة عشر يوماً(األخرى المسجلة خالل نفس الفترة الزمنية 

  .  من القواعد اإلجرائية هذه)١-١٧(
 ستدعاءطلب اإل على تقديم إجابة في اإلجراء  أخريجوز ألي طرف مسجل  ٣-١٧

 تسليم  إلى الهيئة، ويجوز للهيئةاإلجابة تقديم ويجب.  ارعادة النظر في القرإل
عشرة ) ١٠(االستدعاء خـالل طلب إلى الطرف المسجل الذي قـدم نسخة منه 

  .للطلبالهيئة استالم تاريخ ايام من 
االستدعاء إلعادة النظر، تقديم رده خالل طلب يجوز للطرف المسجل الذي قدم   ٤-١٧

 ألي إجابة من الطرف األخر وفقاً للمادة إستالمهعشرة أيام من تاريخ ) ١٠(
  .من القواعد اإلجرائية هذه) ٣-١٧(

  
   الزمنيةالفترة:  المادة الثامنة عشرة

  : الزمنيةالتفسيرية التالية عند حساب الفترةيتم تطبيق القواعد   ١-١٨
 .ال يتم حساب اليوم الذي يبدأ فيه سريان المدة الزمنية  )أ (

 الزمنية ما لم يتزامن مع يومي الخميس الفترةخر يوم في آيتم حساب  )ب (
ة أو العطالت الرسمية أو اليوم الذي يكون فيه مقر الهيئة الرسمي والجمع

 . الزمنية حتى نهاية يوم العمل التاليالفترةمغلقاً، وفي هذه الحالة، تمتد 

 ال يتم ،سبعة أيام) ٧( الزمنية المسموح بها أقل من الفترةعندما تكون   )ج (
من هذه التي تقع ضاحتساب أيام الخميس والجمعة والعطالت الرسمية، 

 .الفترة

في حالة تحديد الفترة الزمنية بموجب النظام، فيجب أن تكون الفترة الزمنية   )د (
 .وفقاً لما ورد في النظام
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 قبل الساعة ، يجب تسليمهاالوثيقة المقرر تسليمها إلى الهيئة في تاريخ محدد  ٢-١٨
  . بعد الظهر بتوقيت الرياض في ذلك التاريخالثالثة

 إلجراء عمـل    ا المسموح به  الفترة الزمنية  تمديد   –ثناء اإلجراء    ا –يجوز للهيئة     ٣-١٨
 .ما لم تكن تلك الفترة الزمنية محددة بموجب النظامما، 

  

   اإلجراءتحديد:  المادة التاسعة عشرة

  :يجوز للهيئة أثناء اإلجراء
  هذه التوجيهاتتقدموفي هذه الحالة ، إجراء ماإصدار توجيهات حول   )أ (

 .في حالة وجود اختالف بينهماجرائية، وذلك  هذه القواعد اإلعلى

 ةاإلجرائيقواعد الواردة في تغيير أو استكمال أو االستغناء عن أية أحكام   )ب (
مطلوبة وفقا ألنظمة ت التي تكون فيها تلك األحكام هذه، ماعدا الحاال

  .الهيئة
  

  إيقاف اإلجراء:  المادة العشرون

لمتطلبات القواعد اإلجرائية  جراءفي حالة عدم استجابة الطرف المسجل في اإل  
 أن تقتنع بأن الطرف إلىإيقاف اإلجراء فيجوز للهيئة  –أو قرار الهيئة هذه 

 مناسبةالمسجل قد قام باستيفاء تلك المتطلبات أو اتخذ أية خطوات أخرى تعتبرها 
  .في تلك الظروف

  

  األمور الشكليةالخلل في :   والعشرونةالمادة الحادي

األمور جراء وال يتم رفض أية مستندات بناء على وجود خلل في ال يبطل اإل  
لهذه جميع المتطلبات األساسية ب قد تم اإللتزامشريطة أن يكون  فقط، الشكلية
  . اإلجرائيةالقواعد
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  تعديل القواعد اإلجرائية:  المادة الثانية والعشرون

. ار من المحافظ عن طريق إصدار قرإاليتم تعديل هذه القواعد اإلجرائية ال   
صدار بإويجوز أن تقوم الهيئة، قبل إدخال أي تعديل على هذه القواعد اإلجرائية، 

المهتمين لتقديم مرئياتهم حول التعديالت  ألشخاصاللحصول على مرئيات طلب 
  .المقترحة

  
  مرئيات العمومطلب :  المادة الثالثة والعشرون

  .طلب أو موضوع علق بأيالعموم فيما يت طلب مرئياتيجوز للهيئة   ١-٢٣
الطلب أو فيجب عليها نشر تفاصيل ,  العمومطلب مرئياترغبة الهيئة في حالة   ٢-٢٣

  .الموضوع
من القواعد اإلجرائية هذه ستحتوي ) ٢- ٢٣(التفاصيل المنشورة بموجب المادة   ٣-٢٣

  :على أقل تقدير على ما يلي
 .اطبيعة الموضوع واألمور المطلوب تقديم المرئيات حوله  )أ (

  . بيان يوضح كيفية قيام شخص بتقديم مرئياته المتعلقة بالطلب أو الموضوع )ب (
 .الموعد النهائي الستالم المرئياتو )ج (
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  إجراءات وضع القواعد:  الفصل الثاني 
  

  اإلشعــــار:  المادة الرابعة والعشرون

  .إشعار وضع القواعد عن طريق اصدار تبدأ الهيئة إجراءيجب أن   ١-٢٤
  : في العادة على المعلومات التاليةشعاراإليشتمل ن يجب أ  ٢-٢٤

 .عنوان اإلجراء والرقم المخصص له  )أ (

 .وضع القواعدإجراء طبيعة وأهداف  )ب (

 .الموعد النهائي المحدد لكي يصبح شخص ما طرفاً مسجالً  )ج (

، ممسجلين بتقديم مرئياتهالغير  األشخاصبيان يوضح كيفية وموعد قيام و  )د (
من هذه ) ٢٣( العموم وفقا للمادة بطلب مرئياتفي حالة قيام الهيئة وذلك 

  .القواعد  اإلجرائية
  :أو يرفق به ما يلي شعاراإل يجوز أن يشتمل  ٣-٢٤

 كي يصبحوا أطرافاً مسجلة المرخص لهم واحد أو أكثر من بإلزامقرار   )أ (
 . في اإلجراءويشاركوا

ليصبحوا أطرافاً مسجلة ، من غير المرخص لهمشخص أو أكثر يشجع بيان  )ب (
 اهتمام باألمر، أو ألن المعلومات لديهم ويشاركوا في اإلجراء، وذلك إذا كان

 .تساعد الهيئةالتي في حوزتهم قد 

  للدراسة من قبل المطروحة المسائلقائمة باألسئلة المراد اإلجابة عليها أو   )ج (
  أطرافاًمن الذين لديهم الرغبة أو طلب منهم أن يكونواشخص أو أكثر 

 .م موعد لتقديم إجاباتهتحديد ، إضافة إلىمسجلة
ألطراف المسجلة في أنها تساعد اأية وثائق أخرى أو معلومات ترى الهيئة   )د (

  . مرئياتهمتكوين
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  المرئيات:  المادة الخامسة والعشرون

 التقدم بمرئياتهم ،اإلشعار المسجلة في اإلجراء الذي بدأ بصدور لألطراف يحق  
يجوز و وطبقاً لهذه القواعد اإلجرائية، راإلشعاخالل الزمن المحدد في  لهيئةل

، وطلب  األخرىالمرئيات إلى األطراف المسجلةهذه  نسخة من إرسالللهيئة 
  .الهيئةمدة تحددها تقديم ردودهم خالل 

  
  الردود:  المادة السادسة والعشرون

 التقدم بردودهم ،اإلشعاريحق لالطراف المسجلة في اإلجراء الذي بدأ بصدور   
ويتم ات األطراف المسجلة األخرى التي أرسلت لهم من قبل الهيئة، مرئيعلى 

القواعد  المحدد باألشعار ووفقاً لهذهتقديم الردود إلى الهيئة خالل الزمن 
  .اإلجرائية
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  اإلجراءات المتعلقة بأنواع معينة من التراخيص:    الفصل الثالث
  

   واإلجراءاتاإلشعار:  المادة السابعة والعشرون

 بأنواع معينة وتتعلق الهيئة أية إجراءات تعرض أمامق بنود هذا الفصل على تنطب ١-٢٧
  :ما يليبما في ذلك  ،من التراخيص

 تعتمد إلى أن إعادة تخصيص تراخيص الترقيمتعديل أو تعليق أو إلغاء أو   )أ (
 للترقيموطنية للترقيم أو وثيقة أخرى تحتوي على أسلوب الخطة ال الهيئة
  .جرائية لتراخيص الترقيمالقواعد اإلعلى مل تتش

 .وإعادة تخصيصهاأوإلغائها أوتعليقها أتراخيص األجهزة والمعدات تعديل   )ب (

طلبات مقدمي الخدمة بموجب الفقرة األولى من المادة الخامسة والعشرين   )ج (
 .من نظام االتصاالت المتعلقة بأحكام الموافقة على االندماج

ثانية من المادة الخامسة الطلبات المقدمة من أي شخص بموجب الفقرة ال  )د (
% ٥والعشرين من نظام االتصاالت المتعلقة بأحكام الموافقة على حيازة 

أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة آخر، أو نسبة مئوية تؤدي 
 .للوصول لمستوى مقدم خدمة مسيطر

 تراخيص االتصاالت الفردية التي ال إلعادة تخصيصالطلبات المقدمة   )هـ(
  .ص الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوالتشمل التراخي

 .الطلبات الخاصة بتراخيص استخدام الترددات  )و (

 أي إجراء ى ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية عل ٢-٢٧
 ):خيص الترقيماتر(من هذا الفصل ) ١-٢٧(من المـادة ) أ(يتعلـق بالفقرة 

 . المتعلقة بتراخيص الترقيم كتابةيجب أن يتم تقديم الطلبات  )أ (

عن طريق إشعار مناسب  أن تقوم الهيئة بتزويد األطراف المعنية يجب  )ب (
 إجراء تقوم به لتعديل أو تعليق أو إلغاء أو إعادة تخصيص تراخيص بأي
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لتقديم تحددها الهيئة الترقيم وأن تمنح تلك األطراف فرصة مناسبة 
 .مرئياتهم

راءات أخرى قد تراها مناسبة، شريطة أن يجوز للهيئة أن تضع أي إج  )ج (
لتوجيهات الكتابية األخرى تكون هذه اإلجراءات متفقة مع القرارات وا

 .للهيئة

 أي إجراء ى ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية عل ٣-٢٧
 األجهزةترخيص (من هذا الفصل ) ١-٢٧(من المـادة ) ب(يتعلـق بالفقرة 

  ):والمعدات
 .يجب أن تقدم الطلبات المتعلقة بتراخيص األجهزة والمعدات كتابة  )أ (

عن طريق إشعار مناسب يجب أن تقوم الهيئة بتزويد األطراف المعنية   )ب (
تراخيص األجهزة  إلغاء  إجراء تقوم به الهيئة به لتعديل أو تعليق أوبأي

 .والمعدات وأن تمنح تلك األطراف فرصة مناسبة لتقديم مرئياتهم

لهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراها مناسبة، شريطة أن يجوز ل  )ج (
تكون هذه اإلجراءات متفقة مع القرارات والتوجيهات الكتابية األخرى 

 .للهيئة

) ١-٢٧(من المادة ) هـ(، )د(، )ج(بما ورد في الفقرات اإلجراء  يتعلق عندما  ٤-٢٧
وما لم تقرر  ،) التراخيصالتنازل عناالندماج،حيازة األسهم،(من هذا الفصل 

فيجب أن يتم بدء اإلجراء من قبل الهيئة عن طريق إصدار الهيئة خالف ذلك، 
ويجب أن ,  باإلضافة إلى أي متطلبات مضمنة في هذه القواعد اإلجرائية،إشعار

مع أي من المتطلبات ذات الصلة بالالئحة التنفيذية لنظام يتالءم األشعار 
 .االتصاالت

 : على المعلومات التاليةدةعا اإلشعار يجب أن يشمل  ٥-٢٧

 .عنوان اإلجراء والرقم المخصص له  )أ (

 .اإلجراءمن هدف ال  )ب (
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 اإلجراء عندما يتعلقهوية األطراف المشتركة وطبيعة االقتراح، وذلك   )ج (
واحد أو أكثر من التراخيص، أو اندماج اثنين أو أكثر ل بإعادة التخصيص
 .من مقدمي الخدمة

ع األطراف المسجلة في اإلجراء التقيد الموعد النهائي الذي يتعين على جمي  )د (
 .به

 : أيضاً علىاإلشعار يجوز أن يشتمل  ٦-٢٧

المطلوب مناقشتها من قائمة باألسئلة المراد اإلجابة عليها أو المواضيع   )أ (
  النهائيموعدال أو أكثر من األطراف المسجلة، إضافة إلى قبل طرف

 .لهيئة اا حسبما تحددهىف أخراطرأ وألي للهيئة لتسليم إجاباتهم

 المسجلة أنها تساعد األطرافأية وثائق أخرى أو معلومات ترى الهيئة و  )ب (
 .للمشاركة في اإلجراء

من هذا ) ١- ٢٧(من المـادة ) و(بما ورد في الفقـرة اإلجراء  يتعـلق عندما ٧-٢٧
 تصدر وما لم تقرر الهيئة خالف ذلك،، )تراخيص استخدام الترددات(الفصل 

 بإدارة الخاصةاإلجراءات و، نظمتها ألدات وفقاًالهيئة تراخيص استخدام الترد
 .اعتمادها بعد الطيف الترددي
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  التعرفة اعتمادطلبات :    الفصل الرابع
  

 الطلبات العامة:  المادة الثامنة والعشرون

أو التعرفة المعدلة ،  الموافقة على التعرفة الجديدةطلباتبتقديم يختص هذا الفصل   
دمة من مقدمي الخدمة الشاملة، ومقدمي الخدمة المسيطرين، جداول التعرفة المقو

  .ومقدمي الخدمة اآلخرين، الذين قد تطلب منهم الهيئة ذلك
  

  التعرفةاعتماد طلبات :  المادة التاسعة والعشرون

 بطلب  أن يتقدم ،المطلوب منه تقديم التعرفة إلى الهيئةيجب على مقدم الخدمة   ١-٢٩
  .التعرفة المعدلةلهيئة على التعرفة الجديدة أو للحصول على موافقة من ا

  :يجب أن يستوفي طلب التعرفة ما يلي  ٢-٢٩
رها أن يوضح بجالء طبيعة التغيير المقترح أو التعرفة الجديدة وتأثي  )أ (

 .المتوقع على المستخدم العادي المتأثر بذلك الطلب

 توضيح التعرفة المقترحة المحددة أو جداول التعرفة، معتحديد أن يشمل   )ب (
 .استبدالهاحة على التعرفة الحالية والتي ينوي التغييرات المقتر

 تعرفة أو جداول تعرفة أخري، فإنه إلىتتضمن إشارة إذا كانت التعرفة   )ج (
 .يجب تضمين الطلب نسخة من كافة الوثائق المشار إليها

) ٣٠(أن تحتوي على تاريخ التطبيق المقترح، والذي يجب أن ال يقل عن   )د (
 .وماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة ما لم تقرر الهيئة خالف ذلكثالثين ي

 سواء في حالة تأثير تعديالت اتاإليرادعلى المتوقع  أن تتضمن التأثير )هـ(
  . أو عدمهاألسعار على حجم الطلب

مقارنة لألسعار مع الدول األخرى فيما يتعلق دراسات أن تتضمن   )و (
 .بالتعديالت المقترحة على التعرفة



- ٢٣ -  

إيضاح مدعم تكاليف تقديم الخدمة، أو تقديم عن معلومات  تتضمن أن  )ز (
عيد تكلفة تقديم باألسانيد المؤيدة يوضح أن العائد من التعرفة المقترحة سي

 .الخدمة

نها سوف أإرفاق نسخة من الوثائق المساندة التي يرى صاحب الطلب   )ح (
أساليب العمل تساعد الهيئة في البت في الطلب أو تلك الوثائق التي تتطلبها 

  .بالهيئة
 مصحوباً بما ، ذلك الطلباستالمها عندتقوم الهيئة بتخصيص رقم لطلب التعرفة   ٣-٢٩

 .لهذا األمرعندما يتطلب األمر دفع المقابل المالي يفيد سداد المقابل للطلب، وذلك 

 فيما يتعلق قرارهاإصدار قبل لهذا األمر العموم  مرئيات طلبيجوز للهيئة   ٤-٢٩
التسجيل ب شخص ما وتوجيهالعموم مرئيات طلب الهيئة ات التعرفة، وعند بطلب

 مسجالً طرفاًفي اإلجراء بغرض تقديم المرئيات، فإنه يجوز للشخص أن يصبح 
فيما يتعلق بطلب التعرفة خالل  وفقاً ألحكام هذا الفصل ،وان يقدم مرئياته للهيئة

ويد مقدم الخدمة بنسخة من ، ويجوز للهيئة تزالفترة المحددة من قبل الهيئة
  . خالل المدة التي تحددها الهيئةتقديم ردهوالطلب منه المرئيات التي استلمتها 

يقوم الطرف المسجل الذي يرغب في االعتراض على طلب الحفاظ على السرية   ٥-٢٩
بابداء ذلك في مرئياته، وتقوم الهيئة بإصدار قراراها بالفصل في الطلب وفقاً 

  .رائيةللقواعد اإلج
في حالة إصدار الهيئة قرارا يقضي بالكشف عن وثيقة تتضمن معلومات سرية،   ٦-٢٩

  .للقواعد اإلجرائيةفإنه يجب نشرها وفقاً 
عشرة أيام ) ١٠( فترة قدرهاعارض طلب السرية يمنح الطرف المسجل الذي   ٧-٢٩

لتقديم مرئيات إضافية حول طلب من تاريخ الكشف عن المعلومات السرية، 
ويجب أن تقتصر المرئيات اإلضافية فقط على تلك المهلة، لتعرفة، إذا طلب ا

ية والتي تم الكشف عنها ألول المعلومات التي كانت في السابق مصنفة بالسر
خالل  المرئيات اإلضافية إلى الهيئة ويجب أن يتم تقديم نسخة من تلك .مرة

  .الزمنية التي تحددهاالفترة 
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 مقدم الخدمة بنسخة من المرئيات اإلضافية، ويجب على مقدم يجوز للهيئة تزويد  ٨-٢٩
  .أيامعشرة ) ١٠(رده إلى الهيئة خالل الخدمة عقب تلقيه تلك المرئيات تقديم 

  
  تعديل الطلب:  المادة الثالثون

يجوز لمقدم الخدمة تعديل طلب التعرفة في أي وقت قبل أن تبت فيه الهيئة بشكل   ١-٣٠
  .نهائي

 طلب تعديل التعرفة مع المتطلبات المحددة لطلبات التعرفة يجب أن يتوافق ٢-٣٠
 الوقت المطلوب للبت في كامل طلب التعرفة، ءالموضحة في هذا الفصل، باستثنا

حيث يبدأ وقت البت النهائي في طلب التعرفة من تاريخ تقديم أخر تعديل إلى 
  .الهيئة

  
  اعداستخدام إجراءات وضع القو:  المادة الحادية والثالثون

 اًإشعارأن تصدر , بدأ استناداً على هذا الفصلجوز للهيئة، أثناء اإلجراء الذي ي  
 اإلشعاروفى حالة صدور . القواعد اإلجرائية هذهلما ورد في الفصل الثاني من  وفقا

فإن أحكام الفصل الثاني يجب أن تطبق محل أحكام هذا الفصل وذلك فيما يتعلق 
 .بإجراء طلب التعرفة

  
 البت في طلبات التعرفة:   الثانية والثالثونالمادة

  :تبت الهيئة في طلب التعرفة المقدم وفقاً لهذا الفصل بإصدار قرار بما يلي   ١-٣٢
ت عليها، مع  طلبات التعرفة كما هي أو بعد إدخال التعديالالموافقة على  )أ (

 .  الهيئةاهإصدار وإعالن التعرفة حسب ما اعتمدتتوجيه مقدم الخدمة ب

 .طلب التعرفةرفض   )ب (

 وطباعة التعرفة الجديدة أو المعدلة، تماماً حسبما كتابةعلى مقدم الخدمة يجب   ٢-٣٢
  .اعتمدتها الهيئة
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  نموذج التعرفة:  المادة الثالثة والثالثون

في ملفات ذات  جميع جداول التعرفة إلى الهيئةيجب على مقدمي الخدمة، تقديم   ١-٣٣
 إجراء التعديالت عن طريق ، حتى يمكنغير مثبته مع بعضها البعضأوراق 

ويجب وضع عالمات على الصفحات . استبدال الصفحات الموجودة بأخرى جديدة
 التاريخ المقترح للتعديل وكذلك التاريخ الذي قامت فيه الجديدة المعدلة مع إيضاح

  .الهيئة باعتماد التعديل
 التيرئيسية  منفصل لكل نوع من أنواع الخدمات العرفةيجب إعداد جدول ت ٢-٣٣

ويجب أن تشتمل كل صفحة من الجدول على اسم مقدم . يقدمها مقدم الخدمة
 .الخدمة

 وفقاً لقرارات الهيئة،  تحديث جداول التعرفة بصفة دائمةعلى مقدمي الخدمةيجب  ٣-٣٣
  . الموافق عليها والسارية المفعول تشتمل فقط على تلك التعرفةويجب أن 
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   والتوجيهاتالطلبات األخرى:  الفصل الخامس
  

  التوجيهات التي يتعين إصدارها والطلبات األخرى:  المادة الرابعة والثالثون

  : ما يليىما لم توجه الهيئة بخالف ذلك، فيجب أن تشتمل الطلبات األخرى عل  ١-٣٤
 .ة المطلوبات األخرىطبيعة القرار أو اإلجراءب بيان  )أ (

 معلومات أخرى مطلوبة الحقائق التي استند عليها مقدم الطلب، وأيةب بيان  )ب (
 .إلخطار الهيئة بطبيعة وهدف ونطاق الطلب

اسم وعنوان صاحب الطلب، أو اسم وعنوان الوكيل أو الشخص اآلخر ان   )ج (
كان الطلب قد تم تقديمه بواسطة وكيل أو شخص آخر نيابة عن صاحب 

 .الطلب

  .أي وثيقة يمكن أن تكون مفيدة في توضيح ودعم الطلب  )د (
في ل هذه  القواعد اإلجرائية على إجراءات يمكن اتباعها  في حالة عدم اشتما ٢-٣٤

  .بإصدار التوجيهات الالزمة في تلك الحالةلهيئة  افستقومموضوع معين، 
  
  
  


