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 8 من 1 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 
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 8 من 2 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

  املقدمة 1

عدد  بما يتوافق مع أن يتم تنظيم قطاع االتصاالتعلى االتصاالت )النظام(  نظام من الثالثة املادة نصت 1-1

 جماالت مجيع يف وتشجيعها والفعالة العادلة لمنافسةل املناسب املناخ إجياد" ،من األهداف ومن بينها

 ."االتصاالت

 هليئة جيوز ،(الالئحة) االتصاالت لنظام التنفيذية الالئحة من ةعشر الثانية املادةمن  األوىلللفقرة  وفقًا 1-2

 أهداف لتحقيق ؛الفردية الرتاخيص على معينة شروطا تفرض أن( اهليئة) املعلومات وتقنية االتصاالت

 احملاسبية لألغراض االتصاالت خدمات بني الفصل مستوى" الشروط هذه قائمة وتتضمن النظام،

 ."اهليئة تقرره حسبما والتنظيمية

 السيطرةاستخدام  إساءة من املسيطرين اخلدمة مقدمي ملنع التدخل للهيئة جيوز؛ باإلضافة إىل ذلك 1-3

الثانية  وفقا للمادة تنافسيةال غري املمارسات عنمل وكذلك ،الالئحة منوالثالثني احلادية  وفقا للمادة

 ،واليت من بينها ،نيالرابعة والثالثوفق ما ورد يف املادة  تنظيمية متطلبات وفرض الالئحة، من والثالثني

 . للهيئة دورية تقارير تقديم

 (1/1423) ذي الرقم املعلومات وتقنية االتصاالت هيئةإىل قرار  احلالية احملاسيب الفصل التزامات تستند 1-4

 (44/1425) الرقم اهليئة ذي بقرار املعتمدة احملاسيب الفصل سياسة وإىلهـ، 23/6/1423والتاريخ 

 .هـ10/4/1425 والتاريخ

االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة بشكل كبري  سوق تطور ؛بعاليةاملشار إليها منذ اعتماد التدابري  1-5

مت حتديث اإلطار القانوني فقد باإلضافة إىل ذلك، ويف مجيع قطاعات السوق.  بعد فتحه للمنافسة

 احملاسيب.فصل الفرض التزامات املتعلق ب

الصادر  االتصاالت قطاع يف والسيطرة األسواق لتحديدمن اإلطار التنظيمي  (2-5-2رقم ) لمادةوفقًا ل 1-6

 املتطلباتفرض بعض  للهيئة، جيوز هـ18/09/1431( وتاريخ 271/1431رقم )مبوجب القرار 

إلطار تصنيفه كمقدم خدمة مسيطر وفقُا ملا ورد يف ذلك اعلى مقدم اخلدمة الذي مت  التنظيمية

، تقديم احلسابات اليت تفصل التكاليف واليت من بينها، تلك املتطلبات التنظيميةوتشمل التنظيمي. 

 قدم اخلدمة املسيطر.ملاخلدمات اخلاضعة للتنظيم وغري اخلاضعة للتنظيم ب املتعلقة واإليرادات

 راصدإ  نتج عنها فيها األسواق والسيطرةدراسة شاملة جديدة بشأن حتديد  بإجراء مؤخرًااهليئة  قامت 1-7

، وفرض التزامات معينة لفصل احلسابات فيما يتعلق والسيطرةاألسواق  حتديدقرارات الحقة بشأن عدة 

 بالعديد من هذه األسواق.
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 8 من 3 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

ليحل حمل سياسة  احملاسيب، للفصل التنظيمي اإلطاربإحالل هذا اهليئة  ، قامتاآلنفة الذكر لألسباب 1-8

والتنظيمات  اململكة يف االتصاالتقطاع  أسواق تطورات متاشياُ مع هـ1425 عام الصادرةالفصل احملاسيب 

 ذات العالقة.األخرى 
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 8 من 4 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

 التعريفات 2

 هذه الوثيقة املعاني نفسها، اليت وردت يف نظام االتصاالت يف املستخدمة واملصطلحات يقصد بالعبارات 2-1

 .عند استخدامها يف هذا اإلطار التنظيمي التنفيذية والئحته

 املعاني املبينة أمامها، مامل يقتض السياق خالف ذلك: يكون للكلمات والعبارات التاليةوسوف   2-2

احملاسبية )مبا  واملعلومات البياناتتعين إعداد  "املنفصلة احلسابات"أو  "احملاسيب الفصل" 2-2-1

، ومبستوى من التفاصيل يسمح للهيئة اخلدماتبيف ذلك التكاليف واإليرادات( املتعلقة 

 ،التعامالت داخل الشركة وخارجهابالتدقيق يف مجيع  ؛ثالث تعينه اهليئةطرف لأو 

 . وضمان امتثال مقدم اخلدمة املصنف لاللتزامات التنظيمية ذات الصلة

 لتحدداليت تصدرها اهليئة والقواعد  اإلرشادات تعين "احملاسيب الفصلوقواعد  إرشادات" 2-2-2

 املتطلبات املفصلة لتنفيذ هذا اإلطار التنظيمي.

 .احملاسيب الفصل معلومات إصدارعلى قادر  نظام يعين "احملاسيب الفصل نظام" 2-2-3

 مت ،مرخص له يف اململكة العربية السعودية خدمة مقدم أي يعين "املصنف اخلدمة مقدم" 2-2-4

 .املنفصلة احلسابات إلعداد ؛اهليئة قبل من حتديده

 من مسيطر خدمة على أنه مقدم تصنيفه يتم خدمة مقدم أي هو "املسيطر اخلدمة مقدم" 2-2-5

 األسواق لتحديد التنظيمي اإلطار أو/و الالئحة من الرابع للفصل وفقًا ،اهليئة قبل

تاريخ الو (271/1431)رقم ذي ال اهليئة قرار مبوجب الصادر االتصاالت قطاع يف والسيطرة

  هـ.18/9/1431

 اخلدمة مقدم على اهليئة اليت تفرضها احملددة املتطلبات هي "التنظيمية املتطلبات" 2-2-6

 .السوق على سيطرته أثر ابطال أو ختفيف أو مراقبة أو ملواجهةاملسيطر؛ 

 التنظيمي اإلطار 3

 هلذا وفقًا "املصنف اخلدمة مقدم" على اهليئة قبل من املفروضة احملاسيب الفصل التزامات تهدف 3-1

 : يلي ما حتقيق من متكينهاأو أو مساعدتها هلا السماح  إىل التنظيمي اإلطار

من  املفروضة عليهباملتطلبات التنظيمية  بالتقيد "املصنف اخلدمة مقدم" قيام من التأكد 3-1-1

عدم التمييز واملوضوعية، والتسعري على األخرى املتعلقة بالتزاماته و/أو أي من  قبل اهليئة

 .اهليئة أنظمة وفقأساس التكلفة، والشفافية 
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 8 من 5 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

 .املطلوبة التفاصيل مبستوى "املصنف اخلدمة مقدم" وإيرادات تكاليف فهم 3-1-2

يكون ذلك مطلوًبا  حيثما اجلملة، البيع باحلصول على املدخالت الالزمة لتحديد أسعار  3-1-3

 اهليئة.مبوجب أي من أنظمة 

 من التنافسية األخرى غري املمارسات من ذلك غري أو السيطرة، استخدام إساءة حتديد ومنع 3-1-4

ضغط هامش املفرتس،  التسعريأو  املبالغ فيه، مثل التسعري املصنف اخلدمة مقدم قبل

 .غري التنافسيةبني اخلدمات املتبادلة والتعويضات السعر، 

 الشامل. الوصولحق تقييم التكاليف واإليرادات املتعلقة بتوفري اخلدمة الشاملة و 3-1-5

 .اهليئة ألنظمة وفقًا أخرى أهداف أية حتقيق ضمان 3-1-6

فإنه سيكون للهيئة  اهليئة وفقًا ألي من أنظمتها األخرى،وصالحيات  مبسؤولياتاإلخالل  دون 3-2

 أدناه فيما يتعلق بالفصل احملاسيب. املذكورةالصالحيات 

 اخلاصة التفصيلية املعلومات تقديم ،"املصنف اخلدمة مقدم" من اهليئة تطلب أن جيوز 3-2-1

هذه األسواق املصنف. واملتعلقة بكل سوق ذي صلة يعمل فيه مقدم اخلدمة بتكاليفه وإيراداته 

 يلي: ما قد تشمل

 كمقدمي خدمة مسيطرين.فيها؛  املصنفنيمقدمي اخلدمة  حتديداليت مت األسواق  .(أ

كمقدمي خدمة  املصنفني فيهااخلدمة  يمقدم حتديديتم اليت مل األسواق تلك  .(ب

اخلدمة  مقدمي، لضمان امتثال اهليئة، إذا كان ذلك ضروريا، يف رأي مسيطرين

على وجه . ويشمل ذلك اللتزاماتهم األخرى مبوجب هذا اإلطار التنظيمي املصنفني

 ما يلي: اخلصوص

 اخلاضعة وغري اخلاضعة األسواق يف املشرتكة للتكاليف الصحيح التوزيع 

  من قبل مقدم اخلدمة املصنف. للسيطرة

 مقدم وحدات إحدى بواسطة دماتاخل تقديم لتكلفة التحويل تسعري اتساق 

  له، تابعة أخرى وحدة اىل املصنف اخلدمة

  مقدممطابقة احلسابات املنفصلة مع أي بيانات مالية قانونية مدققة أعدها 

املعمول واألنظمة الوفاء بالتزاماته مبوجب التشريعات املصنف؛ بغرض اخلدمة 

 اململكة.بها يف 
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 8 من 6 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

 فيما تفصياًل أقل أوجمملة  بيانات تقديم املصنفني اخلدمة ملقدمي تسمح أن للهيئة جيوز 3-2-2

كمقدمي خدمة  فيها تصنيفهم يتم ومل فيها، يعملون اليت األسواق من بأي يتعلق

الوفاء بالتزاماتهم لقدرة اهليئة على التأكد من عائقًا  ذلك يشكل مل إذا مسيطرين،

 ذات الصلة. التنظيمية

 املتعلقة التفصيلية املعلومات تقديم املصنف، اخلدمة مقدم من اهليئة تطلب أن جيوز 3-2-3

 بالقدر وذلك ،بتكاليفه وإيراداته على مستوى خمتلف عن املستوى اخلاص بالسوق احملدد

اآلنفة ( 1-3) املادة رقم يف املذكورة التنظيمية األغراض لتحقيق املناسب أو الضروري

 : احلصر ال املثال سبيل على ذلك ويشملالذكر، 

 ؛ احملاسيب الفصل وقواعد إرشادات يف احملددة املعايري اليت تستويف( مستوى اخلدمات أ)

  .التابعةاملختلفة أو الشركات الوظيفية الوحدات  أو وحدات األعمال مستوى( ب)

املصنفني مقدمي اخلدمة  فيها على يتعنياليت  الدوريةد الفرتات يحتدجيب على اهليئة؛  3-2-4

 املصنف اخلدمة مقدم من اهليئة تطلب قد ؛ذلك على عالوةواملنفصلة.  إعداد احلسابات

 متطلبات كل وقت حبسب أي يف الصلة ذات املعلومات وتقديم املنفصلة، احلسابات إعداد

 .حالة

 لشروط احملاسيب املستوفية الفصل وثائق من معلومات أي مباشرة تنشر أن للهيئة جيوز 3-2-5

على وجه  ،بهدف ضمانوذلك  ؛الفصل احملاسيبإرشادات وقواعد  يف عليها املنصوص النشر

 .سريةاملصنفة ، محاية املعلومات التحديد

فشل مقدم نتيجة  تدابري أولية لتقليل التأثري على املنافسة وتطبق وز للهيئة أن تعتمدجي 3-2-6

، وارشادات أو تأخره يف االمتثال اللتزاماته مبوجب هذا اإلطار التنظيمي املصنفاخلدمة 

  على ما يلي: التدابري تلكقد تشمل ، على وجه اخلصوصولفصل احملاسيب. وقواعد ا

بتحديد هيكل التكلفة أو اهلوامش أو األسعار أو غريها من القيم ذات الصلة  اهليئة)أ( قيام 

أو  الدولية، استنادًا إىل املعلومات املتاحة أو املقارنة املصنفاملقدمة من قبل مقدم اخلدمة 

 معقواًل؛ و / أو اهليئةأي أساس آخر تعتربه 

 .املصنف)ب( حظر خدمات أو منتجات معينة يقدمها مقدم اخلدمة 

اهليئة  بصالحيات وسلطاتختل  أالجيب أعاله،  (6-2-3رقم ) لمادةل وفقًاأولية  تدابريأي  3-2-7

اخلدمة  مقدمالتزامات  اتفرض عقوبات أخرى ضد خمالفبشأن ، األخرى تهاوفقًا ألنظم

 .املصنف
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 8 من 7 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

ما  بشكل خاصو ؛املوضوعة "إرشادات وقواعد الفصل احملاسيب"وحتديث د يوحتدحيق للهيئة اعتماد  3-3

 يلي:

 ؛احملاسيبفصل الواهليكل العام لنظام  ،مبادئ الفصل احملاسيب السارية 3-3-1

 التكلفة، توزيع ومراحل ،التكلفة واإليرادات وأساس السارية، الطرق احملاسبية للتكلفة 3-3-2

  الصلة، ذات واملتطلبات واإليرادات،

 إعداد احلسابات املنفصلة؛ ؛على أساسها املستويات اليت جيب 3-3-3

اليت جيب فيها إعداد احلسابات املنفصلة واجلدول الزمين واإلجراءات  الزمنية الفرتات 3-3-4

 تها واملوافقة عليها؛املرتبطة بها لتقدميها ومراجع

البيانات واحلسابات والتقارير واألدلة والبيانات وأي مواد مرافقة جيب تضمينها يف وثائق  3-3-5

 ؛اهليئةالفصل احملاسيب اليت جيب تقدميها إىل 

 أو اإلشراف أو تفسري الفصل احملاسيب. مراقبةأي مسائل أخرى مرتبطة بتنفيذ أو  3-3-6

أن يلتزم بأحكام  عليه جيبفإنه ، اهليئةنظمة أل وفقًا املصنفمقدم اخلدمة  بالتزاماتاإلخالل دون  3-4

مع عدم اإلخالل بعمومية هذا االلتزام، ولفصل احملاسيب. اوقواعد وارشادات هذا اإلطار التنظيمي 

 اهليئة قبل من املطلوببالشكل  الوثائق تقديمبجيب أن يتضمن هذا على وجه اخلصوص، االلتزام 

، أو البيانات أو احلسابات هلاصاحبة امل وااليضاحاتأي حسابات منفصلة،  ،اليت حتددهايف املواعيد و

مع  واملتوافقةأعاله،  (1-3رقم ) ألغراض املادةاهليئة أو األدلة الداعمة، أو أي معلومات أخرى تطلبها 

 .لفصل احملاسيبوإرشادات وقواعد اهذا اإلطار التنظيمي 

واحلسابات املنفصلة ذات الصلة إلجراءات  ،املصنفاحملاسيب ملقدم اخلدمة  خيضع نظام الفصل 3-5

 :لفصل احملاسيبإرشادات وقواعد امبزيد من التفصيل يف الوارد على النحو احملدد واملراجعة التالية، 

، والذي من قبل اهليئة تعيينه يتم  خارجيمدقق  /جيب أن يتم مراجعتها من قبل مراجع  3-5-1

 الصلة. ذوبإعداد تقرير املراجعة جيب عليه القيام 

وفقا لإلجراءات  احملاسيبفصل الأو رفض وثائق  ،واملوافقة املشروطة ،جيوز للهيئة املوافقة 3-5-2

مقدمي إخطار  اهليئة؛جيب على . لفصل احملاسيبإرشادات وقواعد ايف والرتتيبات املذكورة 

الفصل احملاسيب )مبا يف  مستنداتدى كفاية فيما يتعلق مب هابقرار املصنفنياخلدمة 

، ونتائج الفصل احملاسيب والدراسات الفنية(. وفًقا لإلجراءات احملاسيبفصل الذلك دليل 

وافقة أو اهليئة إما باملقرار يكون قد  احملاسيب،لفصل ااملنصوص عليها يف إرشادات وقواعد 

اخلدمة مقدمي شروطة، جيب على يف حالة املوافقة املورفض. الشروطة أو املوافقة امل
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 8 من 8 صفحة      لفصل احملاسيبالتنظيمي ل اإلطار 

على  يتعنيفإنه ، يلي ذلك .اهليئةاليت تتطلبها  واالضافاتتنفيذ التعديالت  املصنفني

املوافقة أو والذي قد يكون إما ب، مرة أخرى هاقرارب املصنفنياخلدمة مقدمي إخطار  اهليئة

 رفض وثائق فصل احملاسبة

 قرار مبوجب الصادرة احملاسيب الفصل سياسة حملللفصل احملاسيب  التنظيمي اإلطار هذا حيل 3-6

  .هـ10/4/1425 والتاريخ( 44/1425) الرقم ذي اهليئة

 معايري أو تعليمات بأي يتعلق فيما املصنف، اخلدمة مقدم التزامات التنظيمي على اإلطار يؤثر هذا ال 3-7

 .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن صادرة تدقيق معايري أو حماسبية،

 

 

 السؤال األول: 

 اإلطار التنظيمي للفصل المحاسبي؟ هذا هل توافق على األحكام الواردة في

 .رأيكوتقديم أي معلومات تدعم  ،اومبرراتهنظرك  ةالرجاء شرح وجه


