
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2015لسنة  993قرار جملس الوزراء رقم 

بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات 2014لسنة  37  

 

 جمـــلس الـــــوزراء

 بعد االطالع على الدستور،  

12وعلى املرسوم األمريي رقم  لسنة   1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حلكومة  

 الكويت،  

30وعلى القانون رقم  لسنة   1964 بإنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له،     

37وعلى القانون رقم  لسنة   1964 املعدلة له،   يف شأن املناقصات العامة والقوانني   

31وعلى املرسوم بالقانون رقم  لسنة   1978 بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على  

   له،واحلساب اخلتامي والقوانني املعدلة  تنفيذها

15وعلى املرسوم بالقانون رقم  لسنة   1979 يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،     

23وعلى املرسوم بالقانون رقم  لسنة   1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له،    

116وعلى املرسوم بالقانون رقم  لسنة   1992 يف شأن التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات  

 فيها،   والتفويض

37وعلى القانون رقم  لسنة   2014 ات،  بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلوم   

4وعلى املرسوم الصادر يف  إبريل   1979 يف شأن نظام اخلدمة املدنية واملراسيم املعدلة له،     

12وعلى املرسوم الصادر يف  أغسطس   1986 يف شأن اختصاصات وزارة املواصالت،     

806وعلى قرار جملس الوزراء رقم  لسنة   2014 بتحديد الوزير املختص بهيئة تنظيم  

 املعلومات،   االتصاالت وتقنية

 وبناء على عرض وزير الدولة لشئون جملس الوزراء،  

 وبعد موافقة جملس الوزراء،  

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر: 



 
 

 
 مادة أوىل

املشار إليه واملرافقة  2014لسنة  37م يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رق

 نصوصها هلذا القرار

 

تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره  –كل فيما خيصه  –مادة ثانية على الوزراء 

 يف اجلريدة الرمسية 

 

 
 رئيس جملس الوزراء              

 جابر مبارك احلمد الصباح

 

 
يف:صــــــــــــــــــدر   

ه 1436رمضان  26  

املوافــــــــــــــــــق:   

م2015يوليو  13  

 

 
التنفيذيةالالئحة   

الفصل األول –بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات  2014لسنة  37للقانون رقم   

 اختصاصات رئيس جملس اإلدارة 

  (1) مادة

 

يتوىل رئيس جملس إدارة اهليئة إدارة أعماهلا وتصريف شئونها ومتثيلها يف عالقاتها بالغري 

 وأمام 

وله أن يتخذ ما يراه الزمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وعلى  القضاء،

 األخص ما يلي: 

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم خدمات شبكات مجيع االتصاالت يف دولة  -1

   .الكويت وفقًا للسياسة العامة اليت يضعها جملس اإلدارة

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم خدمات شبكات مجيع االتصاالت يف دولة  -2

 الكويت وفقًا للسياسة العامة اليت يضعها جملس اإلدارة.  



 
 

ئحة التفصيلية للمصطلحات الفنية املستخدمة يف قطاعي االتصاالت إصدار الال -3

وتقنية املعلومات وبيان مدلوالتها املعتمدة يف دولة الكويت، ومداومة حتديثها 

 سنويا، وذلك بعد اعتمادها من جملس اإلدارة ونشرها. 

 إصدار لوائح تنظيم قطاعي االتصاالت وتقنية املعلومات.  -4

إصدار قرار بتحديد اآلليات الالزمة إلدارة طيف الرتددات الراديوية ومراقبة  -5

التداخالت وجودة الطيف الرتددي وتنظيم استخدام مجيع الرتددات األرضية والبحرية 

واجلوية والفضائية وذلك وفقًا جلدول املخطط الوطين لتوزيع الرتددات وحتديثها الذي 

 يقره جملس اإلدارة. 

ار القواعد الفنية واملواصفات القياسية ألجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت إصد -6

الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات االتصاالت والصحة والسالمة 

 العامة والبيئة. 

إصدار املوافقات النوعية وتنظيم إدخال أجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت  -7

ستعماهلا واالحتفاظ واملتاجرة بها واختاذ اإلجراءات الطرفية إىل دولة الكويت وا

الالزمة ملراقبة استخدامها مبراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة 

 واجلهات األخرى 

حتديد اإلجراءات واآلليات الالزمة جلمع املعلومات املتعلقة بقطاعي االتصاالت  -8

منشورات وإرشادات املستخدمني، واعتماد الربامج وتقنية املعلومات، وإلصدار تقارير و

اإلعالمية الالزمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعني ومدى تأثريهما اإلجيابي 

 على التطور االقتصادي واالجتماعي يف دولة الكويت. 

وضع اآلليات الالزمة لتعقب مصدر أي موجات راديوية والتحقق من ترخيص ذلك  -9

 ن املساس بسرية الرسائل وفقًا للقانون. املصدر دو

إعداد تقرير سنوي يبني أنشطة اهليئة وإجنازاتها وأي متغريات يف السياسة  -10

العامة املقررة املتعلقة خبدمات االتصاالت وتقنية املعلومات وبيان اخلطط املستقبلية 

 للهيئة وعرضه على جملس اإلدارة ونشر هذا التقرير. 

اآلليات الالزمة ملراجعة وتقييم مدى احلاجة لتعديل مستوى إصدار قرار ب -11

التنظيم لكل خدمة من خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع 

مراعاة عوامل املنافسة شريطة أن تكون املراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة 

 حبثية.

ور السريع يف قطاعي االتصاالت اقرتاح مشروعات القوانني ملواكبة التط -12

وتقنية املعلومات ورفعها إىل جملس الوزراء عن طريق الوزير املختص بعد موافقة 

 جملس اإلدارة وإعداد األنظمة واللوائح ووضع التعليمات املتعلقة بها. 



 
 

اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بأحكام االتفاقيات الدولية  -13

ئية النافذة املتعلقة بقطاعي االتصاالت وتقنية املعلومات اليت تقرها واإلقليمية والثنا

 الدولة. 

إصدار قرار بالتحقيق يف الشكاوى واخلالفات اليت تنشأ بني املستخدمني  -14

 واملرخص هلم واليت حتال إىل اهليئة من أحد أو مجيع أطراف اخلالف. 

 االنرتنت. -ملعلومات العامليةاقرتاح معايري حل املنازعات املتعلقة بشبكة ا -15

اعتماد الشروط واملواصفات الفنية والتشغيلية املتعلقة باألمن الوطين  -16

 الواجب االلتزام بها. 

االجتماعات واملؤمترات والندوات وغريها من احملافل الدولية  اهليئة يفمتثيل  -17

رئاسة جلسات يئة. املتعلقة بشئون االتصاالت وتقنية املعلومات اليت ختتص بها اهل

 جملس اإلدارة ودعوته لالجتماع مرة على األقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك

أو بناًء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه وتعيني أمني سر اجمللس من بني موظفي 

 اإلدارة.اهليئة وذلك كله وفقًا ألحكام الئحة جملس 

خطارات أعضاء جملس اإلدارة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة إ فحص -18

مباشرة أو غري مباشرة هلم أو ألحد أقاربهم حتى الدرجة األوىل تتصل باالستثمار يف 

 لك.قطاعي االتصاالت أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم واختاذ ما يلزم حنو ذ

الرتخيص ملوظفي اهليئة القيام بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما مياثلها  -19

حلسابهم اخلاص أو حلساب الغري تتعلق بقطاع االتصاالت يف الدولة وخترج عن نطاق 

املهام والواجبات اليت يؤدونها للهيئة أو القيام مبثل ذلك العمل أو اخلدمة خالل سنة من 

 ئة.  تاريخ ترك العمل باهلي

إصدار املوافقة الالزمة للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصاالت مل تعلن  -20

 املواصفات اخلاصة بها وذلك وفقًا للقواعد اليت يضعها جملس اإلدارة. 

إصدار قرار بتنظيم آلية التحقيق يف الشكاوى اليت تقدم إىل اهليئة بوجود  -21

ص له واملستفيدين بشأن مستوى اخلدمة أو تقصري من املرخص له أو خالف بني املرخ

خمالفة شروط الرخصة وإجراءات حفظ الشكوى أو إخطار املرخص له بإزالة املخالفة 

 يومًا.  90خالل 

فحص ودراسة التقارير السنوية اليت يقدمها املرخص هلم ببيان اجلوانب  -22

املرخصة للمستفيدين  الفنية أو اإلدارية واملالية املتوفرة اليت تضمن تقديم اخلدمة

 باملستوى املطلوب وعرضها على جملس اإلدارة. 

إصدار القواعد واإلجراءات اليت جيب اتباعها عند تلقي املرخص له لشكاوى  -23

اإلزعاج وإجراءات التحقيق من هذه الشكاوى والقواعد الالزمة لتقليل اتصاالت اإلزعاج 

 العرض على جملس اإلدارة. بشكل عام وذلك باالتفاق مع املرخص له وبعد 



 
 

اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من مدى التزام املرخص له بشروط وأحكام  -24

 القانون. 

إصدار قرار بتشكيل جلنة أو أكثر من خارج اهليئة لفض املنازعات،  -25

تكون مهمتها الفصل يف مجيع املنازعات اليت تنشأ بني اهليئة وبني أي مشغل مرخص 

كما تفصل يف التظلمات اليت يتقدم بها املشغلون أو غريهم  أنفسهم،ني املشغلني أو ب له،

من قرارات وإجراءات اهليئة أو اليت هلا عالقة مباشرة بعملها، وذلك على النحو املقرر 

 من القانون.  55مبقتضى املادة 

ترشيح املوظفون الذين خيولون صفة الضبطية القضائية والعرض على  -26

 املختص إلصدار القرار الالزم طبقًا ألحكام القانون.  الوزير

إعداد الدراسات واالقرتاحات الالزمة لقيام جملس اإلدارة بتنفيذ  -27

( من القانون والعرض عليه وتنفيذ 8االختصاصات واملهام املنصوص عليها يف املادة )

 قراراته. 

صة علمية أو التعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخص -28

فنية أو قانونية لتنفيذ ما تسنده إليها اهليئة من مهامها وفقًا للقواعد واألحكام اليت 

 يضعها جملس إدارة اهليئة. 

إعداد الئحة شئون التوظف باهليئة املتضمنة قواعد تعيني املوظفني  -29

سائر الشئون وترقيتهم وتأديبهم ونظم مرتباتهم ومكافأتهم واملزايا العينية واملالية و

 الوظيفية لعرضها على جملس اإلدارة إلقرارها وإصدارها.  

 اقرتاح الئحة جملس اإلدارة وعرضها على اجمللس إلقرارها.   -30

إحالة املستخدمني للنيابة العامة حال ثبوت تعديهم على الرتددات دون  -31

 ترخيص. 

 جلهة املختصة.  إعداد مشروع الالئحة املالية للهيئة واعتمادها من ا -32
 

 

(2)مادة   

لرئيس جملس اإلدارة يف حالة ثبوت خمالفة ألحكام القانون أو الالئحة أو القرارات 

الصادرة تنفيذًا هلما اختاذ أحد اإلجراءات التالية أو كلها حبسب ما يتناسب وحجم 

 املخالفة: 

  يوم من تاريخ اإلنذار 30 املخالف إلزالة املخالفة خالل إنذار( أ

الرتخيص املمنوح للمرخص له ملدة ثالثة أشهر.  وقف( ب  

املخالفة على نفقة املخالف.  إزالة( ج  

اخلدمات املرخص بها للمخالف مبا ال جياوز خدمة واحدة يف كل خمالفة.  خفض( د  



 
 

له ملدة ال تتجاوز نصف مدة الرتخيص. مدة الرتخيص املمنوح للمرخص  خفض( هـ  

وحتصيل غرامة مالية مبا ال يتجاوز مليون دينار كوييت عن كل خمالفة.  تقرير( و  

على املعدات واألجهزة واآلالت املضبوطة وحتريزها حلني الفصل يف النزاع نهائيًا.  التحفظ( ز  

الرتخيص.  إلغاء( ح  

املخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكرب.  وال  وتضاعف الغرامة يف حالة التكرار أو يدفع

وما بعدها إال بعد موافقة  (د)توقع أي من اجلزاءات أو الغرامات املنصوص عليها يف البنود من 

 جملس اإلدارة. 

(3)مادة   

يتوىل رئيس اجمللس مباشرة االختصاصات اإلدارية والفنية واملالية للهيئة اليت تنص عليها 

وكذلك اللوائح واألنظمة والقرارات اليت تصدر تنفيذًا هلذا القانون وعلى  واللوائح،القوانني 

 وجه خاص : 

 أواًل: اختصاصات عامة 

  .إصدار القرارات التنظيمية لتوزيع العمل داخل اهليئة-

إصدار التعليمات والتعاميم الكفيلة بضمان تنفيذ أحكام ميزانية اهليئة وفقًا ألحكام -

  .القوانني واللوائح

علقة باهليئة وفقًا توقيع العقود اخلاصة بالتوريدات واألشغال العامة واالستشارات املت-

لألحكام والقواعد واإلجراءات اليت تتضمنها الئحة املشرتيات والتكليف باألعمال اليت 

   .يضعها جملس إدارة اهليئة مبراعاة مبادئ الشفافية والعالنية واملساواة

إصدار قرارات تشكيل اللجـان وفرق العمل اليت حيتاجها أداء اهليئة ملهامها، والتصديق على -

حماضر أعماهلا، وتقرير صرف البدالت أو املكافآت املستحقة عن حضور وأعمال هذه 

اللجان والفرق وللمستعان خبرباتهم من غري موظفي اهليئة، وكذلك التكليف بتأدية 

أعمال أو مهام تتعلق باهليئة يف داخل البالد أو خارجها وصرف البدالت واملكافآت 

   .لقواعد واألحكام اليت يضعها جملس اإلدارةاملستحقة عنها، وذلك كله وفقًا ل

   .اقرتاح اهليكل التنظيمي وتعديالته-

  :ثانيًا: يف خصوص شئون موظفي اهليئة

إصدار قرارات التعيني وإعادة التعيني والرتقية والنقل والندب واالستعانة باخلدمات داخل -

كفاءة وإجراء التسويات وتعديل اهليئة ومنها أو إليها، ومنح العالوات واعتماد تقييم ال

الوضع الوظيفي واعتماد املكافآت املالية مقابل اخلدمات واألعمال املمتازة وذلك كله وفقًا 

للنظام الوظيفي الذي يضعه جملس اإلدارة وذلك وفقًا لالئحة شئون التوظف اليت يضعها 

  .جملس اإلدارة



 
 

لتحقيق أو العتبـارات املصلحة العامة، اإلحالة إىل التحقيق، والوقف عن العمل ملصلحة ا-

  .وتوقيع اجلزاءات التأديبية وفقًا ألحكام الئحة شئون التوظف

اإلحالة إىل التقاعد وإنهاء اخلدمة والتثبيت واعتماد تقرير عدم الصالحية عن فرتة -

  .التجربة

 للوائح منح اإلجازات بكافة أنواعها سواء مبرتب كامل أو خمفض أو بدون مرتب وفقًا-

  .والنظم

  .اإلحالة إىل جهة التحقيق املختصة إذا اتضح من التحقيق وجود شبهة جرمية جزائية-

إصدار قرارات تغيري املسميات الوظيفية وقرارات شغل الوظائف القيادية واإلشرافية وما يف -

  .مستواها

  .اإلذن للموظف بتأدية أعمال للغري يف غري أوقات الدوام الرمسي-

  .توقيع العقود اخلاصة بالتعاقد مع املوظفني غري الكويتيني-

  .إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ قواعد وأحكام وضوابط وقت العمل الرمسي باهليئة-

اإلعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية املتطلبة للتعيني، بعد أخذ رأي اجلهة الطبية -

  .املختصة

ل وتدريب العاملني باهليئة مبا ميكنهم من أداء مهامهم وفقًا إصدار القواعد اخلاصة بتأهي-

   .للنظام الذي يضعه جملس اإلدارة

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

(4إجراءات تقييم األصول العقارية واملالية للهيئة مادة رقم )       

 
 

 ( من87)تلتزم اجلهة اليت تتولي تقييم األصول العقارية واملالية للهيئة وفقًا حلكم املادة 

االجراءات اآلتية:  القانون باتباع  

 حتديد كافة األصول واخلصوم ومجيع البيانات الالزمة لعملية التقييم.   -1

 إجراء حتليل للسوق للتعرف على مستويات العرض والطلب واملنافسة.  -2



 
 

حتليل شامل عن القيمة احلالية للتدفقات النقدية لوضع قيمة سوقية تقديم  -3

 لألصول واخلصوم.  

حتليل البيانات املالية التارخيية للحسابات اخلتامية وكشوف الدخل والتدفقات  -4

ومعدات  النمو،املالية أو االقتصادية املقررة كنسبة  باستخدام املؤشراتالنقدية وذلك 

 .  ومعدالت الفاعلية السيولة،الرحبية ونسب 

 حتديد كافة املصروفات املرتتبة على جتهيز األصول لالستخدام.  -5

تقييم األصول واخلصوم وقت إنشائها أو اكتسابها على أساس تكلفتها التارخيية  -6

 سواء كان سعر التكلفة أو السعر السوقي أو السعر العادي.  الشراء،وهي سعر 

ومبا يتوافق مع  الدولية،القيام بتقييم نهائي شامل لألصول واخلصوم وفقًا للمعايري  -7

 يف دولة الكويت.  احملاسبية املعتمدةالقواعد 

حساب اجلداول االستهالكية على املدى الطويل لكافة األصول بشتى أنواعها على  -8

 . نسبتها االستهالكيةأساس 

 
 
 

(5مادة رقم )  

 

 بوجه وتشمل للهيئة واملالية العينية األصول مجيع للتقييم اخلاضعة األصول تتضمن

  يلي ما خاص

 

  (.واملباني )األراضي العقارات -1

  .والتجهيزات الديكورات -2

  .واملركبات واملعدات األدوات -3

  .البضائع -4

  (.مدفوعات حساب – ودائع – جارية )حسابات النقدية األرصدة -5

 صناديق وحدات – االستثمار حصص – والصكوك السندات – )األسهم املالية األوراق -6

  (.االستثمار

 املستندية االعتمادات – الشيكات – ألمر السندات – )الكمبياالت التجارية األوراق -7

  الضمان( خطابات –

 )اآلجلة( املستقبلية احلقوق -8

  .املتكاملة والدوائر الصناعية والنماذج والتصاميم والرسوم االخرتاع براءات -9

  .التجارية والسمات واألمساء اخلدمة وعالمات التجارية العالمات -10

 .بيانات( قواعد – برامج – )األنظمة اآللي احلاسب مصنفات -11

 



 
 

 (6رقم ) ادةم

  .مالحظات من هلا يظهر ما وإبداء التقييم اجراءات حلضور تراه من تفوض أن ميكن للهيئة

 

 

 (7رقم ) مادة

 املربمة العقود يف احملدد املوعد يف مهمتها كامل بتنفيذ التقييم بها املنوط اجلهة تلتزم

 التأخري. حالة يف العقود هلذه وفقًا املقررة اجلزاءات وللهيئة توقيع معها،

 

 

 (8رقم ) مادة

تضع اجلهة املنوط بها التقييم تقريرًا مفصال عن أعماهلا باللغتني العربية واإلجنليزية 

وما قد تراه  الكوييت،وإجراءات التقييم ونتائج التقييم وقيمته بالدينار  شتماًل على أسسم

 .من التوصيات الالزمة يف هذا الشأن

 

 

 (9رقم ) مادة

تقدم اجلهة املنوط بها التقييم املشار إليه يف املادة السابقة إىل اهليئة اليت تقوم بعرضه على 

ليتوىل دراسته وإبداء مالحظاته علية متهيدًا لرفعه إىل جملس الوزراء  ديوان احملاسبة

 العتماده. 

 

 

 الفصل الثالث 

 األجـــور واإليـــرادات 

 (10رقم ) مادة

يئة من اخلدمات اليت يتوىل جملس إدارة اهليئة حتديد األجور واإليرادات اليت تتقاضاها اهل

وجه اخلصوص ما يلي:  ى تقدمها وعل  

: رسوم استعمال أطياف الرتددات ونطاقات األرقام واالنرتنت كاآلتي: أواًل  

اجلوية والفضائية.  أ)الرتددات  

الراديوية والالسلكية.  الرتددات)ب   

األرقام.  نطاقات)ج   

األنرتنت.  نطاقات)د   

 ثانيًا: العوائد املستحقة عن الرتاخيص املتعلقة بتقديم اخلدمات التالية: 

شبكة اتصاالت عامة.  إنشاء)أ   

أو إدارة شبكة اتصاالت عامة.  تشغيل)ب   

أو إدارة شبكة اتصاالت عامة افرتاضية.  تشغيل)ج   



 
 

خدمات اتصاالت عامة. تقديم)د   

اتصاالت ثابتة. و)بنيةخدمات اتصاالت عامة افرتاضية  تقديم)هـ    

اتصاالت ثابتة.  خدمة)ز   

خدمات االنرتنت.  تقديم)ح   

تشغيل بنية اتصاالت دولية. و إنشاء)ط   

خدمات االتصاالت الدولية الثابتة.  تقديم)ي   

وتشغيل بنية نفاذ دولية.  إنشاء)ك   

نفاذ دولية.  خدمات)ل   

على طائرة مسجلة  واستعمال حمطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو اقتناء)م 

الدولة.  يف  

لفاز وبث األقمار الصناعية وأجهزة االستقبال. إذاعية مبا فيها الراديو والت خدمات)ن   

حيدده جملس االدارة من نسبة مئوية من إمجالي العائدات السنوية على أي مشغل  ما)س 

املشار إليها.  من الرتاخيصألي   

تراخيص أخرى تطرحها اهليئة مستقبال.  ش)أي  

ثالث ًا: رسوم الربط البيين بني شبكات االتصاالت العامة اململوكة للقطاع اخلاص أو وزارة 

وربط أجهزة االتصاالت  االمنية،جهة حكومية أخرى عدا اجلهات  اي أواملواصالت 

 السلكية والالسلكية مع هذه الشبكات.

 رابعًا: مقابل االنتفاع بسعات التشغيل الدولية. 

مة مطابقة اهليئة ألجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت الطرفية خامسًا: مقابل خد

 الفنية اليت حتددها اهليئة. القياسية والقواعدللمواصفات 

حالة خمالفة  يفسادسًا: مقابل تولي اهليئة إدارة تشغيل شبكة االتصاالت املرخصة 

الرخصة أو امتناعه عن تقديم اخلدمة.  املرخص له شروط  

 سابعًا: جتديد الرتاخيص املشار إليها يف البنود السالفة. 

 ثامنًا: اإلعالن عن أي شيء مما ذكر.  

تاسعًا: أي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على املرخص له دفعها للهيئة 

خدمة تؤديها خالفًا ملا سلف.  انتفاعه بأيمقابل   

 

 

 (11رقم ) مادة

ة النظر يف فئات أسعار ما تقدمه من خدمات وذلك على ضوء مراجعتها للهيئة احلق يف إعاد

ال خيل بأحكام املنافسة.  للسوق ومبا  

 

 (12رقم ) مادة

يدخل يف إيرادات اهليئة ما يلي:  القانون،من  12مع مراعاة أحكام املادة   



 
 

أي خمالفة ألحكام قانون إنشاء اهليئة  يفحيدده جملس إدارة اهليئة من مقابل الصلح  أ)ما

قبل إحالتها إىل احملكمة  –) من القانون  80 حتى 67 عليها يف املواد(  باستثناء املنصوص –

عن مثلي الغرامة املقررة يف القانون.  ال يقلاملختصة وذلك مبا   

حتصله اهليئة من غرامات مالية أو تعويضات وفقًا للقانون  ما)ب   

يُقضى به من تعويض للهيئة مقابل ما فاتها من رسوم عن االنتفاع باخلدمات ما  قيمة)ج 

من القانون دون ترخيص.  75،74 املادتني الواردة يف  

حيدده جملس الوزراء من موارد.   ما)د   

اهلبات والتربعات اليت يوافق عليها جملس الوزراء بناء على اقرتاح جملس إدارة اهليئة.  )هـ   

 

 الفصل الرابع 

 قواعد ومبادئ الربط البيين

 (13رقم ) مادة

جيب على مقدم خدمة االتصاالت عند تلقيه طلبًا مكتوبًا من مقدم خدمة آخر الدخول 

نية للوصول إىل اتفاقية ربط اتصال بيين بغرض:  مفاوضات حبسنمعه يف   

أو االبقاء على ربط شبكيت اتصاالت كال الطرفني يف نقاط اتصال حمددة.  الربط)أ   

الوصول إىل مرافق االتصاالت إذا كان طلب الوصول إليها معقواًل حتى يتمكن  توفري)ب 

هلم من توفري خدمات االتصاالت ملستخدميهم.  اخلدمة املرخصمقدمو   

 

 

 (14رقم ) مادة

 تعترب التصرفات أو املمارسات التالية على وجه خاص خمالفة حلسن النية يف التفاوض: 

حل اخلالفات.  يفأو تأخري املفاوضات او املماطلة  إعاقة)أ   

تقديم معلومات ضرورية عن االتصاالت أو مرافق االتصاالت اخلاصة بأحد مقدمي  رفض)ب 

. لرتتيبات ربط االتصال البيين اخلدمة والالزمة  

أو الضغط على أحد األطراف للوصول إىل اتفاق مل يكن ليوافق عليه لوال  التدليس)ج 

الضغط.  التدليس أوحدوث هذا   

مقدم خدمة آخر توقيع اتفاقية عدم إفشاء متنعه من تقديم أية معلومات تطلبها  إلزام)د 

 اهليئة. 

 

 

 

 (15رقم ) مادة

يومًا من تاريخ الطلب املقدم له من مرخص آخر بأن يعقد معه  60 يلتزم املرخص له خالل

حدود الضوابط املنصوص عليها بالالئحة وذلك لربط أنظمة املرخص له اآلخر  اتفاقًا يف

نقاط ربط مالئمه فنيًا، وتوفري خدمات االتصاالت األخرى اليت تعد  باألنظمة املرخصة يف



 
 

ويف حالـة  ملشرتكيه،خدمات االتصاالت  يوفر ضرورية للمشغل املرخص له اآلخر لكي

يعرض ذو الشأن األمر على اهليئة  احملددة،عــدم توصل الطرفني إىل اتفاق خالل املهلة 

  .للتدخل للوساطة أو التحكيم

 

 

 (16رقم ) مادة

يراعى يف اتفاقيات الربط البيين توافر الشفافية واملوضوعية ومعقولية الشروط وأخصها ما 

 يلي: 

تتيح اتفاقية الربط البيين إمكانية التأكد من أن أي خدمة اتصاالت تصدر من نظام  أن)أ 

ملرخص له موفر للربط البيين سيكون من املمكن إنهاء توصيلها عند أي نقطة  اتصاالت تابع

ألي مرخص آخر خبدمات االتصاالت.  نظام االتصاالت التابع يف  

مة االتصاالت واضحًا دون أي عائق لكل من يكون إرسال املكاملات عرب وخالل أنظ أن)ب 

والطرف املستلم.   الطرف املتصل  

تكون األنظمة املستخدمة يف الربط البيين بسعات تشغيلية كافية تسمح بنقل  أن)ج 

أنظمة االتصاالت اليت يتم ربطها بينيًا.  اإلشارات بكفاءة بني  

الطريقة املطلوبة إلنشاء وصيانة التوصيالت وسعة اإلرسال الضرورية اليت تسمح  بيان)د 

فعال وأن تكون مرضية للطرفني.  بربط بيين  

عدد نقاط التوصيل املطلوبة إلمتام الربط.  بيان)هـ   

بيان التواريخ واملدد املطلوبة للربط البيين.و)  

مبا يف ذلك ودون حصر املكاتب الرئيسية  االتصاالت،بإتاحة الوصول إىل مرافق  )االلتزام ز

واألبراج واألنابيب واألعمــدة وخطوط املشرتك  السارياتمواقع  للمعدات، مواقع أخرىوأي 

بهدف متكني  معقولة،كلما كان ذلك مطلوباً بصورة  األرض،سطح  املوجودة حتتواملرافق 

 رة. لعمالئهم بصورة ميس خدمات االتصاالتمقدمي اخلدمة من تقديم 
باحملافظة على مستويات جودة اخلدمة وتوفري معاجلة ما قد يصادفها من  االلتزام)ح 

خدمة مقبولة للطرفني.  للوفاء مبستوىمعوقات   

 أجور الربط وشروط دفعها. حتديد)ط 

 

 

 

 (17رقم ) مادة

ال جيوز أن تتضمن اتفاقيات الربط البيين سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة أي 

 مما يلي: 

توفري خدمة من خدمات االتصاالت أو الربط البيين من قبل املرخص له اليت يكون  منع)أ 

توفريها.  قادرًا على  



 
 

أية مبالغ مالية خالف املقابل املالي للربط املعتمد أو ترتيب أية أعباء إضافية  اقتضاء)ب 

مبمارسة أي حقوق أو امتيازات ممنوحة له مبوجب القانون أو أي من  هشخص لقيامعلى أي 

 الرتاخيص الصادرة. 

تعديل اتفاقية ربط االتصال البيين وفق التغيريات اليت قد تطرأ على اإلرشادات  حظر)ج 

عن اهليئة.  راليت تصدواألوامر   
 

 

 (18رقم ) مادة

 عليها،ال تكون اتفاقية الربط البيين نافــذة املفعـول إال بعد عرضها على اهليئة وموافقتها 

وختطر  عليها،قرارها خالل عشرين يومًا من تاريخ عرض االتفاقية  ةتصدر اهليئوجيب أن 

  الرفض.حالة  يفمسببًا  به طرفيها كتابة على أن يكون

 

 

 (19رقم ) مادة

يلتزم املرخص له بأي قرارات أو تعليمات تصدرها اهليئة بشأن مشاركة املرخص هلم 

 تسهيالت أو بنية حتتية فيما يتصل بشبكة اتصاالت عامة. اآلخرين يف أي

 

 

 (20رقم ) مادة

 يلتزم املرخص له يف حتديد أسعار الربط البيين مبا يلي:

تكون أسعار خدمة الربط البيين معقولة وبدون متييز بني املتقدمني بعد حساب  أن)أ 

بالربط مع مراعاة األسعار التشجيعية ومدتها اليت حتددها  ةاألنظمة املتعلقتكاليف 

املرخص له اآلخر الذي يطلب الربط البيين  ليتم حتمي اجلديد، والاهليئة بالنسبة للمشغل 

ق ال حيتاجها. دفع مقابل خدمات أو مراف  

يؤخذ بعني االعتبار االستخدام النسيب ألجهزة ومعدات كل طرف من األطراف  أن)ب 

عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب األنظمة اململوكة  طهذا الرباملشرتكة يف 

 لألطراف. 

اهليئة مقدمًا باألسعار مع االلتزام مبا تسفر عنه مراجعتها للسوق.  إخطار)ج   

 

 

 (21رقم ) دةما

جيب على كل مشغل مهيمن إعداد عرض مرجعي لتوفري ربط اتصال بيين لشبكة 

الوصول ملرافق اتصاالته ألي مرخص له واعتماده من  قوكذل كحاتصاالت تابعة له 

االتصال البيين.  طبإرشادات رباهليئة خالل الفرتة الزمنية احملددة   

 

 



 
 

 (22رقم ) مادة

 يشرتط يف العرض املرجعي املشار إليه يف املادة السابقة ما يلي: 

يكون متوافقًا مع أحدث إصدار إلرشادات ربط االتصال البيين والوصول إىل املرافق قبل  أ)أن

مبا يف ذلك اإلرشادات املتعلقة باملقابل املالي:  ضتاريخ العر  

يتضمن قائمة كاملة باخلدمات القياسية اليت يتم توفريها ملقدمي اخلدمة مبا يف  ب)أن

خدمة واألجزاء األساسية هلا.  لاملالي لكذلك املقابل   

يتضمن بيانًا حبق الوصول وخدمات ربط االتصال البيين اليت سيتم توفريها مبا يف ذلك  ج)أن

تاحة للمرخص هلم اآلخرين عند الطلب إىل نقاط الشبكة الطرفية امل ةنقاط إضافيتوفري 

وشروط ذلك.  ةعلى التكلفوذلك وفقًا ألسعار مبنية   

 

 

 

 (23رقم ) مادة

 يلتزم املرخص له املهيمن بنشر العرض املرجعي على النحو التالي: 

مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اعتماده مع االفصاح  يفالعرض على موقعه االلكرتوني  نشر)أ 

وتفاصيل املقابل املالي لربط االتصال البيين واملعلومات املطلوب االفصاح عنها  طبنود وشروعن 

تقررها اهليئة.  لإلرشادات اليتوفقًا   

مع اهليئة لنشره على موقعها االلكرتوني يف مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ  التنسيق)ب 

 اعتماده. 

نسخة منه يف مقر مكاتب أعماله الرئيسية للكافة.  توفري)ج   

أي مقدم خدمة آخر بنسخة من العرض عند طلبه. تزويد)د   

 

 

 

 (24رقم ) مادة

إذا مل يقم مقدم اخلدمة املهمني بتقديم العرض املرجعي للهيئة خالل املدة الزمنية احملددة 

تكلفه بتبين عرض مرجعي للربط البيين تعده من قبلها.  جاز للهيئة أن  

 

 

 (25رقم ) مادة

يشرتط فيما يقدمه املشغل املهيمن من عروض اتفاقيات ربط االتصال البيين والوصول إىل 

: يما يلاملرافق   

تكون متوافقة مع العرض املرجعي املعتمد.  أن)أ   

تتسم بالشفافية واملوضوعية ومتوافقة مع أنظمة اهليئة.  أن)ب   

تكون مستوفية لكافة املعلومات عن جودة ربط االتصال البيين وخدمات الوصول.  أن)ج   

 



 
 

 

 

 (26رقم ) مادة

المرافق للقانون أو لهذه الالئحة كلفت  إلىإذا رأت الهيئة مخالفة اتفاقية الربط البيني والوصول 
  . اأطرافها بتعديله

 
 

 

 (27رقم ) مادة

 يلتزم املشغل املهيمن مبا يلي:

يقوم عند الطلب بتوفري كافة املعلومات واملواصفات الضرورية ملقدمي اخلدمة  أن)أ 

احلصول على ربط االتصال البيين أو حق الوصول إىل املرافق.  نالذين يطلبواملرخص هلم   

النفاذ إىل عناصر الشبكة بشروط وأسعار مبنية على التكلفة وغري متييزية  عرض)ب 

 وتتسم بالشفافية. 

خدمات الدوائر املؤجرة وفقًا لشروط عادلة وبناء على أسعار معقولة وغري  تقديم)ج 

إىل أغراض تقديم خدمات اتصاالت عامة وجب أن تكون وفقًا  مكانت تتقدوإذا  متييزية،

. لوسعة التشغيلى التكلفة ألسعار مبنية ع  

يوفر للمرخص هلم اآلخرين إمكانية النفاذ إىل األعمدة واألنابيب والقنوات ومواقع  أن)د 

أو يسيطر عليها واليت تكون ضرورية للربط البيين وفقًا لشروط عادلة  االيت ميلكهاألجهزة 

متييزية وتتسم بالشفافية.  التكلفة وغري علىوأسعار مبنية   

الربط البيين والوصول إىل املرافق جلميع مقدمي اخلدمة بذات الشروط واجلودة  تقديم)هـ 

لعمليات خدمة االتصاالت اخلاصة به أو بأي من التابعني له.   االيت يقدمهاملماثلة   

 

 

 (28رقم ) مادة

جيب على املشغل املهيمن توفري املشاركة يف مواقع حمطات إرساء الكوابل البحرية 

هلم اآلخرين وفقًا للوائح واإلرشادات اليت تصدرها اهليئة.  صإىل املرخالدولية والربية   

 

 

 (29رقم ) مادة

يلتزم املرخص له باللوائح واالرشادات والقواعد واملواصفات الفنية اليت تصدرها اهليئة بغرض 

التشغيلي لألنظمة واخلدمات املرخصة مع أنظمة وخدمات االتصاالت  قضمان التواف

بشكل مالئم فنيًا واقتصاديا.  نمرخصني آخرياملقدمة من قبل   

 

 

 



 
 

 الفصل اخلامس 

 أحكــــام املنـــافسـة

 (30رقم ) مادة

حيظر االتفاق أو التنسيق بني أحد املرخص هلم وآخرين بهدف منع املنافسة يف السوق أو 

يف أي نشاط جتاري يتعلق بقطاع االتصاالت يف الدولة وذلك لتحقيق  اأو تشويههاحلد منها 

 أي من األمور التالية فيسوق االتصاالت: 

ا وذلك بالرفع أو اخلفض أو يف أسعار السلع واخلدمات حمل التعامل أو شروطه التأثري)أ 

باملعامالت الصورية أو الوهمية أو أية صور أخرى مما يتعارض مع آليات السوق  بالتثبيت أو

باملنافسني اآلخرين.  بغرض اإلضرار  

املسبق للشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل يف سوق االتصاالت.  االختيار)ب   

أساس من املناطق اجلغرافية أو مراكز التوزيع أو  أسواق االتصاالت أو توزيعها على اقتسام)ج 

العمالء أو اخلدمة أو املواسم أو الفرتات الزمنية بقصد اإلضرار باملنافسة.  نوعيه  

استعمال املرخص له سواء كان مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين لوضع مهيمن يف  إساءة)د 

جلزء رئيسي منه على حنو حيول بدرجة ملموسة دون املنافسة أو حيد منها  السوق أو

 بشكل غري منصف.  

أي اتفاق أو الدخول مع أي شخص آخر يف أية ترتيبات أو تفاهمات أو ممارسات أو  إبرام)هـ 

إمكانيات يكون من شأنها احليلولة بدرجة ملموسة دون املنافسة يف السوق أو احلد  منح

 منها أو تشويهها. 

أو دمج أو  تاندماجياتغيريات غري تنافسية يف هيكل السوق وبوجه خاص إقامة  و)إحداث

إدارة شخصني أو أكثر على حنو يؤدي إىل السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة  اجلمع بني

وق االتصاالت.  على س  

أو منع مقدم خدمة آخر من استخدام ما حيتاجه من مرافق أو مواد نادرة اكتسبها  حرمان)ز 

 املشغل.

تصرف أو نشاط آخر تراه اهليئة مؤثرًا أو حيتمل أن يؤثر بشكل جوهري يف احلد من  أي)ح 

 اإلضرار بها يف أي من أسواق االتصاالت. املنافسة أو

 

 

 (31رقم ) مادة

 

ال يسري احلظر املنصوص عليه يف املادة السابقة على أي فعل أو امتناع من شأنه أن حيد من 

كان يرتتب عليه توفري أي سلع أو خدمات يف سوق االتصاالت بصورة أفضل أو  ااملنافسة إذ

االقتصادي يف الدولة مبا حيقق منافع حمددة وواضحة للمستهلك  تعزيز التطور التقين أو

حلد من املنافسةتفوق آثار ا  

 
 

 

 (32رقم ) مادة



 
 

 تعترب أنواع التصرفات واألنشطة التالية مبثابة سوء استخدام مقدم اخلدمة لوضعه املهيمن: 

عن تزويد منافس مبرافق أساسية خالل فرتة زمنية معقولة، عقب تلقي مقدم  التقاعس)أ 

 طلبًا بذلك، وبشروط معقولة وميسرة، شريطة توفر هذه املرافق لديه.  اخلدمة املهيمن

يف إعطاء حق الوصول، أو ربط االتصال البيين أو أي خدمات أو مرافق أخرى  التمييز)ب 

، ما مل تكن هناك مربرات موضوعية قائمة على أساس االختالف يف نخدمة آخريملقدمي 

أو النقص يف املرافق أو املوارد املتاحة.  ظروف توفري أي منها، مبا فيذلك التكلفة  

مقدم اخلدمة املهيمن للحصول على السلعة أو اخلدمة قبول املنافس سلعة أو  اشرتاط)ج 

. اال حيتاجهخدمة أخرى   

سلع أو خدمات بأسعار أقل من متوسط التكاليف التزايدية على املدى البعيد أو  تقديم)د 

دة من قبل اهليئة بقصد اإلضرار باملنافسني. قياسية أخرى حمد أي معايري تكلفة  

املالي املتبادل من خدمة إىل خدمة أخرى تنافسية والذي يهدف إىل التأثري على  الدعم)هـ 

 احلد منها باستثناء احلالة اليت يكون فيها الدعم مبوافقة اهليئة.   املنافسة أو

يف االستجابة اللتزامات ربط االتصاالت البيين اخلاصة مبقدم اخلدمة املهيمن  و)التقاعس

 الفصل الرابع من هذه الالئحة.  املبينة يف

من التصرفات التالية واليت من شأنها إعاقة أو منع دخول املنافس أو توسعه يف السوق:  أي)ز   

قيام مقدم اخلدمة املهيمن بتخفيض أسعاره اإلفرادية عن العرض املرجعي املعتمد من  -1

بهدف تقليل هامش الربح املتاح ملنافس حيتاج إىل خدمات باجلملة من  اهليئة، وذلك

ألسعار اجلملة لتلك اخلدمات اليت حيتاجها منه ذلك  مقدم اخلدمة املهيمن، أو بزيادته

 يتنافسان فيها.  املنافس يف األسواق اليت

تبين مواصفات فنية لشبكاته أو أنظمته، متنع أو تعيق التشغيل املتبادل مع شبكة أو  -2

 نظام املنافس. 

التقاعس عن تزويد مقدمي اخلدمة اآلخرين مبجرد الطلب باملعلومات الفنية املتعلقة  -3

الصلة باخلدمات  األساسية، واملواصفات الفنية أو املعلومات التجارية األخرى ذات باملرافق

 اليت يقدمونها. 

استخدام معلومات متحصل عليها من املنافسني، عن طريق ربط االتصال البيين أو تقديم  -4

 االضرار باملنافسة.  هلم، بغرضخدماته 

 
 

 

 (33رقم ) مادة
 الفصل السادس

 جلنة فـض املنــازعات 
املنازعات والفصل يف يشكل رئيس اجمللس جلنة أو أكثر من خارج اهليئة لفض 

يرشحه اجمللس  -مستشار من رجال القضاء أو الفتوى والتشريع  التظلمات تكون برئاسة

وعضوية عدد حيدده رئيس  -والتشريع حسب األحوال  األعلى للقضاء أو رئيس الفتوى

 اجمللس من ذوي اخلربة واالختصاص. 



 
 

  مخسة.ويكون تشكيل اللجنة فرديًا وال يزيد على 

ويلحق باللجنة أمني سر يندبه رئيس اجمللس من بني موظفي اهليئة يتوىل األعمال 

به اللجنة من قرارات.  هما تكلفاإلدارية وتنفيذ   

 

 

 (34رقم ) مادة

 متارس اللجنة مهمتها وفق القواعد واالجراءات التالية: 

 التظلمات، سجل تقيــد به ما يرد إىل اللجنة من صحف املنازعات وآخر لقيد خيصص)أ 

 الشأن برقم القيد وتارخيه.  وخيطر صاحب

أن يقدم التظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء املتظلم منه.  جيب)ب   

أن تشتمل صحيفة املنازعة أو التظلم على البيانات التالية:  جيب)ج   

وعنوان كل  األحوال،اسم املدعى أو املتظلم واسم املدعى عليه أو املتظلم ضده وصفته حسب 

شاماًل بيانات الرقم املدني واهلاتف والفاكس والربيد االلكرتوني أو أي وسيلة  منهما

 اإلعالن عليها.  الكرتونية معتمدة يرغب يف

االجراء املتظلم منه وتاريخ إخطار  ورقم وتاريخ صدور القرار أو التظلم،موضوع املنازعة أو 

ويرفق  وطلباته، املتظلم،واألسباب اليت يستند إليها املدعي أو  األحوال،حسب  املتظلم به

 املؤيدة.  بالصحيفة املستندات

خالل  –أمني السر صحيفة املنازعة على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظرها  يعرض)د 

خيطر املدعى عليه بأي من  )كما /للبند( جخيطر بها املدعي وفقا  –األكثر  أسبوعني على

وله إىل ما قبل هذا التاريخ بأسبوع أن يقدم  اجللسة،وتاريخ  الطرق السابقة بالصحيفة

 مذكرة بدفاعه. 

أمني السر على رئيس اجمللس صحيفة التظلم للتأشري بفحصها وإعداد الرد الالزم  يعرض)هــ 

املستندات يف خالل أسبوعني وتسليمه إىل أمني السر ليعرض التظلم مشفوعًا برد ب واملؤيد

على رئيس اللجنة الذي يعرضه بدوره على اللجنة إلصدار القرار املناسب  اهليئة واملستندات

وهلا مساع أقوال شأنه،يف   املتظلم أو من تراه قبل البت يف التظلم.  

نة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن املنازعات لذوي الشأن احلضور أمام اللج و)جيوز

وتقديم املستندات املؤيدة.  املنظورة أمامها،  

 

 

 
 (35رقم ) مادة

جيب على اللجنة بكامل تشكيلها أن تفصل فيما يعرض عليها من منازعة أو تظلم بقرار 

وختطر اللجنة ذوي الشأن  التظلم،من تاريخ تقديم صحيفة املنازعة أو  مسبب خالل شهر

تاريخ صدره. بقرارها مسببًا خالل أسبوع من  

 تاريخ صدوره.  

 



 
 

 

 (36رقم ) مادة

وتكون قراراتها نهائية.  اآلراء،وتصدر قراراتها بأغلبية  سرية،تكون مداوالت اللجنة   

 

 

 

 (37رقم ) مادة

املختصة باهليئة أن تعد يف حالة الطعن يف قرارات اللجنة أمام القضاء جيب على اإلدارة 

موضوع املنازعة أو التظلم يعرض على رئيس اجمللس العتماده قبل تقدميه  تقريرًا فنيًا يف

 إىل احملكمة املختصة. 

 
 

 

 الفصل السابع 

 أحكــام ختـامية

 (38رقم ) مادة

 يصدر رئيس جملس اإلدارة القرارات والقواعد واألوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام

 هذه الالئحة.

 

 

 

 (39رقم ) مادة

جيب على املرخص هلم ومستخدمي اخلدمة االلتزام بالقانون وهذه الالئحة وأحكام 

ملمنوحة هلم ومجيع اللوائح والقرارات والقواعد واإلخطارات الصادرة بناًء  وشروط الرتاخيصا

 عليها.

 

 

 (40رقم ) مادة

على جملس اإلدارة اختاذ اإلجراءات والتدابري والقرارات اليت يراها مناسبة لضمان التزام 

 املرخص هلمومستخدمي اخلدمة بأحكام القانون وهذه الالئحة.  
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