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اجلريدة الر�سمية العدد )910(

هيئة تنظيم االت�صاالت

قرار

رقم 2010/44

باإ�صدار نظام الف�صل فى املنازعات

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/30 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل موافقة وزير النقل واالت�ساالت بتاريخ 2010/3/30م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى : يعمــل فى �ســاأن الف�ســل فى املنازعــات التى تقــام اأمــام الهيئــة بالنظــام 

املرافق .

املــادة الثانيــــة : يلغى كل ما يخالف النظام املرافق اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة : ين�سر هذا القــرار فى اجلريــدة الر�سميــة ، ويعمــل به من اليــوم التــاىل 

لتاريخ ن�سره . 

�صــدر فى : 21 ربيع الثانى 1431هـ

املـوافـــــق : 6   اأبريـــــــــــــل 2010م

حممــــــد بن نــــا�صر اخل�صيبـــى

رئيـــــــ�ض هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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نظام

الف�صل فى املنازعات

الف�صل الأول

املـــادة ) 1 ( : التعريفات

فى تطبيق اأحكام هذا النظام ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات 

باملر�سوم  ال�سادر  االت�ساالت  تنظيم  قانون  فى  عليها  املن�سو�ض  املعانى 

ال�سلطانــــى رقــــم 2002/30 ، والئحتـــــــه التنفيذيــــــــة ال�ســــــــادرة بالقــــــــرار 

رقم 2008/144 ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى الوارد قرين 

كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك :

القانـــــــــــــــــــــــون : قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى 

رقم 2002/30 .

اللوائـح  التنفيذية وغريها من  القانــون والئحتـه  الإطار التنظيمى : 

واالأنظمة والقرارات والتعاميم و�سروط الرتاخي�ض 

التى ت�سدر تنفيذا للقانون .

الع�صـــــــــــــــــــــــــو : ع�سو الهيئة .

رئيــــ�س الفريــــق : رئي�ض فريق الف�سل فى النزاع .

الدائرة املخت�صة : دائــــرة الف�ســـــل فى املنازعـــــات والتقا�ســـى بوحـــدة 

ال�سوؤون القانونية بالهيئة .

االإطار  خمالفة  فيه  يدعى  للهيئة  يقدم  بالغ  اأى   : الطلــــــــــــــــــــــــب 

التنظيمى اأو يت�سمن مطالبة للقيام باإجراء معني .

مقـــــدم الطلــــــب : كل من يطلــب من الهيئـــة اإ�ســـدار قرار فى طلـــب 

تقدم به وفقا الأحكام هذا النظام .
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املـــادة ) 2 ( : نطاق تطبيق النظام 

1 - تطبــق اأحكــام الف�ســول من الثانـى اإىل الرابـع من هــذا النظـام عنـد 

الف�سل فى امل�سائل االآتية :

اأ - الطلبـــات التـــى تقـــدم اإلــى الهيئـــة ال�ست�ســـدار قـــرار بالف�ســـل فى 

من  حكم  تنفيذ  اأو  تف�سري  ب�ساأن  لهم  مرخ�ض  بني  نا�سئ  خالف 

مربم  اتفاق  اأى  �سروط  من  �سرط  اأى  اأو  التنظيمى  االإطار  اأحكام 

بني املرخ�ض لهم اإن كان هذا االتفاق مما ي�ستوجب موافقة الهيئة 

عليه . 

ب - الطلبات التى تقدم اإىل الهيئة ملراجعة اأى قرار فردى �سدر عنها 

مبا فى ذلك ما ت�سدره من قرارات وفقا للبند ال�سابق ، وي�ستثنى 

من ذلك االآتى :

1 - القرارات غري املنهية للنزاع .

2 - القرارات التى ت�سدر وفقا للف�سل اخلام�ض من هذا النظام  . 

لهذا  وفقا  فيها  قرار  اإ�سدار  الهيئة  ترى  التى  االأخرى  امل�سائل   - ج 

النظام . 

2 - تطبق اأحكام الف�سل اخلام�ض من هذا النظام على �سكاوى املنتفعني  . 

3 - ال تطبق اأحكام هذا النظام على اأى نزاع ب�ساأن ت�سجيل العناوين على 

االإنرتنت فى ال�سلطنة .  

املـــادة ) 3 ( : الفح�س املبدئى للطلبات 

1 - يجــب اأن يقــدم الطلــب اإىل الهيئة مكتوبــا ومت�سمنــا بيانــا تف�سيليــا 

مبو�سوعه وا�سم الطالب وعنوانه وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة .

2 - يجب على الهيئة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ا�ستالمها الطلب 

التحقق من توافر �سفة مقدمه ، وفى حالة ثبوت �سفته يتعني عليها 

خالل هذا االأجل اأن تقرر الت�سرف فى الطلب اإداريا اأو الف�سل فيه 

، واإخطار مقدمه  النظام  املن�سو�ض عليها فى هذا  وفقا لالإجراءات 

كتابة بذلك .
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اإداريـــا فليـــ�ض فى ذلــك مــا  اإذا قــررت الهيئـــة الت�ســـرف فى الطلـــب   - 3

املن�سو�ض  النظر فى مو�سوعه وفقا لالإجراءات  يحول دون معاودة 

عليها فى هذا النظام ، اإذا كان لذلك مقت�سى .

املـــادة ) 4 ( : فريق الف�صل فى النزاع 

1 -  ي�سكــل بقرار من الهيئة فريــق اأو اأكرث من املتخ�س�سيــن بها للف�ســل 

اأن  على   ، النظام  الأحكام هذا  وفقا  عليها  تعر�ض  التى  املنازعـــات  فى 

درجته  تقل  ال  الهيئة  لدى  موظف  اأو  ع�سو  برئا�سة  الفريق  يكون 

عن مدير اأول ، وع�سوية اأربعة من موظفى الهيئة وال تكون جل�سات 

اأن  على  اأع�سائه  اأغلبية  بح�سور  اإال  �سحيحة  مداوالته  اأو  الفريق 

يكون منهم الرئي�ض ، وت�سدر قراراته باأغلبية االأع�ساء احلا�سرين ، 

وفى حالة الت�ساوى يرجح اجلانب الذى فيه الرئي�ض . 

اأن  دون  اأع�سائه  اأو  الفريق  رئي�ض  تغيري  وقت  اأى  فى  للهيئة  يجوز   -  2

ي�ستوجب ذلك معاودة ما �سبق اتخاذه من اإجراءات . 

ودرا�ستــه  بالنـــزاع  اخلـــا�ض  امللـــف  اإم�ســـاك  املخت�ســـة  الدائــرة  3 - تتولـــى 

واالإدارية  االإجرائية  االأمور  وكافة  الفريق  على  للعر�ض  وتهيئته 

املتعلقة بالنزاع . 

الف�صل الثانى 

املـــادة ) 5 ( : لغة الإجراءات 

على  املوافقـة  الفريـق  ولرئيـ�ض   ، االإجراءات  لغـة  هى  العربيـة  اللغـة   -  1

ا�ستخدام لغة اأجنبية الأغرا�ض االإجراءات اأو اأى جزء منها ، وله االأمر 

برتجمتها اإذا راأى مقت�سى لذلك . 

الرتجمـــة  تدبيـــر  االأجنبيـــة  اللغـــة  ي�ستخـــدم  الـــذى  الطـــرف  علـــى   -  2

اإىل  ترجمة  بتدبري  الهيئة  قيام  ا�ستثناء  ويجوز   ، نفقاتها  وحتمل 

اللغة العربية ، على اأن يتحمل الطرف الذى ي�ستخدم اللغة االأجنبية 

نفقات الرتجمة ، وفى هذه احلالة ال تكون الهيئة م�سوؤولة عن �سحة 

الرتجمة . 
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بلغة  ترجمة  ون�ض  العربية  باللغة  اأ�سلى  ن�ض  بني  تعار�ض  وقع  اإذا   -  3

اأجنبية فيعتد بالن�ض العربى . 

4 - يجـــب فى جميــع االأحــوال اأن ي�سدر منطـــوق القـــرار املنهـــى للنــزاع 

فى  اأجنبية  لغة  ي�ستخدم  اأن  الفريق  لرئي�ض  ويجوز  العربية ،  باللغة 

حيثيات اأو اأ�سباب القرار اإذا كانت تلك اللغة قد ا�ستخدمت الأغرا�ض 

االإجراءات اأو اأى �سق هام منها .

املـــادة ) 6 ( : املحافظة على ال�صرية 

1 - اإذا قدمت اأدلة اأو معلومات ي�سنفها اأى من االأطراف على اأنها �سرية ، 

وجب التعامل بهذه االأدلة اأو املعلومات على �سبيل اال�ستئنا�ض فقط . 

وجب   ، لقراره  �سرورية  املعلومات  اأو  االأدلة  هذه  اأن  الفريق  راأى  اإذا   -  2

ال�سرية ،  �سفة  رفع  على  املعنى  الطرف  احل�سول على موافقة  عليه 

وفــى حالــة عــدم موافقتـــه ، يجــب ا�ستبعــاد هــذه االأدلــة اأو املعلومـات ، 

وال يجوز اال�ستناد اإليها الأغرا�ض القرار املنهى للنزاع . 

املـــادة ) 7 ( : اإف�صاء املعلومات 

ال يجـوز اإف�ســاء املعلومــات التــى يتقــدم بهــا االأطــراف اأثنــاء نظــر النــزاع ، 

اإال فى احلاالت االآتية :

اأ - اإذا كانت املعلومات متاحة للجمهور قبل تقدميها فى النزاع . 

ب - اإذا قرر الفريق باأن اإف�ساءها �سرورى الإنهاء النزاع . 

ج - اإذا كان القانون يوجب اإف�ساءها .

املـــادة ) 8 ( : البالغات

فــى  مبــا  النظــام ،  هــذا  الأغــرا�ض  املكتوبــة  البالغات  ت�سلــم  اأن  1 - يجب 

والطلبات  واملذكرات  والردود  والعرائ�ض  واالأوامر  االإخطارات  ذلك 

رئي�ض  يقرر  مل  ما   ، التالية  الطرق  باإحدى   ، والقرارات  العار�سة 

الفريق خالف ذلك :
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اأ - باليد للم�ستلم اأو لوكيله . 

ب - باليد للمركز الرئي�سى للم�ستلم اإذا كان �سخ�سا معنويا .

ج - بالربيد امل�سجل . 

د - بالربيد امل�سور )التليفاك�ض( .

هـ - بالربيد االإلكرتونى .

2 - يعترب التبليغ بطريقة من الطرق امل�سار اإليها قد مت ا�ستالمه : 

اأ - فى ذات يوم الت�سليم ، اإذا �سلم باليد .

ب - فى اليوم الثالث بعد يوم االإيداع فى الربيد ، اإذا مت بالربيد امل�سجل 

بالربيد  مت  اإذا  االإيداع  يوم  بعد  ال�ساد�ض  اليوم  وفى   ، الداخلى 

امل�سجل الدوىل .

ج - فى ذات يوم االإر�سال ، اإذا مت بالربيد امل�سور اأو الربيد االإلكرتونى ، 

ما مل يخطر املر�سل بف�سل االإر�سال .

املـــادة ) 9 ( : طريقة ح�صاب املواعيد 

1 - حت�سب املواعيد وفقا للتقومي امليالدى . 

2 - ي�ستبعد من احل�ساب اليوم الذى يتم فيه العمل املجرى للميعاد . 

3 - اإذا �ســادف اليــوم االأخيــر للميعــاد عطلــة ر�سميــة فى ال�سلطنــة ميتــد 

امليعاد اإىل اأول يوم عمل يلى العطلة .

املـــادة )10( : الت�صال بالهيئة اأثناء فرتة النظر فى النزاع 

ي�سدر  اأن  واإىل  النزاع  نظر  فرتة  طوال  وكيله  اأو  طرف  اأى  على  يحظر 

القرار املنهى له ، االت�سال باأى �سخ�ض يعمل لدى الهيئة ب�ساأن مو�سوع 

النزاع ، عدا رئي�ض الفريق . 

املـــادة )11( : ت�صارب امل�صالح 

يحظر على اأى ا�ست�سارى اأو خبري تعينه الهيئة وفقا الأحكام هذا النظام ، 

اأن يكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة لدى اأى من اأطراف النزاع ، 

ويجــب عليــه اأن يوقــع اإقــرارا بذلــك قبــل تولــى مهمتــه مــع تعهــده بعــدم 

اإف�ساء اأية معلومات �سرية ت�سل اإىل علمه اأثناء قيامه مبهامه . 
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املـــادة )12( : املراجع ال�صرت�صادية

اإذا طراأت م�ساألة اإجرائية مل تكن من�سو�سا عليها فى هذا النظام ، للفريق 

فيما  ال�سلطنة  فى  ال�سارية  االأحكام  من  منا�سب  يراه  مبا  ي�سرت�سد  اأن 

يخ�ض النظر فى املنازعات املدنية والتجارية واالإدارية وق�سايا التحكيم 

واملبادئ العامة للعدالة واالإن�ساف . 

املـــادة )13( : الر�صوم

1 - حتدد الهيئة قيمة الر�سوم التى يقت�سيها تطبيق هذا النظام .

2 - ت�سدد الر�سوم املقررة عند تقدمي العري�سة . 

العري�سـة  تقديـم  بر�سـوم  النـزاع  فى  اخلا�سـر  الطـرف  اإلـزام  3 - للفريـق 

والنفقات املرتتبة على تعيني اأى ا�ست�سارى اأو خبري فى النزاع واأية 

نفقات اأخرى تنفقها الهيئة لهذا الغر�ض . 

وفى احلاالت التى تقرر فيها لطرف من االأطراف ببع�ض من طلباته 

دون البعــ�ض ، يجــوز للفريــق اأن يــوزع تلــك الر�ســوم والنفقــات على 

النحو الذى يراه منا�سبا . 

كافة  طرف  كل  يتحمل   ، املادة  هذه  من  ال�سابقة  البنود  مراعاة  مع   -  4

النفقات التى يتكبدها نتيجة نظر النزاع . 

املـــادة )14( : �صجالت املنازعات  

للهيئة م�سك �سجالت اإلكرتونية تت�سمن ملخ�سا عن كل نزاع اأ�سدرت 

فيه قرارها املنهى له ، واإتاحة هذه ال�سجالت للجمهور . 

وعليها اأن تن�سر على موقعها االإلكرتونى ما ت�سدره من قرارات منهية 

للنــزاع وفقــا لهــذا النظــام ، ولهــا اإتاحــة ن�ســخ معتمــدة من هــذه القــرارات 

اأو اأى جزء منها ، للجمهور مقابل �سداد الر�سوم املقررة .
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الف�صل الثالث 

املـــادة )15( : االإجراءات التمهيدية 

للبند  وفقا  فيه  للف�سل  الهيئة  اإىل  يقدم  طلب  اأى  لقبول  ي�سرتط   -  1

)اأ( من الفقرة )1( من املادة )2( من هذا النظام ا�ستنفاد االإجراءات 

االآتية :

اأ - اأن يقدم املرخ�ض له املتظلم اإخطارا كتابيا اإىل املرخ�ض له االآخر 

على  اجتماع  بعقد  فيه  ويطالبه  عليها  املتنازع  امل�سائل  فيه  يبني 

منهما  لكل  التنفيذى  اجلهاز  من  املتخ�س�سني  املمثلني  م�ستوى 

ملناق�سة تلك امل�سائل وطرق ت�سويتها ، ويجب عقد  االجتماع خالل 

اأربعة ع�سر يوما على االأكرث من تاريخ االإخطار  .

اإليه  امل�سار  االأجل  خالل  ت�سويتها  يتم  مل  م�ساألة  اأى  اإحالة  ب - يجب 

اإىل جلنة م�سرتكة تتكون من الرئي�ض التنفيذى لكل من  املرخ�ض 

من  يوما  ع�سرين  انق�ساء  قبل  الغر�ض  لهذا  يفو�سه  من  اأو  لهما 

تاريخ االإخطار  ، وعلى هذه اللجنة العمل  على ت�سوية كافة امل�سائل 

املتنازع عليها ، وذلك قبل انق�ساء ثالثني يوما من تاريخ االإخطار  . 

وللمرخ�ض لهم االتفاق على متديد املواعيد املن�سو�ض عليها فى 

البندين )اأ( و )ب( .

ج - حترير حما�سر عن اأى اجتماع يتم عقده يثبت فيها كل م�ساألة من 

امل�سائل املتنازع عليها ووجهة نظر كل من  املرخ�ض لهم فيها واأية 

ت�سوية مت التو�سل اإليها ب�ساأنها . 

2 - اإذا رف�ض اأى من املرخ�ض لهم الوفاء بالتزاماته الواردة فى الفقرة 

ال�سابقة وقام املرخ�ض له االآخر بتنفيذ اإلتزاماته ، تعترب االإجراءات 

املن�سو�ض عليها فى هذه املادة م�ستنفدة . 

املـــادة )16( : تقدمي العري�صة 

1 - مع مراعاة اأحكام املادة ال�سابقة ، يجب اأن تقدم الطلبات املن�سو�ض 

عليها  فى البند )اأ( من الفقرة )1( من املادة )2( من هذا النظام اإىل 

الهيئة على �سكل عري�سة مطبوعة وفقا للنموذج املرفق )ملحق 1( . 
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2 - اإذا تقرر النظر فى م�ساألة ما كنزاع وفقا للبند )ج( من الفقرة )1( 

من املادة )2( من هذا النظام ، تعترب امل�ستندات واملعلومات املقدمة 

الدائرة  راأت  اإذا  ا�ستكمالها  يجب  مبدئية  عري�سة  مبثابة  للهيئة 

املخت�سة اأو رئي�ض الفريق ذلك . 

3 - اإذا مل يكن ملقدم الطلب موطن فى ال�سلطنة وجب عليه تعيني وكيل 

له موطن فى ال�سلطنة ومنحه توكيال خا�سا بتمثيله فى االإجراءات . 

4 - على الدائرة املخت�سة اأن تتحقق مما يلى :

اأ - اأن العري�سة تت�سمن االآتى :

1 - بيانا باأ�سماء وعناوين اأطراف النزاع .

2 - بيانا باأ�سماء وعناوين وكالء اأطراف النزاع ، اإن وجدوا ، و�سند 

وكالتهم .  

3 - بيانا �سريحا بالطلبات .

4 - توقيع مقدم الطلب اأو وكيله ، مع التاريخ . 

من  لكل  واحدة  ون�سخة  للهيئة  من العري�سة  ن�سخ  ثالث  ب - تقدمي   

االأطراف .

ج - �سداد الر�سوم واالأمانات املقررة عند بدء االإجراءات .

وعلى الدائرة املخت�سة اأن تكلف مقدم الطلب با�ستكمال اأى نق�ض 

فى امل�ستندات والبيانات املن�سو�ض عليها فى البنود ال�سابقة ، وذلك 

فى امليعاد الذى تقرره الدائرة ، وتكون الهيئة غري ملزمة بال�سري 

فى اإجراءات نظر العري�سة اإذا مل يف مقدم الطلب مبا كلف به . 

5 - فور ا�ستيفاء ما اأوجبته اأحكام الفقرة ال�سابقة ، تقوم الهيئة بتعيني 

فريق للف�سل فى النزاع .  

 )3( مــن  الفقـــرات  فى  عليهـــا  املن�ســو�ض  املتطلبـــات  ا�ستكمــال  عنــد   -  6

اإىل )5( من هذه املادة ، تقوم الدائرة املخت�سة باإخطار اأطراف النزاع 

ببدء االإجراءات ورقم امللف وا�سم رئي�ض الفريق . 
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املـــادة )17( : تقدمي الرد على العري�صة 

1 - على رئي�ض الفريق موافاة الطرف االآخر بن�سخة من العري�سة وباأى 

قرار يكون قد اتخذه ب�ساأن لغة االإجراءات وفقا الأحكام املادة )5( من 

هذا النظام ، مع اإخطاره بامليعاد الذى يحق له فيه تقدمي رد كتابى ، 

على اأن ال يقل هذا امليعاد عن خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االإخطار . 

تعيني  عليه  وجب   ، ال�سلطنة  فى  موطن  االآخر  للطرف  يكن  مل  اإذا   - 2

فى  بتمثيله  خا�سا  توكيال  ومنحه  ال�سلطنة  فى  موطن  له  وكيل 

االإجراءات . 

3 - يجب اأن يت�سمن الرد االآتى : 

اأ - بيان موقف الطرف االآخر ب�ساأن كل م�ساألة من امل�سائل الواردة فى 

العري�سة ، �سواء كان باملوافقة عليها اأو نفيها اأو خالف ذلك ، واأى 

اأمر اآخر يراه ذات �سلة .

ب - حتديد طلباته .

4 - يجب اأن يكون الرد مطبوعا مع ترقيم الفقرات فيه بالت�سل�سل ، وي�سار 

فى متنه اإىل اأى م�ستند يكون من مرفقاته بالرقم املخ�س�ض له فيها .

5 - ترفق مع الرد امل�ستندات االآتية :

اأ - ما يثبت �سفة موقع الرد و�سالحياته فيما يتعلق بالنزاع .

ب - اأ�سل �سند الوكالة ال�سادر للوكيل املعني لتمثيل الطرف االآخر ، 

اإن وجد .

واأية   ، عليها  املتنازع  بامل�سائل  العالقة  ذات  الثبوتية  امل�ستندات   - ج 

اأخرى ذات �سلة بها ، مع ترقيم كل م�ستند على حدة  م�ستندات 

بالت�سل�سل . 

د - بيان باأية اأدلة اأخرى يرغب اال�ستناد اإليها .

 ، تاريخه  واإثبات  الرد  على  بالتوقيع  وكيله  اأو  االآخر  الطرف  يقوم   -  6

رئي�ض  يقوم  الطلب  ملقدم  واحدة  ون�سخة  للهيئة  ن�سخ  ثالث  ويقدم 

الفريق مبوافاته بها .



- 11 -

اجلريدة الر�سمية العدد )910(

املـــادة )18( : املذكرات الالحقة 

1 - اإذا راأى رئيــ�ض الفريــق من تلقــاء نف�ســــه اأو بنــاء علــى طلــب اأى من 

مقدم  اإخطار  عليه  وجب   ، اإ�سافية  مذكرات  تبادل  النزاع  اأطراف 

الطلب بامليعاد الذى يجوز له تقدمي مذكرة مكتوبة بالرد .

2 - يوافــى رئيــ�ض الفريــق الطــرف االآخــر بن�سخــة من املذكــرة ، مع بيــان 

امليعاد الذى يجوز للطرف االآخر تقدمي مذكرة ردا عليها يقوم رئي�ض 

الفريق مبوافاة مقدم الطلب بن�سخة منها . 

3 - يراعــى فـى كــل مذكــرة يتــم تقدميهــا وفقــا للفقرتيـن ال�سابقتيـن ، 

اال�سرتاطات ال�سكلية التى تنطبق على العري�سة والرد ، وذلك مبا 

يتفق وطبيعتها .

املـــادة )19( : القرارات فى امل�صائل الإجرائية الأخرى 

من  اأو  اأطراف النزاع  من  اأى  طلب  على  بناء  يقرر  اأن  للفريق  1 - يجوز 

تلقاء نف�سه ، اأيا مما ياأتى :

اأ - اإدخال اأى طرف اآخر فى اإجراءات النزاع اأو ال�سماح له بالتدخل 

فيها ، اأو �سم اأكرث من نزاع فى ذات االإجراءات . 

ب - تقدمي م�ستندات اأو معلومات اأو اأدلة اإ�سافية . 

ج - ال�سماح بتعديل الطلبات . 

 ، بالنـــزاع  يتعلــق  اأمر  فى  راأى  بتقدمي  ا�ست�سـارى  اأو  خبري  د - تكليف 

هذا  من  بن�سخة  االأطراف  من  كال  الفريق  رئي�ض  يوافى  اأن  على 

مناق�سة  وكذلك  عليه  للتعقيب  الفر�سة  طرف  كل  ومنح  الراأى ، 

اخلبري واال�ست�سارى . 

بيــان  مع   ، النظــام  عليــه هذا  ينــ�ض  ميعاد  اأى  اأو متديد  هـ - تق�سري 

اأ�سباب ذلك . 

�سدور  حلني  عنه  االمتناع  اأو  ما  اإجراء  باتخاذ  طرف  اأى  - تكليف  و 

القرار املنهى للنزاع ، اأو االأمر باأى تدابري وقتية اأو حتفظية اأخرى . 
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 ز - اإلـــزام اأى طـــرف باأن يــودع فى خزانة الهيـئــة املبلـــغ الـــذى يحــــدده 

حتت ح�ساب الر�سوم اأو النفقات اأو ال�سمان عما ميكن اأن ياأمر به 

املنهى  �سدور القرار  حلني  وذلك   ، حتفظية  اأو  وقتية  تدابري  من 

للنزاع . 

2 - يبت الفريق فى اأى طلب عار�ض اآخر يتم تقدميه اأثناء نظر النزاع . 

املـــادة )20( : القرار بوجوب عقد جل�صة 

يعترب النزاع �ساحلا الإ�سدار القرار املنهى له بعد تبادل العري�سة والرد 

املن�سو�ض  االإجراءات  من  اإجراء  اأى  اإمتام  وبعد  اإ�سافية  مذكرات  واأية 

عليها فى البنود من )اأ( اإىل )د( من الفقرة )1( من املادة ال�سابقة ، على 

كما   ، االأطراف  كل  ذلك  طلب  اإذا  فى النزاع  للنظر  جل�سة  عقد  يلزم  اأنه 

يجوز ذلك بناء على طلب اأحد االأطراف الأ�سباب �سائغة يقدرها الفريق 

اأو اإذا راأى الفريق ذلك .

املـــادة )21( : االإجراءات التمهيدية للجل�صة 

اإذا تقرر عقد جل�سة ، وجب على رئي�ض الفريق القيام باالآتى :

اجلل�سة  فى  مناق�ستها  التى يريد  االأمور  عن  طرف  كل  من  اأ - التحقق 

وكيفية تناولها وعر�سها ، وكل ما يتعلق بتنظيم اجلل�سة .

ب - تقرير ما يراه �سروريـا ل�سمــان �سـيـر اإجـراءات اجلل�ســة ، وذلــك قبــل 

ال�سهود  وا�ستجواب  �سماع  معه  ميكن  كاف  بوقت  لها  املحدد  املوعد 

ومناق�سة االأدلة .

حتديد  مع   ، انعقادها  ومكان  اجلل�سة  بتاريخ  النزاع  اأطراف  اإخطـار   - ج 

برنامج زمنى اأوىل لها .

املـــادة )22( : اإدارة اجلل�صة 

يتولــــى رئيــــ�ض الفريــــق اإدارة اجلل�ســــة ، وتكـــون اأوامـــره ملزمة وواجبة 

دون تاأخري ، وله على االأخ�ض اأن يقرر كافة امل�سائل املتعلقة باالآتى :

اأ - حتديد االأ�سخا�ض الذين يجوز لهم احل�سور فى قاعة اجلل�سة . 
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ب - تقدمي االأدلة وطرق االإثبات اخلا�سة بها ، مبا فى ذلك �سماع اأقوال 

ال�سهود وطريقة ا�ستجوابهم .

ج - توزيع الوقت فيما بني اأطراف النزاع . 

د - حتديد مدة اجلل�سة وتاأجيلها اإذا كان لذلك مقت�سى .

هـ - كيفيــة اإثبــات مـا يجـرى فى اجلل�ســة ، مبــا فى ذلــك الت�سجيــل ال�سمعـى 

اأو الب�سرى واإتاحة الت�سجيل الأطراف النزاع . 

و - حق اأطراف النزاع فى تقدمي مذكرات ما بعد اجلل�سة واأوجه تقدميها .

املـــادة )23( : القرار املنهى للنزاع 

1 - عندما ي�سبح النزاع �ساحلا الإ�سدار القرار املنهى له وفقا الأحكام هذا 

النظــام ، وجب اإخطــار اأطرافــه باأن النزاع حمجوز الإ�سدار القرار فيه ، 

تاريخ  اأ�سبوعني من  يتجاوز  اأال  على  املحدد لذلك  التاريخ  بيان  مع 

االإخطار . 

2 - ال يجــوز الأى طرف تقدمي اأية مذكــرات بعــد حجــز النــزاع الإ�ســدار 

القرار املنهى له . 

3 - ي�سدر فريق الف�سل فى النزاع قراره كتابة مع بيان االأ�سباب ، ويوقع 

عليه من رئي�ض الفريق . 

4 - يحدد القرار الطرف اأو االأطراف امللزمة بالر�سوم ونفقات االإجراءات ،

 ، النظام  هذا  من   )13( املادة  الأحكام  وفقا  مقت�سى  لذلك  كان  اإذا 

يتعلق  فيما  اأمانة  بر�سم  الهيئة  لدى  مودع  مبلغ  اأى  م�سري  وكذلك 

باالإجراءات . 

5 - يكون القرار واجب التنفيذ وفقا ملا ورد فى منطوقه .

6 - على رئي�ض الفريق اأن يخطر كل طرف بالقرار املنهى للنزاع ، وعليه 

اأن يوافى كل طرف بن�سخة اأ�سلية موقعة منه . 

7 - للفريق اإ�سدار قرار ينهى �سقا من النــزاع ، اإال اأن �ســدور هذا القرار 

ال يوؤثر على اخت�سا�ض الفريق باإ�سدار قرار اأو قرارات الحقة تف�سل 

فيما تبقى من النزاع ، اإذا كان لذلك مقت�سى .
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املـــادة )24( : القرار ب�صاأن اخت�صا�ص الهيئة 

بناء  �أو  نف�سه  تلقاء  �لنز�ع من  �أى مرحلة من مر�حل نظر  للفريق فى 

�أن يقرر عدم �خت�سا�ص �لهيئة بالنظر فى   ، �أطر�فه  �أى من  على طلب 

�لنز�ع �أو �أى �سق منه �أو بعدم قبول �أى طلــب من طلبــات �لأطـــر�ف ، على 

�أنه يجب �إبد�ء �لدفع بعدم �خت�سـا�ص �لهيئـــة قبــل تقديــم �لرد �أو عند 

تقدميه . 

املـــادة )25( : امتناع الطرف عن ال�صرتاك فى الإجراءات  

�لنـــز�ع عن تقديــم رد  �أطـــر�ف  �أى طــرف من  1 - ل يرتتب على تخلف 

�ل�ست�سارى  مع  �لتعاون  عن  �أو  جل�سة  �أية  ح�سور  عن  �أو  مذكرة  �أو 

�أو �خلبري �لذى يتم تكليفه وفقا لهذ� �لنظام �أو عن تنفيذ �أى قر�ر 

�لنز�ع  �إجر�ء�ت  فى  �ل�سري  من  �لفريق  مينع  ما   ، �أمر  �أو  �إجر�ئى 

و�إ�سد�ر �لقر�ر �ملنهى له . 

2 - يجوز لرئي�ص �لفريق �للتفات عن �أى �إجر�ء �سادر من �أى طرف من 

�أطر�ف �لنز�ع بعد �نق�ساء �مليعاد �ملحدد له ، كما يجوز له �أن ي�سدر 

�إجر�ء�ت  قر�ر�ته غيابيا فى حق �أى طرف ميتنع عن �ل�سرت�ك فى 

�لنز�ع . 

املـــادة )26( : التــرك والت�صوية  

1 - �إذ� رغب مقدم �لطلب فى ترك �لنز�ع قبل �سدور �لقر�ر �ملنهى له ، 

وجب عليه �إخطار رئي�ص �لفريق بذلك مع بيان �أ�سبابه . 

�أطــر�ف �لنــز�ع �إىل ت�سويـــة قبل �إ�سد�ر �لقر�ر �ملنهى له ،  �إذ� تو�سل   - 2

بن�سخة من  بالت�سوية ومو�فاته  �لفريق   �إخطار رئي�ص  وجب عليهم 

�تفاق �لت�سوية �ملوقع منهم . 

3 - يجب على رئي�ص �لفريق عند ��ستالم �لإخطار وفقا لأحكام �لفقرتني 

�ل�سابقتني ، تاأجيل �لإجر�ء�ت للميعاد �لذى ي�ستلزمه �لنظر فى قبول 

�أو رف�ص �لرتك �أو �لت�سوية . 



- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )910(

4 - �إذ� قبل �لفريق �لرتك �أو �لت�سوية ، وجب عليه �أن ي�سدر قر�ر� باإنهاء 

�لنز�ع ، وذلك مع مر�عاة �أحكام �ملادة )13( ، و�إثبات �لت�سوية وت�سمينها 

فى �لقر�ر �ملنهى للنز�ع . 

5 - �إذ� رف�ص �لفريق �لرتك �أو �لت�سوية ، وجب عليه �أن يبني �أ�سباب ذلك 

و�لأمر مبعاودة �ل�سري فى �إجر�ء�ت �لنز�ع .

الف�صـل الرابع

اأول:  مراجعة القرارات ال�صادرة 

فى املنازعات فيما بني  املرخ�ص لهم

املـــادة )27( : حق طلب املراجعة   

مع مر�عاة �أحكام �ملادة )2( من هذ� �لنظام ، يجوز لأى من �أطر�ف �لنز�ع 

طلب مر�جعة �لقر�ر �ملنهى للنز�ع خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره 

ويعترب   ، �لف�سل  هذ�  فى  عليها  �ملن�سو�ص  لالإجر�ء�ت  وفقا  وذلك  به 

�نق�ساء هذ� �مليعاد دون طلب �ملر�جعة قبول بهذ� �لقر�ر . 

املـــادة )28( : حالت طلب املراجعة 

يجوز طلب مر�جعة �لقر�ر �ملنهى للنز�ع ، فى �أى من �حلالت �لآتية : 

�أ  - �إذ� �ساب �لقر�ر خطاأ مادى . 

ب - �إذ� ف�سل �لقر�ر فيما مل يطلب �لف�سل فيه . 

ج - عدم �لف�سل ، فيما طلب �لف�سل فيه . 

 د - �لغمو�ص فى منطوق �لقر�ر مما يقت�سى تف�سريه . 

هـ - قيام �سبب مل يكن حتت نظر �لفريق عند �إ�سد�ره �لقر�ر . 

ثانيا : مراجعة القرارات الأخرى ال�صادرة من الهيئة

املـــادة )29( : حق طلب املراجعة    

فيما عد� �لقر�ر�ت �ل�سادرة باإنهاء �لنز�ع بني �ملرخ�ص لهم وفقا لأحكام 

�لهيئة طلب  ، يجوز لكل من مل يرت�ص بقر�ر �سادر عن  �ل�سابقة  �ملو�د 

�إ�سد�رها  عند  �لهيئة  نظر  حتت  تكن  مل  �أ�سبـاب  �إىل  ��ستناد�  مر�جعته 

 ، �لنظام  هذ�  من   )33( �إىل   )30( من  للمو�د  وفقا  كله  وذلك   ، �لقر�ر 

ومبر�عاة �أحكام �ملادة )2( منه . 
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ثالثا : اأحكام م�صرتكة لكافة طلبات املراجعة

املـــادة )30( : ميعاد تقدمي طلب املراجعة 

يقدم طلب �ملر�جعة �إىل �لهيئة خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطار ذوى 

�ل�ساأن بالقر�ر . 

املـــادة )31( : عري�صة املراجعة  

1 - على طالب �ملر�جعة �أن يقدم طلبه وفقا للنموذج �لو�رد فى �مللحق )2( . 

2 - ت�سرى فى �ساأن �إجر�ء�ت �ملر�جعة �أحكام �ملادة ) 4 ( و�لبنود من )3( 

�إىل )6( من �ملادة )16( و�ملو�د من )17( �إىل )26( ما عد� �لبند )6( 

من �ملادة )23( من هذ� �لنظام ، وذلك فيما ل يتعار�ص و�أحكام هذ� 

�لف�سل وطبيعة �ملر�جعة .

املـــادة )32( : �صفـة طالب املراجعة

يجب �لتحقق من �سفة طالب �ملر�جعة قبل �لبدء فى نظر طلبه .

املـــادة )33( : وقـف التنفيــذ 

�ملطلوب  �لقر�ر  تنفيذ  وقف  �ملر�جعة  عري�سة  تقدمي  على  يرتتب  ل 

مر�جعته ، �إل �أنه يجوز لفريق �ملر�جعة ، �أن ياأمر بوقف �لتنفيذ �إذ� ر�أى 

لذلك مقت�سى ووفقا لل�سروط �لتى يحددها .

املـــادة )34( : القرار ال�صادر فى طلب املراجعة

1 - ت�ســـدر �لهيئـــة قر�رهـــا �إما بتاأييــد �لقر�ر �ملطلوب مر�جعته �أو بتعديله 

�أو �أى �سق منه للبت فيه جمدد� من قبل ذ�ت  �أو باإلغائه و�إحالة �لنز�ع 

�لفريق �أو فريق �آخر �ذ� كان لذلك مقت�سى .

طلب  تقدمي  تاريخ  من  عمل  يوم  ثالثني  خالل  قر�رها  �لهيئة  ت�سدر   -  2

�ملر�جعة . و�إذ� مل ي�سدر �لقر�ر خالل �مليعاد �ملذكور ، يعترب ذلك تاأييد� 

له من قبل �لهيئة . 
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املـــادة )35( : م�صمون القرار النهائى فى طلب املراجعة

قر�رها  �لهيئة  ت�سدر   ، �ل�سابقة  �ملادة  من   )2( �لبند  حكم  مر�عاة  مع   -  1

رئي�ص  وموقعا من   ، �أ�سبابه  مت�سمنا  كتابة  �ملر�جعة  فى طلب  �لنهائى 

فريق �ملر�جعة . 

2 - يحدد �لقر�ر �لأطر�ف �مللزمة بر�سوم ونفقات �لإجر�ء�ت ، �إذ� كان لذلك 

مقت�سى وفقا لأحكام �ملادة )13( من هذ� �لنظام ، و�لت�سرف فى �أى مبلغ 

مت �إيد�عه لدى �لهيئة بر�سم �أمانة �أو �سمان . 

3 - على رئي�ص فريق �ملر�جعة �أن يخطر �لأطر�ف بالقر�ر �ملنهى للمر�جعة ، 

وعليه �أن يو�فى كال منهم بن�سخة �أ�سلية موقعة منه . 

4 - يكون �لقر�ر نهائيا وملزما لالأطر�ف . 

الف�صل اخلام�ص

�صكـاوى املــنتفعني

املـــادة )36( : لئحة املرخ�ص لهم ب�صاأن �صكاوى املنتفعني

�ملرخــ�ص لهم وفقا لأحكام لئحة  �إىل  �سكاو�هـــم  1 - للمنتفعني تقديـــم 

�لنظر فى �سكاوى �ملنتفعني �لتى ي�سدرها �ملرخ�ص لهم فى هذ� �ل�ساأن 

و�لتى يتم �عتمادها من �لهيئة .

بيان  �ل�سكوى مع  �ساأن  بقــر�ره فى  �ملنتفع  �إخطــار  له  �ملرخـــ�ص  - على   2

�أ�سبابه مع �إخطار �ملنتفع باأنه �إذ� مل يرت�ص �لقر�ر ، فله �لتظلم �إىل 

�لهيئة خالل ثالثني يوما من �إخطاره به . 

3 - يعترب عدم رد �ملرخ�ص له على �سكوى �ملنتفع خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ ��ستالمه لل�سكوى رف�سا لها . 

�لإجر�ء�ت  ��ستنفاده  بعد  �إل  للهيئة  �ملقدمة  �ملنتفع  �سكوى  تقبل  ل   -  4

ي�سدرها  �لتى  �ملنتفعني  �سكاوى  نظر  لئحة  فى  �لو�ردة  و�ملو�عيد 

�ملرخ�ص له . 
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املـــادة )37( : التظلم اإىل الهيئة

�ل�سكوى  مو�سوع  مت�سمنا  كتابة  �لهيئة  �إىل  �لتظلم  يقدم  �أن  يجب   -  1

�لأ�سلية و�ملعلومات �لتى �أحاط �ملرخ�ص له �ملنتفع بها وقر�ر �ملرخ�ص 

له ب�ساأن �ل�سكوى.

2 - عند ��ستالم �لهيئة �لتظلم �مل�سار �إليه فى �لبند �ل�سابق ، وجب عليها 

�لتاأكد �أول من �سفة �ملتظلم .

 3 - بعد ثبوت �سفة �ملتظلــــم ، يتم تكليـــــف �لوحدة �ملخت�ســـة بالنظر فى 

و�لقيام  �ل�سرورية  �ملعلومات  بجمع  �لهيئة  لدى  �ملنتفعني  �سكاوى 

 ، �حلال  مقت�سيات  ح�سب  بال�ستعانة  وذلك  �لالزمة  بالتحريات 

خالل  �ملخت�سة  �لوحدة  ترفع  �أن  على   ، �لهيئة  وحد�ت  من  بغريها 

ثالثني يوما من تكليفها ، تو�سياتها �إىل �لأع�ساء �أو من يفو�سونه 

�لقر�ر  ويعد هذ�   ، �تخاذه  يلزم  �لذى  �لإجر�ء  ب�ساأن  �لقر�ر  لإ�سد�ر 

نهائيا وملزما لكل من �ملنتفع و�ملرخ�ص له . 

املـــادة )38( : التقارير الدورية للمرخ�ص له

�لهيئة فى �لأوقات  �إىل  يجب على كل مرخ�ص له تقدمي تقارير دورية 

وبالطريقة �لتى تقررها ب�ساأن �ل�سكاوى �لتى ��ستلمها ، وما �أ�سفرت عنه 

تلك �ل�سكاوى . ويجب على كل مرخ�ص له �إتاحة �لتقارير للجمهور . 
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امللحق )1(

منوذج عري�صة

طلب الف�صل فى نزاع قائم بني مرخ�ص لهم

�ملوقر  �إىل: رئي�ص هيئة تنظيم �لت�سالت                         

�ص.ب : 579 ، روى 

�لرمز �لربيدى : 112

�سلطنــــــــة عمان 

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،، 

، وذلك وفقا  لهم  قائم بني مرخ�ص  نز�ع  �لف�سل فى  بتقدمي طلب  �أدناه  �ملوقع  يت�سرف 

للعري�سة �ملاثلة . 

�أول  : ��سم مقدم �لطلب ووكيله وعناوينهم : 

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لعنو�ن : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ص.ب : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لرمز �لربيدى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لهـاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لربيد �مل�سور )�لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�لربيد �لإلكرتونى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



- 7 -

اجلريدة الر�سمية العدد )910(

تابع : �مللحق ) 1 (

ثانيا : �أ�سماء كل من يعترب طرفا فى �لنز�ع ، وعناوينهم فى �ل�سلطنة 

1 - �ل�ســـم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لعنو�ن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص.ب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لرمز �لربيدى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 �لهـاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �مل�سور ) �لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �لإلكرتونى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2 - �ل�ســـم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لعنو�ن : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص.ب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لرمز �لربيدى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 �لهـاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �مل�سور ) �لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �لإلكرتونى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 - �ل�ســـم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لعنو�ن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص.ب : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لرمز �لربيدى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 �لهـاتف : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �مل�سور ) �لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �لإلكرتونى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجلريدة الر�سمية العدد )910(

تابع : �مللحق ) 1 (

ثالثــــــــا :  خلفية �لنز�ع ووقائعه )يجب ترقيم �لفقر�ت بالت�سل�سل (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�بعـــــــــا : �لإجر�ء�ت �لتى متت من �أجل ت�سوية �لنز�ع قبل تاريخ هذه �لعري�سة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و�ملتعلقة  حاليا  جترى  و�لتى  �تخذت  �لتى   - وجدت  �إن   - �لأخرى  �لإجر�ء�ت   : خام�سا 

�أو غريهـــا  �أو هيئات حتكيــم  �أمام �ملحاكم  ، �سو�ء كانت  مبو�سوع هذه �لعري�سة 

من �جلهات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ساد�ســا : �لأ�سانيد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�سابعــــــا : �لطلبات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ �لعري�سة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع مقدم �لطلب �أو  من ينوب عنه : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة : يجب ترقيم كل فقرة من فقر�ت �لعري�سة بالت�سل�سل .
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تابع : �مللحق ) 1 (

حافظة املرفقات بالعري�صة 

�أ - ما يثبت �سفة موقع �لعري�سة و�سالحياته فيما يتعلق بالنز�ع .

ب - �أ�سل �سند �لوكالة �ل�سادر للوكيل �ملعني ، �إن وجد .

ج - �مل�ستند�ت �لثبوتية ذ�ت �لعالقة بامل�سائل �ملتنازع عليها ، و�أية م�ستند�ت �أخرى ذ�ت �سلة 

بها ، مع ترقيم كل م�ستند على حدة بالت�سل�سل . 

د - بيان باأية �أدلة �أخرى يرغب �ل�ستناد �إليها .

مالحظة : يجب ترقيم كل م�ستند بالت�سل�سل ، مع �لإ�سارة �إليه بنف�ص �لرقم �لت�سل�سلى �أينما ورد ذكره فى �لعري�سة . 
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امللـــــحق ) 2 (

منوذج طلب مراجعة قرار �صادر من الهيئة

�ملوقر  �إىل : رئي�ص هيئة تنظيم �لت�سالت                         

�ص.ب : 579 ، روى 

�لرمز �لربيدى : 112

�سلطنــــــــة عمان 

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،، 

يت�سرف �ملوقع �أدناه بطلب مر�جعة قر�ر �سادر من �لهيئة ، وذلك وفقا للعري�سة �ملاثلة . 

�أول  : ��سم مقدم �لطلب ووكيله وعناوينهم : 

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لعنو�ن : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ص.ب : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لرمز �لربيدى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لهـاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لربيد �مل�سور )�لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�لربيد �لإلكرتونى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اجلريدة الر�سمية العدد )910(

تابع : �مللحق ) 2 (

ثانيا : �أ�سماء كل من يعترب طرفا فى �لإجر�ء�ت ، وعناوينهم فى �ل�سلطنة 

1 - �ل�ســـم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لعنو�ن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص.ب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لرمز �لربيدى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 �لهـاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �مل�سور ) �لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �لإلكرتونى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2 - �ل�ســـم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لعنو�ن : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص.ب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لرمز �لربيدى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 �لهـاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �مل�سور ) �لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �لإلكرتونى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 - �ل�ســـم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لعنو�ن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ص.ب : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �لرمز �لربيدى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 �لهـاتف : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �مل�سور ) �لتليفاك�ص ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �لربيد �لإلكرتونى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجلريدة الر�سمية العدد )910(

تابع : �مللحق ) 2 (

ثالثــــــــا :  خلفية �ملو�سوع ووقائعه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�بعـــــــــا : �لقر�ر �ملطلوب مر�جعته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خام�سا : �لإجر�ء�ت �لأخرى - �إن وجـــدت - �لتى �تخـــذت و�لتـــى جتـــرى حاليـــا و�ملتعلقة 

�أو غريها  �أو هيئات حتكيم  �أمام �ملحاكم  مبو�سـوع هــذه �لعري�ســة ، �سو�ء كانـت 

من �جلهات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ساد�ســا : �أ�سباب طلب �ملر�جعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�سابعــــــا : �لطلبات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ �لعري�سة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع مقدم �لطلب �أو وكيله : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة : يجب ترقيم كل فقرة من فقر�ت �لعري�سة بالت�سل�سل .
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تابع : �مللحق ) 2 (

حافظة املرفقات بالعري�صة 

�أ - ما يثبت �سفة موقع �لعري�سة و�سالحياته فيما يتعلق بطلب �ملر�جعة .

ب - �أ�سل �سند �لوكالة �ل�سادر للوكيل �ملعني ، �إن وجد .

ج - ن�ص �لقر�ر �ملطلوب مر�جعته .

د - �مل�ستند�ت �لثبوتية ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لطلب ، و�أية م�ستند�ت �أخرى ذ�ت �سلة به ، 

مع ترقيم كل م�ستند على حدة بالت�سل�سل . 

هـ - بيان باأية �أدلة �أخرى يرغب �ل�ستناد �إليها .

مالحظة : يجب ترقيم كل م�ستند بالت�سل�سل ، مع �لإ�سارة �إليه بنف�ص �لرقم �لت�سل�سلى �أينما ورد ذكره فى �لعري�سة . 


