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 عامة: األول: أحكامالفصل 

   األوىل:املادة 

، واملووادة االتصوواالت وىل موون اظووام يكوو ل لصطصووتصحات والت ووابف امل رملووة ا املووادة األ      

احملدد هلا ا النظام والتنظويم   امل نىافس  *هيئة االتصاالت وىل من تنظيماأل

ا هووذا الالئحووةض وملنووال عوون نلووك، يكوو ل لصكصطووات والت ووابف   عنوود اخووتهدام ا

 :قرين كل من ا امل ضحة ا هذا الالئحة امل ااي احملددة

 االتصواالت  هيئوة  تنظويم  التنفيذيوة،  والئحتو   االتصواالت  : اظام"أاظطة اهليئة" 1-1

 عالقووة هلووا م تطوودة تنظيطيووة وثيقووة أو تنفيذيووة الئحووة وأي امل ص مووات، وتقنيووة

 ضاهليئة ب طل

 يصدر عن صاحب الصالحية وملقًا ألاظطة اهليئةض ": ماقرارال" 1-2

 ضالنظر ا خمالفات اظام االتصاالت : جلنة"الصجنة" 1-3

 ضخاصة أو عامة اعتبارية، أو طبي ية صفة ني شهص أي ":الشهص" 1-4

والشوووروا ال امووة الووس عصوووى أخاخوو ا يوو ملر مقووودم      ": األحكووام شووروا امدمووة  " 1-5

عوودادها إتم يوووهووي دووددة ا وثيقووة    ،امدمووة عووروم خدماتوو  لصطسووتهدم    

قورار تصوك   إمون هوذا الالئحوةض ومبجورد     الثامن واملصادقة عصي ا مب جب الفصل 

ضاملة إىل هذا الالئحة التنفيذية ام والشروا من قبل اهليئة، تصبح باإلووحكاأل

 ضملقدم امدمة ولصطستهدم  التاب   ل  مصزمة ،مل تطدةوالت ريفة ا

خت يوول اهليئووة لشووهص أو أكثوور مبطارخووة أي موون األاشووتة نات     ": الرتخوويص" 1-6

 ضال القة باالتصاالت

 ضالصادر من اهليئة الذي حيطل الرتخيص ": الشهصاملرخص ل " 1-7

                                                           
*
مسمى )هيئة االتصاالت( إلى مسمى )هيئة هـ المتضمن تعديل 1424\05\21( وتاريخ 123صدر األمر الملكي الكريم رقم ) 

 االتصاالت وتقنية المعلومات(.
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جييوز قيوام مقودم    والذي تصودرا اهليئوة    ": الرتخيصالرتخيص الفردي"                          1-8

بتقوووديم خووودمات االتصووواالت طبقوووا لصشوووروا املنصووو      ب ينووو خدموووة 

 عصي ا ا الرتخيصض

": توورخيص ملووردي يسووطح ملقوودم خدمووة موورخص لوو       امل حوودالرتخوويص " 1-9

تقوووديم أي خووودمات اتصووواالت باخوووتهدام أي اووو ل مووون التقنيوووة والبنيوووة     

 ضامدمات املتص بةالتحتية لالتصاالت قادرة عصى ت ملف 

": ترخيص ملردي يسوطح ملقودم خدموة مورخص     البيع باجلطصةترخيص " 1-10

ل  ببناء وامتالك وتشغيل شبكة اتصاالت عامة من أجل تقديم خودمات  

اتصاالت عاموة ملقودمي امدموة ايخورين املورخص هلوم اعاصوص  عصوى         

 ضالرتاخيص الفردية

االتصووواالت الصوووادر مووون قبووول اهليئوووة   ": تووورخيص يالفئووو الرتخووويص"                          1-11 

املوولهص  ضووطن الفئووة  االتصوواالت اتكاملووة مقوودمي خوودموالووذي لوو ل 

امل رملة ا الرتخيص لتقديم خدمات االتصاالت طبقا لصشروا احملددة 

 ا الرتخيصض

ترخيص ملئ ي يسطح ملقدم امدمة بتقديم  ":الفئ ي ال ام رتخيصال" 1-12

 ضاتصاالت مصرح ب ا مب جب نلك الرتخيصأي خدمات 

 اختصوووا  ضوووطن يوودخل  امدموووة مقوودمي  بووو  اووزال  ": كووول امووال  " 1-13

 ضاهليئة

 حتتوو ي الووس األوعيووةو وامل ص مووات ": ال ثووائ خوورية امل ص مووات املصوونفة" 1-14

 حقووو   أو باملناملسوووة اإلضووورار إىل إملشوووا ها يووولدي خووورية م ص موووات عصوووى

 وثوائ   شكل عصى كاات خ اء ال امة، باملصصحة اإلضرار أو املستهدم 

 ضغفها أو

بأيووة طريقووة نووا يوونجم عن ووا حوو  الووتحكم خوو اء    اهليطنووة  "  السوويترة" 1-15

كااووت مباشوورة موون خووالل مصووك األخوو م أو السووندات أو غفهووا، أو غووف  

 مباشرة من خالل أي اتفاقية أو ترتيب آخرض
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 يكوووو ل أل أو امدمووووة، مقوووودم عصووووى يسوووويتر الووووذي ": الشووووهص تووووابع " 1-16

 ك اوو  ا م وو  يشوورتك الووذي أو امدمووة، مقوودم قبوول موون عصيوو  مسويتراا 

 ثالثض شهص قبل من عصي  مسيتراا

بووووو جراء مباحثوووووات   ووووواحوووود نثصي أ اهليئوووووة بتكصيووووو  قيوووووام ":ال خوووواطة "           1-17

تفووا  اب وود  مكيوون م موون ال صوو ل إىل     امووال بوو  أطوورا    ومناقشووات وديووة 

 مقب ل هلمض

خدمات االتصاالت املرخص أو املصرح ل   ": مقدمجنيبمقدم امدمة األ"          1-18

ولوووويس لديوووو  توووورخيص موووون اهليئووووة لتقووووديم خوووودمات      بال طوووول خووووار  املطصكووووة 

 ضاالتصاالت ا املطصكة

  حد مقدمي امدموة إىل مقودم   أتاحة مرامل  االتصاالت من قبل إ":  ال ص ل" 1-19

  ضخدمات االتصاالتخر بغرم ت ملف آخدمة 

الس ت ملر الالخصكية  السصكية أو االتصاالت ": خدمةالثابتة االتصاالت خدمة" 1-20

 ثابتةض أرضية ب  دتات االتصال

الووووس تووووو ملر   االتصوووواالت الالخووووصكية   ": خدموووووةاالتصوووواالت املتنقصووووة  خدمووووة  "                1-20

 :وايتي احملط لة الالخصكيج زة أاالتصاالت ب  

 ضالثابتة اهلاتفيةج زة األ أ()                   

 ضج زة الالخصكية الثابتة( األب)                   

 ض( احملتات الفنائية )                   

 ج زة الالخصكية احملط لة األخرىضاأل د()                   

                                     لصبوووث  اعساخوووةالالخوووصكي، امل ووودات و السوووصكي ": اجل وووا ج وووزة االتصووواالتأ" 1-21

داة، أ، ج وا ، منوت ،   م ودات وأي  ،خلاامل دات املسببة لصتود األج زة و، الالخصكي

( قووود يووولثر 2( يكووو ل متصوووال بشوووبكة لالتصووواالت أو ) 1) :خووورآ ءشوووي أي لوووة أوآ

 مكااية الفنية لتقديم خدمات االتصاالتضاخت طال  عصى اإل
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أو اظووووم  أليووووا  بصوووورية اظووووام خووووصكي أو الخووووصكي أو    ": أياإلرخووووال أاظطووووة"                1-22

ك رومغناطيسية أو أي اظام ملين مشاب  يتم اختهدام  ا االتصواالت  

عطووودة ويووواري مديووود الكوووابالت،   ويشوووطل نلوووك كبوووائن الت  يوووع واأل  

 وغفها من اإلاشاءات النرورية هلذا التج يزاتض واألبرا  والصاريات

خووتهدام ا االت ميكوون آيط عووة  آلووة أو أوأي ج ووا  ":  ووا  الالخووصكي اجل"                    1-23

 اخوتهدام  االلالتصاالت الالخوصكية، بغوا النظور عطوا إنا كوال نلوك       

 امدمات اإلناعية أو ألية أغرام أخرىضأو خدمات االتصاالت 

شووارات أو إرخووال أو بووث أو اخووتقبال ل المووات أو  إ : أي"االتصووال الالخووصكي"                     1-24

خباريووة موون أي اوو ل عوون طريوو  إصوو ات أو أيووة أرخووائل مكت بووة أو صوو ر أو 

 امل جات الك رومغناطيسية ا التي  الرتدديض

الس تسوتهدم االتصوال الالخوصكي     ": امدمةاالختدالل الالخصكيخدمة "                     1-25

أو الظوو اهر لألشووياء تحديوود ال ضوو ية أو السوورعة أو اموو ا  األخوورى  ل

، ونلوووك  األمووو رأو لصحصووو ل عصوووى م ص موووات متصوووصة ب وووذا      التبي يوووة

 ب اختة خ ا  االاتشار لصط جات الالخصكيةض

 ةلصتاقووة الك رومغناطيسووية الصووادر النووار ": التووأثفخل النوواراالتوود"                          1-26

تسووبب أو قووادرة عصووى    شوو ال أو حووث ك ربووائي  إاب وواح حووراري، أو  اموون أي 

 اخوت طال أو ملاعصيوة اظوووام   ب نور وت الالخوصكية عطل التوداخل ا االتصواالت   

، أو يقصول بتريقوة كوبفة أو ي يو      املت صو  بالسوالمة   االتصال الالخوصكي 

أو  االتصوواالت أج ووزة أو تشووغيل عاقووة اخووت طال  أو يقوو م بشووكل متكوورر ب 

 ضنات اعساخية لصط جات الالخصكية ج ا  اتصال الخصكي أو امل دات

 ، يتأثرالت أو م داتآأج زة أو  ": أيالالخصكي لصبث األج زة اعساخة " 1-27

 لالخصكيضابث البسبب ل يتأثر اختهدام ا أو تشغيص ا أأو ميكن 

االتصواالت الالخووصكية الووس   خدمووة ":االتصوال الالخووصكي  هوو اة خودمات "  1-28

 البحثبغية التدريب الذاتي، أو االتصال أو  الخصكييستهدم ملي ا ج ا  

هتطوووام اكملقووو  ملوووراد امل وووتط  بتقنيوووة الالخوووصكي   الفوووين مووون قبووول األ  

 ضوال يست د  حتقي  مناملع ماليةشهصي 
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                                                                                                 املادي واملنتقي لشبكات االتصاالت  ": الرب البييناالتصال رب  "  1-29

آخر، من أجل  أو مقدم خدمة افس  ب اختة مقدم امدمةاملستهدمة 

التاب   ملقدم خدمة باالتصال مليطا بين م أو مع  صطستهدم السطاح ل

اختهودام مرامل  أو  مكاايةإ، أو خرآاملستهدم  التاب   ملقدم خدمة 

البيين ه  ا ل ددد من االتصال رب  ض وخرآخدمات مقدم خدمة 

 املتبقة ب  مقدمي امدمةض ال ص لمكااية إ

الذي حيت ي عصى كاملة امل ص مات ": السجل لصرتدداتالسجل ال طين " 1-30  

 من هذا الالئحةض الساب ة والسب  املب  ا املادة املت صقة بالرتددات و

الووووذي حيتوووو ي عصووووى كاملووووة   ": السووووجلالسووووجل الوووو طين لالتصوووواالت" 1-31            

املووادة املووب  ا و امل ص مووات والقوورارات والرتاخوويص الووس تصوودرها اهليئووة  

 هذا الالئحةضمن  ال شرين

يسوووتهدم ا مقووودم  الوووس أو الرموووز أو أيوووة عالموووة أخووورى ": الووورقمالووورقم" 1-32

 مراملوووو ب وووود  الت وووور  عصووووى   ،خوووودمات االتصوووواالت لتقووووديم امدمووووة 

االخووتقبال، أو ت ريوو  اوو ل ومكووال اإلرخووال  مليطووا بوو  صوورب لاالتصوواالت 

 امدمةض تلدي اإلرخال الذي 

املت صو  باخوتهدام األرقوام الوذي تصودرا       ": الرتخويص الرتقيمترخيص " 1-33

 من هذا الالئحةض اعادي عشروملقا لصفصل  اهليئة

خدمة مكون قيوام املسوتهدم الن وائي باالحتفوا        "  إمكااية اقل الرقم" 1-34

برقط  اعالي عند اقل امدموة املرتبتوة بوذلك الورقم أو حت يصو ا مون       

مقووودم خدموووة إىل مقووودم خدموووة آخووور دول اإلضووورار  ووو دة امدموووة أو        

 ت املرهاض

الووذي تصوودرا اهليئووة وملقووا     ": الرتخوويصاخووتهدام الوورتددات توورخيص " 1-35

 من هذا الالئحةض ال اشرلصفصل 
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مس  مع اهليئة لصطشواركة ا  االذي خجل  ": الشهصالتر  املسجل" 1-36

 جرائيةضلصق اعد اإل وملقامام اهليئة أإجراء 

 اظوووووف امدموووووة،يتقاضووووواا مقووووودم  الوووووذياملوووووالي،  ": املقابووووولالت ريفوووووة" 1-37

 ضاالتصاالتمل  ااالتصاالت أو مراالختفادة من خدمات 

لي أو آبراام  حاخب  أو م دات أو مرمل  أو ج ا  ": أيمرمل  االتصاالت" 1-38

خر يستهدم أو ميكن اخوتهدام  ا االتصواالت أو ا   آ ءشيخدمة أو أي 

 أية عطصية مرتبتة باالتصاالتض

 رتويوو الاالتصوواالت لصدعايووة و  شووبكة ": اخووتهداماالتصوواليالتسوو ي  "  1-39

 ختهدام منت  أو خدمةضال لشراء أو

امل دات املسوتهدمة  األج زة ول أكد من أالت ": طريقةالن عية اعتطاد"  1-40

خوودمات االتصوواالت ت طوول طبقووا لصط اصووفات الفنيووة املتبقووة   تقووديما 

حسب االختهدام األخاخوي هلوا وتت املو  موع شوبكات االتصواالت املصورح        

 م  اض الت املأو  هلذا األج زة وامل دات االرتباا ب ا

 امدمووة الووذي منحوو  اهليئووة صووفة    ": مقوودممقوودم امدمووة الشووامصة  "  1-41

 مقدم امدمة الشامصةض

قدمووة امل ": امتووةامدمووة الشووامصة وحوو  االخووتهدام الشووامل   ختووة"  1-42

خور، توب  ال خوائل    آحد مقودمي امدموة أو أي شوهص    ألص يئة من قبل 

الس عن طريق ا خيق م املشغل اعوالي أو مقودم امدموة أو أي شوهص     

أو حو  االخوتهدام   خر، حسبطا يك ل اعوال، بت خو ة امدموة الشوامصة     آ

 ضالشامل ا أي من مناط  املطصكة

امل تطدة  ": السياخةة وح  االختهدام الشاملالشامص امدمة خياخة"  1-43

مووون قبووول الووو  ارة بنووواء عصوووى اقووورتاح مقووودم مووون اهليئوووة لتووو ملف وتتووو ير     

 امدمة الشامصة وح  االختهدام الشاملض
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": ه  الدخ ل غف املشرول بأي طريقة، من قبل أي شوهص أو  االخرتا " 1-43

مقووووودم خدموووووة أو مسوووووتهدم عصوووووى أي جوووووزء مووووون شوووووبكة اتصووووواالت أو        

اوت  عون نلوك ختريوب أو ت تيول      دت يات ا، ألي هد  أو غرم، خ اء 

 أو مل ينت  عن  شيءض

لوووس ميكووون أل حيووودح من وووا  ": األمووواكن واجل وووات امصوووادر االخووورتا "  1-44

 االخرتا ض

 الثااية:املادة 

 

يووتم  أل، مليجوو   ل يووتم أي إجووراء كتابووة  أحيثطووا تتصبووت هووذا الالئحووة     2-1            

 ضلكرتواياإنلك 

موون وثيقووة منشوو رة  ةت تووأ أيووالنظووام،  خووالل مبووا نكوور امووع عوودم اإل    2-2            

 :ا اعاالت التالية اهليئة

 مكاتب اهليئةض تيحت لصفحص واملراج ة اإنا أ أ()                             

إنا أعصنوووت وبصوووفة مسوووتطرة لص طووو م ا م قوووع اهليئوووة الرمسوووي عصوووى    )ب(                            

 ضخرىأوأي وخيصة إلكرتواية  ارتاتشبكة اإل

 ) ( ا اعاالت الس تقررها اهليئة ت تأ أينا أي وثيقة منش رة إنا:                            

 اشرها ا اجلريدة الرمسيةض مت-1                               

مت اشر مصهص هلا ا إحدى الصح  الس ت  ل عصوى اتوا  واخوع     أو-2                               

  ا املطصكةض

 اإللكرتواوي تتصبت هذا الالئحة إرخال وثيقوة إىل عنو ال الأيود     حيثطا 2-3           

الرمسووي لص يئووة، ومل يكوون ال نوو ال املووذك ر ا حالووة التشووغيل، مليجووب      

 عند نلك إرخال ال ثيقة إىل اهليئة مناولةض
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 الصووصة نات الكيااووات أو األشووها  بت ريوو  قوورار صوودارإ لص يئووة جيوو    2-4                  

 ضما كيال أو شهص عصى احملظ ر أو ب  املسط ح بالنشاا

  الثالثة:املادة 

أي إجراءات مناخوبة وإصودار    اختانعصى اهليئة واجملصس واحملاملظ جيب   3-1            

اهليئة ومبا يسواعد عصوى تتبيو  تصوك      أية ل ائح أو قرارات وملقا ألاظطة

 األاظطة وحسن تنفيذهاض

اظطت وا،  أداء واجبات وا مب جوب   ألص يئة، ا نارخت ا ل  ائف وا و  جي    3-2            

مووا إنا كووال  حتديوودل أي واق ووة موون ال قووائع، مبووا ا نلووك أالتقريوور بشوو

 هناك خمالفة ألي من أاظطة اهليئةض

 شهص ب لزام يقني قرارًا تصدر أل ب اجبات ا، القيام عند لص يئة جي   3-3            

 ضألاظطت ا وملقًا عصي  حظرا أو ب طل بالقيام

تركيوب وصويااة   بتو ملف و مقودم خدموة القيوام     تصوزم أي ل ألص يئة  جي    3-4            

 عطاية املصصحة ال امةض الفنية أو غفها املتتصبات واإلمكاايات أي من

 املادة الراب ة: 

باخوتثناء   اختصاصات ؛جي   لصطجصس تف يا احملاملظ أو أي من منس بي اهليئة، بأي من 

 ما يصي:

 ضاملتنقلوأو ت ديل أو ت صي  أو إلغاء تراخيص اهلات  الثابت  أ( إصدار)            

            اعتطاد الص ائح التنفيذيةض )ب(                           

 امامسة:املادة 
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 *تزويد اهليئة بالبيااات وامل ص مات: 

      أو م ص مات بأية اماصة افقت  عصى اهليئة بتزويد امدمة مقدم يصتزم 5-1 

 ضالت جي  منط ل حسب أاظطت ا، لتتبي  اهليئة طصبت ا وثائ 

  ي م ص مات مت أ جي   لص يئة إطالل ال ط م عصى امل ص مات،خرية مراعاة  مع                5-2   

  ضلذلك اعاجة اختدعت ما متى هلا تقدمي ا

 السادخة: املادة 

 ملصل مرامل  االتصاالت:

 مقدم ب لزام قرارًا تصدر أل - بالنرر املتسبب إش ار ب د – اهليئة عصى 6-1           

 االتصاالت مرامل  عن اتصاالت  مرامل  من مرمل  أي بفصل امدمة

 عصى تنت ي الس اعاالت ا ونلك نلك األمر اختدعى متى األخرى،

 أو شها األ من لشهص أو االتصاالت لشبكة وشيك ضرر حدوح

 ضاهليئة ألاظطة باملهالفة الرتددات من تردٍد اخت طال

 شو ار إ ب د يئةعصى اهل جيب املادة، هذا من( 1-6) الفقرة أحكام مراعاة مع             6-2          

 ملراملووووو  ملصووووول أي تنفيوووووذ منووووو  تتصوووووب أل بالنووووورر املتسوووووبب الشوووووهص

ملراملووو  االتصووواالت، ا وقوووت دووودد أو   أي ملصووول تنفيوووذطصوووب  االتصووواالت

خالل ملرتة  منية م ينة، وا حالوة وجو د أي شوروا تت صو  بوالت  يا أو      

                                                           
*
للهيئة  يجوز 1ـ5  هـ: 1/1/1435وتاريخ  1النص السابق للمادة الخامسة قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم    

نظمتها، وذلك على أالهيئة ضرورية لتطبيق أي من تطلب من مقدم الخدمة القيام بتزويدها على نفقته الخاصة، بأية معلومات تراها  أن

 خر تحدده الهيئة.آسلوب أشكل تقارير دورية، أو بأي شكل أو 

نه يجوز إنظمتها، فأن هناك معلومات لدى شخص ما غير مقدم الخدمة تعتبرها ضرورية لتطبيق أي من أت الهيئة أر إذا 2ـ5            

خر آسلوب أى نفقته الخاصة بتقديم هذه المعلومات لها في صورة تقارير دورية، أو بأي شكل أو ن يقوم علأللهيئة مطالبة هذا الشخص 

 جرائية.ن يخضع ذلك إلجراءات سرية المعلومات الواردة في القواعد اإلأتحدده الهيئة، على 

جرائية المتعلقة بسرية المعلومات، توفر الهيئة الطالع العموم أي معلومات تم تقديمها إلى الهيئة مراعاة القواعد اإل مع 3ـ5            

 مامها.أطار اإلجراءات المنظورة إفي 

 ( من هذه المادة.2ـ5( و)1ـ5أي شخص بتقديم أي معلومات مطلوبة بموجب الفقرتين ) بإلزامللهيئة إصدار قرار  يجوز 4ـ5            

عليه تقديم المعلومات  له، فيجب( من هذه المادة مرخصا 4ـ5كان الشخص الملزم بتقديم معلومات وفقا للفقرة ) إذا 5ـ5            

المطلوبة خالل أي مدة زمنية محددة في قرار الهيئة. وفي حالة عدم تمكنه من تقديم المعلومات حسبما هو مطلوب، فيجب عليه القيام 

 وبيان أسباب عدم قدرته على توفير المعلومات، وإيضاح ما إذا كان هناك بدائل للمعلومات المطلوبة منه. شعار الهيئة بذلك،إفورا ب

ن تطلب من المرخص له تقديم المعلومات أللهيئة قبول المعلومات البديلة، كما يجوز لها االحتفاظ بالحق في  يجوز 6ـ5            

 صال في وقت الحق تحدده الهيئة.أالمطلوبة 
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خالملوو ، مل اوو  جيوو   لصطحوواملظ أل يقوورر بشووأا ا اإلجووراء املناخووب ونلووك         

 ضبص رة عادلة ومناخبة

 الساب ة:  املادة

 *التفتيش والنب :

   صقيوواملشووهص أي  مووع أو الت اقوود أو تكصيوو  ينيبوو  ت ووي أو موون  لصطحوواملظ              7-1      

أو يسوتهدم ؛   لصطورخص لو    أو م قوع يتبوع   مقور  والودخ ل ألي  ،أو النوب   التفتويش  بأعطال

 ضوعدم خمالفت الصتأكد من تتبي  أاظطة وقرارات اهليئة 

(، 1-7) أي مقر أو م قع آخور غوف موا أشوف إليو  ا الفقورة      حي  لص يئة دخ ل      7-2

  ضاهليئة أاظطةونلك لصتأكد من تتبي  

 املهتصة باجل ات االخت ااة النب  أو بالتفتيش قيام ا أثناء لص يئة جي       7-3

 ضنلك األمر تتصب ما متى

صوادر   إبرا  بتاقة التفتيش أو ختاب مل ر مك  املفتش من أداء م ام  جيب  7-4

مووون القيوووام بأعطوووال    أو إعاقتووو  من ووو باهليئوووة، وعووودم  بتسوووطيت  مووون صووواحب الصوووالحية  

يووتم ت ثيووو  نلووك موون قبووول املفووتش ا دنووور      أو اإلعاقووة؛  وا حووال مت املنوووع ، التفتوويش 

 الختان اإلجراءات الال مةض 

                                                           
 :هـ 1/1/1435وتاريخ  1قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  (تعيين المفتشين) النص السابق للمادة   *

خالل بأنظمة تمشيا مع أي من أنظمة الهيئة، ومع عدم اإل اتخاذهاأي من أنظمة الهيئة أو قرارات تم  ألحكامللمحافظ تنفيذا  يجوز 1ـ6

ن يكلف ذلك الشخص، وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة إذا تطلب النظام أو األمر أكمفتش ون يعين أي شخص أالمملكة، 

دلة فيه تتعلق بمخالفة أو خرق أحد المرخص لهم أو أي مقر يعتقد المحافظ على نحو معقول بوجود أذلك بدخول أي مقر يستخدمه 

 :ألنظمة الهيئة أو قراراتها أو شروط الترخيص وكذلك

 .براز وفحص والحصول على نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادات أو أية وثائق أخرى مطلوبة طبقا ألنظمة الهيئةإ طلب-أ 

 .جهزة أو معدات أو أي مرافق وتسهيالت تستخدم في االتصاالتأبراز وفحص وتفتيش أي إ طلب-ب

جهزتها ويشمل ذلك جميع أفين بتفتيش ومعاينة مرافق االتصاالت والمرخص له تكلفة قيام المفتش أو أحـد الخبراء الفنيين المكل تحّمل-ج

 .جهزة القياس الخاصة بالهيئةأجهزة بهدف قياس جودة الخدمة وحساب المقابل المالي لالستخدام أو لتركيب األ

بعة لمقدم الخدمة وذلك بهدف مقدم الخدمة لتكاليف المفتش المكلف بمراجعة الملفات والسجالت والبيانات أو أية وثائق أخرى تا تحّمل-د

 .شراف الفعال وتنفيذ البنود الخاصة بالتعرفة وتعرفة ربط االتصال البيني وفقا ألنظمة الهيئةاإل

أو أية أغراض  اإللكترونيةوراق أو السجالت يتحفظ على األ أن( من هذه المادة 1-6للمفتش الذي يتم تعيينه وفقا للفقرة ) يجوز 6-2

لكترونية ذات صلة وتعد مالئمة كدليل في التحقيق إأخرى، وأخذ نسخة منها إذا رأى ذلك مناسبا، كما يجوز له طلب تسليم أية سجالت 

 .واإلجراءات الحالية أو المستقبلية

( 1-6المنصوص عليه في الفقرة )ن يتعاونوا تعاونا تاما مع أي مفتش يباشر مهامه في نطاق التكليف أشخاص على جميع األ يجب 3ـ6

 من هذه المادة.
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 إش ار خاب ض مناخبًا ودولا ال قت الذي تراا  بالتفتيش القيام لص يئة حي   7-5

 موا اختان اإلجراءات الال مة، ومن نلك  التفتيش بأعطال القيام خبيل ا لصطفتش  7-6

 :يصي

ملحووص وتفتوويش أي أج ووزة أو م وودات أو أدوات أو ت صوويالت أو أي     (أ 

تسوتهدم   مراملو  خوجالت أو   بيااوات أو  م ص موات أو  ق اعدأاظطة و

 ضوتقنية امل ص مات االتصاالت ا

 أو تصووووريح أو توووورخيص أي موووون اسوووو  أو أصوووو ل عصووووى اعصوووو ل (ب 

 يتصب ووووا ىرأخوووو م ص مووووات أو وثووووائ  أيووووة أو خووووجالت أو شوووو ادات

 ضاملفتش

أيووووة أج ووووزة أو م وووودات أو  أو عصووووى األورا  أو السووووجالت الووووتحفظ (  

أدوات أو ت صووويالت، أو أيوووة أغووورام أخووورى الخوووتهدام ا كووودليل  

 ويتم ضبت ا وإثبات ا ا دنر خا  بذلكض  ،املهالفة لثب ت

ملوا يقوع حتوت اظور املفوتش مون        ي من ال خوائل املتاحوة  أبالتص ير  (د 

 أدلة أو قرائنض

 لصقيام مب ام التفتيشض مناخبت املفتش  آخر يرى إجراء هو( اختان أي                             

املوورخص لوو  تكصفووة قيووام املفووتش أو أحووود امووأاء الفنووي  املكصفوو   يتحّطول   7-7

مجيووووع  ، ويشووووطل نلووووكوأج زت ووووابتفتوووويش وم اينووووة مراملوووو  االتصوووواالت  

ب وود  قيوواد جوو دة امدمووة وحسوواب املقابوول املووالي لالخووتهدام أو   األج ووزة

 القياد اماصة باهليئةض أج زةلرتكيب 

املكصو  مبراج وة املصفوات والسوجالت      مقدم امدمة تكالي  املفوتش  يتحّطل  7-8 

شوورا  ب ود  اإل  والبيااوات أو أيوة وثوائ  أخوورى تاب وة ملقودم امدمووة ونلوك      

 الف ال والتحق  من تنفيذ أاظطة وقرارات وت جي ات اهليئةض

عنوود  فووتشاملتووام مووع  ال ت وواولالعصووى مجيووع األشووها  أل يت وواوا ا     جيووب  7-9

( مون  1-7   عصيو  ا الفقورة )  ووو املنصي  وا  التكصو ووووو ا ات مم ام  ةباشرم

 ضهذا املادة
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يوووتم  اأو قرارات ووو ألاظطوووة اهليئوووة ةي خمالفوووأل املفوووتش حوووال اكتشوووا  ا  7-10

  يصي: ما تنطنًام ا دنر وإثبات اضبت ا 

 النب ض وتاري  مكال ( أ ) 

 ضلنب اباألشها  القائط  اخم  ( ب ) 

   الشهصيةض إثباتمن ميثص  من واقع بيااات  أو ةهالفنس ب إلي م املامل خما (   ) 

 ب اض احمليتة واملالبسات املهالفة وص  ( د ) 

 ضضبت ا مت الس األشياءدوات وواأل األج زةبامل دات و بيال       )هو( 

 ا اجل وووة املنسووو بة إلي وووا املهالفوووة ل لواملسووو وأ ال وووامص  وأقووو ال ال قوووائع ( و ) 

 ضاحملنر ا نلك إثبات يتم الرملا حال وا عصي ا، وت قي  م

 ضبالنب  القائمم ص مات أو بيااات أخرى يراها  أي (   ) 

 

 الال م حيال ض لصج ة املهتصة باهليئة الختان اختكطال ب د  يرملع احملنر  7-11

مووام أحوو  البووت ا املهالفووة    إىل املنووب طة األشووياءعصووى  اهليئووة تووتحفظ  7-12

 الصجنةض

جيوو   لص يئووة التصوور  ا   حووال ثبوو ت املهالفووة بقوورار صووادر موون الصجنووة   ا  7-13

 :بأي من اإلجراءات التاليةدل املهالفة  األشياء

مون قبول جلنوة ال يقول عودد أعنوائ ا عون ثالثوة مو  ف  ا اهليئوة            إتالمل ا ( أ ) 

 مب جب دنر إتال ض لكويك ل ن

 توووراا موووا حسوووبأو امفيوووة املرخصوووة  ألي مووون اجل وووات الرمسيوووة هوووا إعتا ( ب ) 

 ضمناخبًا اهليئة

 ض  مناخبة اهليئة تراها أخرى طريقة أي (   ) 

لص يئووووة لتنفيووووذ مووووا ورد ا الفقوووورة السووووابقة االخووووت ااة باجل ووووات       جيوووو    7-14

 الرمسية نات ال القةض

 



 ئحة التنفيذية لنظام االتصاالتالال

 - 13 - 

 

 

  الثامنة: املادة 

 * التحقي :

ا أي أمور يكو ل   بالتحقي   من يراا ليق م أو من ينيب  ت ي  طحاملظصل  8-1

ألاظطت وا، ورملوع    متروحًا أمام اهليئة أو داخواًل ضوطن اختصاصو ا وملقوا    

 ضلي ا ح ل إتقرير 

ألغرام إجراء التحقي ، الصالحيات امله لة لصطفوتش   لصطحق ، يك ل  8-2

 ضالالئحة هذا من الساب ة املادةمب جب 

ا احملقق  احملق  / تاما مع  ل يت اوا ا ت اواًاأ األشها مجيع  عصى  8-3

 ضأعطال التحقي 

باجل ووة األمنيووة املهتصووة لتووتطكن موون تنفيووذ م ووام       االخووت ااة لص يئووة  8-4

 املادةض االتحقي  املنص   عصي ا مب جب هذ

الس  بالتريقة صصة بالتحقي  هلملص يئة اختدعاء من ي تقد أل  جي    8-5

ما توراا   اهليئة باختانتق م  املستدعىحال عدم حن ر  اتراها اهليئة، و

 ض مناخبًا

                                                           
*
 هـ: 1/1/1435وتاريخ  1قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  تعين المحققين() للمادةالنص السابق    

اختصاصها مام الهيئة أو داخال ضمن أللمحافظ تعيين أي شخص كمحقق ليقوم بالتحقيق في أي امر يكون مطروحا  يجوز 1ـ8        

 ليها حوله.إنظمتها، ورفع تقرير وفقا أل

( من 2ـ6ـ " أ " و " ب "( و)1ـ6للمحقق، ألغراض إجراء التحقيق، الصالحيات المخولة للمفتش بموجب الفقرات ) تكون 2ـ8       

 المادة السادسة من هذه الالئحة.

أي معلومات تقدم للمحقق أو يتم الحصول عليها  بشأنللهيئة  جرائية الخاصة بتصنيف وكشف المعلوماتالقواعد اإل تطبق 3ـ8       

 خالل التحقيقات التي يقوم بها.

ن يتعاونوا تعاونا تاما مع المحققين المباشرين لمهـامهم ضمن نطـاق التكليف المنصوص عليه بموجب أشخاص جميع األ على 4ـ8       

 ( من هذه المادة.1ـ8الفقـرة )
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املووووت م باملهالفووووة  ةم اج وووو خاللوووو  مووون  يووووتمو مكت بووووًاالتحقيوووو   يكووو ل   8-6

يووووتم  ألوميكوووون  رمسووووي،املنسوووو بة إليوووو  وإحاطتوووو  أاوووو  بصوووودد حتقيوووو     

 أيأو مووون خوووالل  اإللكرتواووويعوووأ الأيووود  مباشووورة أوالتحقيووو  بصووو رة 

 ضوا أي وقت أو مكال حتددا اهليئة مناخبة،تراها اهليئة  وخيصة

 مشوتطل  ا دنور  مراعاة ما ورد ا الفقرة السابقة يك ل التحقي   مع  8-7

 :ايتي عصى

 ضالتحقي مكال و مال  ( أ ) 

 ضوبيااات   قاخم احمل ( ب ) 

 وبيااات ضاخم احملق  م    (   ) 

وإتاحوة  املهالفة املنس بة إلي  واألدلة القائطة ضودا  بم اج ة احملق  م    ( د ) 

 صرد عصى ما ه  منس ب إلي  من وقائع وأدلة ات امضل ل الفرصة 

إل  أل يبوودأ حتقيقاتوو  موون حيووث اات ووت التحقيقووات السووابقة       لصطحقوو   8-8

 وجدتض

 عصي ووا،امتنووع موون يووتم التحقيوو  م وو  عوون اإلدالء بأق الوو  أو الت قيووع  إنا  8-9

 ضاحملنر ايتم إثبات واق ة امتناع  مل

تقو م اهليئوة   ملون اسوبت إليو ،    اتائ  التحقيو  إىل ثبو ت املهالفوة     أّدت إنا  8-10

 ضالنظر ا خمالفات اظام االتصاالت جلنة أمام ملي اباالدعاء 

 الفصل الثااي: الرتاخيص:
 :لصرتاخيص عامة أحكام: التاخ ةاملادة 

 شوبكة  تشغيل أو لص ط م، االتصاالت خدمات تقديم شهص ألي جي   ال 9-1                  

 عصوى  اعصو ل  ب ود  إال لص ط م، اتصاالت خدمات تقديم ب د  اتصاالت

 ضاهليئة تصدرا الذي لصرتخيص ووملقا اهليئة من ترخيص

 مون  عصي وا  لالطوالل  متاحوة  تكو ل  وأل مكت بوة  الرتاخويص  تكو ل  أل جيب  9-2        

 ضال ط م قبل
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أو جتديودها أو ت ديصو ا أل تنشور     لصرتاخويص  عصى اهليئوة عنود إصودارها     9-3        

 ضاإلارتاتنلك ا م ق  ا الرمسي عصى شبكة 

 تصدر اهليئة وملقًا ألاظطت ا الرتاخيص التالية:                     9-4       

 ضاالتصاالت خدمات تقديم تراخيص ( أ)                     

 ضالرتددات اختهدام تراخيص )ب(                               

 ضالرتقيم تراخيص ) (                               

 ضوامل دات األج زة تراخيص )د(                               

  :االتصاالتتراخيص تقديم خدمات  أا ال: ال اشرةاملادة 

صووودار توووراخيص تقوووديم خووودمات االتصووواالت بن عي وووا      إتتووو ىل اهليئوووة   10-1           

 الفردية والفئ يةض                                                          

تتوو ىل اهليئووة إصوودار الرتاخوويص الفرديووة بن عي ووا الرتخوويص امل ّحوود،           10-2           

وتوورخيص خوودمات البيووع باجلطصووة والصتووال تسووطحال بتوو ملف أي شووبكة        

 ضاالت وأي خدمات اتصاالت وملقًا لشروا نلك الرتخيصاتص

ولص يئة إضاملة أا ال أخرى  ال ام، تت ىل اهليئة إصدار الرتخيص الفئ ي             10-3           

  ضمن الرتاخيص الفئ ية

 :الفردية: الرتاخيص اعادية عشراملادة  

 عون  إال املتنقصوة نات البنيوة التحتيوة   خودمات االتصواالت    تقوديم  جي   ال     11-1           

 ضال ام لالكتتاب أخ ط ا تترح مساهطة شركات طري 

 خدمات االتصاالت املتنقصوة نات البنيوة التحتيوة   تقديم  ترخيص لنع 11-2          

 ضال  راء يصس مل املقة

 أي عوووون التنووووا ل عصووووى مسووووبقا اجملصووووس م املقووووة عصووووى اعصوووو ل جيووووب 11-3          

 ي موا  تسو  ل ( 90) خوالل  التنوا ل  بشأل اجملصس قرار اشر ويتم ترخيص،

 ضالتصب كامل تقديم من
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  :التالية اعاالت من أي ا ترخيص أي ت ديل لصطجصس جي   11-4         

 ضالشأل ب ذا بتصب ل  املرخص تقدم إنا       ( أ ) 

 أو ،واإلقصيطيوة  الدوليوة  االتفاقيوات  ا ت وديالت  أو تغويفات  أية حصصت إنا ( ب ) 

 تتتصووب والووس املطصكووة ولوو ائح أاظطووة ا أو امل تطوودة، الدوليووة الت صوويات

 ضالت ديل هذا مثل إجراء

 مووون الثالثووة  املوووادة وأغوورام  أهووودا  لتحقيوو   ضوووروريا الت ووديل  كووال  إنا (   ) 

 ضالنظام

 مقوودم  وعصووى  اهليئووة  ألاظطووة  وملقوواً  الرتخوويص  جتديوود  لصطجصووس  جيوو    11-5       

 بفورتة  اات ائو   قبول  الرتخويص  لتجديود  اهليئوة  إىل طصب تقديم امدمة

 ضالرتخيص عصي  ينص ملا وملقا كاملية

لغائوو  إجيوو   لصطجصووس عوودم جتديوود الرتخوويص أو ت ديصوو  أو ت صيقوو  أو       11-6      

 :اعصر ال املثال خبيل عصى التالية ألخبابل

 ضالرتخيص شروا من شرا أي خمالفة تكرار )أ(                    

 خووورآ موووالي مقابووول أي أو لصرتخووويص، املوووالي املقابووول تسوووديد عووودم )ب(                   

 ضلص يئة التسديد واجب

 ضاهليئة تصدرها الس القرارات تتبي  ا اإلخفا  تكرار ) (                    

 ضمنح  تاري  من خنة خالل بالرتخيص ال طل مزاولة عدم )د(                    

 ضال امة املصصحة مع تت ارم بأعطال القيام )هو(                    

 ضتصفيت  أو حص  أو ل ، املرخص إملالد )و(                    

 ضاهليئة م املقة بدول الرتخيص عن التنا ل ) (                    
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 تقووو م اهليئوووة قبووول ت وووديل أو جتديووود أو ت صيووو  أو إلغووواء أي تووورخيص                 11-7     

ب شوووو ار مقوووودم امدمووووة املوووورخص لوووو ، كتابيووووا، بنيت ووووا اختووووان هووووذا  

 :يصيش ار ما ل يتنطن اإلأاإلجراء، وعصى 

إعتوووواء مقوووودم امدمووووة ال قووووت الكوووواا إلبووووداء مالحظاتوووو  عصووووى   )أ(                    

 اإلجراء ني الصصةض

 امل ضو ل  ا اظرهوا  عنود  اهليئة ب ا ختق م الس اإلجراءات حتديد )ب(                    

 ضامل ين

 ضاألخرى امل نية األطرا  ومالحظات رأي اختتالل ) (                    

 جتديود  عودم  أو تورخيص  إلغاء أو ت صي  أو بت ديل اجملصس قيام حالة ا  11-8     

 الكواا  ال قوت  امدموة  مقودم  إعتواء  اجملصوس  عصوى  يت جوب  ترخيص، أي

 تقديم اختطرار لنطال الال مة الرتتيبات اهليئة وتتهذ بالقرار، لصتقيد

 ضلصطستهدم  امدمات

 البنية نات املتنقصة االتصاالت خدماتالرتخيص لتقديم باختثناء         11-9

لص يئة إصدار قرار  جي   ،يصس ال  راءالس تتتصب م املقة  التحتية

بشأل أي إجراءات أخرى لت ديل أو جتديد أو ت صي  أو إلغاء أي 

 ضأو خدمة ترخيص

 

ت ديل أو جتديد أو ت صي  أو إلغاء ب لنع أي قرار يصدر من اهليئة         11-10

 نات البنية التحتية،الثابتة االتصاالت  ةدمم الفردي رتخيصال

 العتطاد ال  يرض

 

خدمات املشغل ا حالة خمالفت  ألي شرا من  ب ا يقا إ لص يئة   11–11 

ىل ح  صدور قرار من الصجنة، وتشطل هذا إشروا الرتخيص 

 امدمات:
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 )أ( خدمة االتصاالت الص تية الثابتة واملتنقصةض                

 )ب( خدمات اتصاالت امل تيات الثابتة واملتنقصةض              

 والأيد القصفة،) ( امدمات األخرى نات ال القة مثل الرخائل النصية   

الص تي، وخدمات ال خائ  املت ددة )خدمات املكاملات املرئية وخدمات 

النقل املرئي( وكذلك خدمات القيطة املناملة الس يقدم ا املرخص ل  

 ي خدمات أخرىضأبناء   عصى رغبة مشرتكي ، و

قبل اختان قرارها ب يقا  أي من امدمات ال اردة ا الفقرة تق م اهليئة   11-12

 ( بايتي:11-11)

 بأا ا بصدد وق  امدماتض بال خيصة الس حتددها اهليئة )أ( إختار املشغل 

مل اجلة املهالفة امل ضحة من -وملقا لتقديرها -)ب( منح  م صة مناخبة       

ختذا مل اجلة املهالفة عصي  إجابة اهليئة كتابيا مبا ا وجيب اهليئة،

 خالل املدة الس حتددها اهليئةض

 ا حال اختطرار املهالفة ملصص يئة وق  خدمات أخرىض  13 - 11

 

 : شروا منح الرتاخيص الفردية:الثااية عشراملادة 

ل تفوووورم شوووروطا عصوووى الرتاخوووويص الفرديوووة لتحقيوووو     أجيووو   لص يئوووة     12-1       

 م ر التالية:دول حصر األ تتنطنوالس  ،هدا  النظامأ

 اتا  امدماتض )أ(                  

 ضامدمة ج دة م ايف )ب(                 

 حكام وشروا ح  اعصريةضأ ) (                 
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 ضامدمة أو الشبكة ااتشار متتصبات )د(                 

 املت صقة بامدمةض اإلضامليةااللتزامات  )هو(                

 خرينضايدمات اممقدمي  حصصصكية ا املالقي د عصى  )و(                 

 ضالالئحة هذا ا ورد ما إىل إضاملة الت رملة ا دددة شروا       ) (                  

 ضاهليئة إىل ل  املرخص من امل ص مات تقديم متتصبات )ح(                 

 ضألاظطت اواجبات ا وملقا  ةطارخملمتتصبات الت اول مع اهليئة  )ي(                 

خووودمات االتصووواالت لألغووورام احملاخوووبية    بووو  الفصووولمسوووت ى  )ك(                 

 والتنظيطية حسبطا تقررا اهليئةض

وخووووودمات  االخووووت المات خوووودمات  والفوووو اتف،   إصوووودار متتصبووووات   )ل(                  

 ض ارئالت

تكوو ل لصرتاخوويص الفرديووة املت صقووة بوونفس امدمووة نات الشووروا مووا مل    12-2        

تكوون هنوواك  وورو  م ضوو عية خمتصفووة تووأر تتبيوو  شووروا خمتصفووة         

 ا اضأبش

( مخسوووة 25توووراخيص ملرديوووة ملووودة ال تزيووود عووون )     إصووودار لص يئوووة جيووو    12-3       

 وعشرين عاماض

 خودمات  بتقديم خاصة ختة ب ضع امدمة، مقدم ت جي  لص يئة جي   12-4       

 مووون عصي وووا لصط املقوووة ونلوووك والتووو ارئ الكووو ارح حووواالت ا االتصووواالت

 ضاهليئة

 الفردية: الرتاخيصعشرة: إجراءات إصدار  الثالثةاملادة 

قودم إىل اهليئوة   ي لأ أداوى،  كحود  ،جيب عصى كل طالب ترخيص ملوردي   13-1

 دااا:أامل ص مات املذك رة 
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 ضوعن اا  امس  ( أ)                    

لنووو ل امدموووة الوووس يرغوووب ا تقووودمي ا واملنتقوووة    ًادووودد ًاوصوووف )ب(                    

 دمةض اماجلغراملية الس ختشطص ا هذا 

 إاشووائ االووس يرغووب ا   اإلرخووال وأاظطووةصشووبكة ل ًادوودد ًاوصووف ) (                    

 وااتشوار البدء ا تشوغيل   م عدصتنفيذ ول ًا مني اًلوتشغيص ا وجدو

 الشبكةض

متع املتقدم بالقدرة املالية عصى ت ملف امدمات وتنفيوذ   يثبت ما )د(                    

 الشبكة املقرتحةض

مكاايووووة اعصوووو ل عصي ووووا  إأو  الفنيووووة وقدرتوووو  خأتوووو  يثبووووت مووووا )هو(                   

وامووأات الال مووة لتوو ملف اموودمات وتنفيووذ الشووبكة املقرتحووة أو    

 مكااية اعص ل عصي اضإ

تنشوور م ص مووات تت صوو  بوواإلجراءات     ألخوور آجيوو   لص يئووة موون وقووت إىل      13-2

ل توو ملر تصووك امل ص مووات  أالرتاخوويص الفرديووة، وجيووب   لتصبوواتاملتص بووة 

 :التاليةواإلجراءات األم ر 

م ص موووات كامليوووة حووو ل الرتاخووويص املقرتحوووة لوووتطك  اجل وووات      ( أ)                    

 التالبة من تقديم طصبات متكامصةض

بوو  توواري  النشوور والتوواري  احملوودد لتقووديم التصبووات    يوواكامل اوقتوو )ب(                    

 لتطك  اجل ات التالبة من تقديم طصبات متكامصةض

الووس تقررهووا اهليئووة بنوواء عصووى تقووديرها       املناخووبة  التشوواور درجووة  ) (                    

 الرتخيصض ألهطية

اهليئوووة  حتتاج وووام وووايف الرتخووويص واملووودة الزمنيوووة الوووس  كاملوووة (د)                   

 قرار يت ص  بتصب اعص ل عصى الرتخيصض الختان

 ضمناخبا تراا حسبطا اهليئة حتددها أخرى م ض عية م ايف أي (هو)                  
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( 2-13لصفقرة ) وملقاتقدمي ا هلا  يتمم ص مات  أيل تنشر أص يئة ل جي    13-3

 ضمن هذا املادة 

 لأ الفووردي،  الرتخوويص  طالووب  موون طصووب  عصووى  بنوواء ،جيووب عصووى اهليئووة   13-4

 ضطنتسجيل الأو أخباب رملن ا لقب ل  ،أخباب رملا الرتخيصب تزودا

 الرتخيص الفئ يض

جيووووو   لص يئوووووة حتديووووود عووووودد الرتاخووووويص الفرديوووووة الصوووووادرة ا خووووو      13-5           

 االتصاالت ا اعاالت التالية:

 النطو   وتتو ير تنظيم  ب د  املناملسة حن الفرتة االاتقالية  أثناء ( أ)                   

 ذلك الن ل من شبكات أو خدمات االتصاالتضل السريع

 دات كامليةضعدم ت ملر ترد )ب(                    

ل أا حال حتديد اهليئة ل دد الرتاخيص الس يتم منح ا، جيب   13-6 

أل و يكوو ل إجووراء موونح هووذا الرتاخوويص، م ضوو عيا وغووف مييووزي    

 بالشفامليةض يتسم

ا حووال وجوو د عوودد دوودود موون الرتاخوويص وملقووا هلووذا         ،جيوو   لص يئووة   13-7            

اختيار إجراءات منح الرتاخيص بنواء عصوى او ل خدموة االتصواالت       ،املادة

أو شوووبكة االتصووواالت م ضووو ل الرتخووويص، وهلوووا ا خوووبيل نلوووك إجوووراء      

تقيوويم مقووارل بوو  املتقوودم  أو عقوود مزايوودة بيوون م أو اختووان أي إجووراء     

آخوور تووراا اهليئووة مالئطووا وعووادال ا تصووك الظوورو  عصووى أل تقوو م اهليئووة    

أو أي ق اعووود تراهوووا   اإلجوووراءاتاختيارهوووا إلحووودى  بنشووور قرارهوووا حووو ل   

 مناخبة إلا اء إجراءات الرتخيصض

بنوواء  األملنوولجراء املقاراووة، تقوو م اهليئووة باختيووار املتقوودم  عنوود القيووام بوو  13-8

عصوووووى قدرتووووو  املاليوووووة والفنيوووووة وقدرتووووو  عصوووووى تصبيوووووة حاجوووووات وطصبوووووات   

 ضاالتصاالت اتاملستهدم  لشبكة االتصاالت أو خدم
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مسب  لتحديد اجل ات الس ميكن هلا  تأهيلتق م اهليئة ب جراء عطصية   13-9

تقديم طصوب اعصو ل عصوى تورخيص، ونلوك بوأل تتصوب مون كول ج وة           

 طالب  تقديم ما يصي:

امووودمات  تقوووديمثبوووت متوووع املتقووودم بالقووودرة املاليوووة عصوووى تدلوووة أ ( أ)                    

 وتنفيذ الشبكة املقرتحةض

 عصي وووا  اعصووو ل  إمكاايوووة  أو الفنيوووة وقدرتووو   خأتووو  ثبوووت  ت أدلوووة )ب(                    

 ضاملقرتحة الشبكة وتنفيذ امدمات لتقديم الال مة وامأات

ملوورتة إجووراءات التأهيوول املسووب  دعوو ة اجل ووات      خوواللجيووب عصووى اهليئووة     13-10

( 9وو 13) الفقووورة مب جوب   ةاملتص بو  ةدلو األ تقووديم  مبقودورها البة الوس  والت

الشوكل واملنوط ل الوذي يكو ل مرضويا      ب، لتقوديم التصبوات   املوادة  هوذا  من

 الفقوورة ل حتتوو ي التصبووات عصووى امل ص مووات احملووددة ا     ألص يئووة، وجيووب  

 ( من هذا الالئحة وأية م ص مات أخرى تق م اهليئة بتصب اض1و13)

تشووطل  أل عصووى م،تقوو م اهليئووة ب ضووع إجووراءات التقيوويم املقووارل لص وورو     13-11

( من هذا املادةض ويتم تقييم مقودمي  10-13املبينة ا الفقرة ) اإلجراءات

 طصبات امدمة بناء عصى م ايف م ض عية حتددها اهليئةض 

ص يئة اشر أي م ص مات تتصقاها عند إجرائ ا لصتقييم املقارل ب  ل   جي  13-12

 ضاملتقدم 

 خووودماتموووة مووون تقووو م اهليئوووة قبووول عقووود مزايووودة مت صقوووة برخصوووة مد  13-13

 ا املشووواركة  يريوووودول  الوووذين  لألشوووها   مسوووب   بتأهيووول  االتصووواالت،

 :يصي ما تقديم طالبة ج ة كل من تتصب لأب ونلك املزايدة،

امووودمات  تقوووديمثبوووت متوووع املتقووودم بالقووودرة املاليوووة عصوووى  تدلوووة أ ( أ)                   

 وتنفيذ الشبكة املقرتحةض

 واموووأات عصي وووا اعصووو ل إمكاايوووة أو الفنيوووة قدرتووو ثبوووت ت أدلوووة )ب(                    

 ضاملقرتحة الشبكة وتنفيذ امدمات لتقديم الال مة
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دلووة تقوو م اهليئووة بوودع ة تصووك اجل ووات التالبووة وامللهصووة الووس قوودمت األ    13-14

( من هذا املادة بالشكل واملنوط ل الوذي   13-13املتص بة مب جب الفقرة )

ل تنوووع أيكووو ل مرضووويا لص يئوووة، لصطشووواركة ا املزايووودة، وجيووو   لص يئوووة  

 إجراءات املزايدة وشروا التأهيل وإصدارها بقرار يتم اشراض

 

 ضالفئ ية الرتاخيص: عشرة لراب ةا املادة

( مخسوووة 25جيووو   لص يئوووة إصووودار توووراخيص ملئ يوووة ملووودة ال تزيووود عووون )        14-1             

 وعشرول خنةض              

الرتاخوويص الفئ يووة لتطك  املتقدم  الوذين يشورتك ل    اهليئة صوودرت  14-2            

ا افووووس الفئووووة مووووون تقوووووديم خووووودمات االتصوووواالت أو تشوووووغيل شووووبكات     

 ضتاالتصواال

أل تنوووع اإلجووراءات والشوووروا   لص يئووة عنوود إصووودار الرتخوويص الفئوو ي     14-3             

 التناملسية أو التأهيصية الس تنسجم مع أاظطة اهليئةض                  

 اشوووورتاطات  موووون  ألي املهووووال  التسوووووجيل  إلغوووووووواء أو ت صيوووووووو   لص يئووووووووة  14-4            

 ال م صوة  التسوجيل  بتصوب  املتقودم  مونح  يوتم  أل ب ود  الفئ يوة،  الرتاخيص

  ضنلك لتصحيح ي ما عشر مخسة( 15) عن تقل

 مون  مقرتحوة  مسو دة  تنشور  أل ملئو ي  تورخيص  ألي إصودارها  قبول  لص يئة  14-5          

 أو االتصوواالت خوودمات لتقووديم املتص بووة الشووروا متنووطن  الرتخوويص

 عصووى ال طوو م ومالحظووات مرئيووات أخووذ وهلووا االتصوواالت، شووبكات تشووغيل

 الووووس املالحظووووات اهليئووووة تراعووووي أل عصووووى املقوووورتح، الفئوووو ي الرتخوووويص

 ض                       لصرتخيص إصدارها عند تتصقاها

جيووب أل يك ل كل او ل مون أاو ال الرتاخويص الفئ يوة متنوطنا شوروطا             14-6         

 متطاثصة لتقديم امدمة اماض ة لصن ل اما  ب اض
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ل تتنطن الرتاخيص الفئ ية شرطا ينص عصى وج ب قيوام كول   أجيب     14-7         

مرخص ل  ا هذا الفئة بتقديم طصب لصتسجيل لدى اهليئة خالل مدة 

( ثالث  ي ما قبل البدء بتقديم خدمات ، حبيث يتنطن 30ال تقل عن )

طصوووب التسوووجيل اخوووم مقووودم امدموووة وعن ااووو  ووصوووفا لصهدموووة الوووس       

 ص مات األخاخوية احملوددة ا الرتخويص    خيق م بتقدمي ا وغفها من امل

 لصطتقدم ض  

 وقوووت، أي ا ملئ يوووة توووراخيص أيوووة وشوووروا بنووو د مراج وووة لص يئوووة جيووو   14-8      

 مخوس ( 5) مدة خالل ملئ ي ترخيص كل وشروا بنو د مبراج ة وتق م

 ضالرتخيص إصدار تاري  من خن ات

( موون هوذا املوادة، جيووب   10-14ا حالوة إجوراء أيوة مراج ووة وملقوا لصفقورة )       14-9      

، ولص يئوة ا  عصى اهليئة إبوال  نلوك إىل املورخص هلوم واملسوجص  ختيوا      

   ض طيع أا اع ا اإللكرتوايةنلك اختهدام ال خائل 

مووو ر املت صقوووة بت وووديل وجتديووود    جيوووب عصوووى اهليئوووة م اجلوووة مجيوووع األ     14-10       

وإلغاء أو التنا ل عن الرتاخيص الفئ ية وتسوجيص ا وملقوا    وإا اءوت صي  

 ض   الالئحةهلذا 

 اعووواالت مووون أي ا ملئووو ي تووورخيص أي إلغووواء أو ت وووديل لص يئوووة جيووو   14-11       

 :التالية

 إنا تقدم املرخص ل  بتصب ب ذا الشألض )أ(                    

حصوووووصت أيوووووة تغووووويفات أو ت وووووديالت ا االتفاقيوووووات الدوليوووووة      إنا )ب(                   

 لوو ائح، أو الت صوويات الدوليووة امل تطوودة، أو ا أاظطووة و  واإلقصيطيووة

 ضاإللغاء أو الت ديل هذا مثل إجراء تتتصب والس املطصكة

 وأغووورام أهوودا   لتحقيوو   ضوووروريا اإللغوواء  أو الت ووديل  كووال  إنا ) (                  

 ضالنظام من الثالثة املادة
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 ب شوو ار املووادة هلووذا وملقووا توورخيص أي إلغوواء أو ت ووديل قبوول اهليئووة تقوو م 14-12   

 أل عصوى  اإلجوراء  هوذا  الختوان  بنيت ا كتابيا، ل ، املرخص امدمة مقدم

 :يصي ما اإلش ار يتنطن

إعتوووواء مقوووودم امدمووووة ال قووووت الكوووواا إلبووووداء مالحظاتوووو  عصووووى   )أ(                     

 ني الصصةضاإلجراء 

 امل ضو ل  ا اظرهوا  عنود  اهليئة ب ا ختق م الس اإلجراءات حتديد )ب(                    

 ضامل ين

 ضاألخرى امل نية األطرا  ومالحظات رأي اختتالل ) (                    

 املوادة،  هلوذا  وملقا ملئ ي ترخيص أي إلغاء أو بت ديل اهليئة قيام حالة ا 14-13  

 لصتقيوووود الكوووواا ال قووووت هلووووا املوووورخص األطوووورا  ب عتوووواء اهليئووووة تقوووو م

 ضاإللغاء أو بالت ديل

 النظر حالة وا ألاظطت ا وملقا ملئ ي ترخيص أي مراج ة لص يئة جي   14-14  

 حيوودد بووال  بنشوور اهليئووة تقوو م املووادة هلووذا وملقووا توورخيص أي جتديوود ا

 الكوواا ال قووت هلووا املوورخص األطوورا  الووبال  ي تووي حبيووث اإلجووراءات،

 ضالشأل ب ذا ال ط م رأي تستتصع لأ لص يئة وجي   مالحظات م، إلعداد

 اهليئوووة عصووى  جيووب  جتديوودا،  عووودم أو ملئوو ي  توورخيص  أي إلغوواء  حالووة  ا 14-15 

 ضمناخبة تراها الس بالشروا لصطستهدم  امدمة اختطرار ضطال

لص يئة إصدار قورار بشوأل أي إجوراءات أخورى لتجديود أو ت وديل أو        جي   14-16 

 ضملئ ي ترخيصإلغاء أي 

 :الفئ يةعشرة: تسجيل الرتاخيص  امسةام املادة

 عصووى التاليووة لألخووباب ملئوو ي توورخيص أي تسووجيل إلغوواء لص يئووة جيوو   15-1         

 :اعصر ال املثال خبيل
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 خمالفة شرا من شروا الرتخيصض تكرار )أ(                     

 خووورآ موووالي مقابووول أي أو لصرتخووويص، املوووالي املقابووول تسوووديد عووودم )ب(                    

 ضلص يئة التسديد واجب

 ضاهليئة تصدرها الس القرارات تتبي  ا اإلخفا  تكرار ) (                     

 ضمنح  تاري  من خنة مدة خالل بالرتخيص ال طل مزاولة عدم )د(                   

 ضال امة املصصحة مع تت ارم بأعطال القيام )هو(                  

 ضتصفيت  أو حّص  أو ل  املرخص إملالد )و(                  

 ضاهليئة م املقة بدول الرتخيص عن التنا ل ) (                  

 اهليئووة تقوو م املووادة هلووذا وملقووا تسووجيل أي إلغوواء ا اهليئووة اظوور حالووة ا 15-2      

 الوذي  اإلجوراء  وحتودد  بامس ، الرتخيص املسجل التر  ب بال  كتابيا

 حبيوث  امص  ، ب ذا ال ط م رأي اختتالل هلا وجي   ب ، القيام تن ي

 إلبووداء الكوواا ال قووت بامسوو  الرتخوويص املسووجل لصتوور  الووبال  ي تووي

 عصي ووا  مليت جووب  تسووجيل  أي ب لغوواء اهليئووة  قيووام  حالووة  واض مالحظاتوو 

 باإللغواء،  لصتقيد الكاا ال قت بامس  الرتخيص املسجل التر  إعتاء

 وملووووو  لصطسوووووتهدم  امدموووووة تقوووووديم اخوووووتطرارية ضوووووطال وكوووووذلك

 ضمناخبة اهليئة تراها الس الشروا

 تسووجيل أي إللغوواء أخوورى إجووراءات أي حيوودد قوورار إصوودار لص يئووة جيوو   15-3     

 ضملئ ي لرتخيص

 

 عشرة: تراخيص اختهدام الرتددات: السادخةاملادة 

 الرتددات اختهدام تراخيص وإصدار الرتددات بتهصيص اهليئة تق م 16-1

 دارةإ جراءاتإو الرتددي لصتي  ال طنية وامتة اهليئة ألاظطة وملقا
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 والت صيات الدولية الرادي  أاظطة مع ينسجم ومبا الرتددي التي 

 الدولية واالتفاقيات لالتصاالت الدولي االحتاد عن الصادرة

 ض امل تطدة وامل ايف واألاظطة واإلقصيطية

 الرتددات اختهدام ترخيص إلغاء أو ت ديل مسبب بقرار لص يئة حي  16-2

 أو ل  املرخص من طصب عصى بناءا ونلك ل  احملددة املدة اات اء قبل

 كفاءة لتحقي  أو الرتخيص شروا من شرا بأي إلخالل 

 عصى تتم الس لصتغفات امتثاال أو الرتددي لصتي  األمثل االختهدام

 والدولية اإلقصيطية املنظطات من الصادرة والقرارات الدولية األاظطة

 ضال امة املصصحة ملقتنيات أو االتصاالت بقتال اماصة

 اخوووتهدام توووراخيص مووونح جوووراءاتإو متتصبوووات بتحديووود اهليئوووة تقووو م 16-3

 ضالرتددات

 اخووتهدام يتتصووب اتصوواالت توورخيص جتديوود أو ملوونح التقوودم حالووة ا  16-4

 مل صوووى اتصوواالت،  شووبكة  تشووغيل  أو اتصوووواالت  خدموووات  لتقوووديم  توورددات 

 الوورتددات الخووتهدام توورخيص جتديوود أو إصوودار طصووب تقووديم املتقوودم

 ضال قت افس ا التصب  إجراءات ا اء ب اهليئة وتق م حيتاج ا، الس

 

 

 :الرتقيم ترخيص: عشرة الساب ةاملادة 

 وتقنيوووة االتصووواالت خووودمات ا رقووم  أي اخوووتهدام شوووهص ألي جيوو    ال  17-1

 ضاهليئة من بذلك ترخيص عصى اعص ل ب د إال امل ص مات

 وملقووووا األرقووووام واتووووا  األرقووووامجيووووب عصووووى اهليئووووة القيووووام بتهصوووويص    17-2

 ضاهليئة حتددها الس األرقام ترخيص إلجراءات
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طصوووب تووورخيص األرقوووام، ويوووتم مووونح   شووورواعصوووى اهليئوووة حتديووود  جيوووب  17-3            

توورخيص األرقووام بنوواء عصووى طصووب موون مقوودم امدمووة لتهصوويص أرقووام      

لتقديم خودمات االتصواالت ا حالوة متابقوة تصوك األرقوام ملوا تنوطنت          

 املقابوول دملووع امدمووة مقوودم عصووى جيووب لصرتقوويم، كطووا ال طنيووةامتووة 

 لألرقوووام املوووالي املقابووول يكووو ل أل وجيوووب التهصووويص، نلوووك لقووواء املوووالي

 اإلدارة مووووع متناخووووبا وال نوووواوين واألمسوووواء املتسصسووووصة واألرقووووام املطيووووزة

 ضاملت ملرة األرقام مصادر جلطيع الف الة

 وملقواً  األرقام ختصيص إعادة أو إلغاء أو بت ديل القيام اهليئة عصى جيب 17-4           

 ضلصرتقيم ال طنية امتة تنطنت  ملا

 الال موة  والشوروا  األرقوام،  اقول  إجوراءات  ي ضوح  قورار  إصدار لص يئة جي   17-5

 والشووروا بوواإلجراءات االلتووزام امدمووة مقوودمي عصووى وجيووبض لالاتقووال

 امدموة،  بشأل منظطة ق اعد إصدار لص يئة جي   كطاض األرقام اقل عند

 ضاعاجة دعت كصطا وحتديث ا

 :وامل دات األج زة تراخيص: عشرة الثامنةاملادة  

 أج وووزة تووراخيص  موونح عصووى اهليئووة حتديوود إجوووراءات ومتتصبووات      جيووب   18-1            

 ضاالتصاالت وم دات

 امل تطد االتصاالت وم دات بأج زة قائطةعصى اهليئة القيام بنشر  جيب  18-2            

 ضاملطصكة ا ا ع ا

 املرخصووة وامل وودات األج ووزة حتطوول أل ي جووبجيوو   لص يئووة إصوودار قوورار     18-3            

 م تطووووودة بأا وووووا م ص موووووات يتنوووووطن مصصوووووقا املطصكوووووة ا لالخوووووتهدام

 ضاهليئة قبل من ومرخصة

 أو وقوو  أو جتديود  أو بت وديل  املت صقوة  األموو ر م اجلوة  اهليئوة  عصوى  جيوب   18-4            

 ضاالتصاالت وم دات أج زة تراخيص إلغاء
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 :وامدمات لصرتاخيص املالي املقابل التاخ ة عشر:املادة 

 :يصي ما لقاء املالي املقابل حتديد ألاظطت ا وملقا لص يئة جي    19-1            

 تقديم خدمات االتصاالت جتارياض ( أ)                   

 وجتديد تراخيص تقديم خدمات االتصاالتض إصدار )ب(                   

 ضالرتددات اختهدام تراخيص وجتديد إصدار ) (                    

 ضالرتقيم تراخيص وجتديد إصدار )د(                   

 ضاالتصاالت وم دات ج زةأ اختهدام تراخيص وجتديد إصدار )هو(                   

 ضألاظطت ا وملقا اهليئة تقدم ا أخرى خدمات أو عطالأ أي )و(                   

 الرملوع جيب عصى اهليئوة وملقوا لصطوادت  امامسوة والسادخوة مون النظوام          19-2            

 اهلووات  لرتاخوويص حتصوويص  يووتم الووذي املووالي املقابوول بشووأل الوو  ير إىل

 الو  راء  يصوس  م املقوة  عصوى  لصحص ل م يودا ،املتنقل واهلوات  الثوابت

 ضاملادة هذا من(  و 1و19) و( بو 1و19)و( أو 1و19) لصفقورات بالنسبة ونلك

 اخووتهدامات ملهتصوو  املهصووص املووالي املقابوول اقوورتاح اهليئووة عصووى جيووب  19-3            

 الووو  ارة إىل حالتووو إو املوووادة هوووذا مووون(  وووو 1وووو19) لصفقووورة وملقوووا الووورتددات

 ضالتنظيم من الثالثة لصطادة وملقا عصي  لصط املقة

وملقا  املادة، هذا من( 1-19) الفقرة ا املوالي املقوابل حتددل أاهليئة  عصى  19-4            

 لصق اعد التالية:

 يكووو ل لأو املسووواواة، الشوووفاملية، املوووالي املقابووول ا يراعوووى لأ جيوووب ( أ)                   

 ض       الرتخيص م ض ل امدمة لن ل ومناخبا وم ض عيا مأرا

 تشووجيع إىل اعاجووة املووالي املقابوول حتديوود عنوود يراعووى لأ جيووب )ب(                    

 ض              واالبتكارية اإلبداعية وامدمات املناملسة
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 مثول األ االخوتهدام  لنوطال  اعاجوة  املوالي  املقابل ي كس لأ جيب ) (                    

 ضوالرتقيم الرتددي التي  مثل النادرة لصط ارد

 موون( ووو  1ووو19) لصفقورة  وملقووا املوالي  املقابول  حتديوود عنود  ينوواأ اهليئوة  عصوى   19-5            

 :يصي ما اعسبال ا تأخذ أل املادة هذا

ل يك ل املقابول املوالي الوذي حتوددا اهليئوة، كامليوا لتغتيوة        أ جيب ( أ)                   

مجاليوووة ألعطاهلوووا وخووودمات ا، ولووويس لصحصووو ل عصوووى  التكصفوووة اإل

 ض إضاادخل 

 وخووودمات عطوووالأ تكوووالي  لتغتيوووة املوووالي املقابووول يكووو ل لأ جيوووب )ب(                    

 لألخوس  وملقوا  امودمات  مقدمي ب  متناخب بشكل م  عا اهليئة

 ضاهليئة حتددها الس

 :لالتصاالت ال طين السجل: ال شرول املادة

 امل ص مووات واشوور لالتصوواالت، وطووين خووجل وحفووظ ب عووداد اهليئووة تقوو م 20-1            

 ضمالئطة تراها الس بالتريقة ملي  املسجصة

 :االتي عصى لالتصاالت ال طين السجل حيت ي لأ جيب 20-2            

 االتصاالت والتسجيالت الفئ ية الس تصدرها اهليئةض تراخيص )أ(                    

 ضاهليئة تصدرها الس القرارات )ب(                    

 ضاهليئة حتددها الس الفنية وامل ايف امل املقات أا ال  طيع بيال ) (                    

 املرج يةض وال ص ل البيين االتصال رب  عروم )د(                    

املنص   عصي ا ا املوادة   وال ص ل البيين االتصال رب  اتفاقيات )هو(                    

 من هذا الالئحةض األرب  

 األعطووال عوون اهليئووة تتقاضوواا الووذي املووالي املقابوول ت ضووح قائطووة )و(                    

 ضألاظطت ا وملقا تقدم ا الس وامدمات



 ئحة التنفيذية لنظام االتصاالتالال

 - 31 - 

 السجل ال طين لصرتدداتض ) (                    

 إىل املطتصكات: ال ص ل الثالث: الفصل

 

 : ال احدة وال شرولاملادة 

 ال امة: األماكنالدخ ل إىل  ح 

 ي، جيوو   ملقووودم ( موون هوووذا املووادة  5ووو 21إىل ) (2وووو21الفقوورات ) مووع مراعوواة     21-1            

ألغورام تت صو  ب اشواء وصوويااة    إىل األمواكن ال اموة   امدموة الودخ ل   

كطوا جيو      اعفور وغفهوا،   أعطالأاظطة اإلرخال مبا ا نلك وتشغيل 

تقتنوي ا ضورورة ال طول، ومبوا ال      ملورتة  البقاء ا هذا األمواكن ألي  هلم

 نضهلذا األماك ي ي  االختهدام ال ام

ي طريو   أعصى  أاظطة اإلرخالل يق م أي مقدم خدمة ب اشاء أال جي     21-2            

دول اعصوو ل عصووى   اابوو خووفص  أو أي مكووال عووام، أو مل قوو  أو أخووريع، أو 

عن هوذا التور    ولة لاملساملهتصة  الال مة من اجل ة اعك مية املقة امل

 ماكن ال امةضألأو غفها من ا

 اجل وووات م املقوووة عصوووى اعصووو ل امدموووة مقووودم عصوووى يت وووذر عنووودما   21-3            

 جتاريووووة لشووووروا وملقووووًا اإلرخووووال أاظطووووة إلاشووووواء املهتصووووة اعك ميووووة

 عصوى  اعصو ل  ا مسواعدت   بتصوب  اهليئوة  إىل التقودم  لو   جيو    مقب لة،

 ضاجل ات تصك من الال مة امل املقات

 املنشوتت  اخوتهدام  ح  عصى اعص ل امدمة مقدم عصى يت ذر عندما   21-4            

 إىل التقووودم لووو  جيووو   أخووورى، إرخوووال أاظطوووة أي أو لالتصووواالت املسووواادة

 ضملساعدت  بتصب اهليئة

بنواء عصوى طصوب    مع مراعاة الشروا الس تنو  ا اهليئوة مل او  جيو   هلوا        21-5            

 :اجل ة اعك مية املهتصةمن 
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 أو وضوو  ، مت رخووالإ اظووام أي مسووار تغوويف أو بووردم امدمووة ملقوودم قوورار إصوودارأ( )                   

 ضاجل ة هذا لسصتة خاضع مكال ا وض  ، اقرتح

عوودا مووا  لااظووام إرخوو)ب( منووع مقوودم امدمووة موون إاشوواء أو صوويااة أو تشووغيل أي                      

 تنفيذاضبتق م اهليئة بالت جي  

، ال قووار، أو موون مالووك اعك ميووة املهتصووة اجل ووةبنوواء عصووى طصووب موون    21-6            

اابيووب خوودمات أأو وضووع  مديووداتعطووال أجيوو   لص يئووة السووطاح ب اشوواء  

( 2ملقوودم خدمووة أو ) أاظطووة إرخووال( 1مراملوو  ا أو عصووى أو حتووت أو عووأ ) 

، ولنووع هووذا التصووريح   أاظطووة إرخووال مسووتهدمة ألغوورام   أرامأيووة 

 شروا حتددها اهليئةض ألية

 

 وال شرول:  لثاايةااملادة 

 اماصة: األراضيالدخ ل إىل  ح  

 إىل أرم خاصوة أو االاتفوال ب وا مون أجول     مقودم امدموة    حيتوا  عندما   22-1            

ل يس ى لصت صل إىل اتفا  موع املالوك   أ مل صي تقديم خدمات اتصاالت، 

 أو من ميثص ض

ا  حسووبطا هوو  مووب  ا  وإىل اتفوو الت صوول مقوودم امدمووة  عصووىإنا ت ووذر   22-2            

اهليئوة لنوزل    إىلل  أل يتقودم بتصوب   ، مليج   املادة( من هذا 1و22الفقرة )

  مصكية ال قار وملقا لصطادة امامسة والثالث  من النظامض

تق م اهليئة بدراخة األمر وداولوة الت مليو  بو  األطورا  امل نيوة، ملو ل         22-3            

اخووتهدام هووذا ال قووار لصغوورم املشووار إليوو        ت ووذر نلووك واتنووح ضوورورة   

ملتقوو م اهليئووة عنوودها باختووان امتوو ات الال مووة ونلووك بالتنسووي  مووع        

  اجل ات املهتصة مل اجلة األمر وملقا لنظام ازل املصكية لصطنف ة ال امةض
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 وال شرول:  الثالثةاملادة 

 :مرامل  االتصاالت القائطة

 عصووى خووصبًا توولثر أال مراعوواة جديوودة اتصوواالت مراملوو  إاشوواء عنوود جيووب  23-1            

 ضاإلمكال قدر القائطة االتصاالت مرامل 

رخوال  إاظام  إاشاء اتيجة إرخال قائماقل أو ت ديل أي اظام  طصب عند  23-2            

النقول أو   الذي طصبل يتم نلك عصى افقة الشهص أا  جيب  جديد، مل

 الت ديلض

 إىل يولدي  عطول  بوأي  القيوام  اتيجوة  تكصفة أي عنمسلواًل  شهصال ي د  23-3            

 ضقائم خالإر اظام أي بشأل محاية ترتيبات الختان اعاجة اش ء

 وال شرول:  الراب ةاملادة 

 :التج يزات األخرى

عصوووى املراملووو    خوووصبياجيوووب تأخووويس مراملووو  االتصووواالت حبيوووث ال تووولثر     24-1            

والتج يووووزات القوووووائطة )والووووس تشووووطل عصووووى خووووبيل املثووووووال ال اعصوووور       

التج يزات املسوتهدمة ا صويااة التور  ال ووامة، ختوو ا املوواء والغووا ،        

ختوو ا الووبرتول، والتج يووزات الك ربائيووة(ض ويتحطوول أي شووهص يوولثر    

 تكالي  اتيجة هذا ال طلض أية عصى هذا املرامل  والتج يزات

جيوووب عصوووى مقووودم امدموووة ت ووو يا األشوووها  عووون التكوووالي  الوووس          24-2            

يتحطص ا وووووا بسوووووبب قيامووووو  بتغووووويف مكوووووال أو ت وووووديل هوووووذا املراملووووو  أو    

 التج يزاتض

 

 وال شرول: امامسةاملادة 

 :ةامل اقع نات األهطية البيئية أو التارلي 
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مووع مراعوواة مووا تقووّدرا  و، كووال نلووك نكنووا موون الناحيووة الفنيووة حيثطووا   25-1            

بيئيوة   هطيوة أاهليئة، يت   عصى مقدمي امدمة محاية امل اقع الس هلا 

النووورر اتيجوووة تأخووويس وتشوووغيل أو صووويااة   توووال  أو اإل مووون أو تارليوووة

 ضأاظطة اإلرخال وغفها من مرامل  االتصاالت األخرى

قووورارا حتووودد مليووو  لتنفيوووذ أغووورام هوووذا املوووادة، أل تصووودر جيووو   لص يئوووة،   25-2            

أو تارليووة، ونلووك بالتنسووي  مووع اجل ووات   طووة ألخووباب بيئيووة  امل اقووع امل

 اعك مية امل نيةض

 وال شرول: ة السادخاملادة 

 امل اقع املشرتكة:

عصووووى مقوووودمي طبقووووا لصطووووادة السادخووووة والووووثالث  موووون النظووووام، جيووووب   26-1            

ل يسووطح ا  أالووذين ميصكوو ل مراملوو  اتصوواالت ا م اقووع قائطووة       امدمووة

 ضوع أاظطوة اإلرخوال    لباختهدام هوذا امل اقوع    ايخرينملقدمي امدمة 

اماصوووة ب ووووم إنا كووووال نلووووك حيقوووو  جوووودوى اقتصووووادية مصط خووووة وال  

 ضضاملية ا نلك امل قعإاشائية ج هرية إعطاال أيتتصب 

 امدموة  مقودم  ي و م  أل امل قع ا املشاركة طالب امدمة مقدم عصى  26-2            

 الترملوال،  عصيو   يتفو   الوذي  املوالي  بالقودر  املشواركة  تاحوة إ من  املتص ب

 ضاملناخب املالي القدر اهليئة تقرر الترمل  اتفا  ت ذر حالة وا

املشواركة  شوروا   أي مون ا حالة عدم مكن الترمل  من االتفا  عصى   26-3            

اوو  جيوو   ألي من طووا أو كصي طووا م ووا التقوودم لص يئووة بتصووب   مل، ا امل قووع

 من هذا الالئحةض الساددلصفصل لزاميا وملقا إوديا أو مر تس ية األ
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 ب  مقدمي امدمة: الرابع: املناملسةالفصل 
   

 وال شرول: الساب ةاملادة 

 :واجبات اهليئة جتاا املناملسة 

املوادة  )هوو(، و)د( مون    والفقورت  الفصل السادد مون النظوام،    ألحكامجيب عصى اهليئة وملقا   

امل ووام وال اجبووات التاليووة املرتبتووة باملناملسووة بوو  مقوودمي  بووأداءموون التنظوويم، القيووام  الثالثووة

 :ا املطصكةخ ا  االتصاالت أامدمة ا 

 دم ضجل مصصحة املستهأمن  املستطّرة الف الةتشجيع املناملسة  أ()                   

     ال  ائووو وشوووفا  يكووو ل مووون شووواا  التقصيووول مووون  واضوووحطوووار تنظيطوووي إقاموووة إ( ب)  

 ضا املطصكةاالتصاالت  خ  الس تقيد ملر  الدخ ل إىل  وغفها،التنظيطية 

   ا  املهتصفووة خوو ا   سوويترين ا األاملدمات اموو مقوودمي   بتصووني ) ( إصوودار قوورار  

الثامنوووة وأيوووة ع امووول أخووورى وملقوووا لصطوووادة   املطصكوووة اخوووتنادا إىل حصوووت م ا السووو  

 ضمن هذا الالئحة وال شرين

 مقدم امدمة املسيتر ل ض   ا الس   مراقبة ومنع خ ء اختهدام  د()               

 املناملسة  اعّد من)هو( مراقبة ومنع املطارخات الس من شاا ا               

 املقرتحة ب  مقدمي امدمة  تاالادماجيا بشألقرار ال واختان و( مراج ة)              

غوووف التناملسوووية ا وقوووت    باملطارخووواتالشوووكاوى وحووول امالملوووات املت صقوووة     ( حسوووم)              

 ضدايدةمناخب وبتريقة 
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 : الثامنة وال شرولاملادة 

 تصني  مقدمي امدمة املسيترين:

تصووني  كوول مقوودم خدمووة   جيووبموون النظووام  األوىلوملقووا عكووم املووادة    28-1            

خوو    يووراداتإمجووالي إكثوور موون  أأو  رب وو  باملائووة أ %(40) حيصوول عصووى 

مووا مل تقوورر  ،كطقوودم خدمووة مسوويتر ا نلووك السوو    دوودداتصوواالت 

 اهليئة خال  نلك مب جب قرار تصدراض

 %(40اقول مون )   كثور أوأحصل عصى دم خدمة وو   لص يئة تصني  مقجي  28-2            

، كطقدم خدمة دددخ   اتصاالت  يراداتإمجالي إمن  رب   باملائةأ

ب ضوع  خورين  آباالشورتاك موع    أومسيتر، إنا كال يتطتوع خو اء مبفوردا    

عووون   مسوووتقال بدرجوووة مصح  وووة  قووو ي ميكنووو  مووون التصووور      اقتصوووادي

   وخووذ ب وو  االعتبووار عصووت  ا السوو املناملسوو  أو املسووتهدم ، مووع األ

و( مون هوذا   وو  6وو 28ب( إىل )وو  6وو 28ا الفقورات )ا و   عصي وامل املنصوال  

  املادةض

 اتمقووودمي اموووودم  ددثوووة بكاملووووة قائطووووة  عصوووى اهليئوووة القيووووام بنشووور     28-3            

املسوويترين عصي ووا، واالحتفووا  ب ووا ا    األخوو ا حتوودد ملي ووا  املسوويترين 

 ضاإلارتاتم قع اهليئة الرمسي عصى شبكة 

ل تشوووطل القوووورارات الوووس حتووودد مقوووودمي امدموووة املسوووويترين،     أجيوووب    28-4            

 ضخ ا  الس يسيترول عصي احتديد وت ري  األ

 مسويتر،  خدموة  مقودم  حيودد  قورار  ألي إصودارها  قبول  اهليئوة  عصوى  جيب  28-5            

 وجيب القرار، بذلك امل ين امدمة ومقدم ال ط م مرئيات بأخذ القيام

 القورار  حالوة  ا عودا  موا  ،اإلجرائيوة  لصق اعود  طبقوا  التشواور  هذا يك ل لأ

 مسيتر خدمة كطقدم اعالي املشغل بتحديد اما 
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حوود مقوودمي امدمووة كطقوودم خدمووة أجيووب عصووى اهليئووة عنوود تصووني    28-6            

 ما يصي: مراعاةددد، مسيتر أو تغيف نلك التصني  ا خ   

 ق يووا اقتصوواديا وضوو ا منحوو  كااووت إنا ومووا السوو   ا امدمووة مقوودم حصووة أ()                   

 أو املناملسوو  عوون مصح  ووة بدرجووة مسووتقال التصوور  موون ميّكنوو 

 ضاملستهدم 

 ض، وحصص م ا الس  ايخرين)ب( عدد مقدمي امدمة                    

 ا حتديدهاضخذ  مام املبادرة أ خص ك مقدم امدمة ا التس ف وقدرت  عصى) (                    

عصووى مراملوو  أخاخووية  غالبووةإنا كووال لوودى مقوودم امدمووة خوويترة حصوورية أو  د()                   

ال صوو ل مكاايووة إ لوو  االت تتوويحوات أو مراملوو  اتصووولتقووديم امدموو

 ضإىل املستهدم 

 ضخدمات بديصة م ق لة ت ملر( هو)                   

 لدخ لض ا ع ائ طبي ة ومدى  و()                   

 

 : التاخ ة وال شرولاملادة 

 اختهدام السيترة: إخاءة

 امدموة  مقودمي  عصوى  حيظور  النظوام،  مون  وال شورين  السادخة املادة عكم وملقا              

 ل ضوو  م اخووتهدام خوو ء عصووى تنتوو ي تصوورملات أو اشووتةأ مزاولووة املسوويترين

 :املسيتر

 يم ق لوة، ب ود تصقو   أخاخوية خوالل ملورتة  منيوة      مبراملو  تزويود منواملس    ا أ( اإلخفا )            

وبشوروا م ق لوة وميسورا، ونلوك ا      مقدم امدمة املسيتر طصبا بوذلك، 

 املسيترض لدى مقدم امدمة املرامل مثل هذا  ت ملرحالة 
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 راملو  مي خودمات أو  أ البويين أو  االتصوال  )ب(التطييز ا إعتواء حو  ال صو ل، أو ربو                 

ال حتوووت الظووورو  الوووس تكووو ل هلوووا موووأرات إ، آخووورين أخووورى ملقووودمي خدموووة

، مبووا ا نلووك ت ملفهوواا  وورو   االخووتال م ضوو عية قائطووة عصووى أخوواد  

 أو امل ارد املتاحةض املرامل أو النقص ا  االختال  ا التكصفة

 ( يتصووووب مقوووودم امدمووووة 1) (تقووووديم يط عووووة موووون اموووودمات، الووووس مبقتنوووواها )              

 عصوى املنواملس   حيصول ل أ، كشورا لتقوديم خدموة موا إىل منواملس،      املسيتر

صطنواملس  املسويتر ل مينح مقدم امدمة  أل( 2، أو )ال حيتاج ا خدمة أخرى

ة أخورى  أرها االختال  ا التكصفة إنا حصل عصوى خدمو  يملنل ال أشروطا 

 ال حيتاج اض

حووو  أو اعصووو ل عصوووى مراملووو  أو مووو ارد اوووادرة مبوووا ا نلوووك    ا اكتسووواب د( املبوووادرة)            

 جوولأموون  ،أعطالوو خوور لتشووغيل  آمقوودم خدمووة  لي ووا إال صوو ل، الووس حيتووا   

 من اختهدام تصك املرامل  أو امل اردض  حرماا

اقول مون مت خو  التكوالي  التزايديوة عصوى املودى         بأخو ار (تقديم خدمات تناملسوية  هوو )            

 ضم ايف تكصفة قياخية أخرى دددة من قبل اهليئة أيأو  الب يد

 إىل ي ووود  والوووذيتناملسوووية الووودعم املوووالي املتبوووادل مووون خدموووة إىل خدموووة أخووورى    و()            

باخوتثناء اعالوة الوس يكو ل ملي وا مثول        من وا،  اعود  أو املناملسة عصى التأثف

هووذا الوودعم م املقووا عصيوو  موون قبوول اهليئووة مب جووب قوورار أو م املقووة أخوو ار           

 لتصك امدماتض

اماصوة مبقودم امدموة    البويين   ربو  االتصوال   اللتزاموات  ا االخوتجابة   ( اإلخفا )            

 ضامامس من هذا الالئحة املسيتر املبينة ا الفصل

دخوو ل ت خووع أو أو منووع  إعاقووة  اموون شوواا والووس ي موون التصوورملات التاليووة  أ ( ح)            

 املناملس إىل الس  :

قيووام مقوودم خدمووة مسوويتر بنووغ  السوو ر، ونلووك ب وود  تقصيوول هووامش الووربح     ض 1                  

املتاح ملناملس حيتا  إىل خدمات باجلطصة من مقودم امدموة املسويتر،    
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ألخوو ار اجلطصووة لتصووك اموودمات الووس حيتاج ووا منوو     ونلووك بزيادتوو   

لتصووك اموودمات ا   اإلملراديووة نلووك املنوواملس، أو بتهفينوو  لألخوو ار    

 الس يتناملسال ملي ا أو باإلجرائ  م اض األخ ا 

 ضم رد باالمتنال عن البيع ملناملس أي ض متالبة أو حث2                   

، منووع أو ت يوو  التشووغيل املتبووادل مووع  أاظطتوو ة لشووبكات  أو م اصووفات ملنيوو تووبينض 3                   

 شبكة أو اظام املناملسض

بامل ص مات الفنية املت صقة ا حين   ايخرينتزويد مقدمي امدمة  اإلخفا  اض 4                   

الفنيووة أو امل ص مووات التجاريووة األخوورى وامل اصووفات األخاخووية،  بوواملرامل 

لتقوووديم   األخووورينمووون قبووول مقووودمي امدموووة     املتص بوووة ونات الصوووصة 

  ضامدمات

تصووال  االعوون طريوو  ربوو     ضاخووتهدام م ص مووات متحصوول عصي ووا موون املناملسوو ،      5                   

التنووواملس  االخوووتفادة من وووا ا بغووورم   هلوووم،خدماتووو البووويين أو تقوووديم

 ض مم 

والووثالث  الثاايووة اخووتنادا إىل حكووم املووادة  ،تووراا اهليئووةخوور آي تصوور  أو اشوواا أ( ا)            

اعوود موون  بشووكل جوو هري ا   يوولثر ألموون هووذا الالئحووة، موولثرا أو حيتطوول    

 االتصاالتض أخ ا من  أيب  ا  اإلضرارالتناملس أو 

 الثالث ل:املادة 

 نارخات غف تناملسية أخرى: 

شوهص االشورتاك ا    أيعكوم املوادة الراب وة وال شورين مون النظوام ميتنوع عصوى          وملقًا            

 أخووو ا  موون  أي ا بوو   اإلضوورار أو اعوود مووون التنوواملس   نارخووة تنتوو ي عصووى     أي

 االتصاالت، مبا ا نلك ما يصي:
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بصوو رة  لتحديوودموون مقوودمي امدمووة   أكثوورأو ثوون  إالرتتيبووات الووس جتووري بوو    أ()            

شوووروا وبنووو د أخووورى لصهدموووة ا   أيأو  األخووو ارمباشووورة أو غوووف مباشووورة 

 ضاالتصاالت أخ ا 

بصو رة  لتحديود،  مون مقودمي امدموة     أكثور أو ثون   إ)ب( الرتتيبات الس جتوري بو                

الشووهص الووذي خوويف   ب قوود أو ملرصووة عطوول ا     ،مباشوورة أو غووف مباشوورة 

 ضخ   اتصاالت

موون مقوودمي امدمووة بغوورم تقسوويم    أكثوورأو ثوون  إالرتتيبووات الووس جتووري بوو     ) (            

أو مليطا بو  مقودمي خدموة     ،اتصاالت مليطا بين م أخ ا  ت  يعحصص أو 

 خرينضآ

 والثالث ل: ال احدةاملادة 

 :حتديد حاالت إخاءة اختهدام السيترة واملطارخات غف التناملسية 

 ألشوهص، أو مببوادرة من وا،     أيجي   لص يئة، بناء عصى طصب يتقودم بو      31-1            

 حالة، ما إنا كاات: أيتقرر، ا 

 إخوواءة الووس يقوو م ب ووا مقوودم خدمووة مسوويتر، تشووكل        األاشووتةالتصوورملات أو  أ()                   

موووون هووووذا  التاخوووو ة وال شوووورينصطووووادة وملقووووا لاخووووتهدام ل ضوووو   

 ضالالئحة

مقدم خدمة، ترقى ملست ى املطارخة  أيالس يق م ب ا  األاشتة)ب( التصرملات أو                    

 من هذا الالئحةض الثالث صطادة وملقا لغف التناملسية، 

التاخو ة والوثالث  مون النظوام، ي توأ       مبوا ورد باملوادة   اإلخوالل مع عودم    31-2            

ا ائيوا ومصزموا    املوادة مون هوذا   ( 1وو 31مب جوب الفقورة )  قرار اهليئة الصادر 

 ،هوولالء األطوورا   أشوو رتتكوو ل اهليئووة قوود    ألشووريتة  ،لكاملووة األطوورا  

هلوم إلبوداء مالحظوات م    فرصوة  ال وإتاحوة البحث، مسبقا بال القرار قيد 

 ض عصى امل ض ل، قبل اختان القرار
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ل تصرملا أو اشاطا ب ين  مودر  حتوت   بأ يقنيجي   لص يئة إصدار قرار   31-3            

أو املووادة الووثالث  موون هووذا الالئحووة، ال ي تووأ     التاخوو ة وال شوورين املووادة 

وحسوووب غوووف تناملسوووية،   نارخوووةاخوووتهدام لصسووويترة، أو   إخووواءةمبثابوووة 

 كل حالةض وأح ال رو  

صودورا  املوادة، أخوباب    هوذا  ( مون 3-31)وملقا لصفقرة حيدد القرار الصادر   31-4            

ال تكووو ل مت املقوووة موووع تتووو ر قتوووال اتصووواالت قوووائم عصوووى أخووواد خووو     و

 تناملسية ا املطصكةض

 

 والثالث ل: لثااية ااملادة 

 خاءة اختهدام السيترة واملطارخات غف التناملسية:إم اجلة حاالت 

 أل اعوووواالت، موووون عوووودد ا أو ب ين ووووا، حالووووة ا ااوووو ، اهليئووووة قووووررت إنا   32-1            

 إخوووواءة تشوووكل  املسوووويترين امدموووة  مقوووودمي احووود  أاشووووتة أو تصووورملات 

 مليجووب تناملسووية، غووف نارخووة مبثابووة هووي أو املسوويتر ل ضوو   اخووتهدام

 أو التناملسوية  غوف  األاشوتة  أو التصورملات  إيقا  قرار إصدار اهليئة عصى

 القيوام  لص يئوة  جي   كطا النشاا، أو التصر  ا م ينة تغيفات إجراء

 :التالية اإلجراءات بأحد

مون   أكثور واحود أو   باختوان القيام  أكثرإصدار قرار تتصب ملي  إىل شهص أو  أ()                   

 اإلجراءات التالية:

احملددة ا القرار مل را أو ا ال قت احملدد  األاشتةالك  عن التصرملات أو ض 1                         

  ضاملذك رة ملي مع التقّيد بالشرواا القرار، 

احملوووووددة ا القووووورار،  األاشوووووتةا التصوووورملات أو   م ينوووووةإجووووراء تغووووويفات  ض 2                         

االخووتهدام أو   إخوواءة  تووأثف موون  التقصيوول أو  إل الووة ك خوويصة 

 ضاعد من املناملسة
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لصطوووادة  اوملقووو االتصووواالت اظوووام خمالفوووات ا النظووورجلنوووة إىل  األمووورحالوووة إ( ب)                   

والتسو   مون هوذا     ال احودة واملوادة   والوثالث  مون النظوام    الثامنة

 الالئحةض

 ت تووأ  أو نارخووات  أاشووتة بتصوورملات أو   قووام ( متالبووة مقوودم امدمووة الووذي     )                   

باالجتطووال نارخووة غووف تناملسووية،  أو  السوويترة الخووتهدام إخوواءة

أو  األاشوووتة هوووذا التصووورملات أو   املتنوووررين مووون   األشوووها  موووع 

هوووووذا  إ الوووووةنوووووع أو مل ال صووووو ل إىل حووووول ولوووووة اا د املطارخوووووات،

يوووتم حووول  األموووروإنا تتصوووب أو املطارخوووات،  األاشوووتةالتصوورملات أو  

 امال  وملقا لصفصل السادد من هذا الالئحةض

أو املطارخوووات الوووس اشوووتة األالتصووورملات أو ب الوووذي قووواممقووودم امدموووة  إلوووزام د()                   

 إقورارا  أل ينشور املناملسوة  اعد مون  اختهدام أو  إخاءةعصى تنت ي 

تكووو ل واخووو ة االاتشوووار   أكثووورا صوووحيفة أو ا عن وووا واعتوووذار ب وووا

 ضالس حتددها اهليئة ا القرار األوقاتوبالكيفية وا 

ملسواعدت ا ا حتديود موا     إىل اهليئة دوريةمقدم امدمة بتقديم تقارير  إلزام( هو)                   

عصى  تأثفها ولتحديدمستطرة،  األاشتةإنا كاات التصرملات أو 

 خ ا  االتصاالت واملناملس  واملستهدم ضأ

مقودم  قرار صادر من اهليئة ملنع أو م اقبة  أيتكرار عدم تنفيذ ا حالة   32-2            

 ت توأ  بأاشوتة  قيامو   ل ضو  ، أو خدمة مسويتر بسوبب خو ء اخوت طال      

يجوو   لص يئووة إصوودار قوورار الحوو   حوود موون املناملسووة، مل  خوواءة اخووتهدام أوإ

ال طول، أو   يواالت مصكية ب ا بالتهصي عن  مقدم امدمةملي  تالب ت

شوووركة منفصوووصة نات دملووواتر حسوووابات    القيوووام ب وووذا ال طووول مووون خوووالل   

 مستقصة، شريتة:

احتطوال صودور مثول     مكت بوا م ضوحا   أشو ارا  تصقىيك ل مقدم امدمة قد  أل أ()                   

صودور مثول    حنو   إلبداء وج وة اظورا  الفرصة  وي تي هذا القرار، 

 ضهذا القرار
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ل ضع ا اية   الةفالمثل هذا القرار ه  ال خيصة  ألتك ل اهليئة قد قررت  أل)ب(                    

أو املطارخوات   األاشوتة الختطرار خ ء االخوتهدام أو التصورملات أو   

 لتناملسيةضغف ا

 :الثالث لوالثالثة املادة 

 :االادما  

اوودما  التصبووات املقدمووة لصحصوو ل عصووى امل املقووة باال   تتنووطن  ألجيووب   33-1            

مون النظوام، أو لشوراء     املوادة امامسوة وال شورين    وملقا لصفقرة األوىل من

مون النظوام،    املوادة امامسوة وال شورين   وملقا لصفقرة الثااية مون  حصص 

 ألجيووووب املقوووورتحض كطووووا   ص مووووات مفصووووصة عوووون االاوووودما  أو الشووووراء   م

 :ما يصي أداىتتنطن هذا امل ص مات، كحد 

أو الشووراء، مبووا ا  االاوودما املشووارك  ا  األشووها الت ريوو  ب  يووة كاملووة  أ()                   

 واألشوووها  والبوووائ   واملشووورتين اعقيقيووو ل مووون املوووالكنلوووك 

أو ااووودما   أيا  مخسوووة باملائوووة  %(5مووون ) أكثووورميصكووو ل  نالوووذي

 ضشراء

 ضومصهص لشروط ا التجارية )ب(وص  لتبي ة ال طصية                   

، مبووا ا ال طصيووةاملشوورتك  ا  األشووها عوون ) ( امل ص مووات املاليووة األخاخووية                      

 األصوو لاالتصوواالت، وقيطووة  أخوو ا نلووك عائوودات م السوون ية موون  

يووة تقووارير ماليووة  أاالتصوواالت، واسوو  موون   ألعطوواهلم ااملهصصووة 

 ضخن ية أو ربع خن ية مت اشرها

 ضال طصيةل ا  املشرتك األشها االتصاالت الس ي طل ب ا  ألخ ا  وص  د()                   

مسوت ملى  ي موا مون تصقي وا لتصوب       تسو   (90)عصوى اهليئوة خوالل     جيب  33-2            

املوووادة  والثاايوووة مووون األوىللصفقووورة  اوملقووو (1-33) بوووالفقرة ورد موووا حسوووب

 امامسة وال شرين، من النظام، القيام مبا يصي:
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 ضدول شروا امل املقة عصى ال طصية أ()                   

تتوو ير و لت زيووزم ق لوة  اهليئووة الووس تراهوا   امل املقوة عصووى ال طصيوة بالشووروا  )ب(                    

ا ا أاتصوواالت مفت حووة وتناملسووية ا املطصكووة ويكوو ل موون شوو  خوو ا  أ

 ضا املطصكةمستهدمي االتصاالت عصى الفائدة ال ائدة   يادة

 ال طصيةضرملا ) (                    

يتنووطن بوووداية إجووراء التحقيوو  حوو ل ال طصيووة املقرتحووة وملقوووا     شوو ارإإصوودار  د()                   

 ضاملادة( من هذا 3و33لصفقورة )

صطووووادة وملقووووا لمقرتحووووة  عطصيووووة بشووووألإنا قووووررت اهليئووووة بوووودء حتقيوووو      33-3             

يجوووو   لص يئووووة طصووووب املزيوووود موووون    ملامامسووووة وال شوووورين موووون النظووووام،   

خو ا  االتصواالت   أومنامين ا مليطا يت ص  ب بال طصيةامل ص مات املت صقة 

 :وتشتطل امل ص مات املتص بة عصى ما يصيا املطصكة، 

واملسوتهدم    ال طصيوة امدمات املت صقة باالتصاالت املقدمة من قبل أطرا   أ()                   

 ا الس  ض دائ م املاليأووحصص م وامل ردين، 

 املتناملس  وحصص م ا األخ ا ض)ب( اشاا                    

 ضخ ا  امل نيةمنتجات بديصة ا األ ت ملر) (                    

خوو ا  االتصوواالت أواملسووتهدم  ا  واملتناملسوو عصووى املوو ردين  ال طصيووة تووأثف د()                   

 ضبشكل عام امل نية

ا أيوووة عطصيوووة مقرتحوووة، وملقوووا لصفقووورة األوىل أو   ب ووود اات ووواء التحقيووو                33-4            

الثاايووة موون املووادة امامسووة وال شوورين موون النظووام، يووت   عصووى          

من هوذا   أو " "( "ب "أ" أو "و 2و33اهليئة إصدار قرار وملقا لصفقرات )

 ضاملادة
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لصطوادة  وملقوا  ااودما    بتصوب قورار يت صو     اختوان  نواء ثأجيب عصوى اجملصوس     33-5            

 :التالية اإلرشاداتخذ ب   االعتبار وال شرين من النظام، األ امامسة

يوولدي االاوودما  إىل منووع   ألالنظوور مليطووا إنا كووال موون املوورجح    أ()                    

املناملسة أو اعد من ا بشوكل جو هري، أو إنا كوال هنواك احتطوال      

هووذا االاوودما  قوود يوولدي إىل نارخووة قوودر كووبف موون      ل أبووكووبف 

ملودة خونت     ،م و  السيترة عصى جزء أخاخي مون خو   اتصواالت    

 ضادما  كصيا أو جزئيااالمقاراة بال ضع ا حالة عدم  ،أكثرأو 

يط عووة مون املنتجووات وموون   أصووغرخو   اتصوواالت م وو  هو    )ب(                     

املناط  اجلغراملية الس ميكن لصبائ   ملي  ملرم  يوادة مصح  وة   

واحملاملظووة عصي ووا، بصوو رة غووف ملقتووة ملوو   املسووت يات     األخوو ارا 

، وا ختسووو د ا حالوووة عووودم االاووودما   األرجوووحالوووس كااوووت عصوووى 

%( مخسة باملائة  يوادة مصح  وة ا   5م ظم اعاالت ت تأ اسبة )

 ، وت تأ ملرتة خنة واحدة ملرتة ملقتةضاألخ ار

ااووودما  إنا كوووال الكيووووال     أي) ( عووودم املطاا وووة، بصووو رة عاموووة، عصوووى   

%( ثالثووو  30املنووودم  خوووو   يسووويتر منفووووردا عصوووى اقووول مووون اسبوووووة ) 

  ض باملائة من حصة خ   اتصاالت م 

عصوى حت طوات    بنواء عدم املطاا ة، بصو رة عاموة، عصوى أي ااودما ،     )د(                                      

ختوووتص باملطارخوووة املتبادلوووة لصقووودرة السووو قية، إنا كااوووت حصوووة      

ا خوووو   اتصوووواالت م وووو  ب وووود حصوووو ل    أشووووها  أرب ووووة أكووووأ

%( مخسووة وخووت  باملائووة موون نلووك    65االاوودما  خوو   تقوول عوون )  

 الس  ض 

 اإلرشوووواداتب وووو  االعتبووووار، عنوووود تتبيوووو   األخووووذجيووووب عصووووى اجملصووووس   33-6           

 (، ما يصي:5و33املذك رة ا الفقرة )
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تقدميووو  مووون  األجااوووبأو املناملسووو   األجنبيوووةصطنتجوووات ل ميكووونالوووذي  أ( املووودى)                   

اماصووة بووأطرا  االاوودما  أو   ألعطووال االتصوواالتمناملسووة مل الووة 

 ضاادما  مقرتح أي

جووزء منوو  ال ائوود مصكيتوو  الحوود أطوورا     أيأو  االتصوواالتإنا كووال عطوول  ب( مووا)                   

 مرجح ملشص ضاادما  مقرتح قد ملشل أو  أياالادما  أو 

بوودائل مقب لووة لصطنتجووات املقدمووة موون قبوول أطوورا  االاوودما  أو      توو ملر   ( موودى)                   

  ضاالادما  املقرتح

 ، مبا ا نلك:اتصاالت حتد من الدخ ل إىل خ   أية ع ائ  د()                   

 ضوغفها لصتجارة الدوليةالت ريفة اجلطركية  ع ائ ض 1                         

 ضض الرقابة النظامية املفروضة ح ل الدخ ل2                         

 ضال  ائ حيدث  االادما  أو االادما  املقرتح عصى مثل تصك  تأثفي أض 3                         

ا خو   اتصواالت م و ،    التنواملس الف وال   بقواء أو إمكاايوة بقواء    مودى   أل( هو)                        

 يتأثر باالادما  أو االادما  املقرتحض أليتأثر أو ميكن 

 إب اديلدي إىل  قدل االادما  أو االادما  املقرتح خيلدي أو أاحتطال ب أي و()                        

 ضمناملس ق ي ومل ال

 االت م  ضاتصا خ    والتت يرطبي ة ومدى التغيف   ()                        

أو  يتأثرا خ   اتصاالت م  ، صصة بالتناملس  نايك ل خر آعامل  أي أل( ح)                        

 باالادما  أو االادما  املقرتحض يتأثر ألميكن 
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 االتصال البيين: امامس: رب الفصل 

  والثالث ل: الراب ةاملادة 

 البيين: االتصالبرب  م ام وواجبات اهليئة مليطا يت ص   

 مبا يصي:وملقا لصفصل السابع من النظام، تق م اهليئة،             

بيين مالئم ومل وال لشوبكات   اتصال رب   ال طل عصى حتقي  وج د  أ()                   

االتصواالت   مراملو  االتصاالت، وح  مقدمي امدمة ا اخوتهدام  

ا يوال االتصواالت، ونلوك     ايخورين اماصة مبقدمي امدموة  

 أو تنت وي  ألصسطاح بالتشغيل البيين مدمات االتصاالت الس تبود 

 ضثن  م ا ا املطصكةاإلبأو  ايخرمن أحدهطا إىل 

البويين وحو     تصوال اال وشوفا  لورب    تنظيطي واضوح  إطارت ملف   )ب(                   

التنظيطيووووة  ال  ائوووو بغيووووة تقصيوووول إىل املراملوووو  املاديووووة،  ال صوووو ل

 ضاالتصاالت خ  الدخ ل إىل  ع ائ وغفها من 

موون  خووري ة ويديووة جتاريووا،بوويين  اتصووال ترتيبووات ربوو  تشووجيع ) (                    

خووالل املفاوضووات التجاريووة بوو  األطوورا  لص صوو ل إىل اتفاقيووات    

 ضنلك أمكنبيين، كصطا اتصال رب  

النظووام  ألهوودا البوويين االتصووال قيووات ربوو   اتفا حتقيوو ضووطال   د()                   

 وهذا الالئحةض

وال صووو ل إىل البوويين   االتصووال  رب بوو  اماصووة  التنظيطووات اشوور   ( هو)                   

 ضأاظطة اهليئةاملت املقة مع املرامل  املادية 

حتديوود مقوودمي امدمووة املسوويترين ا خوو   االتصوواالت لوورب          و()                   

 البيينضاالتصال 
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ربوو  االتصووال  أخوو ارإنا رأت اهليئووة مالءمووة نلووك، تقوو م بتنظوويم   ()                   

البووويين وحووو  ال صووو ل إىل امووودمات املقدموووة مووون قبووول مقووودمي     

  امدمة املسيترين ا خ   االتصاالتض

 املرج يوة   وروم الامدمة املسويترين بنشور   قيام مقدمي  ضطال ( ح)                   

 وملقوا هلوذا الالئحوة    اماصوة ب وم   رج يوة املبيين ال االتصال رب ل

 ضاملادية املرامل  إىل البيين االتصال برب  اماصة والتنظيطات

ا  امالملووات املت صقووة بوورب  االتصووال البوويين وحوو  ال صوو ل   حوول  (ا)                   

 ال قت املناخب وبشكل دايدض

 : الثالث لوامامسة  املادة

 البيين ب  كاملة مقدمي امدمة: االتصال رب 

موون مقوودم خدمووة  مكت بووامقوودم خدمووة عنوود تصقيوو  طصبووا  أيعصووى  جيوب   35-1            

الودخ ل ا مفاوضوات حبسون ايوة لص صو ل       ،أجونيب أو مقدم خدمة خر آ

 بيين بغرم: اتصال إىل اتفاقية رب 

شوووبكس اتصووواالت كوووال التووورمل  ا   ربووو عصوووى  واإلبقووواء الووورب   أ()                   

 ضاقاا اتصال دددة

ال صووو ل إىل مراملووو  االتصووواالت إنا كوووال طصوووب ال صووو ل    تووو ملف  )ب(                    

، حتووى يووتطكن مقوودم  امدمووة موون توو ملف خوودمات     م قوو اللي ووا إ

 ضاالتصاالت ملستهدمي م

أخووورى، خمالفوووة   أمووو رضوووطن  ،ت توووأ التصووورملات أو املطارخوووات التاليوووة    35-2            

 :عسن اية التفاوم

 ضاملفاوضات أو حل امالملات تأخفعاقة أو إ  أ()                   
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أو مراملووووو   االتصووووواالت عووووون ضووووورورية رملوووووا تقوووووديم م ص موووووات   )ب(                    

لرتتيبوووات  والال موووةمقووودمي امدموووة  بأحوووداماصوووة  االتصووواالت

 رب  االتصال البيينض

األطوورا  عصووى ال صوو ل إىل اتفووا  مل يكوون  أحوود إكوورااأو تنووصيل  ) (                    

 ضاإلكرااأو التنصيل  نلكحدوح  لي امل  عصي  ل ال

من   مون   إملشاءت قيع اتفاقية عدم خر آمقدم خدمة  التصب من  د()                   

 ضم ص مات متص بة من قبل اهليئة أية تقديم

البوويين االتصووال رملووا تنووط  بنوود يسووطح بت ووديل اتفاقيووة ربوو    ( وه)                   

 ضأاظطة اهليئةعصى  أالتغيفات الس تترومل  

مقوودمي  أحووديتصووب موون   ألمووا مل تقوورر اهليئووة خووال  نلووك، ال جيوو        35-3            

إنا رأى ( موون هووذا املووادة،   1ووو35اتفاقيووة وملقووا لصفقوورة )   أيووة إبوورامامدمووة 

 :ل نلكأامل ق ل  حسب تقديرا

أو  األشووها  أحووديتسووبب نلووك ا ت وورم    ألميكوون  أو يتسووبب  أ()                   

 ضاإلصابةلصهتر اجلسيم أو النرر أو  املطتصكات

 شووبكات أو مراملوو جسوويطة أو يتوودخل ا تشووغيل   أضوورار ينووت  عنوو  )ب(                    

 ضاالتصاالت اماصة ب االتصاالت أو تقديم خدمات 

 دوى ملنيا أو جتارياضاجل عديم ) (                    

مقرتحووووة اتفاقيووووة  أيتكوووو ل  ألجيووووب عصووووى مقوووودمي امدمووووة ضووووطال     35-4            

، مت املقوة  من هذا املوادة  (1-35)اختجابة لتصب مت تقدمي  وملقا لصفقرة 

 ضاملادية املرامل  إىل وال ص ل البيين االتصال رب  تنظيطات أحكاممع 

مون  التصوب   ،وقت أيا  أطرا  م نية أخرى وأيةجي   ملقدمي امدمة   35-5            

أو أو ت ضووويح امل اضووويع  تقووو م ب صووودار قووورار يقنوووي بت وووديل      ألاهليئوووة 
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 االتصوووال بووورب  اماصوووة التنظيطوووات اإلجوووراءات املنصووو   عصي وووا ا  

 ضاملادية املرامل  إىل وال ص ل البيين

 والثالث ل:  السادخةاملادة 

 البيين من قبل مقدمي امدمة املسيترين: االتصال رب 

 تنتبوو موون هوذا الالئحوة،    األرب و  والووثالث  حتوى   السادخوة املو اد مون     36-1            

صى مقودمي امدموة الوذين قاموت اهليئوة بتصونيف م كطقودمي        ملق  ع

مون   أكثور البويين ا خو   أو    االتصوال  خدمة مسويترين ألغورام ربو    

 االتصاالتض أخ ا 

حود مقودمي امدموة    أتصوني    ،ن وا ع يصودر  جي   لص يئوة مب جوب قورار     36-2            

 أكثرالبيين ا خ   أو  االتصال كطقدم خدمة مسيتر ألغرام رب 

 ت:أاالتصاالت إنا ر أخ ا من 

وملقوا ملوا هو  م ور  ا     مسويتر   مقودم خدموة  مقدم امدمة ه  أل   أ()                   

 أاظطة اهليئةض 

يتطتوع ب ضوع    ،خورين آمقدم امدموة، منفوردا أو متنوامنا موع     أل  )ب(                    

 ل ضع مقدم خدمة مسيترض مساو 

 والثالث ل: ساب ةالاملادة 

 البيين:االتصال طصبات رب   

 السادخووةصطووادة ل وملقوواعصووى كوول مقوودم خدمووة مسوويتر مصوون      جيووب  37-1            

اتصووال ي وورم توو ملف ربوو   ألموون هووذا الالئحووة عنوود التصووب،  والوثالث  

ملراملو  اتصواالت ،    ال صو ل حو    تاب ة ل  وكذلكبيين لشبكة اتصاالت 

 بيين مكت بةضاتصال برام اتفاقية رب  إمقدم خدمة عن طري   ألي
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البويين امل روضوة مون قبول     االتصوال  كاملوة ترتيبوات ربو     تكو ل   ألجيب   37-2            

( مووون هوووذا املوووادة، عصوووى 1-37وملقوووا لصفقووورة )مقووودمي خدموووة مسووويترين 

 النح  التالي:

 البوووويين االتصوووال  ربووو   لتنظيطوووات إصووودار   أحووودح مت املقوووة موووع     أ()                   

قبووول تووواري  ال ووورم، مبوووا ا نلوووك    املاديوووة املراملووو  إىل وال صووو ل

البوويين وجوو دة املت صقووة باملقابوول املووالي لوورب  االتصووال    اإلرشووادات

 امدمةض

 وال صوو ل البويين  االتصوال  لورب   املرج يوة  ال وروم  مت املقوة موع   )ب(                    

 ضاهليئة من امل تطدة

 ضواعيادية وامل ض عيةبالشفاملية تتسم  ) (                   

شوبكة االتصواالت   لص صو ل إىل  مست ملية لكاملوة التصبوات امل ق لوة     د()                   

 أية اقتة نكنة ملنياض عندالتاب ة ملقدم امدمة املسيتر 

 ضأاظطة اهليئةخاض ة لشروا وبن د م ق لة تت امل  مع  )هو(                    

وصووون  كطسووويتر ا خووو   ربووو     عصوووى كووول مقووودم خدموووة مسووويتر       37-3            

 :البيين أل ينطن ما يصي االتصال

عصوووى مقووودمي  لووورب  االتصوووال البووويين  شوووروا ناثصوووةأل يتبووو    أ()                   

ا حالوووة  املووورتبت  بينيوووا   األجااوووب ومقووودمي امدموووة   امدموووة

 ضماثل  رو  الرب 

ملقوووودمي امدمووووة  اتصووووال بوووويين وحوووو  ال صوووو ل     ل يقوووودم ربوووو  أ )ب(                    

بوووونفس الشووووروا  املوووورتبت  بينيووووا   األجااووووبومقوووودمي امدمووووة 

 ل ض التاب  واجل دة الس يقدم ا مدمات ، أو 
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ل يقوووووو م عنوووووود التصووووووب بتوووووو ملف كاملووووووة امل ص مووووووات النوووووورورية   أ ) (                   

الووذين   األجااووب ومقوودمي امدمووة    وامل اصووفات ملقوودمي امدمووة   

  ال ص لضالبيين أو ح   االتصال يتصب ل اعص ل عصى رب 

أو مقوودم يسووتهدم امل ص مووات الووس يتصقاهووا موون مقوودم خدمووة       أل  د()                   

الووذين يرغبوو ل بوورب  االتصووال البوويين ألجوول هووذا      أجوونيبخدمووة 

أو أشوها   دارات إامل ص موات إىل   ب ملشواء يق م أال الغرم ملق ض و

، قووود مثووول هلوووم هوووذا امل ص موووات ميوووزة عصوووى صووو يد     أو تووواب   لووو 

 مضالتناملس بين 

 : الثامنة والثالث لاملادة 

 :املقابل املالي لرب  االتصال البيين

جيب عصى اهليئة التقيد بأل يك ل املقابل املوالي لورب  االتصوال البويين       38-1            

مووع وحوو  ال صوو ل املتبقووة موون قبوول مقوودمي خدمووة مسوويترين تتفوو         

قيام وا   دعنو  املاديوة  املرامل  إىل وال ص ل البيين االتصال رب  تنظيطات

 مبا يصي:

 اعتطاد املقابل املاليض أ()                    

 امالملات املت صقة باملقابل املالي ب  مقدمي امدمةضحل  )ب(                    

 نارخة واجبات ا وملقا ألاظطة اهليئةض ) (                     

عنود وضوع املقابول املوالي لورب       عصوى مقودمي امدموة املسويترين      جيب  38-2            

 البويين  االتصال رب  بتنظيطاتااللتزام ال ص ل، البيين وح  االتصال 

باملقابوول تت صوو   إرشووادات أيووةا نلووك  امبوو املاديووة املراملوو  إىل وال صوو ل

 ضاإلرشاداتأو التكصفة وتقسيم التكصفة املنص   عصي ا ا تصك  املالي
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 :التاخ ة والثالث لاملادة 

 :وال ص ل ال روم املرج ية لرب  االتصال البيين 

 القيوام ، اهليئوة  قبول  مون  مصون   مسويتر  خدموة  مقودم  كول  عصوى  جيب   39-1            

 إىل اوتقدمي  وال ص ل البيين االتصال لرب  املرج ية ال روم ب عداد

، والسوويترة األخوو ا  وتصووني  حتديوود لتقريوور وملقووًا االعتطادهوو اهليئووة

 إىل وال صوو ل  البوويين  االتصووال  ربوو   بتنظيطووات  احملووددة  الفوورتة  ضووطن 

 بتحوديث  القيوام  املسويترين  امدموة  مقودمي  عصى وجيب، املادية املرامل 

 وبالكيفيووة ، دوريووًا وال صوو ل البوويين االتصووال  لوورب  املرج يووة ال ووروم

 إىل وال صوووو ل البوووويين االتصووووال ربوووو  تنظيطووووات  ا عصي ووووا املنصوووو  

 ضاملادية املرامل 

 لووورب   املرج يوووة  ال وووروم اشووور   جيوووب عصوووى مقووودم امدموووة املسووويتر       39-2            

 :ل  من اهليئة عن طري  ةدامل تط وال ص ل البيين االتصال

 ضإرخال اسهة من  إىل اهليئة  أ()                   

 ضت ملف اسهة من  ا مقر عطص  الرئيسي (ب)                   

 شهص عند التصبض أليإرخال اسهة من   ( )                   

 :أو ال ص ل يك ل كل عرم مرج ي لرب  االتصال البيين أل جيب  39-3            

 املراملو   إىل وال صو ل  البويين  االتصوال  رب  تنظيطاتمع مت املقا   أ()                   

قابصوووة لصتتبيووو  عصوووى شوووكل    تنظيطوووات أيوووةا نلوووك  امبووو املاديوووة

 اشوووورت بوووويين ال االتصووووال رب لوووو مرج ووووي عوووورم أيودت يووووات 

 ضاهليئة
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متنووطنا قائطووة كامصووة باموودمات القياخووية الووس يووتم ت ملفهووا      )ب(                    

الفقوووورة اقية متص بووووة مب جووووب واتفوووو أليا ودمة وملقوووووملقوووودمي اموووو

والشووروا نات  عصووى البنوو د  موون هووذا الالئحووة الووس توونص    ( 1ووو37)

األخاخوية   واألجوزاء كول خدموة   ل املقابول املوالي  الصصة مبا ا نلك 

 هلاض

الوس   ال صو ل البويين وحو     االتصوال  متنطنا بيااا خبدمات رب  ) (                   

ملي وووا  بوووذلك، مبوووا    املت صقوووةخووويتم ت ملفهوووا، والشوووروا والبنووو د    

 املقابل املاليض

ن قبول اهليئوة ومنشو را ا م ق  وا الرمسوي عصوى شوبكة        م تطدا مو  د()                   

 ضاإلارتات

عصى كل مقدم خدمة  جيبباختثناء ما قد ت امل  عصي  اهليئة كتابة،   39-4            

مون   والوثالث   السادخوة وملقوا لصطوادة   مسيتر مت تصنيف  بتصك الصفة 

 البووويين االتصوووال ربووو  عوووروم كاملوووة أل مووون التأكووود ،هوووذا الالئحوووة 

 االتصووال لوورب  املرج يووة عروضوو  مووع تنسووجم يقوودم ا الووس وال صوو ل

 املراملو   إىل وال صو ل  البويين  االتصوال  ربو   وتنظيطوات  وال ص ل البيين

 ضاملادية

 :األرب  لاملادة 

 :وال ص ل البييناالتصال اشر اتفاقيات رب   

وملقوا لصطوادة   عصى كل مقدم خدمة مسيتر مت تصنيف  بتصك الصوفة   جيب   40-1            

تقوديم اسوهة مون اتفاقيوة ربو  االتصوال        ،مون هوذا الالئحوة    والثالث  السادخة

 ضت قي  ا من أيامعشرة  (10) خالللص يئة  وال ص ل البيين

عصووى م ص مووات مصوونفة خوورية موون اسوو       حتتوو ي أجووزاءاخووتب اد جيوو     40-2            

املقدمة لألطورا  امل نيوة وملقووا     وال ص ل اتفاقيات رب  االتصال البيين
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عوون بنوو د  اإلملصوواح( موون هووذا املووادةض وا كوول حووووالة جيووب 1-40لصفقوورة )

وشوووروا وتفاصووويل املقابووول املوووالي لووورب  االتصوووال البووويين وامل ص موووات        

 وال صو ل  البويين  االتصوال  ربو   لتنظيطوات  عن ا وملقا اإلملصاحاملتص ب 

 ضاملادية املرامل  إىل

 أل( مون هوذا املوادة،    4وو 40جيب عصى اهليئة، مع مراعاة موا ورد ا الفقورة )    40-3            

ا  وال صووو لالبووويين تنوووع اسوووهة مووون مجيوووع اتفاقيوووات ربووو  االتصوووال 

 ل ت ملر اسها من ا عند التصبضأو اإلارتاتم ق  ا الرمسي عصى شبكة 

حيووودد امل ص موووات املصووونفة خووورية ا    ألجيووو   ملقووودم امدموووة املسووويتر     40-4            

عصوى أا وا خورية وملقوا لصفصول       وال صو ل  اتفاقيات ربو  االتصوال البويين   

 األول من هذا الالئحةض

باإلملصوووواح عوووون ت صوووو  خالملووووات ت أيووووةعصووووى اهليئووووة القيووووام حبوووول  جيووووب  40-5            

 ض وال ص ل البييناالتصال رب   اتاتفاقي م ص مات ا

 وملقوواعصووى كوول مقوودم خدمووة مسوويتر مت تصوونيف  ب ووذا الصووفة     جيووب  40-6            

وقوت   أيا  ص يئوة ل يقودم  أل ،من هذا الالئحة والثالث  السادخةصطادة ل

 البوويين االتصووال رب بوو اماصووة رتتيبوواتالحوو ل  تقووارير، حتووددا اهليئووة

 :تتنطن تصك التقارير ما يصي ألعصى  وال ص ل

وكوذلك   ،وال صو ل  بكاملة اتفاقيات ربو  االتصوال البويين   قائطة   أ()                   

ا حوال عودم    وال صو ل  لورب  االتصوال البويين    ترتيبات أخورى  أية

 أطرامل ض أحدوج د اتفا  رمسي بذلك يك ل مقدم امدمة 

  االتصال رب  تنظيطاتمع هذا االتفاقيات  مدى متابقة تأكيد )ب(                    

 ضاختالملات أي وتفسف املادية املرامل  إىل وال ص ل البيين

أيووة م ص مووات عوون جوو دة ربوو  االتصووال البوويين وخوودمات ال صوو ل   ) (                    

 الس حتددها اهليئةض 

 ضالبيين رب  االتصال إرشاداتا متص بة  إضامليةية م ص مات أ  د()                   
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 : األرب  لوال احدة املادة 

 :املتابقة غف وال ص ل البييناالتصال اتفاقيات رب  

غوف متابقوة    أو وصو ل  بيين اتصال رب  ةاتفاقي أيةل أإنا قررت اهليئة   41-1            

جيوب عصوى   تفاقيوة  االأو الرتخيص املطنو ح الحود أطورا     ألاظطة اهليئة 

 تنظيطوات  تفاقية بذلك خالل ال قوت احملودد ا  االأطرا   إش اراهليئة 

 ضاملادية املرامل  إىل وال ص ل البيين االتصال رب 

 ،قرارهوا  اهليئوة  عصيو   تاألخواد الوذي بنو    اإلشو ار  هوذا  يتنوطن  ألجيب   41-2            

 تنظيطوات  ا ةاحملودد  خالل املودة تفاقية االيتالب األطرا  بت ديل ل أو

 ض املادية املرامل  إىل وال ص ل البيين االتصال رب 

األطوورا  ا ال صوو ل إىل اتفووا  حوو ل أي موون شووروا       إخفووا ا حالووة   41-3            

يتطشوى موع قورار     وال ص ل إىل املرامل  املادية وبن د رب  االتصال البيين

 اهليئة، مليتم حسم امال  وملقا لصفصل السادد من هذا الالئحةض

 ب  مقدمي امدمات: السادد: امالملاتالفصل 

 : واألرب  ل الثاايةاملادة 

 :ب  مقدمي امدماتحل امالملات 

تسو ى عول امالملوات بو       ألجيب عصى اهليئة من خالل اجل ة املهتصة لدي ا              

مووون التووور   أكثووورمقوودمي امدموووة الوووس حتوووال هلوووا، ونلووك باتبوووال طريقوووة أو   

 امل ضحة ا هذا الفصلض
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 :واألرب  ل الثالثةاملادة 

 :حل امالملات بالرتاضي 

بالنظووام،  اإلخوواللخووال  بوو  مقوودمي خدمووة، ودول   أيا حالووة اشوو ء   43-1            

جيوو   ألطوورا  امووال  تقووديم طصووب إىل اهليئووة عوول هووذا امووال  بوو    

 األطرا  بالرتاضيض

املوادة،  اموال  بالرتاضوي وملقوا هلوذا     ال جي   املتالبة بوالصج ء إىل حول     43-2            

( 60عسوط  خوالل )  حبسون ايوة   امال  بالتفاوم ب د قيام أطرا   أال

 وب د: النزال، اش ء تاري  من األقلي ما عصى   خت

 إىل اتفا ض عجزهم عن ال ص ل   أ()                   

ا املفاوضوات   ياملنو  أل يظ ور ب ضو ح  األطورا    أحود خص ك  ألأو  )ب(                    

 ض يديالن يك ل 

 حووالذا املووادة طصووب حوول امووال  بالرتاضووي وملقووا هلوو     تنووطني ألجيووب   43-3            

 كاملة النقاا م ض ل امال ضل

ال إنات طبي ووة خوورية   حوول امووال  بالرتاضووي  تكوو ل إجووراءات   ألجيووب   43-5            

عووون منوووط ل امل ص موووات   تتتصبووو  أاظطوووة اهليئوووة لصكشووو  بالقووودر الوووذي 

 اماصة باإلجراءاتض

طوور  موون أطوورا  امووال  تقووديم طصووب عوول امووال        أيجيووب عصووى    43-6            

 بالرتاضي يتنطن امل ص مات التالية:

ا  أمسا هووابوو  األطوورا  املدرجووة  بيووال يوونص عصووى وجوو د خووال    أ()                   

 ضالتصب

 األطرا ضاملتف  عصي ا ب   بيال باألم ر وال قائع )ب(                    
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 ضعصي ا ب  األطرا  باألم ر وال قائع املهتص بيال  ) (                    

وال قوائع   األمو ر حو ل  وج وة اظورا     بيال من كول طور  يوب  مليو      د()                   

 املهتص  عصي اض

م قو  التور    حيوال   يوب  مليو  وج وة اظورا     بيال مون كول طور     )هو(                    

 وال قائع املهتص  عصي اض األم رمن  ايخر

 طريقة حل امال  املتص ب من اهليئةضبيال يتنطن   و()                   

 بيال يقرتح جدوال  منيا عل امال ض    ()                   

موون تصقي ووا لصتصووب،    ( مخسووة عشوور ي مووا  15)عصووى اهليئووة خووالل    جيووب  43-6            

 :كاات اهليئة قد عطا إنا كتابةاألطرا   إش ار

 حل امال  بالرتاضيضواملقت عصى السف ا إجراءات   أ()                   

 قبصت التريقة املقرتحة عل امال ض )ب(                    

 ضعل امال  اجلدول الزمين املقرتح قبصت ) (                    

طصووب عوول امووال  بالرتاضووي، وا مثوول هووذا       أيجيوو   لص يئووة رملووا     43-7            

اعالوووة تت امووول اهليئوووة موووع اموووال  وملقوووا إلجوووراءات اعووول اإللزاموووي        

 لصهال ض

طصوب عول اموال  بالرتاضوي وملقوا هلوذا        أيا حالة قرار اهليئة قب ل   43-8            

 جيوووب عصوووى اهليئوووة  لصهوووال ،املوووادة أو وملقوووا إلجوووراءات اعووول اإللزاموووي   

 يصي:ما  مراعاة

تنظيطيوووًا أو أاووو  خووو   ي ووود  أثوووراكوو ل حووول اموووال  خووويك ل لووو     أ()                   

عط ما  ذا املادة خيحظىوملقا هللسف ا اإلجراءات ا أل أوخابقة، 

 ي طل ب ا مستقبال من قبل اهليئةضخابقة  ابالقب ل باعتباره
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امال  مون مسوائل تت صو  بسياخوة االتصواالت       يثفا ألما ميكن  )ب(                    

والووس تتتصووب م رملووة مرئيووات   تتجوواو  مصوواط األطوورا  امل نووي  

 ال ص ل إىل حل ا ائي بذلكضم ني  قبل خرين آأطرا  

 أشوووها عصوووى لصهوووال  توووأثف مصطووو د  يكووو ل  أل مووودى احتطوووال ) (                    

 امال ضا  ملًااطرأليس ا 

 ألطصوووب عووول اموووال  بالرتاضوووي دول  أيجيووو   لص يئوووة امل املقوووة عصوووى   43-9            

 ألت امل  عصى التريقة أو اجلدول الزمين املقورتح عول اموال ض وجيوب     

ا لصطووادة الثامنوة   و م اهليئة بت ي  مسلول لصتحقيو  ا اموال  وملقو   ووتق

مووون هوووذا الالئحوووة والوووذي يقووورتح بووودورا طريقوووة وجووودوال  منيوووا عووول         

جيوو   لص يئووة   ،لتشوواور مووع األطوورا ض وا حالووة عوودم االتفووا    امووال  با

 التصّر  وملقوا إلجراءات اعل اإللزامي لصهال ض

عوول امووال  بالرتاضووي، وحووددت    طصووب عصووى اهليئووةم املقووة ا حالووة   43-10            

جيوووب عصوووى اهليئوووة ت وووي      ،التريقوووة واجلووودول الوووزمين عووول اموووال    

شوهص عول اموال  بالرتاضوي، وحتديود اإلجوراءات وبراوام  التنفيووذ        

 األم رمن  أكثروقد تشطل هذا اإلجراءات واحدًا أو  ضالذي جيب اتباع 

 التالية:

أي إجووووراء يووووتم مب جبوووو  ت ووووي  مسوووولول حتقيوووو  مب جووووب املووووادة    أ()                   

الت صوووول إىل حوووول لصهووووال   الثامنووووة موووون هووووذا الالئحووووة بغوووورم

 مقب ل جلطيع األطرا ض

أي إجووووراء يووووتم مب جبوووو  ت ووووي  مسوووولول حتقيوووو  مب جووووب املووووادة   )ب(                   

الثامنووة موون هووذا الالئحووة مووع تفوو يا هووذا املسوولول لصتصووب موون     

 أحوودأطوورا  امووال  تقووديم "عووروم ا ائيووة" وتف ينوو  باختيووار  

   هذا ال رومض

أي إجوووراء تقووورر مب جبووو  اهليئوووة حووول اموووال  آخووووذًا بالفقوووورت       ()                   

 ب( من هذا املادة أو غفهطا من اإلجراءاتضو 10و43أ( و)و 10و43)
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  شرا بالتزام األطرا  بالقرار الن ائي عل امال ض د()                   

   

 : واألرب  ل الراب ةاملادة 

 :لصهال  اإللزامياعل 

وعوودم اتفوواق م عصووى حصوو    بوو  مقوودمي امدمووة،   خووال ا حووال اشوو ء    44-1            

عوول ، جيوو   الحوود أطوورا  امووال  تقووديم طصووب إىل اهليئووة      بالرتاضووي

وا حالة تنطن امال  اقاطوا تت صو    ض املادة وملقا هلذا إلزامياامال  

 لتنظيطوواتاهليئووة االتصووال البوويين، يكوو ل قوورار    ربوو  مبقوودمي خوودمات 

ا نلووووك  امل صنووووة املاديووووة املراملوووو  إىل وال صوووو ل البوووويين االتصووووال ربوووو 

 ال قتض

طصبوا وملقوا   مون تصقي وا   عشور ي موا    مخسوة  (15) عصى اهليئوة خوالل   جيب  44-2            

مليوو  لصطوودعى عصيوو  امل ضووح ا    جيوو  الووذي  حتوودد ال قووت  ألذا املووادة، هلوو

 ألملي ووا ملقودم التصووب   جيو   وامل صووة الزمنيوة الووس   إجابتو  التصوب تقووديم  

 ض املدعى عصي  إجابةردا عصى يقدم 

الزمنيووة  ةحتوودد امل صوو  ألجيووب عصووى اهليئووة ا كوول حالووة تنظوور ملي ووا،         44-3            

شهص لتقديم مستند لص يئة وملقا هلذا املادةض وجيوب عصوى    ألياملتاحة 

مراعوواة موودى صوو  بة امل ص مووات  الزمنيووة ةامل صوو هووذا اهليئووة عنوود حتديوود

  املتص ب تقدمي ا وخ  لة اعص ل عصي اض

إىل اهليئووة وإىل مقوودم التصووب    إجابتوو جيووب عصووى املوودعى عصيوو  تقووديم      44-4            

ردا  اإلجابووةتنووطن ت ألجيووب واإلجراءاتض بوواهليئووة املت صوو    لقووراروملقووا 

 وقائع امال  امل ضحة ا التصبضوم ر أ عصى كاملة
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قبول   مون خوالل امل صوة الزمنيوة احملوددة      إجابتو  إنا مل يقدم املدعى عصيو     44-5            

دول اعاجوووة إىل   حووول اموووال   ل أبشووو أل تقووورر يجووو   لص يئوووة   ملاهليئوووة، 

 ض ااتظار إجابت 

إىل اهليئوووة وملقوووا لقووورار اهليئوووة  طوووارده متقووودي النوووزال طوووراعصوووى جيوووب   44-6            

 أموو ركاملووة  ا ت طووامرئياالوورد يتنووطن  ألض وجيووب بوواإلجراءاتاملت صوو  

 ضاإلجابةووقائع امال  امل ضحة ا 

 أينووووع تقووووديم مي، احملووووددة إليداعوووو الوووورد أو اات وووواء املوووودة   إيوووودالعنوووود   44-7            

 ضنلك اهليئة إنا قررت أال، إضامليةمستندات 

صودر  ي ألووقوائع اموال ،    أم رب د النظر ا مجيع  اجملصسجيب عصى   44-8            

 ضحبل امال  وإبالغ  ا حين  لكاملة أطرا  امال  إلزامياقرارا 

 :السابع: الت ريفةالفصل 
   

 :واألرب  ل امسةاماملادة 

 :تقديم طصبات ت ريفة امدمات مل املقة اهليئة 

صحصوو ل عصووى  لجيووب عصووى مقوودمي امدمووة الشووامصة تقووديم طصبووات م       45-1            

 خدمات م الشامصةض ت ريفة مجيعم املقة اهليئة عصى 

صحصو ل عصوى   لجيب عصى مقدمي امدمة املسيترين تقوديم طصبوات م     45-2            

الوس اعتوأت م    األخو ا  م املقة اهليئة عصى كاملة ت ريفة خدمات م ا 

 اهليئة ملي ا مقدمي خدمة مسيترينض

تنظويم ت ريفوة مقودمي امدموة، خوال  مقودمي امدموة        جي   لص يئة   45-3            

 (ض2و45( و)1و45املذك رين ا الفقرت  )
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طصووب موون مقوودم    اعاجووة إىل تقووديم  جيوو   لص يئووة إصوودار قوورار ب لغوواء     45-4            

إنا موا   ،وملقا هلوذا الفصول  خدمة لصحص ل عصى م املقت ا عصى الت ريفة 

 قررت اهليئة االتي:

 كاملية عطاية مصاط املستهدم ض  ا الس   ق ى املناملسة أل  أ()                   

تنظوووويم  إلغوووواء التناملسووووية اتيجووووة ألخوووو ا عصووووى ا كووووبف ضوووورروجوووو د  ب( عوووودم)                   

 ضالت ريفة

مقووودمي أو  الشوووامصةخووودمات مقووودمي امدموووة  ت ريفوووةتكووو ل  ألجيوووب   45-5            

املسيترين مبنية عصى تكصفة تقديم امدمة بتريقة ملّ الوة وال  امدمة 

أية تكالي  إضاملية تفرم بسبب ك ا  مقدم خدمة شوامصة أو   تتنطن

 ك ا  مقدم خدمة مسيترض

ط املقووة عصي ووا تصووبح خووارية    لصال اجووب تقوودمي ا إىل اهليئووة    الت ريفووة  45-6            

اتفووا  أو  أيومينووع اهليئووةض  تووتم امل املقووة عصي ووا موون قبوول  ألاملف وو ل ب وود 

ت ريفة ختتص   أي يتقاضلترتيبات ب  مقدمي امدمة واي مستهدم 

 عن الت ريفة امل امل  عصي ا من قبل اهليئةض

ختنووووع عطصيووووة تقووووديم التصووووب وامل املقووووة عصووووى ت ريفووووة اموووودمات أو      45-7            

 ضاإلجرائيةهذا الفصل ولصق اعد  ألحكامت ديص ا 

 ا : ما مل تقرر اهليئة خال  نلك مل  45-8            

صحصوو ل عصووى للوون يتصووب موون مقوودم خدمووة شووامصة تقووديم طصووب     أ()                   

امل املقة عصى ت ريفوة خدماتو  غوف املدرجوة حتوت عوروم امدموة        

  الشامصةض

صحصو ل عصوى   للن يتصب مون مقودم خدموة مسويتر تقوديم طصوب        )ب(                    

ال امل املقووة عصووى ت ريفووة خدماتوو  ا خوو   اتصوواالت م وو  حينطووا   

 طقدم خدمة مسيترضكمصنفا ملي   ليك 
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 : واألرب  ل السادخة املادة

 اشر ت ريفة امدمات:

 القيام مبا يصي:ب د اعص ل عصى م املقة اهليئة مقدم امدمة  عصى 46-1            

 ضاإلارتات شبكة الرمسي عصى  م ق  ااسهة كامصة  أ( اشر)                    

 ضالرئيسي )ب( االحتفا  بنسهة كامصة متب عة ا مكتب                     

جيووووب عصوووووى مقوووودمي امدموووووة االحتفووووا  بنسوووووهة ت ريفووووة ددثوووووة       46-2            

شووبكة عصووى  ةالرمسيوو مموو اق   ادمات م امل تطوودة موون قبوول اهليئووة   موو

 اإلارتاووتم قووع اهليئووة الرمسووي عصووى شووبكة   إىلووضووع رابوو  ، اإلارتاووت

وكووووذلك االحتفووووا  بنسووووهة متب عووووة من ووووا ا مكوووواتب م الرئيسووووية   

 الطالل ال ط م عصي اض

تغوويفات  بأيووةجيووب عصووى مقوودمي امدمووة الشووامصة إبووال  املسووتهدم      46-3            

 طريقة حتددها اهليئةض أليةت ريفة خدمات م وملقا  ا م تطدة

 :واألرب  ل الساب ةاملادة 

 :ايخرينت ريفة امدمات ملقدمي امدمة  

جيوووب عصوووى مقووودمي امدموووة املسووويترين ومقووودمي امدموووة الشوووامصة       47-1            

 آخورين خدموة   مقودمي  تقديم ت ريفة خدمات م املتبقة من قبص م عصى

موون هووذا   واألرب وو  امامسووةإىل اهليئووة لصط املقووة عصي ووا وملقووا لصطووادة     

 الالئحةض

تكوو ل ت ريفووة خوودمات مقوودمي امدمووة املسوويترين ومقوودمي     ألجيووب   47-2            

مووع خوورين مت املقووة امدمووة الشووامصة املتبقووة عصووى مقوودمي امدمووة اي 

قرارات  ةوأي املادية املرامل  إىل وال ص ل البيين االتصال رب  لتنظيطات

 من اهليئة هلا عالقة ب ذا الت ريفةض
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 : الثامنة واألرب  لاملادة 

 التفنيصية: الت ريفة

تصوووزم مقووودمي امدموووة حتديووود    ل أجيووو   لص يئوووة مب جوووب قووورار من وووا،      48-1            

، ج ووة حتووددها اهليئووة  ألياملقدمووة  اإلارتاووتت ريفووة تفنوويصية مدمووة  

 ضوتقدمي ا لص يئة لصط املقة عصي ا

جيوو   ملقوودمي امدمووة حتديوود ت ريفووة تفنوويصية موودمات االتصوواالت        48-2            

 ضاملقدمة لصطلخسات الت صيطية، وتقدمي ا لص يئة لصط املقة عصي ا

 : التاخ ة واألرب  لاملادة 

 :ال امة لتنظيم الت ريفة األخس

جيوو   لص يئووة إصوودار قوورار لتووبين أيووة طريقووة لتنظوويم ت ريفووة مقوودمي         49-1            

امدمات تنسجم مع أاظطة اهليئة وتشطل عصى خوبيل املثوال ال اعصور    

ا هوووذا الفصووول،  امل ضوووحة  األخووو ارحتديووود خوووق     بتريقوووة تنظووويمال

 التنظيم عصى أخاد التكصفةض أشكالوكذلك 

تنظويم الت ريفوة    م حو ل التور  املهتصفوة ل   ال طو جي   لص يئة اختشارة   49-2            

 ضباعتطاد طريقة م ينةونلك قبل إصدار قرار 

طريقووة ملقتووة لتنظوويم  تتبيوو  تقوورر ألتقووديرها، لص يئووة، حسووب  جيوو    49-3            

نلوك  ل أبو إنا رأت ( مون هوذا املوادة،    1-49لصفقورة )  امدمات وملقوا  ت ريفة

 ووا  من ح  إصدار قورار  إىلال امة  حةصصملعطاية اخيك ل وخيصة مل الة 

( موون 2-49( و)1-49وملقوووا لصفقووورت  ) الت ريفووةأاسووب التوور  لتنظوويم  ب

 ضهذا املادة
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 امطس ل: املادة 

 دراخات التكصفة:

 مدماتو   جي   لص يئة التصب مون أي مقودم خدموة إعوداد دراخوة تكصفوة        50-1            

 ا اعاالت التالية:

 ضإنا قامت بت ي  مقدم امدمة كطقدم خدمة مسيتر  أ()                   

دراخووة التكصفووة خووتك ل وخوويصة مل الووة وضوورورية ملنووع        ألإنا قووررت  ( ب)                   

منووع اخووتغالل  أا وواأو  ،الودعم املتبووادل بغوورم اعوود مون املناملسووة  

 وض   كطقدم خدمة مسيتر مليطا يت ص  بت رملت ض

 وحتديود ملئات وا،   تكصفة دراخة إعداد دمةام مقدم من أل تتصب لص يئة  50-2            

 التكوالي   حتديود  ب ود   التكصفة، دراخة ووقت وإجراءات وطريقة وشكل

 ضاالتصاالت خدمات خمتص  تقديم مقابل امدمة مقدم يتحطص ا الس

جيب عصى اهليئوة التشواور موع مقودم خدموة املتصو ب منو  تقوديم دراخوة            50-3            

 تكصفة، قبل إصدار قرارها بتصب تصك الدراخةض

 وامطس ل:  ل احدةااملادة 

 :التنظيم بتريقة حتديد خق   األخ ار

مقووودم خدموووة تقوووديم مقووورتح لتتبيووو   أيتتصوووب مووون  ألجيووو   لص يئوووة   51-1            

 ا اعاالت التالية: األخ ارطريقة حتديد خق   

 إنا صنفت اهليئة مقدم امدمة كطقدم خدمة مسيترض  أ()                   

مقوووودم امدمووووة هوووو  مقوووودم خدمووووة رئيسووووي      ألإنا قووووررت اهليئووووة   )ب(                   

 مدمات االتصاالت عصى مست ى املطصكةض

هووو   األخووو ارالتنظووويم بتريقوووة حتديووود خوووق    ألإنا رأت اهليئوووة  ) (                  

وخوويصة مل الووة لتهفيوو  ال ووبء التنظيطووي املرتتووب عصووى إجووراءات     
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تصوك ال خويصة    ألأي مقدم خدمة، أو  وأخ ارامل املقة عصى ت ريفة 

 حتفز عصى تقديم امدمات بفاعصيةض

يقة ا حال طصب اهليئة من أي مقدم خدمة تقديم مقرتح لتتبي  طر  51-2            

، مليجوب عصوى مقودم امدموة تقوديم هوذا املقورتح        األخو ار حتديد خق   

االبتدائيوة لوذلك،    واألخ ارخدمات ،  أخ ارشامال طريقة تتبيق  عصى 

 ال امة إلعداد املقرتح املتص بض اإلرشاداتوجي   لص يئة حتديد 

جيب عصى اهليئة التشاور مع مقدم امدمة املتص ب من  تقديم مقورتح    51-3            

 ، قبل طصب ا لذلكضاألخ ارلتتبي  طريقة حتديد خق   

 وامطس ل:  الثاايةاملادة 

 :التنظيم بتريقة حتديد خق   األخ ار بشألالتشاور 

بتريقوووة  بشوووأل حتديووود الت ريفوووة  التشووواور موووع ال طووو م   جيووو   لص يئوووة    52-1            

كثورض وا هوذا   أوتتبيق وا عصوى مقودم خدموة أو      حتديد خق   األخ ار

 طريقة هذا التشاورض حتديد عصى اهليئةاعالة 

، حتديووود خوووق   األخووو ار  بتريقوووة  تنظووويم الت ريفوووة إنا قوووررت اهليئوووة    52-2            

 :ا اعسبال ال  امل التالية تأخذل أمل صي ا 

مقابوول تقووديم خوودمات    مقوودم امدمووة  الووس يتحطصوو ا  تكووالي ال  أ()                   

 ضاالتصاالت

 ضالس ر االبتدائيم دل ال ائد املناخب املنطن ا حساب  )ب(                    

 ضلسق  الس ر األوىلط ل الفرتة الزمنية   ( )                   

 ضاألخ اريد خق   امدمات الس تتب  عصي ا طريقة حتد  د()                   

 ضلسق  الس ر األوىلالتاري  الذي تنت ي عندا الفرتة الزمنية  ( هو)                   
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 ضعدد خالت أخق  األخ ار وامدمات الس تشطص ا كل خصة  و()                   

التنوهم   عامول ومتغفات ا شامصة  حتديد خق   األخ ارم ادلة    ()                   

 ضاإلاتاجيةوعامل ت ا ل 

بنوو د أخوورى تكوو ل مناخووبة لصتنظوويم بتريقووة حتديوود خووق        أيووة ( ح)                   

 األخ ار ا املطصكةض

 ب  مقدمي امدمة واملستهدم : الثامن: ال القةالفصل 

 وامطس ل:  الثالثةاملادة 

 :نارخة الت امل ال ادل

عووون  الإال حيووو  ملقووودم امدموووة حتصووويل املقابووول املوووالي مووون املسوووتهدم      53-1            

وال يكوووو ل  ،خوووودمات االتصوووواالت أو التج يووووزات الووووس طصب ووووا املسووووتهدم 

مقابووول موووالي مووودمات االتصووواالت أو     أيمسووولوال عووون دملوووع   املسوووتهدم 

 التج يزات الس مل يتصب اض

مستهدم تابع ل  إىل مقودم خدموة    أيمقدم خدمة حت يل  أليال حي    53-2            

وال يك ل املستهدم مسلوال عن دملوع   ،املسبقة م املقة املستهدمدول  خرآ

مقدم خدموة مت اقصو     أيمقابل مالي اظف خدمات اتصاالت ي ملرها ل  

دول م املقتوووو  وطصبوووو  تزويوووودا بتصووووك اموووودمات، وا حالووووة قيووووام   ليوووو  إ

نلوك   ب عوادة مقدم امدموة   يق م بدملع مقابل تصك امدمة،املستهدم 

 ض، وإال ألزمت  اهليئة بذلكإىل املستهدم مل را املقابل

مقوودم خدمووة قووام بتح يوول مسووتهدم دول م املقتوو  املسووبقة،  أييتحطوول   53-3            

املسووووتهدم إىل مقوووودم امدمووووة   إعووووادةكاملووووة التكووووالي  املرتتبووووة عصووووى  

 ضاألصصي
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جيب عصى مقدمي امدمة تزويد املستهدم  بصفة منتظطوة بفو اتف     53-4            

وملقووووا هلووووذا الالئحووووة وشووووروا امدمووووة   واضووووحة وصووووحيحة ومفصووووصة 

والشوووروا الووو اردة ا الرتاخووويص املطن حوووة هلووومض وجيوووب عصوووى مقووودمي    

شوو را  اثووين عشوور ( 12)امدمووة االحتفووا  بكاملووة ملوو اتف املسووتهدم ملوودة    

الفوووات رة وتزويووود اهليئوووة بنسوووهة من وووا عنووود   اعتبوووارا مووون تووواري  صووودور  

 وورتم ملي وا املسوتهدم عصوى الفووات رة،    يباخوتثناء اعواالت الوس     ،التصوب 

 مل صى مقدم امدمة االحتفا  ب ا ع  االات اء من حل امال ض

تتصوب مون    ألك ل لص يئة مالحظات تت ص  بالف اتف، جي   هلا تعندما   53-5            

 واألخوووواليببوووالف اتف   يووودها بامل ص مووووات املت صقوووة  تزومقووودمي امدموووة   

امتووو ات مقووودمي امدموووة   واختوووان، وتكصووويف م بنشووورها  املت صقوووة ب وووا 

 النرورية مل اجلة تصك املالحظات حسبطا تراا اهليئة مالئطاض

 أيتقووديم  ،مقوودم خدمووة بتريقووة مباشوورة أو غووف مباشوورة   أليال جيوو     53-6            

 :بايتيملادة غف صحيحة أو منصصة مليطا يت ص  إاقرتاح أو متالبة أو 

االتصووواالت اماصوووة بووو  أو خووو رها أو  وأج وووزةمووودى تووو ملر خدموووة   أ()                   

 ج دت اض

 ضخرآاماصة مبقدم خدمة  وأج زت ا خدمة االتصاالت )ب(                    

أو املتالبة منصصة إنا كال صاحب ا عصوى عصوم    اإلملادةيك ل االقرتاح أو   53-7            

منوصصة بنواء عصوى     أا وا حكطا أو املرتاضا وقت تقودمي ا ب ودم صوحت ا أو    

خووو   تووولدي إىل إربووواك أو تنوووصيل الشوووهص    وأا وووااعتبوووارات ج هريوووة،  

 ضاملقدمة ل 

أو  اإلملووووادةاوووو  قوووود مت تقووووديم مثوووول هووووذا االقوووورتاح أو  أإنا تووووب  لص يئووووة   53-8            

 إبووداءتصوودر قوورارا تصووزم مب جبوو  مقوودم امدمووة      ألاملتالبووة، جيوو   هلووا   

، السبب الذي يراا مأرا ل دم اعتبوار موا قوام بو  خمالفوا ألاظطوة اهليئوة       



 ئحة التنفيذية لنظام االتصاالتالال

 - 69 - 

مل ل اقتن ت بذلك وإال جا  هلا إحالة األمر إىل جلنة املهالفوات لصنظور   

 ضا امل ض ل

مقدم خدموة القيوام بالتسو ي  االتصوالي مدماتو ، موا مل        أليال جي     53-9            

 :بايتييقم 

ا بدايوووة االتصوووال عووون ه يوووة مقووودم امدموووة الوووذي يوووتم        إلملصووواحا             أ( )                   

 االتصال ايابة عن  والغرم احملدد من االتصالض

منووت  أو خدمووة  أليل خووالل االتصووال عوون السوو ر الكاموو  اإلملصوواح )ب(                    

 م ض ل االتصالض

 ض عن ا اإلملصاح م ص مات أخرى قد تتصب اهليئة أيعن  إلملصاحا                  ( )                   

عووون اعووو  املتصووو  لصشوووهص الوووذي مت االتصوووال بووو ، ا   اإلملصووواح  د()                   

دمة ا غنو ل  وووو ي خأإلغواء االتفاقيوة املت صقوة بشوراء أو اخوتئجار      

وخب   خاعة من وقت االتصال ب  ونلك عن طريو    ( اثنت 72)

 ل  خالل االتصالض ىاالتصال برقم هات  م   ي ت

خو اء كوال نلوك الشوهص      شوهص  أيجي   لص يئوة منوع أو تنظويم اخوتهدام      53-10            

ي مقودم خدموة   لو  أو أل  لشوبكة االتصواالت التاب وة    مقدم خدمة أو غفا،

القيام بالتس ي  االتصالي، ونلك بالقدر الذي ترى م   اهليئوة   بغرم

 هدا  ال اردة ا أاظطة اهليئةضا  حيق  األأ

 وامطس ل:  لراب ةااملادة 

 خرية م ص مات املستهدم:

يوووة م ص موووات، باخوووتثناء اخوووم أملشووواء إجيوووب عصوووى مقووودم امدموووة عووودم   54-1            

ة دول م املقووووخوووور آطوووور   ألي، امل صوووون وعنوووو ال ورقووووم هووووات  املسووووتهدم 

متص با أو مسوط حا بو  مون     اإلملصاح، ما مل يكن هذا الكتابية املستهدم
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ج ووة حك ميووة مصوورح هلووا، وملقووا لألاظطووة املرعيووة،        أيووةقبوول اهليئووة، أو  

 امل ص ماتض  تصك االطالل عصىب

عووون امل ص موووات اماصوووة     اإلملصووواح مسووولولية مقووودم امدموووة جتووواا     أل  54-2            

 الووس اصووت عصيوو  هووذا املووادة،     اإلملصوواح  مبووا لووال  حوواالت  باملسووتهدم 

 حتدد وملقا لصفصل الثالث عشر من هذا الالئحةض

مقووودم خدموووة تت صووو   أييسوووطح لصطسوووتهدم  طصوووب ملحوووص خوووجالت    54-3            

م ص مات  أي إ الةيتصب ا تصحيح أو  ألخبدمات م، ويك ل هلم اع  ا 

 خاطئةض أا اخاصة ب م ا خجالت مقدم امدمة إنا اثبت ا 

كاملوووووة امل ص موووووات املت صقوووووة باملسوووووتهدم  وبشوووووكل خوووووا  املت صقوووووة       54-4            

 الفو ترة بالف اتف جيب االحتفا  ب ا من قبول مقودم امدموة ملتتصبوات     

 ضاملطصكةولصفرتة الال مة الس تتتصب ا أاظطة ملق ، 

ال لووول موووا ورد ا هوووذا الالئحوووة حبووو  اجل وووات اعك ميوووة امل نيوووة ا          54-5            

ا اعصوو ل  ،املرعيوة نارخوة صوالحيات ا امله لووة هلوا مب جوب األاظطووة     

ميووووارد حوووو   أل، وجيووووب املت صقووووة باملسووووتهدم السووووريةعصووووى امل ص مووووات 

 اعص ل عصى امل ص مات السرية وملقا ألاظطة املطصكةض

 وامطس ل:  امسةاماملادة 

 خرية اتصاالت املستهدم:

ت تووأ اتصوواالت املسووتهدم خوورية، مووا مل يوورد خووال  نلووك وملوو  أاظطووة      55-1            

اهليئووة، وعصووى مجيووع مقوودمي امدمووة اختووان كاملووة اإلجووراءات املناخووبة  

 لنطال هذا السرية وملقا لصطادة التاخ ة من النظامض

يت جب عصى مقدمي امدمة عدم تغيف أو ت ديل أو اختبدال اتصواالت    55-2            

 املستهدم ض
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ألغرام تتبع وحتديد مصدر املكاملات اهلاتفية املزعجوة واملنوايقة غوف      55-3            

 يتم اتبال االتي: املشروعة

 مووون اهليئوووة تكصيووو  مقووودم امدموووة  يتصوووب  ألجيووو   لصطسوووتهدم   أ()                   

 مبراقبة ورصد املكاملات اهلاتفية ال اردة إىل هاتف ض

 تكصي ا املطصكة  قاا اياي خصتة أخرى مف ضة أجي   لص يئة أو  )ب(                    

إىل  الو اردة مقدمي امدمة مبراقبة ورصد املكاملوات اهلاتفيوة    أحد

وعصوى مقودم امدموة االمتثوال ملثول      آليوًا،  املسوتهدم    أحدهات  

 ضهذا الت جي 

يقوو م مقوودم امدمووة ب رخووال اتيجووة املراقبووة إىل اهليئووة متنووطنة   ) (                   

اهل اتوو  املسووببة لصطكاملووات املزعجووة وتوو اري  حوودوث ا وعوودد    أرقووام

 أو امل اكسات اهلاتفيةض اإل عا مرات 

جي   لص يئة اختان أي إجراء مناخب عطاية ال طو م مون املكاملوات     )د(                   

املزعجة أو امل اكسات وملقا ألاظطة اهليئة، كطوا جيوب عصي وا إنا    

امل ضوووو ل إىل السووووصتات املهتصووووة  إحالووووةوجوووودت نلووووك ضووووروريا 

 الختان اإلجراءات الال مةض

 وامطس ل:  سادخةالاملادة 

 محاية امل ص مات الشهصية:

يكوو ل مقوودم امدمووة مسوولوال عوون م ص مووات املسووتهدم واتصوواالت  الووس     56-1            

 وكالئ ض من أي أو حيا ت  أو خيترت تك ل حتت 

جيووب عصووى مقوودم امدمووة تشووغيل أاظطووة وشووبكة اتصوواالت  آخووذا ب وو      56-2            

االعتبوووووار خص صوووووية املسوووووتهدم ض وباخوووووتثناء موووووا تسوووووطح األاظطوووووة   

والت صيطووات ب ملشووائ  أو مووا ي املوو  املسووتهدم عصووى إملشووائ  مل اوو  ال جيوو      
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ملقووودم امدموووة مجوووع امل ص موووات أو اخوووت طاهلا أو اإلملصووواح عن وووا أو عووون   

 ي غرم كالضاتصاالت املستهدم أل

 أحود املستهدم مون قبول   جتطيع م ص مات  أجص ايتم من األغرام الس   56-3            

البوووودء ا  أو قبوووول عنوووود مقوووودمي امدمووووة جيووووب حتديوووودها وت ريف ووووا     

جتطي  ووا، وال جيوو   ملقوودمي امدمووة وملوو  هووذا املووادة جتطيووع م ص مووات      

ال جيو   لو    املستهدم أو اختهدام ا لغف األغرام املفصح عن وا، كطوا   

 ضإملشا ها

م ص موووات املسوووتهدم   ألمووون  التأكووود ةيوووت   عصوووى مقووودمي امدمووو  56-4            

خووووو   يوووووتم  دقيقوووووة وددثوووووة لتحقيووووو  األغووووورام الوووووس    صوووووحيحة و

ب خووائل ل م ص مووات املسووتهدم واتصوواالت  دطيووة   أاخووتهدام ا ملي ووا، و 

 تتناخب مع حساخيت اض وأخاليب

 وامطس ل:  الساب ةاملادة 

 :*املستهدم  م اجلة شكاوى

                                                           
*
 هـ:03/12/1438وتاريخ  51ة قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم النص السابق للماد   

 :إجراءات معالجة شكاوى المستخدمين

على مقدمي الخدمة تأسيس قسم خاص لتلقي شكاوى المستخدمين لخدماته، وان يعمل على تالفي أسباب شكوى   59-1            

 أسلوب توفيرها أو بأمور تتعلق بمشاكل الفواتير.المستخدم إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة أو 

على مقدمي الخدمة وضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستخدمين، وتخضع هذه اإلجراءات لموافقة الهيئة، كما   59-2            

 يخضع أي تعديل عليها لموافقة الهيئة ويتم نشر هذه اإلجراءات بالشكل المالئم الذي تحدده الهيئة.

لم يتم حله وديا بينهم، فانه يجوز للمستخدم تقديم طلب و مستخدمأي مقدمي الخدمة وبين  أحدبين  خالففي حال وجود   59-3            

 للهيئة لحل هذا الخالف.

 النقاط موضوع الخالف. جميعوتسوية  طلبا لحلهذه المادة وفقا لالشكاوى المقدمة  تتضمن أنيجب   59-4            

ال يطلب من المستخدم تسليم نسخة من الوقائع والحلول المطلوبة، ومع توضيح  مكتوبة،تكون الشكاوى  أنيجب   59-5            

 الشكوى إلى مقدم الخدمة.

ديها، ( عشرة أيام من تاريخ إيداع الطلب ل10تقوم الهيئة بدراسة طلب حل الخالف لتحديد مدى قبوله من عدمه خالل )  59-6            

 .ويجوز للهيئة عدم قبول الطلب فوراً إذا رأت أن الطلب مجحفاً أو كيدياً أو غير مبني على حجج قوية

الشكوى مقبولة ويستدعي القيام بتحقيق فعليها تسليم نسخة منها إلى مقدم الخدمة، ويتعين عندئذ  أنإذا اعتبرت الهيئة   59-7            

( خمسة أيام أو حسب المدة التي تحددها الهيئة في الحاالت 5)فترة ته على الشكوى خالل على مقدم الخدمة أن يسلم إجاب

 التي تستدعي مدة أطول.

 فترةإبداء وجهة نظره على إجابة مقدم الخدمة خالل يتعين عليه إلى المستخدم، و مقدم الخدمة إجابةتقوم الهيئة بتسليم   59-8            

 دة التي تحددها الهيئة في الحاالت التي تستدعي مدة أطول.خمسة أيام أو حسب الم (5)

طلب حل الخالف استنادا إلى الوقائع المادية المدونة التي أمامها، كما يجوز لها أن تطلب  تتعامل مع أنيجوز للهيئة   59-9            

( ثالثين يوما من استالم 30في غضون )تقديم معلومات إضافية من أحد الطرفين أو كليهما، وتقوم الهيئة بإصدار القرار 

 رد المستخدم، أو تشعر األطراف خالل الفترة المذكورة بانها تحتاج إلى مزيد من الوقت إلصدار قراراها.
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 شكاوى وم اجلة وإدارة لتصقي خا  قسم تأخيس امدمة مقدمي عصى  57-1

 ضمدمات  املستهدم 

 املت صقة امدمة مقدمي إىل شكاوي م تقديم لصطستهدم  حي   57-2

 من ي مًا  خت 60 الشك ى تقديم تاري  يتجاو  أال عصى ،خبدمت م

 ما ،االعرتام دل الفات رة صدور من أو الشك ى دل ال اق ة تاري 

 ضحين  ا ال اق ة تاري  أو بالفات رة املستهدم عصم عدم يتب  مل

 شكاوى م اجلة ومدد ب جراءات التقيد امدمة مقدمي عصى  57-3

 تتجاو  أال الشأل، عصى هذا ا اهليئة من يصدر ما حبسب املستهدم 

 تاري  من أيام ( مخسة5) امدمة مقدمي لدى الشكاوى م اجلة مدة

 ضالشك ى تقديم

 م اجلة وإجراءات خجالت وحفظ ت ثي  امدمة مقدمي عصى جيب  57-4

( اثين عشر ش رًا من تاري  إغال  12ملدة ال تقل عن ) لدي م الشكاوى

 شكاوى مل اجلة اإللكرتواية األاظطة تكامل عصى ، وال طلالشك ى

 ضاإللكرتواية اهليئة أاظطة مع امدمة مقدمي لدى املستهدم 

 يت ص  وما الشكاوى م اجلة ومدد إجراءات اشر امدمة مقدمي عصى  57-5

 ضاهليئة حتددا الذي املالئم بالشكل لصطستهدم  شائ ة أخئصة من ب ا

 هلا، حص ل وإجياد املتكررة الشكاوى أخباب دراخة امدمة مقدمي عصى  57-6

 وا عي  ب دد تت ص  م ايف تنع أل نلك مناخبة رأت إنا لص يئة وميكن

 ضاتباع ا واإلجراءات ال اجب املتكررة الشكاوى

 مقدم بسبب الشك ى خبب تكرار لدي ا يثبت الس اعاالت ا لص يئة  57-7

 وملقا الال مة اإلجراءات اختان م اجلت ا ا جدي  وج د وعدم امدمة

                                                                                                                                                                      
ال يجوز لمقدمي الخدمة قطع االتصاالت أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خالل الوقت الذي تقوم فيه   59-10            

 ة ببحث الشكوى المقدمة من قبل ذلك المستخدم، دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك.الهيئ

، إذا رأت أن الموضوع يمثل مخالفة وفقا لمفهوم المادة الثامنة والثالثين من النظام، أن تحيله إلى يجوز للهيئة  59-11            

 لجنة المخالفات للنظر فيه.
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 ا النظر لصجنة واإلحالة امدمات إيقا  نلك ا مبا النظام ا ورد ملا

 شك ى م اجل  كل مبسار نلك لل وال االتصاالت، اظام خمالفات

 ضحدة عصى

 تفصيصية وإحصائيات بتقارير اهليئة تزويد امدمة مقدمي عصى جيب  57-8

 دوري بشكل حياهلا إجراءات من اختذوا وما إلي م ال اردة الشكاوى عن

 ضاهليئة تتصب  ما حبسب

 أي تغيف وأ االتصاالتأو إلغاء خدمات  ت صي امدمة  ملقدمي جي   ال  57-9

 عصى امل رتم باملبصغ متالبت  أو لصطستهدم املقدمة امدمات من

 تص يدها ب د أو امدمة مقدم لدى الشك ى، حبث وقت خالل صحت 

 بذلكض هلم يسطح اهليئة من قرار دول اهليئة، إىل

 امدمة ومقدمي املستهدم  ب  الشكاوى مب اجلة اهليئة ختتص  57-10

 :التالية األم ر من أي النزال دل امل ض ل كال إنا

 امل روضة أو املقدمة امدمات ج دة أو االتصاالت خدمة إىل ال ص ل  ( أ ) 

 ضامدمة مقدم قبل من

 ملرض ا الس أو ملرض ا امدمة مقدم ي تزم الس املالية االلتزامات ( ب ) 

 ا مبا اختطراريت ا أو امدمة عصى لصحص ل كشرا املستهدم عصى

 عصي اض متنا ل ملات رة أية نلك

 ضامدمة مقدم قبل من امدمة إعادة إلغاء أو أو ت صي  (   ) 

 األطرا ض ب  االتفاقية أو ال قد تفسف ( د ) 

 اهليئةض عصي  واملقت الذي املالي املقابل وتتبي  تفسف ( ا ) 

 السريةض املستهدم م ص مات مع امدمة مقدم ت امل ( و ) 

 اهليئةض اختصا  ضطن يقع آخر أمر أي (   ) 

 املدة اات اء ب د اهليئة إىل الشكاوى تص يد لصطستهدم  جي    57-11

 تقديم تاري  من أيام مخسة- امدمة ملقدم املطن حة النظامية

 مقدم إغال  أو املستهدم، شك ى عصى بالرد قيام  دول-الشكاوى
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 ال ملرتة خالل خب  ما يك ل أل عصى م اجلت ا، بدول لصشك ى امدمة

 قبل من الشك ى إغال  تاري  من ي ما  ومثاا مائة 180 عن تزيد

 لص يئة وجي  ، ل  املطن حة النظامية امل صة اات اء أو،  امدمة مقدم

 من ت واق ية أخباب وج د هلا يتب  الس اعاالت ا املدة هذا جتاو 

  الفرتةض تصك خالل لص يئة شك اا تقديم من املستهدم

 مقدم إىل تقدمي ا قبل ابتداء الشك ى قب ل اختثناء لص يئة جي    57-12

 املثال خبيل عصى السريع التدخل تستدعي الس اعاالت ا امدمة

 من املستهدم مكن عدم أو تدارك  ميكن ال مستهدم عن ضرر إ الة

  امدمةض مقدم إىل ال ص ل

 وأل وقائ  ا ي ضح أل اهليئة إىل شك اا تقديم عند املستهدم عصى جيب  57-13

 ختص مستندات أو بيااات من تتصب  مبا اهليئة يزود وأل طصبات ، حيدد

 ض النزال دل الشك ى

 غف أو واق ية غف أا ا رأت إنا مل رًا الشك ى قب ل عدم لص يئة جي    57-14

 أل أو يحفًا التصب كال أو مكتطصة غف أو ق ية حج  عصى مبنية

 أل أو اظرا، اهليئة اختصا  عن خار  التصب أو الشك ى طبي ة

 ضالئقة غف عبارات ألي الشك ى مت تنط  أو مكررة، الشك ى

 املص دة املستهدم  شكاوى مل اجلة دددة إجراءات وضع اهليئة عصى  57-15

 :التالي ةمراعا مع إلي ا

 تتجاو  أال عصى اهليئة لدى الشكاوى م اجلة مدد حتديد  ( أ)

 تاري  من عطل ي م  ثالث( 30) لدي ا الشك ى م اجلة مدة

 اعاالت ب ا ا لص يئة وجي   بشأا ا، قرار إصدار حتى تقدمي ا

 مقدم إختار مع مديدها أط ل مدة تستدعي الس االختثنائية

 ضبذلك الشك ى

 حبسب ما تراا م صة امدمة مقدمي إعتاءجي   لص يئة   ( ب)

 وتزويد املستهدم  بالرتاضي مع الشك ى مناخبا عل اهليئة
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 قبل ومستندات م ص مات من تتصب  وما الشك ى بتفاصيل اهليئة

 ضبشأا ا قرار إصدار

  وامل ص مات بالتفاصيل اهليئة عصى امدمة مقدم رد عدم حال ا   ( ت)

؛ بالرتاضي الشك ى حل عدم أو احملددة، املدة خالل املتص بة واملستندات

ض مستندات من لدي ا يت ملر ملا وملقا قرارها وإصدار الشك ى ا البت ص يئةملص

 أو الترمل  أحد من إضاملية م ص مات تقديم تتصب لأ هلا جي   كطا

 ضكصي طا

 هذا عصي ا تتب  الس لصشكاوى م ايف ووضع الشكاوى تصني  ( ح)

   الشك ىض دل امدمة طبي ة حبسب ونلك ،اإلجراءات

 أل التنظيم، ا ال اشرة املادة من( ب) لصفقرة وملقا لص يئة، جي    57-16

 قيام ا لقاء الشك ى أطرا  من أي من ماليا مقابال تتقاضى

 ضاهليئة تصدرا قرار مب جب بالشك ى، املت صقة باإلجراءات

 أو التفتيش لفر  مجيع م اردهم تاحةإ امدمة مقدمي عصى جيب  57-17

 ضالشكاوى مب اجلة املت صقة التنفيذ أو املتاب ة

 الثامنة املادة ملف  م وملقا خمالفة ميثل امل ض ل أل رأت إنا لص يئة، جي    57-18

 .ملي  لصنظر املهالفات جلنة إىل حتيص  أل النظام، من والثالث 

 :الثامنة وامطس لاملادة 

 اختطرار امدمة: 

 ا حالة حدوح ما يصي: 1و58            

ملقتووا أو  إيقاملوو مقوودمي امدمووة أو   أحوودعوودم جتديوود توورخيص     أ()                   

 اهليئةض أاظطةمب جب لغائ  إ

ومووع مراعوواة   امل نيووةب وود التشوواور مووع األطوورا     ،إنا قووررت اهليئووة  )ب(                    

 ألمب جووووب قوووورار صووووادر من ووووا ب ووووذا امصوووو  ،   أاظطووووة اهليئووووة
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اعاجووووة إىل افوووووس خووووودمات االتصوووواالت أو موووووا مياثصووووو ا بشوووووكل   

 ضباي طريقة أخرى م ق لة ت ملفها ج هري ال ميكن

تقوووديم  الخوووتطراريةالتووودابف الال موووة  اختوووانعصوووى اهليئوووة عندئوووذ جيوووب  

 السووواب  وملقوووا هلوووذاامووودمات إىل مسوووتهدمي خووودمات مقووودم امدموووة 

 املادةض 

حن  حت يل  املذك رةالتدابف  باختانالساب   امدمةإنا مل يقم مقدم   58-2            

عصيووو   مليجوووب، آخووورينإىل مقووودمي خووودمات   لديووو  املسوووتهدم كاملوووة 

 إجنوا  موا يصوزم حنو      الختوان الت اول مع اهليئة وغفها مون املورخص هلوم    

 مثل نلك التح يل بالقدر املطكنض

الساب  بقيوة مون املسوتهدم  ا التواري  الوذي       امدمةإنا كال ملقدم   58-3            

ا وا ا،  إملقتوا أو    إيقاملو  متملي  صالحية الرتخيص املطن ح ل ، أو  تنت ي

يجوو   لص يئووة مب جووب قوورار يصوودر من ووا ب ووذا امصوو  ، موونح مقوودم      مل

يتسونى لو  تشوغيل شوبكة      حتىامدمة الساب  مديدا ملقتا لرتخيص  

مونح مقودم امدموة     ونلوك ب ود   اتصاالت  ملدة ال تتجواو  خونة واحودة،    

 الساب  الفرصة عل وتصفية عطصيات  بالكاملض

اهليئووووة مبوووونح مقوووودم امدمووووة السوووواب  مديوووودا ملقتووووا    قوووورارا حالووووة   58-4            

 التالية: نلك يك ل خاض ا لصشروال  مللصرتخيص املطن ح ل ، 

عدم اختدرا  أو قب ل مستهدم  جدد أو مديد أو ت خ ة اتوا     أ()                   

 ضال ق د أو التدابف األخرى القائطة مع املستهدم  امل ج دين

مديوود أو ت خوو ة اتووا  ال قوو د أو    ، عوودمأداووااباخووتثناء مووا خووفد   )ب(                    

 ضآخرينمرخص هلم  أيالتدابف األخرى املأمة مع 

بووذل اقصوووى ج وو دا حنووو  بيووع كاملوووة م جوو دات شوووبكة اتصووواالت       ) (                    

 مثووول هوووذا البيوووع إجنوووا ملشووورتي ملهووول وبقيطوووة مناخوووبة، ويوووت   
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 عوون مدتوو  والووذي ال تزيوودخووالل ملوورتة التطديوود امللقووت لصرتخوويص 

 ضخنة واحدة

كوود أقوود تفرضوو ا اهليئووة عوون طريوو  قوورار لصت  إضووامليةشووروا  ةيووأ  د()                   

 من اختطرار تصقي املستهدم  لصهدمةض

 الفقوورةلي ووا ا إي موون الشووروا املشووار   أيكوو ل لص يئووة اعوو  ا ت ووديل     58-5            

 ض( من هذا املادة إنا رأت نلك مناخبا4و58)

 

 : التاخ ة وامطس لاملادة 

 عدم التطييز غف املأر:

يقوودما  ألجيووب عصووى مقوودم امدمووة الشووامصة ومقوودم امدمووة املسوويتر    59-1            

لصطسووتهدم  افووس شووروا امدمووة، وال جيوو   التفرقووة والتطييووز بوو      

ا اعاالت الس تسطح ب ا هذا الالئحوة، أو ا اعواالت    أالاملستهدم  

الوووس يوووتم ملي وووا تأيووور وجووو د شوووروا مغوووايرة ملوووا هووو  متبووو  عصوووى بقيوووة  

املسووتهدم  بنوواء عصووى مووأرات م ضوو عية، مثوول االخووتال  ا شووروا       

و ووورو  تووو ملف امدموووة، مبوووا ا نلوووك وجووو د اخوووتال  ا التكوووالي  أو    

 احة، ويسري هذا اعظر مليطا ب :اقص ا املرامل  أو امل ارد املت

 ضصهدماتلاملستهدم  الن ائي    أ()                   

املسوووتهدم  الوووذين ي تطووودول عصوووى امووودمات املقدموووة مووون قبووول   )ب(                    

مقدم خدمة شامل أو مقدم خدمة مسويتر لكوي يقودم ا خودمات     

 ضآخريناالتصاالت ملستهدم  

املسووتهدم  ومقوودم امدمووة الشووامل أو مقوودم امدمووة املسوويتر     ) (                    

 افس ض 
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 التالية: األم ريسري اعظر ضد التطييز غف املأر عصى   59-2            

 املقابل املالي لصهدماتض  أ()                   

 ضج دة امدمة املقدمة )ب(                    

 ضتم ملي  ت ملف امدمة املتص بةيال قت الذي  ) (                    

مووع مقوودم خدمووة   بالتنسووي ي شووروا أخوورى قوود تنوو  ا اهليئووة   أ  د()                   

 ايخوورينمسوويتر أو غفهووم موون األطوورا   مقوودم خدمووة شووامل أو 

 نوي الصصةض

مقوودم امدمووة الشووامصة أو   جيووب عصووىحالووة مييووز،  أيووة وجوو دا حالووة   59-3            

 ،نلك بالكيفية الوس تكو ل مقن وة لص يئوة     تأيراملسيتر مقدم امدمة 

مووون اهليئوووة ب وووذا   ت طيوووداأو بوووالك  الفووو ري عووون التطييوووز لووودى تصقيووو     

 ضالال مة حيال نلك التصر  اإلجراءات ، ولص يئة اختانامص  

 :الست لاملادة 

 املستهدم:جتاا  بامل ص ماتااللتزامات املت صقة  

ا م ق و    األوقوات االحتفا  ا كل  ةالشامص ةعصى مقدم امدم جيب  60-1            

 بامل ص مات التالية: اإلارتاتشبكة عصى الرمسي 

 املقابل املالي لصهدمات الس يقدم اض  أ()                   

وامل قووع الرمسووي لص يئووة   كرتواووياإللوال نوو ال لوو ،  امل قووع الرمسووي )ب(                    

ل مقدم امدموة خاضوع لص يئوة    أإىل بيال واضح يفيد ب باإلضاملة

اهليئووة ا ب الوووودم  االتصواوو  جيوو   لصطستهووأو أاظطت ووامب جووب 

حالة عدم مكن م من حل امالملات الس تنشوا مليطوا بيون م وبو      

 مقدم امدمةض
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اظوووام تصوووفح خووو ل االخوووتهدام ا امل قوووع الرمسوووي عصوووى شوووبكة        ) (                    

ملقوووودم امدمووووة، يسووووطح لصطسووووتهدم بوووواالطالل عصووووى        اإلارتاووووت 

  امل ص مات املبينة ا هذا املادةض

، االحتفووا  بنسوو  متب عووة حديثووة ةعصووى مقوودم امدمووة الشووامص جيووب  60-2            

اعاليووووة ا كاملووووة مكاتووووب  باملقابوووول املووووالي مدماتوووو تتنوووطن جووووداول  

لالطووالل موون قبووول    وإتاحت ووواوجيووب عووورم هووذا النسوو ،    ض االشوورتاكات 

 ال ط م دول مقابل، ونلك خالل خاعات ال طل ال اديةض

ة، عصووى مقوودم امدمووة الشووامص   جيووبمووا مل تقوورر اهليئووة خووال  نلووك،      60-3            

 ةمسوتهدم يتصوب اسوه    أيتزويود   ،نلك ودول مقابل من عندما يتصب 

 من ت ريفة خدمات ض متب عة

، ت ريفووة خدماتوو   يووادات ا  إحووداح الشووامصةدمووة امإنا اقوورتح مقوودم    60-4            

بالزيوادات وملقوا ألاظطوة اهليئوة وبقورار      املسوتهدم    إشو ار  ،عصي  عندئذ

 ضيصدر من ا ب ذا الشأل

 والست ل: ال احدةاملادة 

 شروا امدمة: 

أو مقووودم مقووودم امدموووة الشوووامصة  تصووودر قووورارا تصوووزم   ألجيووو   لص يئوووة    61-1            

، القيوووام بتقوووديم مسووو دة شوووروا امدموووة إىل اهليئوووة   امدموووة املسووويتر

، وحيوودد قوورار اهليئووة الأاووام  الووزمين إلعووداد وتنفيووذ    لصط املقووة عصي ووا 

 شروا امدمة وامل املقة عصي اض

ل أوتكوو ل مسوو دة شووروا امدمووة متفقووة مووع أاظطووة اهليئووة،        ألجيووب   61-2            

 بشوأل مقدم امدمة الشامصة واملستهدم  التزامات مت ا اة عصىتتنطن 

 واختهدام خدمات االتصاالتض تقديم

حسبطا وردت إلي ا اهليئة باعتطاد كاملة مس دات شروا امدمة تق م   61-3            

ب ووود التشووواور موووع   ونلوووك  مناخوووبة عصي وووا،  تغووويفات ةإجوووراء أيووو أو ب ووود 

وغفهوووم مووون ومقووودمي امدموووة املسووويترين مقووودمي امدموووة الشوووامصة 
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 اعتطادهوواتقووررا اهليئووةض وعنوود   مووا األشووها  امل ووتط  ايخوورين حسووب 

مسووتندات ناثصووة تكوو ل عندئووذ   ةخووتحل شووروا امدمووة هووذا دوول أيوو  

 مستهدمةض

 والست ل:  ثاايةالاملادة 

 :بشروا امدمةامل ص مات اماصة 

 بواألم ر عصى مقدم امدمة الشامصة ا كاملة األوقوات االحتفوا     جيب  62-1            

 اإلارتات: شبكة م ق   الرمسي عصى االتالية 

 من شروا امدمةض خارية املف  لاسهة   أ()                   

 لصطقابووول املوووالي مدماتووو  كاملوووة التغووويفات امل تطووودة واملقرتحوووة   )ب(                    

 والس قدمت إىل اهليئةض

 وعنوووو ال بريوووودها ،اإلارتاووووت شووووبكة عصووووى الرمسووووي اهليئووووة م قووووع ) (                    

الرمسوووي باإلضوواملة إىل بيووال واضوووح    وعنوو ال م ق  ووا  اإللكرتواووي  

وبأاوو   ،ص يئوة مب جووب أاظطت وا  لنووع ليفيود بوأل مقوودم امدموة    

يصجوووأوا إىل جيووو   لصطسوووتهدم  ومقووودمي امدموووة ايخووورين أل  

 الناشئة مليطا بين مض امالملاتإنا مل يستتي  ا حل  اهليئة

ملقودم امدموة    ختهدام عصوى امل قوع الرمسوي   االخ ل  تصفحاظام   د()                   

 بوواالطالل عصووىلصطسووتهدم يسووطح اإلارتاووت  شووبكة عصووى الشووامصة

 ضاملبينة ا هذا املادةامل ص مات 

عصووى مقوودم امدمووة الشووامصة االحتفووا  بنسوو  متب عووة حديثووة     جيووب  62-2           

الووس متصوو ب امل املقووة    موون شووروا خدمتوو  وكاملووة أخوو ارا امل تطوودة أو      

عصي ووا موون اهليئووة ا كاملووة مكاتووب االشوورتاكات التاب ووة لوو ، وأل يقوو م      

ال طوو م بوودول رخوو م خووالل  بتوو ملف هووذا النسوو  لالطووالل عصي ووا موون قبوول   

  خاعات الدوام ال اديةض
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مون   خوارية املف و ل  عصى مقدم امدمة الشوامصة أل ينوطن اسوهة     جيب  62-3            

شروا خدمت  ا الصفحات األوىل من كل دليل هات  ينشر مون قبصو    

 أو بالنيابة عن ض

تقوووديم  تهدم،عنووود طصووب أي مسووو  ،عصوووى مقوودم امدموووة الشووامصة   جيووب   62-4            

 من أخ ارا امل تطدة من قبل اهليئةضبدول مقابل  متب عة ةاسه

قوورتح أحوود مقوودمي امدمووة الشووامصة إجووراء تغوويفات عصووى ت ريفووة     اإنا   62-5            

املسوووتهدم  بوووالتغيفات  بووو بال عصيووو  عندئوووذ القيوووام  مليجوووب، خدماتووو 

 ضاملقرتحة بأي كيفية ترد ا قرار اهليئة ب ذا امص  

 والست ل: الثالثةاملادة 

 أدلة اهلات : 

جيوووب عصوووى مقووودم امدموووة الشوووامصة تزويووود املسوووتهدم  بووودليل هوووات  وملقوووا         63-1            

لصشروا الس تصدر من اهليئة، وتشتطل عصى البنو د والشوروا املت صقوة    

 بايتي:

 املقابل املالي لصهدماتض  أ()                   

 ت  يع األدلة عصى املستهدم ض )ب(                    

امل ص مووووات اماصووووة باملسووووتهدم  املوووودرج  ا دليوووول وضوووو اب    ) (                    

 األرقام غف املدرجةض 

جتطيع امل ص مات وخص صيت ا الس يوتم اعصو ل عصي وا بغورم      د()                   

 اشرها ا الدليلض

 تصحيح البيااات واملسلولية عن عدم صحة البياااتض ( هو)                   
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خدمووووة إشوووو ار املسووووتهدم ا حالووووة كوووو ل رقووووم االتصووووال لوووويس         و()                   

 صحيحا أو مت تغيفاض

جيوووب عصوووى اهليئوووة التشووواور موووع مقووودم امدموووة الشوووامصة بشوووأل وضوووع       63-2            

 شروا ألدلة اهلات ض

 والست ل: راب ةالاملادة 

 :*الف اتف 

                                                           
*
 هـ:03/12/1438وتاريخ  51لنص السابق للمادة قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ا  

 الفواتير:
تنطبق قواعد الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة على مقدمي الخدمة الشاملة، وقد تنطبق على مقدمي الخدمة   66-1            

ز للهيئة أن تصدر قرارا لتطبيق القواعد على أي مقدم خدمة شاملة أو مقدم خدمة مسيطر وفقا المسيطرين في حالة تقرير الهيئة ذلك. ويجو

 .للتغييرات أو الشروط التي تراها الهيئة مناسبة لحاالت مقدم الخدمة

لتي يقبلونها على اوالمكالمات  من هواتفهم، المكالمات الصادرة األجور عنيكون المستخدمون مسؤولين عن دفع كافة   66-2            

التظلم من أجور يجوز للمستخدمين و قام بالمكالمات أو قبل بها،بصرف النظر عن هوية الشخص الذي هواتفهم مع تحملهم تكاليفها، 

ه من لدى مقدم الخدمة، فإن لم يقتنع بالحلول المعروضة علي هواتفهم علىالمكالمات التي ال يعتقدون أنها صدرت من هواتفهم أو تم قبولها 

 .مقدم الخدمة فيجوز له التقدم إلى الهيئة وفقا إلجراءات حل الخالفات الموضحة في هذه الالئحة

يجب أن تبين كافة الفواتير و م،في فواتيره األجورعلى مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بشرح واضح عن كافة  يجب  66-3            

يتم ذكر و ،يوما من تاريخ الفاتورة ينثالث( 30)عن  لال يقيكون خالل موعد  يجب أن والذي ،فعبشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه الد

تسليم الفاتورة إلى المستخدم خالل فترة معقولة، ويجوز للهيئة تحديد هذه المدة بالتشاور مع مقدمي الخدمة ويجب  ،التاريخ على الفاتورة

 .الشاملة

 تظهر بوضوح المعلومات التالية: ،إضافيمقابل مالي دون ب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير يجب  66-4            

 األجور غير المتكررة.  أ()                   

 أجور االشتراك المتكرر لكل خدمة على حدة. )ب(                    

 المنفذة.تفاصيل أجور المكالمات  )ج(                    

 أجور مفصلة واجبة الدفع لكل مقدم خدمة آخر عندما تكون هذه الخدمات مدرجة ضمن فواتير المستخدم. د()                   

 التخفيضات في السعر الممنوحة للمستخدم في حالة بيع خدمتين أو أكثر في عملية واحدة.  ( هـ)                   

 .مقابل مالي أخر لقاء تقديم الخدمةأي  ( و)                   

مدة أقل إذا قررت الهيئة أو على أساس  ،على األقل ـةعلى مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير ربع سنوي يجب  66-5            

  ذلك، شريطة التشاور المسبق مع مقدم الخدمة الشاملة بهذا الشأن قبل إقراره.

ويحظر عليه مطالبة أي مستخدم بأن يكون حصوله على أي  ،على مقدم الخدمة الشاملة عرض خدماته بشكل منفصل يجب  66-6            

 خدمة يطلبها مشروطا بحصوله على خدمة أخرى لم يطلبها.

شروط التعامل باألجل التي بموجبها يجوز لمقدم  إقراربعد التشاور مع مقدم الخدمة الشاملة، ويجوز للهيئة في وقت الحق   66-7            

 .تقديم خدماته للمستخدمينالخدمة الشاملة 

أدرج قد  المقابلما لم يكن إدراجه في فاتورته، لم يسبق  أي مقابل مالييطلب من المستخدم أن يدفع  ال يجوز لمقدم خدمة أن  66-8            

وإذا لم  ،على المستخدم استحقاقهمن تاريخ أو المدة التي تقررها الهيئة وخمسين يوما  مائة( 150)في غضون بصورة صحيحة أرسلت له 

العمل على الوصول إلى على مقدم الخدمة الشاملة ف الذي لم يسبق إدراجه في فاتورته، يتمكن المستخدم من دفع المبلغ المستحق بالكامل

يحق للمستخدم أن تضاف إلى حسابه معقولة في ضوء الظروف المحيطة باألمر. واتفاق مع المستخدم لتقسيط المبلغ عليه في مواعيد تكون 

 .أن تسجل في فاتورته أو التي تجاوزت المبلغ المحدد في فاتورته ينبغيالتي ما كان  المبالغ

واردة في  أجور ةأي صحةباالعتراض على ستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة تكون المدة المسموح خاللها اب  66-9            

 ، أو خالل المدة التي تحددها الهيئة،يوما من تاريخ تقديم الفاتورة كما هو مبين على الفاتورة ( تسعون90)فاتورة مقدم الخدمة الشاملة هي 

 .المعترض عليها في الفاتورة والواردةويجب على المستخدمين أن يدفعوا المبالغ غير المتنازع عليها 

 :القيام باآلتي فاتورة، فعليه ةصحة أي االعتراض علىإذا رغب المستخدم   66-10            

بيانه في شروط  يجبوالذي  ،تصال بالخط الخاص بمقدم الخدمة الشاملة للمكالمات المجانية المخصصة لشكاوى المستخدماال  أ()                   

 الهاتف، وكذلك في الوسائل التي تطلبها الهيئة وتبلغ مقدم الخدمة الشاملة بها.ونشره في كافة أدلة دمة الشاملة ـدم الخـدمة مقـخ

ولة عن حل الشكاوى لدى ؤالمس الجهة، يحق للمستخدم عندئذ أن يكتب إلى يؤد هذا اإلجراء إلى معالجة االعتراض إذا لم )ب(                    

الخدمة في شروط  الجهةتضمين موقع تلك ورة، ويجب على مقدم الخدمة الشاملة اعتراضه على الفاتمعالجة  بطلبمقدم الخدمة الشاملة 

 كتابة الجهةويجب أن ترد  ،الهيئة من مقدم الخدمة الشاملةأدلة الهاتف، أو في الوسيلة التي قد تطلبها في مقدمة كافة  الخاصة به والمنشورة

تخاذ اإلجراء الالزم لتصحيحها أو إعطاء األسباب اإما بقبول الشكوى و يكون الرد ، بحيثستالم الشكوىاعشرة أيام من ( 10)في غضون 

 .برفضها
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تنتبووو  ق اعووود الفووو اتف املنصووو   عصي وووا ا هوووذا املوووادة عصوووى مقووودمي    64-1            

امدمة الشامصة، وقد تنتب  عصى مقدمي امدمة املسويترين ا حالوة   

تقرير اهليئة نلكض وجي   لص يئة أل تصدر قرارا لتتبي  الق اعود عصوى   

أو مقووودم خدموووة مسووويتر وملقوووا لصتغووويفات أو     أي مقووودم خدموووة شوووامصة  

 ضالشروا الس تراها اهليئة مناخبة عاالت مقدم امدمة

املكاملووووات  األجوووو ر عووون يكووو ل املسوووتهدم ل مسوووولول  عووون دملووووع كاملوووة       64-2            

الووووس يقبص ا ووووا عصووووى هوووو اتف م مووووع واملكاملووووات  موووون هوووو اتف م، الصووووادرة

قوام باملكاملوات    ية الشهص الذي بصر  النظر عن هحتطص م تكاليف ا، 

املكاملوووات الوووس ال الوووتظصم مووون أجووو ر  جيووو   لصطسوووتهدم  و أو قبووول ب وووا،

لووودى  هووو اتف م عصوووىي تقووودول أا وووا صووودرت مووون هووو اتف م أو مت قب هلوووا 

مقوووودم امدمووووة، ملوووو ل مل يقتنووووع بوووواعص ل امل روضووووة عصيوووو  موووون مقوووودم  

امالملوووات  امدموووة مليجووو   لووو  التقووودم إىل اهليئوووة وملقوووا إلجوووراءات حووول 

 ضامل ضحة ا هذا الالئحة

عصى مقدم امدمة الشامصة تزويود مسوتهدمي  بشورح واضوح عون       جيب  64-3            

جيب أل توب  كاملوة الفو اتف بشوكل واضوح      و م،ا مل اتفه األج ركاملة 

ال يكو ل خوالل م عود     جيوب أل  والوذي  ،التاري  الذي يستح  مليو  الودملع  

يوتم نكور التواري  عصوى     و ،ي موا مون تواري  الفوات رة      ثالث( 30)عن  ليق

تسوووصيم الفوووات رة إىل املسوووتهدم خوووالل ملووورتة م ق لوووة،     وجيوووب  ،الفوووات رة

 ضوجي   لص يئة حتديد هذا املدة بالتشاور مع مقدمي امدمة الشامصة

دول بوو عصووى مقوودم امدمووة الشووامصة تزويوود مسووتهدمي  بفوو اتف      جيووب  64-4            

 تظ ر ب ض ح امل ص مات التالية: ،ضااإمقابل مالي 

 األج ر غف املتكررةض  أ()                   

 أج ر االشرتاك املتكرر لكل خدمة عصى حدةض )ب(                    

                                                                                                                                                                      
للمادة الثانية والسبعين من هذه  وفقا أمام الهيئةمقدمي الخدمة شكوى مرفوضة من قبل  ةيجوز للمستخدم أن يستأنف أي )ج(                    

 الالئحة.
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 تفاصيل أج ر املكاملات املنفذةض ) (                    

خدمووة آخوور عنوودما تكوو ل  أجوو ر مفصووصة واجبووة الوودملع لكوول مقوودم    د()                   

 هذا امدمات مدرجة ضطن مل اتف املستهدمض

التهفينوووووات ا السووووو ر املطن حووووووة لصطسوووووتهدم ا حالوووووة بيووووووع      ( هو)                   

 خدمت  أو أكثر ا عطصية واحدةض 

 ضأي مقابل مالي أخر لقاء تقديم امدمة ( و)                   

عصوووى مقووودم امدموووة الشوووامصة تزويووود مسوووتهدمي  بفووو اتف ربوووع     جيوووب  64-5            

مووودة أقووول إنا قوووررت اهليئوووة نلوووك،    أو عصوووى أخووواد   ،عصوووى األقووول  وةخن يووو

شووريتة التشوواور املسووب  مووع مقوودم امدمووة الشووامصة ب ووذا الشووأل قبوول         

  إقراراض

 ،عصوووى مقووودم امدموووة الشوووامصة عووورم خدماتووو  بشوووكل منفصووول    جيوووب  64-6            

يوو  متالبووة أي مسووتهدم بووأل يكوو ل حصوو ل  عصووى أي خدمووة    وحيظوور عص

 يتصب ا مشروطا حبص ل  عصى خدمة أخرى مل يتصب اض

ب ود التشواور مووع مقودم امدموة الشووامصة،     وجيو   لص يئوة ا وقوت الحوو       64-7            

شووووروا الت اموووول باألجوووول الووووس مب جب ووووا جيوووو   ملقوووودم امدمووووة   إقوووورار

 ضدم تقديم خدمات  لصطستهالشامصة 

 أي مقابول موالي  يتصوب مون املسوتهدم أل يودملع      ال جي   ملقدم خدموة أل   64-8            

أدر  بصو رة صوحيحة   قد  املقابلما مل يكن إدراج  ا ملات رت ، مل يسب  

أو املووودة الوووس تقررهوووا مائوووة ومخسووو  ي موووا ( 150)ا غنووو ل أرخووصت لووو   

وإنا مل يووتطكن املسووتهدم   ،عصووى املسووتهدم اخووتحقاق موون توواري  اهليئووة 

 صى مل ا ملات رت ، إدراج الذي مل يسب   من دملع املبصغ املستح  بالكامل

ال طوول عصووى ال صوو ل إىل اتفووا  مووع املسووتهدم    مقوودم امدمووة الشووامصة  

لتقسووووي  املبصووووغ عصيوووو  ا م اعيوووود تكوووو ل م ق لووووة ا ضوووو ء الظوووورو       

الوس موا    بوالغ املحي  لصطستهدم أل تنا  إىل حساب  احمليتة باألمرض و
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أل تسووووجل ا ملات رتوووو  أو الوووس جتوووواو ت املبصووووغ احملوووودد ا   ينبغوووويكوووال  

 ضملات رت 

 خالهلوا  املسط ح املدة تك ل املادة هذا ا عصي  منص   ه  ما باختثناء  64-9            

 الشوامصة  امدموة  مقودم  ملوات رة  ا واردة أج ر أية صحة عصى باالعرتام

 الوووس املووودة خوووالل أو الفوووات رة، صووودور تووواري  مووون ي موووا  خوووت( 60) هوووي

 املتنوا ل  غوف  املبوالغ  يودمل  ا  أل املسوتهدم   عصوى  وجيوب  اهليئوة،  حتددها

 ضلصسداد احملددة الفرتة خالل عصي ا

 والست ل:  امامسةاملادة 

 ج دة امدمة:

حكووام وشووروا هووذا املووادة املت صقووة  وو دة امدمووة عصووى     جيووب تتبيوو  أ   65-1            

حكام ووووا وشووووروط ا عصووووى  أمقوووودمي امدمووووة الشووووامصة وجيوووو   تتبيوووو    

وجيوو   لص يئووة أل  ض مقوودمي امدمووة املسوويترين إنا قووررت اهليئووة نلووك    

 وأهووذا األحكووام والشووروا عصووى مقوودم خوودم شووامصة    بتغوويفتصوودر قوورارا 

 مناخباضمقدم خدمة مسيتر حسب ما تراا اهليئة 

تصوواالت طبقووا  جيووب عصووى مقوودم امدمووة الشووامصة تقووديم خوودمات اال        65-2            

مل ووايف جوو دة م ينووة يووتم حتديوودها موون قبوول اهليئووة بالتشوواور مووع مقوودم   

امدمة الشامصة، وجي   أل يوتم تنوطين ا ا رخصوت  أو إصودارها بقورار      

 صادر ب ذا الصدد من اهليئةض

ت وووديل أو إضووواملة أو حوووذ  أي مووون م وووايف  بص يئوووة إصووودار قووورار حيووو  ل  65-3            

 ال القةض يالتشاور مع مقدم امدمة الشامصة نباجل دة 

ب وود إعووداد م ووايف جوو دة امدمووة، جيووب عصووى مقوودم امدمووة الشووامصة        65-4            

تقوووديم تقوووارير ربوووع خووون ية إىل اهليئوووة بالكيفيوووة الوووس حتوووددها اهليئوووةض  

 ضالنتائ  الف صية لكل م يار ج دة خدمةالتقارير  هذاوجيب أل ت ضح 
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إنا مل يتحقو  أي م يوار موون م وايف اجلو دة، جيووب عصوى مقودم امدمووة         65-5            

امتو ات  والشامصة تقديم تفسف حو ل خوبب عودم حتقو  نلوك امل يوار،       

 ضاألمرختانها لتصحيح اختذها أو ي تزم ااحملددة الس 

ثالث  ي ما ( 30)مقدم امدمة الشامصة خالل  إش ارجيب عصى اهليئة   65-6            

ما إنا كاات قد قبصت التفسف امل تى تقرير ج دة امدمة، ختالم امن 

ألي م يار مل يتم حتقيق ض وا حالة عدم رد اهليئوة خوالل تصوك الفورتة     

 ي تأ التفسف مقب ال هلاض

مقوووودم امدمووووة   عصي ووووا إشوووو ار يجووووب مللتفسووووف، إنا مل تقبوووول اهليئووووة ا   65-7            

والفرتة الزمنية  جيب عصي ا اختانهاالشامصة بامت ات اإلضاملية الس 

لتنفيووذ تصووك امتوو اتض كطووا جيووب عصووى اهليئووة إلووزام مقوودم امدمووة     

 تقديم تقارير إضاملية حتى يتم حتقي  امل يارضبالشامصة 

عنود تقوديم تقريور جو دة امدموة أو       جيب عصى مقودم امدموة الشوامصة     65-8            

م ق وو  الرمسووي  اأي تقووارير إضوواملية نات صووصة إىل اهليئووة، أل ينشوورها   

خوتالم ا لتصوك التقوارير    ااإلارتاتض وجيب عصوى اهليئوة عنود     شبكة عصى

 اإلارتاتضشبكة م ق  ا الرمسي عصى  ااشرها 

جيووو   لص يئوووة أل تتصوووب مووون مقووودم امدموووة الشوووامصة أل ينشووور كاملوووة      65-9            

أو أجزاء من ا أو أية متتصبات أخرى نات عالقة ا   تقارير ج دة خدمات

صووووحيفة أو أكثوووور إنا رأت اهليئووووة أل نلووووك موووون مقتنوووويات املصووووصحة    

 ال امةض

 والست ل:  السادخةاملادة 

 ال ص ل إىل مبااي املستهدم:

لتزاموات مقودم امدموة الشوامصة     امع امن ل ألحكام هذا املوادة، متود     66-1            

لتشووووطل الرتكيووووب والتشووووغيل والصوووويااة واإلصووووالح لتكوووو ل ا حالووووة       
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تصوواالت الووس ميتصك ووا مقوودم امدمووة    تشووغيصية جيوودة لكاملووة مراملوو  اال  

 ضوت جد ا األمالك اماصة لصطستهدم الشامصة

اع  ا الودخ ل إىل مبوااي أو نتصكوات املسوتهدم      يك ل ملقدم امدمة  66-2            

إل كااوووت مراملووو  اتصووواالت  م جووو دة داخووول أموووالك ومبوووااي املسوووتهدم،  

 وومل  اإلجراءات التالية:

قيام مقدم امدمة ب بال  املستهدم برغبت  ا دخ ل ال قوار وملو      أ()                   

 الظرو  املالئطة لذلكض

قيووام مقوودم امدمووة ب رخووال املوو  ف  امل نووي  واملوولهص  لووذلك     )ب(                    

 ال طلض

 م املقة املستهدم عصى هذا الدخ لض ) (                    

وا مجيووع األحوو ال جيووب عوودم تووأثف موو  في مقوودمي اموودمات      د()                   

 عصى اشاطات املستهدم ومبااي  إال بالقدر الال م هلذا األعطالض

  والست ل: ساب ةالاملادة 

 لتزام واملبالغ املرجت ة واألضرار:اال

ملوووو ل مسوووولوليت  جتوووواا  مقوووودم امدمووووة الشووووامصة،   يثبووووت إهطووووالإنا مل   67-1            

أو التوووووأخف أو املسوووووتهدم تنحصووووور ا حووووواالت التقصوووووف أو االاقتوووووال    

 ،االتصوواالتاألختوواء أو ال يوو ب ا اإلرخووال أو اإلخفاقووات أو ال يوو ب ا  

تقتصووور عصوووى إرجوووال  ملووو ل مسووولولية مقووودم امدموووة  ا هوووذا اعووواالت، و

لصطسووتهدم موون مقوودم امدمووة أو بنوواء عصووى    عنوود التصووب املقابوول املووالي

 قرار يصدر من اهليئة ا حالة امال ض

جيو   لص يئوة إصودار قورار حيودد الق اعود اإلضواملية املت صقوة باملسوولولية           67-2            

الووس قوود تصحوو  مبقوودمي اموودمات ويشووطل نلووك    واألضووراروالت وو يا 

 مقدمي امدمات الشامصة ومقدمي امدمات املسيترينض
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 :ثامنة والست لالاملادة 

 من قبل مقدم امدمة:امدمة وإلغا ها  إيقا  

لص يئة أل تصدر قرارا حتدد مليو  النو اب  والشوروا الوس جيو   مب جب وا       حي               

ملقوودم امدمووة ملصوول أو إلغوواء خوودمات االتصوواالت عوون املسووتهدم اتيجووة إخاللوو    

بالتزاماتوو  جتوواا مقوودم امدمووة، وميكووون تنووط  هووذا النوو اب  والشوووروا ا        

ت شوووروا امدموووة اماصوووة مبقووودمي امووودمات موووع األخوووذ ا االعتبوووار اعووواال 

 التالية:

 الذي جتاو  امل عد احملدد لسداداضحساب   عدم دملع  أ()            

، أو تووأم  كووا  ا حالووة  م قوو ل برصوويداالحتفووا   عوودم تقووديم أو عوودم )ب(             

 ك ل نلك متص باض

 السداد بالتقسي ضتفاقية التزام بشروا الاعدم  ) (             

خوودمات مقوودم امدمووة بغوورم إحووداح إ عووا  أو م اكسووات أو    اخووتهدام   د()            

 بتريقة أخرى خمالفة لصنظامض

  إخاءة اختهدام التج يزات املقدمة من قبل مقدم امدمةض ( هو)            

 اعاالت السعند طصب ا من قبل مقدم امدمة ا  عدم خداد املستحقات و()            

عصوى   االحتيوال ل بوأل املسوتهدم يقصود    ختنتا  بشكل م ق الميكن ملي ا ا

 ضمقدم امدمة الشامصة

الفوووو اتف بوووو  املسووووتهدم  ومقوووودمي     بشووووألوجوووو د خالملووووات منتقيووووة     ()            

 امدمات وطريقة حل هذا امالملاتض

 أية بن د وشروا أخرى تراها اهليئة مناخبةض )ح(            

 

 



 ئحة التنفيذية لنظام االتصاالتالال

 - 90 - 

 :التاخ ة والست لاملادة 

 ستهدم:املامدمات من قبل  وإلغاءإيقا   

أل يتصوووووب مووووون مقووووودم امدموووووة إلغووووواء امووووودمات  جيووووو   لصطسوووووتهدم   69-1            

 ي موووا مووون تووواري  التصوووب، شوووريتة  ثالثووو( 30املسوووتهدمة منووو  خوووالل )

ااقنووواء اعووود األداوووى مووون أي ملووورتة ت اقووود، وا هوووذا اعووواالت، يووودملع         

تووواري   حتوووىاملسوووتحقة عووون امدموووة املقدموووة  األجووو راملسوووتهدم كاملوووة 

 ضاإللغاء

قبووول ااقنووواء اعووود األداوووى ألي ملووورتة ت اقديوووة، جيووو   لصطسوووتهدم أل         69-2            

عون كامول ملورتة    يتصب إلغاء امدمة مع دمل   كاملة األج ر املسوتحقة  

 اعد األداى الت اقديةض

ة ت اقديوة، جيو   لصطسوتهدم أينوا     قبل اات اء اعود األداوى مون أي ملورت      69-3            

 :يتصب إلغاء امدمات املستهدمة من قبص  ا اعاالت ايتيةأل 

ا حالة وملاة املسوتهدم خوالل ملورتة اعود األداوى الت اقديوة، مل او          أ()                   

يووووتم ختووووويف ورثتوووو  الشووووورعي  بوووو  اخوووووتطرار امدمووووة واقصووووو ا     

ألمسوووائ م وحتطصووو م كاملوووة اعقووو   واملسووولوليات املرتتبوووة عصوووى   

املسوووتهدم، أو إلغائ ووووا اعتبووووارا موووون توووواري  إبووووال  مقوووودم امدمووووة  

ي مووا موون ال ملوواة أي طووا   ثالثوو( 30برملنوو م هووذا اميووار، أو ب وود )

 حيصل أوالض

إنا مت إتال  مبااي املستهدم أو تنررت أو ت رضت عري  أو ألي  )ب(                    

أخباب أخرى تقع خار  اتا  خيترة املستهدم حبيث جيب تورك  

اعتبوووارا مووون  مليوووتم إلغووواء امدموووة ا هوووذا اعالوووة     هوووذا املبوووااي،  

 مقدم امدمة بذلكضمت ملي  إبال   التاري  الذي
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إنا قووام املسووتهدم باخووتبدال خدمووة مقوودم امدمووة خبدمووة أخوورى  ) (                    

اعتبووارا موون توواري    ، مليووتم اإللغوواء ا هووذا اعالووة   موون مقوودم آخوور  

قووووودم امدموووووة امدموووووة اماصووووة مب خووووتبدال وملقوووووا لشووووروا   الا

 ضاملأم ب  الترمل  قد الشروا و

مكااوو  مليجووب عصيوو  إمووا طصووب إلغوواء اهلووات  أو   سووتهدمتوورك املإنا   د()                   

التنا ل عون اهلوات  ملسوتهدم جديود ا افوس املكوال، ملو نا مل يقوم         

املستهدم بذلك مل ا  يك ل مسلوال عطوا يرتتوب عصوى اهلوات  مون      

 ضمبالغض ودول أداى مسلولية عصى مقدم امدمة

 السب  ل: املادة 

 :املستقبصيةاملتتصبات التنظيطية 

جي   لص يئة ا حالة ك ل أحود أحكوام هوذا    حتقيقًا ملقتنيات املصصحة ال امة               

الالئحة ينتب  عصى ب ا مقدمي امدمات، أل تتب  هوذا اعكوم عصوى مجيوع     

أو عدد ددود من مقدمي امدمة، وجيب عصى اهليئة أل تصدر قرارًا بذلك ا 

 اعاالت التالية ملق :

 إنا كاات شكاوى املستهدم تأر هذا اإلجراءض  أ()                    

 إنا كال هذا القرار حيق  األهدا  احملددة ا املادة الثالثة من النظامض )ب(                     

إنا قامووت اهليئووة بالتشوواور مسووبقا مووع مقوودمي اموودمات املتووأثرين ب ووذا        ) (                     

 ضاإلجراء
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 وح  االختهدام الشامل: امدمة الشامصة التاخع: خياخات الفصل

 

 والسب  ل:  ال احدةاملادة 

 أحكام عامة:

ة موون لثووجيووب عصووى اهليئووة وملقووا لصطووادة الثاايووة موون النظووام واملووادة الثا       71-1            

التنظيم إعوداد السياخوات املقرتحوة لصهدموة الشوامصة وحو  االخوتهدام        

باملطصكووووة، م ضووووحا ب ووووا األخووووس واملبووووادئ والشووووروا املت صقووووة   الشووووامل 

بتقوووديم تصوووك امووودمات، وتقوووديم تصوووك املقرتحوووات لصووو  ارة لصط املقوووة    

 عصي اض

امدمووة الشووامصة وحوو  يووت   عصووى اهليئووة وهووي بصوودد إعووداد خياخووات    71-2            

 تبال املبادئ املنص   عصي ا ا هذا الفصلضا االختهدام الشامل

 والسب  ل: الثاايةدة املا

 وح  االختهدام الشامل: إعداد خياخات امدمة الشامصة 

جيوووووب عصوووووى اهليئوووووة عنووووود إعوووووداد خياخوووووات امدموووووة الشوووووامصة وحووووو      72-1            

 االختهدام الشامل، أل تشطل ما يصي:

قائطة خدمات االتصاالت األخاخية ال اجب تنطين ا ا امدموة   أ()                   

 الشامصة وح  االختهدام الشاملض

ت ريو  لألغورام وااللتزامووات الال موة لتتوو ير امدموة الشووامصة      )ب(                   

 وح  االختهدام الشاملض

ت ريو  لصطنوواط  اجلغرامليووة الووس جيووب تتبيوو  مسووت يات م ينووة   ) (                    

 ضملي ا من عروم امدمة الشامصة وح  االختهدام الشامل

امدمة الشامصة وحو  االخوتهدام   عند إعداد خياخة جيب عصى اهليئة،   72-2            

الس   واملبوادئ واألخوس غوف التطييزيوة      ت ج اتالشامل التأكيد عصى 

 ضعند تقديم هذا امدمات
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عنوود إعووداد خياخووات     ةعصووى اهليئووة التشوواور مووع األطوورا  امل نيوو      جيووب  72-3            

 ضوح  االختهدام الشامل ةامدمة الشامص

وحوو  االخووتهدام امدمووة الشووامصة  ب وود م املقووة الوو  ارة عصووى خياخووات    72-4            

 جي   لص يئة اختان ايتي:الشامل، 

 ضةمقدم امدمة الشامص حيددإصدار قرار   أ()                   

بشوكل  حو  االخوتهدام الشوامل،    مراج ة اتا  امدمة الشامصة و )ب(                    

الوس   والتقنيوة ض ء التت رات االجتطاعية واالقتصادية ، ا دوري

 مبرور ال قتض لص ط متتيح امدمات الشامصة 

 والسب  ل:  الثالثةاملادة 

 مقدم امدمة اعالي لت ملف امدمة الشامصة وح  االختهدام الشامل:

الالئحووة، أل تصوودر  هووذا جيوو   لص يئووة، ا أي وقووت ب وود خووريال مف وو ل      73-1            

 صهدمة الشامصةضلقرارا حتدد ملي  مقدم امدمة اعالي كطقدم 

 ختتووواجيووو   لص يئوووة أل تتصوووب مووون مقووودم امدموووة اعوووالي أل يقووودم     73-2            

امدمووة تقووديم  ت ضووح املنوواط  اجلغرامليووة ا املطصكووة الووس يقوورتح ملي ووا  

، وجيوووب أل تأخوووذ هوووذا امتوووة ا   وحووو  االخوووتهدام الشوووامل  ،امصةالشووو

اعسبال أية خياخات م تطدة من ال  ارة تت ص  بامدمة الشامصة وح  

 ضاالختهدام الشامل

 امتو  مون هوذا املوادة، مراج وة      (2-73)جيب عصى اهليئة وملقا لصفقرة   73-3            

 املقدمة آخذة ب   االعتبار ما يصي:

أهوودا  توو ملف امدمووة الشووامصة وحوو  االخووتهدام الشووامل لكاملووة       أ()                   

ومب وودل  شووها  ا املطصكووة خووالل أقصوور ملوورتة  منيووة نكنووة       ألا

 م ق لةض ت رملات
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القدرة املالية والفنية ملقدم امدمة اعالي عصى الت خع ا ت ملف  )ب(                    

تهدام الشوامل مبوا يتجواو  امودمات     امدمة الشامصة وح  االخو 

 اعاليةض

أو مقوودمي طصبووات   آخوورالقوودرة املاليووة والفنيووة ألي مقوودم خدمووة     ) (                    

لصحص ل عصى تراخيص ت ملف امدمة الشامصة وح  االخوتهدام  

 الشامل ا افس تصك املناط ض

مووووون مقووووودمي خدموووووة آخووووورين أو  ختووووو  أو طصبوووووات أخووووورى ةأيووووو د()                   

 مستهدم  وغفهم من األطرا  امل نيةض

م ص مات أخورى تراهوا اهليئوة مفيودة ا تنفيوذ واجبات وا وملقوا         ةأي ( هو)                   

 ضألاظطة اهليئة

يت صوو   مليطووامقوودم امدمووة اعووالي  ختوو جيوو   لص يئووة امل املقووة عصووى   73-4            

والس تشتطل عصى الشروا ، بامدمة الشامصة وح  االختهدام الشامل

ت خووو ة اتوووا  امدموووة  بالوووس مب جب وووا يقووو م مقووودم امدموووة اعوووالي    

 الشامصة وح  االختهدام الشاملض

 والسب  ل: الراب ة املادة

 الشامصة وح  االختهدام الشامل:امدمة خت   

غف مقدم امدموة اعوالي لتقوديم ختو       أشها جي   لص يئة دع ة   74-1            

وحووو  االخوووتهدام الشوووامل م ضوووحا ملي وووا املنوووواط        ،امدموووة الشوووامصة  

اجلغراملية ا املطصكة املقورتح ملي وا ت خو ة اتوا  امدموة الشوامصة وحو         

وال خوووائل الوووس ميكووون ب اخوووتت ا حتقيووو  تصوووك     االخوووتهدام الشووواملض 

 الت خ ةض

ة حتديووود واشووور م وووايف امتووو  اماصوووة بامدموووة  جيوووب عصوووى اهليئووو  74-2            

ختيوووار امتووو  االشوووامصة وحووو  االخوووتهدام الشوووامل، وم وووايف تقيووويم و

 من هذا املادةض (1-74)وملقا لصفقرة  املقدمة
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ختيووووار ختوووو  امدمووووة  اجيووووب أل تشووووطل امل ووووايف اماصووووة بتقيوووويم و   74-3            

موون   (1-74)الشووامصة وحوو  االخووتهدام الشووامل واملقدمووة وملقووا لصفقوورة       

 :ما يصيهذا املادة 

موولهالت األشووها  وال ووروم املقدمووة بشووأل ختوو  امدمووة الشووامصة وحوو     أ()                   

 من هذا املادةض (1-74)االختهدام الشامل وملقا لصفقرة 

 )ب( طصبات اإليناحات واإلضاملات أو الت ديل بالنسبة لص روم امللهصةض                   

خوووتنادا إىل ال  امووول  ا) ( تقيووويم ال وووروم امل دلوووة ومووونح حووو  تقوووديم امدموووة،                       

 التالية:

 ض املناط  اجلغراملية الس خيتم خدمت اض1                     

 ة وامدمات الس ختقدمضض ا عية التقني2  

 ض ض عدد السكال الذين ختهدم م امت3  

 ض جتطاعية لصهتالقتصادية واالض ايثار ا4 

 وقدرت ا عصى االختطراريةض  ض مدى جدوى امت5 

 ض التكصفة، ومقدار الدعم املالي املتص بض6  

 تت ملر ملي تصاالت لشهص اخدمات تقديم جي   لص يئة منح ترخيص   74-4            

، موووون أجووول تنفيووووذ ختوووو  امدموووة الشووووامصة وحوووو    الشوووروا املتص بووووة 

 ضاالختهدام الشامل
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 والسب  ل:  امسةاماملادة 

 طر  م يل امدمة الشامصة وح  االختهدام الشامل:

قرتاح طريقة أو أكثور لتط يول امودمات الشوامصة أو     اجيب عصى اهليئة   75-1            

كجووزء موون امتوو  املقدمووة إىل الوو  ارة ب ووذا  حوو  االخووتهدام الشووامل

   أل تتنطن هذا التر  ما يصي: امص  ض وجي

 أو أي تغيفات أخرى ا الت ريفةض عصى أخاد التكصفة التس ف  أ()                   

شوروا الرتخويص أو وملقوا ألاظطوة     ا لتزامات امدموة احملوددة   ا  )ب(                    

 اهليئةض

الوووودعم املووووالي املتبووووادل ضووووطن افووووس امدمووووة أو بوووو  خوووودمات        ) (                   

 االتصاالت املهتصفة املقدمة من قبل مقدم امدمة اعاليض

إاشاء صندو  لصهدمة الشامصة يوتم م يصو  مون قبول ال ديود مون         د()                   

ي مووون مقووودم صهدموووة الشوووامصةل مقابووول موووالياملصوووادر مثووول دملوووع  

 أخرىض يقةطر ةأو عن طري  التط يل اعك مي أو بأيامدمة 

جي   لص يئة وملقا لسياخات امدمة الشامصة وح  االخوتهدام الشوامل     75-2            

امل تطووودة مووون الووو  ارة، إصووودار قووورار ب اشووواء صوووندو  لتط يووول امدموووة         

 الشامصة، يشتطل عصى األم ر الال مة لتأخويس وإدارة الصوندو  بتريقوة   

تنسجم مع هذا السياخات ومن هذا األم ر، عصى خبيل املثال ال اعصر 

 ايتي:

 اختيار اجل ا  اإلداري لصصندو ض  أ()                   

 اإلجراءات اإلدارية لصصندو ض ب( )                   

حسوواب وطوور  املسوواهطة ا الصووندو  موون قبوول مقوودمي امدمووة         ( )                   

 شها  ايخرين احملددين ا السياخاتضواأل
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م ووووايف وإجووووراءات الصوووور  موووون الصووووندو  لتحقيوووو  خياخووووات        د()                   

امدمة الشامصة وحو  االخوتهدام الشوامل، وأيوة إجوراءات خاصوة       

باعص ل عصى الرتاخيص ومجع اإلعااات املالية الال مة لتنفيوذ  

 تصك امت ض

لص يئة إصدار قرار لتنفيذ أخاليب م يول امدموة الشوامصة وحو      جي     75-3            

 االختهدام الشامل املتفقة مع السياخات امل تطدة من ال  ارةض

  الرتددي: ال اشر: التي  الفصل

 والسب  ل: السادخةاملادة 

 :أحكام عامة 

ال جي   ألي شهص القيام برتكيب أو تشوغيل أو حيوا ة ج وا  الخوصكي       76-1            

 من اهليئةض بذلك ترخيص ب د اعص ل عصىأو اختهدام تردد إال 

تقوو م اهليئووة مبوونح تووراخيص اخووتهدام الوورتددات وملقووا ألاظطووة اهليئووةض     76-2            

 مبوا و امتة ال طنية لصتي  الرتددي وإجراءات إدارة التي  الرتددي و

 االحتووواد عووون الصوووادرة والت صووويات الدوليوووة الراديووو  لووو ائح موووع ينسوووجم

 وامل ووايف واألاظطووة واإلقصيطيووة الدوليوة  واالتفاقيووات لالتصوواالت الودولي 

 ض امل تطدة

 املت صقوووة امل ص موووات كاملوووة عصوووى يشوووتطلو ،لصووورتددات الووو طين السوووجل ب عوووداد اهليئوووة تقووو م

 مووع الرتدديووة باملهصصووات املت صقووة امل ص مووات مجيووع عصووىو بووالرتددات،

 ضهلا والفنية اإلدارية البيااات كاملة

مووون وقوووت إىل آخووور ت توووأ مليووو  اخوووتهدامات جيووو   لص يئوووة إصووودار قووورار   76-3            

 ضدددة لصرتددات مرخصة وملقا لصنظام وهذا الفصل
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 : الساب ة والسب  ل املادة

 :يصتي  الرتددلامتة ال طنية 

تقووو م اهليئوووة ب عوووداد امتوووة ال طنيوووة لصتيووو  الووورتددي وإحالت وووا إىل     77-1            

عتطادها وملقا لصطادة الثااية الال  ارة م يدا لرمل  ا إىل يصس ال  راء 

التيووو  الووورتددي ا  وتتووو ىل اهليئوووة مسووولولية إدارة  ،مووون النظوووام ةعشووور

 ذا امتةضهل املطصكة وملقا

ت  يووع  صتيوو  الوورتددي لتشووطل   لامتووة ال طنيووة  جيووب أل يووتم إعووداد     77-2            

لالخووتهدامات املهتصفووة وامل ووايف وامل اصووفات الفنيووة  رتدداتاتاقووات الوو

مبووا  ونلووك املسووتهدم ، ملئووات وحتديوود اماصووة ب ووذا االخووتهدامات  

 ينسجم مع االتفاقيات الدولية واإلقصيطية واألاظطة وامل ايف امل تطدةض

 : الثامنة والسب  لاملادة 

 إجراءات إدارة التي  الرتددي:

 :دارة التي  الرتددي لتشطل ما يصيوتنظيطا إلإجراءات جي   لص يئة إعداد واشر             

ملئووات تووراخيص اخووتهدام التيوو  الوورتددي، واخووتهدام أج ووزة االتصووال          أ()             

 ضالالخصكي

 لرتاخيصض اوم ايف شروا  )ب(             

 ضالختهدام الرتددات ملقابل املاليا ( )            

  ضالرتددات تراخيص منح وإجراءات متتصبات ( د)            

 ضالرادي ية امدمات خمتص  ب دارة املت صقة التنظيطات و(ه)            

 ضالتداخالت شكاوى م اجلة )و(             
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 التي  الرتدديضأم ر أخرى تراها اهليئة ضرورية إلدارة  ( )            

 

 : التاخ ة والسب  لاملادة 

 القي د ا اختهدام الرتددات:

جيوو   لص يئووة حتديوود عوودد الرتاخوويص الخووتهدام الوورتددات شووريتة أل تكوو ل قوود              79-1

 أخذت ب   االعتبار األهدا  التالية:

ايخووورين  طسوووتهدم لصملسووتهدمي خووودمات االتصوواالت و    يووادة الفائووودة  أ( )            

 صتي  الرتدديضل

 تشجيع املناملسة ومن هاض )ب(             

 بتكار ا اختهدام التي  الرتدديضالتشجيع الكفاءة وا ) (             

 الثطاا ل:املادة 

 تتبي  األاظطة 

وموووع مراعووواة موووا ورد ا املوووادة  وملقوووا لصطوووادة الراب وووة عشووورة مووون النظوووام،  80-1            

جيوو     مل اوو( موون هووذا املووادة  2ووو80موون الالئحووة والفقوورة )  عشوورة اعاديووة

تصوووال  الص يئوووة إيقوووا  أو إلغووواء تووورخيص اخوووتهدام تووورددات أو أج وووزة       

الخصكي عنودما تورى اهليئوة أل حامول الرتخويص قود خوال  شوروا هوذا          

 الرتخيصض

 قبل قيام اهليئة ب يقا  أو إلغاء الرتخيص، مل ا  جيب عصي ا ما يصي:  80-2            

بأا وا بصودد وقو  الرتخويص أو      كتابيوا إختار حامل الرتخويص    أ()                   

 إلغائ ض
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مناخووبة مل اجلووة املهالفووة امل ضووحة   م صووةموونح حاموول الرتخوويص   )ب(                    

، وجيب عصيو  إجابوة اهليئوة كتابيوا م ضوحا ب وا وج وة        من اهليئة

 ضاظرا حيال نلك

 :الرتقيمعشر: اعادي الفصل 
  

 والثطاا ل: دةحال ا املادة

 امتة ال طنية لصرتقيم: 

جيب عصى اهليئة طبقا ملقتنى حكم املوادة امامسوة عشورة مون النظوام        81-1            

أرقووام واتووا    ، وختصوويص طنيووةالرتقوويم الالقيووام ب عووداد وإدارة ختووة  

اهليئووة عصووى و ضهلووذا امتووة  وملقوواأرقووام ملقوودمي امدمووة واملسووتهدم    

 :التالية األخذ باالعتبار عند إعداد ختة الرتقيم ال طنية األخس

تزايوووود التصووووب املت قووووع عصووووى خوووودمات االتصوووواالت حبيووووث ميكوووون     أ()                    

 ضختصيص األرقام بدول تأخف

األرقوووووووام بقووووووودر اإلمكوووووووال أيوووووووة منوووووووايقة أو إ عوووووووا      تسوووووووبب أال ( ب)                   

وأل تك ل منسجطة مع االختهدام الف وال لشوبكة    ،لصطستهدم 

 امدمةضاتصاالت مقدم 

 ضصرقملالرقم واالختيار املسب   اقلأل تس ل امتة إمكااية  ) (                    

أل تكووو ل تكوووالي  تتبيووو  امتوووة ال طنيوووة لصرتقووويم عصوووى مقووودم     د()                   

 عصوووى اهليئوووة توووراا موووا حسوووب وم  عوووةمناخوووبة، امدموووة اعوووالي  

 ضامدمة مقدمي

عطصيووووة ختصوووويص األرقووووام إىل مزايووووا أو مسوووواوئ غووووف      توووولدي أال ( هو)                  

 م ق لة ألي مقدم خدمةض

مووون إ عوووا  ومنوووايقة مقووودمي امدموووة      اإلمكوووالالتقصيووول بقووودر    و()                  

 ضواملستهدم  اتيجة تنفيذ امتة ال طنية لصرتقيم
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صرتقوووويم ب صوووودار إشوووو ار إىل  ال طنيووووة ل تووووةامجيوووو   لص يئووووة ت ووووديل    81-2            

إجووراء  قبوول توواري    م قوو ل املسووتهدم  ومقوودمي امدمووة خووالل وقووت     

 الساب ة عشرة من النظامض وملقا لصطادةالت ديل، 

متتصبوووووات  ا اعسوووووبال امتوووووة ال طنيوووووة لصرتقووووويم  تأخوووووذجيوووووب أل   81-3            

 ضاإلقصيطية والدولية االتفاقيات واألاظطة والت صيات

عصى كاملة مقدمي امدمة اخوتهدام األرقوام املهصصوة هلوم مون       جيب  81-4            

 وملقا لصهتة ال طنية لصرتقيم وبكفاءةضقبل اهليئة 

 وتقنيوووة االتصووواالت خووودمات ا رقووم  أي اخوووتهدام شوووهص ألي جيوو    ال 81-5            

 ضاهليئة من بذلك ترخيص عصى اعص ل ب د إال امل ص مات

 

 الثطاا ل: الثااية املادة 

 :ترخيص الرتقيم

األرقووووام واتووووا  األرقووووام وملقووووا عصووووى اهليئووووة القيووووام بتهصوووويص جيووووب   82-1            

 ضإلجراءات ترخيص األرقام الس حتددها اهليئة

ام، ويووتم مووونح  طصووب توورخيص األرقوو   شوووروا عصووى اهليئووة حتديوود     جيووب   82-2            

عصووى طصووب موون مقوودم امدمووة لتهصوويص أرقووام     توورخيص األرقووام بنوواء 

 ملوا تنوطنت    لتقديم خودمات االتصواالت ا حالوة متابقوة تصوك األرقوام      

دملووع املقابوول  امدمووة مقوودم عصووى جيووب كطووالصهتووة ال طنيووة لصرتقوويم، 

لألرقوووام املوووالي لقووواء نلوووك التهصووويص، وجيوووب أل يكووو ل املقابووول املوووالي  

املطيووووزة واألرقووووام املتسصسووووصة واألمسوووواء وال نوووواوين متناخووووبا مووووع اإلدارة  

 الف الة جلطيع مصادر األرقام املت ملرةض

رقووام األبت ووديل أو إلغوواء أو إعووادة ختصوويص     القيووامعصووى اهليئووة  جيووب   82-3            

 ضملا تنطنت  امتة ال طنية لصرتقيم وملقا
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 والثطاا ل: الثالثةاملادة 

 ختصيص األرقام لصطستهدم : 

حقووو   مصكيوووة    ةجيوووب أال يكووو ل لصطسوووتهدم  ومقووودمي امدموووة أيووو       83-1            

 لألرقام املهصصة مدمات االتصاالتض

 ال ميكن ملقدم امدمة أل يغف رقم املستهدم إال ا اعاالت التالية:  83-2            

 نلكضعند طصب املستهدم  أ()                    

إنا كوووال لديووو  أخوووباب م ق لوووة ل طووول نلوووك، ومت ت جيووو  إشووو ار     (ب)                    

مكت ب مسب  إىل املستهدم ي ضح خبب التغيف والتاري  املت قع 

هلذا التغيفض وا اعواالت التارئوة يكتفوي بت جيو  إشو ار شوف ي       

 يتب   تأكيد مكت بض

 ات االتصاالت الثابتة مل ق  ضتغيف مستهدم خدم ) (                    

جي   ملقدم امدمة حتصيل مقابل مالي أعصى من املقابل املالي ال ادي   83-3            

ألي اوو ل موون اموودمات عنوود توو ملف رقووم نيووز أو يط عووة أرقووام نيووزة      

 ضيتصب ا املستهدم

جيوووب عصيووو  ا حالوووة قيوووام أي مقووودم خدموووة بتغووويف رقوووم أي مسوووتهدم    83-4            

 القيام مبا يصي:

 ت ملف مرجع خدمة االتصال لذلك الرقم ملدة  منية م ق لةض أ()                    

إنا كووال الوورقم نيووزا ودملووع املسووتهدم املقابوول املووالي هلووذا الوورقم،    )ب(                    

مليجب عصى مقودم امدموة ا هوذا اعالوة التشواور موع املسوتهدم        

تقوديم رقوم نيوز آخور بوديلض وا حالوة عودم اتفوا          واالتفا  عصوى  

  األطرا  حي  ألي من طا الرج ل إىل اهليئة عل امال ض  
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 والثطاا ل:  الراب ةاملادة 

 :اقل األرقام

جيوو   لص يئووة وب وود التشوواور مووع مقوودمي امدمووة امل نووي  إصوودار قوورار        84-1            

اقول األرقوام، وجيو   أل    تتصب مب جب  من مقدمي امدموة إعوداد ختوة    

 يتنطن هذا التصب إرشادات إلعداد امتة، تشطل ما يصي:

 براام  تنفيذ اقل األرقامض أ()                    

 ( األخ ا  ومقدمي امدمة املشط ل  ا امتةضب)                    

 ) ( ال خائل الفنية اماصة بنقل األرقامض                    

 دملع تكالي  تنفيذ امتةض د()                    

( من هوذا املوادة، مل او  جيوب عصوى      1-84ب د إصدار أي قرار وملقا لصفقرة )  84-2            

مقوودمي امدمووة الووذين تنتبوو  عصووي م تصووك اإلرشووادات، التشوواور مليطووا    

بيوون م ب وود  إعووداد ختووة تنفيووذ النقوول، وجيووب تقووديم أيووة ختووة يووتم        

 وملقا هلذا املادة إىل اهليئة إلقرارها قبل تنفيذهاضإعدادها 

ا حالووة عوودم اتفووا  مقوودمي امدمووة عصووى ختووة تنفيووذ اقوول األرقوووام           84-3          

( مون هوذا   1-84ي مًا من صودور القورار وملقوا لصفقورة )      تس ( 90خالل )

 املادة مل ا  جي   لص يئة اختان اإلجراءات التالية:

ت وووي  دقووو  وملقوووا لصطوووادة الثامنوووة مووون هوووذا الالئحوووة إلعوووداد         أ()                   

 امتة املتص بةض

الت امول مووع امل اضويع املهتصوو  عصي وا بوو  مقودمي امدمووة وملقووا      )ب(                    

 لصفصل السادد من هذا الالئحةض
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األرقوام قبول أو   جي   لص يئة إصدار قرار بامل املقة عصى ختة تنفيوذ اقول     84-4            

( مون هوذا املوادة،    3وو 84ب د تنفيذ اإلجراءات املنص   عصي وا ا الفقورة )  

وجيووب عصووى مقوودمي امدمووة اقوول األرقووام وملقووا لصهتووة امل تطوودة موون          

 اهليئةض

 الال مة والشروا األرقام، اقل إجراءات ي ضح قرار إصدار لص يئة جي    84-5            

 والشووروا بوواإلجراءات االلتووزام امدمووة مقوودمي عصووى وجيووبض لالاتقووال

 بشوووأل منظطوووة ق اعووود إصووودار لص يئوووة جيووو   كطووواض األرقوووام اقووول عنووود

 ضاعاجة دعت كصطا وحتديث ا امدمة،

 :وم دات االتصاالت عشر: أج زةالثااي  الفصل

 والثطاا ل: امامسة  املادة

 :ةعامأحكام 

تصوووواالت إال أج ووووزة أو م وووودات ا  ةال جيوووو   ألي شووووهص اخووووتهدام أيوووو     85-1            

من اهليئوة، وت توأ أج وزة وم ودات االتصواالت امل تطود ا ع وا        رتخيص ب

 ضوملقا هلذا الفصل مرخصًا باختهدام ا ا املطصكة

ال جيووو   ألي شوووهص القيوووام بصوووناعة أو اخوووتفاد أو ت  يوووع أو توووأجف أو   85-2            

ت موا مل تكون مون الن عيوة     ال رم لصبيع، أو بيع أج زة أو م دات اتصاال

امل تطووودة أو متابقوووة لصط وووايف الفنيوووة امل تطووودة مووون اهليئوووة وملقوووا هلوووذا   

 الفصلض

 والثطاا ل:  لسادخةااملادة 

 امل ايف الفنية:

 ألج زة وم دات االتصاالت واشرهاضل تنع م ايف ملنية أجي   لص يئة             
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 :لساب ة والثطاا لااملادة 

 :الرتخيص واعتطاد الن عية 

موونح تووراخيص أج ووزة   عصووى اهليئووة حتديوود إجووراءات ومتتصبووات     جيووب  87-1            

 وم دات االتصاالتض

قائطوووة بوووأج زة وم ووودات االتصووواالت    عصوووى اهليئوووة القيوووام بنشووور     جيوووب  87-2            

 امل تطد ا ع ا ا املطصكةض

ي جووب أل حتطوول األج ووزة وامل وودات املرخصووة  جيوو   لص يئووة إصوودار قوورار    87-3            

لالخوووووتهدام ا املطصكوووووة مصصوووووقا يتنوووووطن م ص موووووات بأا وووووا م تطووووودة     

 ومرخصة من قبل اهليئةض

جيب عصى اهليئة م اجلوة األمو ر املت صقوة بت وديل أو جتديود أو وقو  أو         87-4            

 وملقا لصق اعد اإلجرائيةضإلغاء تراخيص أج زة وم دات االتصاالت 

 : الثامنة والثطاا لاملادة 

 الن عية: اعتطادإجراءات  

خوووتفاد أو ت  يوووع أو اشوووهص ي توووزم القيوووام بصوووناعة، أو  جيوووب عصوووى أي  88-1            

التقوودم بتصووب إىل   ،تصوواالت ا املطصكووة ا أج ووزة أو م وودات إجيووار أو بيووع  

 األج زة وامل داتضعصى اعتطاد الن عية لتصك اهليئة لصحص ل 

جيوو   لص يئووة وضووع م ووايف ملنيووة العتطوواد الن عيووة لألج ووزة وامل وودات           88-2            

 املستهدمة ا املطصكةض

تقووو م اهليئوووة بووو جراء القياخوووات واالختبوووارات املت صقوووة مبووودى متابقوووة     88-3            

فقووة أج ووزة وم وودات االتصوواالت لصط ووايف الفنيووة امل تطوودة من ووا عصووى ا     

مقودم التصووب، وأل تووتم تصووك القياخووات واالختبووارات ا خمتووأ أو ج ووة  
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م تطدة من قبل اهليئة لذلك الغورم خو اء كوال نلوك داخول املطصكوة       

 أو خارج اض

جيوو   لص يئووة اعتطوواد ا عيووة أج ووزة وم وودات االتصوواالت وملقوووا لصفقوورة          88-4            

ب بووأل يثبووت أل تصووك  ( موون هووذا املووادة، ونلووك بوو لزام مقوودم التصوو   2ووو88)

 األج زة وامل دات متابقة لصط ايف الفنية امل تطدة من قبل اهليئةض

جيوب أل حتطوول األج ووزة وامل وودات امل تطوودة ا عيت ووا ا املطصكووة، مصصووقا    88-5            

 يدل عصى نلكض وجيب أل يك ل هذا املصص  م تطدا من اهليئةض

 :التاخ ة والثطاا لاملادة 

 :األج زة وامل دات امل تطدة ا عيت ا من ج ات أخرى 

جيوو   لص يئووة، وبقوورار من ووا اعتطوواد ج ووات وخمتووأات دصيووة ودوليووة            89-1            

ألغرام اعتطاد الن عية، واشر قائطة بأمساء هذا اجل وات واملهتوأاتض   

وجيوووو   ا هووووذا اعالووووة اعتبووووار أج ووووزة وم وووودات االتصوووواالت امل تطوووودة     

مووون قبووول هوووذا اجل وووات واملهتوووأات مووورخص باخوووتهدام ا ا    ا عيت وووا

 املطصكةض

مووذكرات تفوواهم مووع ج ووات دصيووة ودوليووة ب وود     جيوو   لص يئووة إبوورام    89-2            

 االعرتا  املتبادل باعتطادات الن عيةض
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 واعد من االخرتا  غف املشرول عشر: اعطايةالثالث الفصل 

 

 :التس  لاملادة  

تقوو م اهليئووة، وملقووا ألاظطت ووا، ب ضووع اإلجووراءات النوورورية اهلادملووة إىل    90-1            

حتقيووو  اعطايوووة واعووود مووون االخرتاقوووات وإصووودار الت صيطوووات الال موووة    

 لذلكض

جيب عصى أي شهص أو مقدم خدموة أو مسوتهدم االلتوزام بواإلجراءات       90-2            

 اهليئةضوالت صيطات الس تن  ا وتصدرها 

جيب عصى أي شهص أو مقدم خدمة أو مستهدم أل ينوع االحتياطوات    90-3            

الال مووة لصحطايووة واعوود موون االخرتاقووات، وأل يسووتهدم لووذلك أحوودح      

وحتووديث ا  وأاظطتوو ،ال خووائل والتقنيووات الووس تتناخووب وأهطيووة شووبكت     

 بشكل دوريض

 :وال ق بات عشر: املهالفاتالرابع الفصل 

 

 التس  ل:ال احدة واملادة 

 * :جلنة النظر ا خمالفات اظام االتصاالت 

 مخسوة  مون  االتصواالت  اظوام  مون ( 38) املوادة  ا ورد ملوا  وملقًا الصجنة تشّكل  91-1

 اظوووامي، مستشوووار بيووون م مووون يكووو ل أل عصوووى غفهوووا، أو اهليئوووة مووون أعنووواء

 احملوواملظ، موون ت صووية عصووى وبنوواءا اجملصووس عوون صووادر  قوورار مب جووب ونلووك

 عنودما  الورئيس  صوالحيات  لألخوف  ويكو ل  واائبو   الصجنوة  رئيس ملي  وحيدد

ضما اجتطال ا دص  حيل
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 حصوو ل قبوول إا ا هووا وجيوو   عنوو يت ا، موودة الصجنووة تشووكيل قوورار ا يوونص 91-2

 ضاجملصس عن يصدر قرار مب جب تشكيص ا وإعادة اات ائ ا م عد

ين قد اختصا  الصجنة لنظر املهالفات املنص   عصي ا ا اظام  91-3

االتصاالت، وإنا كاات املهالفة املرمل عة لصجنة ال تقع حتت اختصاص ا، 

 مل صي ا أل تصر  النظر عن اض 

لصجنة اختدعاء املنس بة إلي  املهالفة لسطال أق ال  وضبت ا ا دنر  91-4

احملنر ملتثبت الصجنة خمصص لذلك، وا حال رملا الت قيع عصى 

نلك ا دنر االجتطال، ولصجنة االكتفاء برد مكت ب أيًا كاات وخيصة 

تقدمي ، وهلا أل ت تطد ا مجيع مراخالت ا وختابات ا عصى ال خائل 

  طيع أا اع اض اإللكرتواية

ت د الئحة عطل لصجنة وإجراءات ا وتتنطن ايليوة الوس تباشور ب وا عطصو ا ويوتم        91-5

 ضة عصي ا من يصس إدارة اهليئةامل املق

 :ختامية عشر: أحكامامامس الفصل 
  

 :الثااية والتس  لاملادة 

تت ىل اهليئة ت وديل الالئحوة ورملوع املشورول لصطجصوس، العتطوادا وتصودر الت وديالت بقورار مون           

 .ال  ير

 


