بسم اهلل الرمحن الرحيم

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت
الصادرة بقرار معالي وزير الربق والربيد واهلاتف بالنيابة ذي الرقم ( )11والتاريخ  1241/5/11هـ،
واملعدلة بقرار معالي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات ذي الرقم ( )1والتاريخ  1215/1/1هـ.

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

الفصل األول :أحكام عامة:
املادة األوىل:
يك ــول لللصـ ـ لحات والتع ــابمل املعريف ــة ة امل ــادة األوىل م ــن مظ ــام االتص ــاالت،
واملــادة األوىل مــن تنظــيم هيئــة االتصــاالت مف ـ

املعن ـ احملــدد هلــا ة النظــام

والتنظيم عنـد اتـتادام ا ة هـذ الالئحـةو ويف ـال عـن ذلـو ،يكـول للكللـات
والتعابمل املوضحة ة هذ الالئحة املعامي احملددة قرين كل من ا:
"الوصول " :إتاحة مرايفق االتصاالت مـن قلـل أحـد مقـدمي امدمـة إىل
1-1
مقدم خدمة آخر بغرض تويفمل خدمات االتصاالتو
4-1

"امدم ــة اةوي ــة" :خدم ــة االتص ــاالت الالت ــلكية الــ ت ــويفر الس ــالمة
واملالح ـ ــة وممله ـ ــا م ـ ــن عللي ـ ــات ال ـ ــملال ،وق ـ ــد ت ـ ــلل أي ـ ــا تل ـ ــادل
االتصاالت من اةو اىل األرض ومن األرض اىل اةوو

1-1

" ت ـابع " :يفيلــا يتعلــق قــدم امدمــة ،أي رــاى يســي ر عل ـ مقــدم
خدمــة ،أو أي رــاى يســي ر عليــخل مقــدم امدمــة ،أو أي رــاى آخــر
يسي ر عليخل ال اى الذي يسي ر عل مقدم امدمةو

2-1

"خدمات هواة االتصـال الالتـلكي" :خدمـة االتصـاالت الالتـلكية الـ
يستادم يفي ا ج از التلكي بغية التدريب الذاتي ،أو االتصال أو اللحث
الف ــن م ــن قل ــل األيف ــراد امل ــتلي بتقني ــة الالت ــلكي يفقـ ـ كاهتل ــام
راصي وال يست دف حتقيق منايفع ماليةو

5-1

"الرتخيى الفردي" :الرتخيى الذي تصدر اهليئة وجييز قيام مقـدم
خدم ــة بعين ــخل بتق ــديم خ ــدمات االتص ــاالت ولق ــا لل ــرو املنص ــو
علي ا ة الرتخيىو

6-1

"الرتخيى الفئوي" :ترخيى االتصاالت الصادر من قلل اهليئة والذي
خيول كايفة مقدمي خدمات االتصاالت املؤهلي ضلن الفئة املعريفة ة

صدر األمر الملكي الكريم رقم ( )321وتاريخ  3121\50\23هـ المتضمن تعديل مسمى (هيئة االتصاالت) الى مسمى (هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات).
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الرتخـ ــيى لتقـ ــديم خـ ــدمات االتصـ ــاالت ولقـ ــا لل ـ ــرو احملـ ــددة ة
الرتخيىو
1-1

"أمظلــة اهليئــة" :مظــام االتصــاالت ولوائحــخل التنفيذيــة ،تنظــيم هيئــة
االتصـ ــاالت ،وأي الئحـ ــة تنفيذيـ ــة معتلـ ــدة ويفقـ ــا للنظـ ــام أو أي و يقـ ــة
تنظيلية أخرى هلا عالقة بعلل اهليئةو

8-1

"الســي رة" الســي رة بةيــة وريقــة مــا يــن م عن ــا حــق الــتحكم تــوا
كامــم ملارــرة مــن خــالل لــو األتـ م أو الســندات أو مملهــا ،أو مــمل
ملاررة من خالل أي اتفاقية أو ترتيب آخرو

9-1

"الق ــرار" :و يق ــة خ ي ــة موقع ــة م ــن ال ــوزير أو اجمللـ ـ أو احمل ــايف أو
اهليئــة أو أي مؤتســة حكوميــة قائلــة هلــا صــالحية اختــاذ القــرار ،ويفقــا
ألمظلة اهليئةو

11-1

"املعلومات املصنفة ترية" :كل معلومة مصنّفة عل أم ا تـرّية ولقـا
هلذ الالئحة والقواعد اإلجرائيةو

11-1

"امالف " :كل مزاع بي مقدمي امدمة يـؤدي إىل عـدم االتفـاق علـ
(أ) احك ــام ور ــرو ربـ ـ االتص ــال الل ــينو (ب) امكامي ــة الوص ــول إىل
خدمة االتصـاالت املقدمـة مـن أحـدهلا ل خـر ،أو اةـودة النوعيـة هلـذ
امدمةو (ج) أي موضوع خالف آخر ويكول ضلن صالحيات اهليئةو

14-1

" مق ــدم امدم ــة املس ــي ر" :مقـ ـدم امدم ــة املص ــنف م ــن قل ــل اهليئ ــة
كلقدم خدمة مسي ر ويفقا للفصل الرابع من هذ الالئحةو

11-1

"تـ ــرخيى االج ـ ــزة واملعـ ــدات" :الرتخـ ــيى الصـ ــادر مـ ــن قلـ ــل اهليئـ ــة
لألج زة واملعدات ويفقاً للفصل الثامي ع ر من هذ الالئحةو

12-1

"مريفــق حيــوي" :املريفــق املــرتل ب ــلكة االتصــاالت أو امدمــة املقدمــة
حصريا أو علـ وجـخل مالـب مـن مقـدم خدمـة وحيـد أو عـدد ـدود مـن
مقــدمي امدمــة ،والــذي ال تكــن اتــتلدالخل علليــا مــن قلــل املنايفســي
ألتلاب اقتصادية أو يفنيةو
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15-1

"مظام مزع امللكية لللنفعة العامة" :مظام مزع ملكيـة العقـارات لللنفعـة
العامة ،الصادر ويفقا لقرار جمل الوزرا رقم ( )1442ة 1194/11/1ه ـ،
وجب املرتوم امللكي رقم م 65/ة 1194/11/16هـو

16-1

"خدمــة االتصــاالت الثابتــة" :خدمــة االتصــاالت الســلكية أو الالتــلكية
ات أرضية ابتةو
ال تويفر االتصال بي

11-1

"مقدم امدمة األجنيب" :مقدم خدمات االتصاالت املرخى أو املصـر
ل ــخل بالعل ــل خ ــارج املللك ــة ول ــي لدي ــخل ت ــرخيى م ــن اهليئ ــة لتق ــديم
خدمات االتصاالت ة املللكةو

18-1

"التــداخل ال ــار" :التــة مل ال ــار لل اقــة الك رومغناويســية الصــادرة
مــن أي املعــاح حــراري ،أو ارــعاع أو حــث ك ربــائي ي ــر باتــتعلال أو
يفاعليــة مظـ ــام االتصــال الالتــلكي املتعلــق بالســالمة ،أو يقلــل ب ريقــة
كلملة أو يعيق أو يقوم ب كل متكـرر بإعاقـة اتـتعلال أو ت ـغيل أج ـزة
االتصاالت أو ج از اتصـال التـلكي أو املعـدات ذات احلساتـية لللوجـات
الالتلكيةو

19-1

"امل غل "احلالي" :رركة االتصاالت السعوديةو

41-1

"رب ـ االتصــال اللــين" :الــرب املــادي واملن قــي ل ــلكات االتصــاالت
املستادمة بوات ة مقدم امدمة مفسخل أو مقدم خدمـة آخـر ،مـن أجـل
الســلا لللســتادمي التــابعي ملقــدم خدمــة باالتصــال يفيلــا بيــن م أو
مع املستادمي التابعي ملقدم خدمة اخر ،أو إمكامية اتتاــدام مرايفـق
أو خدمات مقدم خدمة آخرو وربـ االتصـال اللـين هـو مـوع ـدد مـن
إمكامية الوصول امل لقة بي مقدمي امدمةو

41-1

"إررادات رب االتصـال اللـين" :اإلررـادات الـ تصـدرها اهليئـة ويفقـا
للفصل امام من هذ الالئحةو

 صدر المرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 3121/51/33هـ بالموافقة على (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد
المؤقت على العقارات وقد ونصت المادة (الخامسة والعشرون) منه على الغاء نظام نزع الملكية للمنفعة العامة) الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )50/وتاريخ 3132/33/35هـ.
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44-1

"األ ج ــزة واملع ــدات املس ــللة للت ــداخل" :أي ــة آالت أو مع ــدات أو أج ــزة،
تسلب أو قادرة عل علل التداخل ة االتصاالت الالتلكيةو

41-1

"الرتخـ ــيى" :ك ـ ــل رخص ـ ــة تص ـ ــدرها اهليئ ـ ــة ـ ــا ة ذل ـ ــو رخص ـ ــة
اتصاالت ،رخصة اتتادام الرتددات ،رخصـة الرتقـيم أو رخصـة األج ـزة
واملعدات ،عدا ما يف م من تياق النى خالف ذلوو

42-1

"املرخى لخل" :ال اى الذي حيلل الرتخيى الصادر من اهليئةو

45-1

" خدمـ ــة املالحـ ــة اللحريـ ــة" :خدمـ ــة االتصـ ــال الالتـ ــلكية ال ـ ـ تـ ــويفر
الس ــالمة واملالح ــة وممله ــا م ــن عللي ــات الس ــفن أو الل ــواخر ،كل ــا ق ــد
ت ــلل اي ــا تلــادل االتصــاالت مــن الســفن إىل الســواحل ومــن الســواحل
إىل السفنو

46-1

"التوت ـ ـ " :قيـ ــام اهليئـ ــة بتكليـ ــف احـ ــد مثلي ـ ــا بـ ــإجرا ملاحثـ ــات
ومناق ــات وديــة بــي أوــراف امــالف ب ــدف كيــن م مــن الوصــول إىل
اتفاق مقلول هلمو

41-1

"االمدماج" :لـو أو حصـول أي رـاى أو اكثـر مـن رـاى ،ب ـكل
ملارــر أو مــمل ملارــر ،تــوا بال ــرا أو االجي ــار أليــة ات ـ م أو أصــول،
ب ــالت ليع أو م ــمل  ،ــا ي ــؤدي إىل الس ــي رة أو النف ــوذ ة ي ــع أو أي
جز من أية مؤتسة أو رركة أو منايف أو مورد أو أي راى آخرو

48-1

"خدمــة االتصــاالت املتنقلــة" :خدمــة االتصــاالت الالتــلكية ال ـ تــويفر
االتصاالت بي اج زة الالتلكي احمللولة واآلتي:

(أ ) األج زة اهلاتفية الثابتةو
(ب) األج زة الالتلكية الثابتةو
(ج) احمل ات الف ائيةو
(د ) األج زة الالتلكية احمللولة األخرىو
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49-1

"الس ل الوون للرتددات" :الس ل الذي حيتوي عل كايفة املعلومات
املتعلقة بالرتددات وامللي ة املادة الثلامي من هذ الالئحةو

11-1

" السـ ـ ل ال ــوون لالتص ــاالت" :السـ ـ ل ال ــذي حيت ــوي علـ ـ كايفـ ــة
املعلومــات والقــرارات والرتاخــيى ال ـ تصــدرها اهليئــة واملــلي ة املــادة
الثامية والع رين من هذ الالئحةو

11-1

"الــرقم" :الــرقم أو الرمــز أو أيــة عالمــة أخــرى ال ـ يســتادم ا مقــدم
امدمـ ــة لتقـ ــديم خـ ــدمات االتصـ ــاالت ،ب ـ ــدف التعـ ــرف عل ـ ـ مرايفـ ــق
االتصــاالت للــرب يفيلــا بــي مكـال اإلرتــال واالتــتقلال ،أو تعريــف مــوع
اإلرتال الذي تؤديخل امدمةو

14-1

"ترخيى الرتقيم" :الرتخيى املتعلق باتـتادام األرقـام الـذي تصـدر
اهليئة ويفقا للفصل احلادي ع ر من هذ الالئحةو

11-1

"إمكامية مقل الرقم" أية خدمة تكن لللستادم من خالهلا االحتفاظ
بــةي رقــم حــالي دول م ــقة أو تــردي ة جــودة امدمــة أو تويفرهــا وذلــو
عند تغيمل موقعخل أو التحويل من مقدم خدمة إىل مقدم خدمة آخرو

12-1

"ال ــاى" :ال ـ ــاى ال ليعـ ــي أو املعنـ ــوي وي ــلل ذلـ ــو أيـ ــة ج ـ ــة
حكوميــة أو رــركة مســاهلة ،أو أيــة رــركة ذات مســؤولية

ــدودة أو

ت امنية أو مملها من امواع ال ركات أو أي مؤتسة يفرديةو
15-1

"اهلواتف العلومية" :اهلواتف املتويفرة للعلوم وال يتم يفي ا اتتادام
العلالت املعدمية أو الل اقات الذكية أو ب اقات االئتلال أو الل اقـات
مسلقة الديفع أو أية وتيلة أخرى تتيح اتتادام او

16-1

"رلكة االتصاالت العامة" :رلكة االتصاالت املستادمة لتويفمل خدمات
االتصاالت للعلومو
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11-1

"اة از الالتلكي" :أي ج از أو آلة أو جملوعـة االت تكـن اتـتادام ا
لالتصاالت الالتـلكية ،بغـا النظـر علـا إذا كـال ذلـو االتـتادام ة
خدمات االتصاالت أو امدمات اإلذاعية أو ألية أمراض أخرىو

18-1

"االتصال الالتلكي" :أي إرتال أو بث أو اتتقلال لعالمات أو إرارات أو
رتــائل مكتوبــة أو صــور أو أصــوات أو أيــة إخلاريــة مــن أي مــوع عــن وريــق
املوجات الك رومغناويسية ة ال يف الرتدديو

19-1

"خدمـ ــة االتـ ــتدالل الالتـ ــلكي" :امدمـ ــة ال ـ ـ تسـ ــتادم االتصـ ــال
الالتلكي لتحديد الوضـعية أو السـرعة أو امـوا

األخـرى لألرـيا أو

الظ ــواهر ال ليعي ــة أو للحص ــول علــ معلوم ــات متص ــلة ب ــذ األم ــور،
وذلو بوات ة خوا
21-1

االمت ار لللوجات الالتلكيةو

"تــرخيى اتــتادام الــرتددات" :الرتخــيى الــذي تصــدر اهليئــة ويفقــا
للفصل العارر من هذ الالئحةو

21-1

" األج ــزة احلسات ــة للل ــث الالت ــلكي" :أي أج ــزة أو االت أو مع ــدات،
يتة ر أو تكن ال يتة ر اتتادام ا أو ت غيل ا بسلب اللث الالتلكيو

24-1

" خدمة إرعار تغيمل الرقم " :أيـة وريقـة إلرـعار املتصـلي ،دول مقابـل
مالي ،ا يفيـد بةل رقم املستادم السابق قد تغمل إىل رقم آخرو

21-1

"العرض املرجعي لرب االتصـال اللـين" :يكـول هلـذا املصـ لح املعنـ
املعرف ة املادة احلادية واالربعي من هذ الالئحةو

22-1

"ال رف املسـ ل" :ال ـاى الـذي تـ ل امسـخل مـع اهليئـة للل ـاركة
ة إجرا امام اهليئة ويفقا للقواعد اإلجرائيةو

25-1

"القواعد اإلجرائيـة " :جملوعـة القواعـد اإلجرائيـة لل يئـة الـ تقـوم
اهليئ ــة بإع ــدادها للي ــال إج ــرا ات العل ــل ل ــدي ا ،وتق ــوم بن ــرها حس ــب
أمظلة اهليئةو
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26-1

"مق ــدم امدم ــة" :أي ر ــاى ح ـ ـاصل علـ ـ ت ــرخيى م ــن اهليئ ــة ()1
لتويفمل خدمة اتصاالت للعلوم )4( ،لت غيل رلكة اتصاالت يسـتادم ا
ذلو ال اى أو رـاى آخـر ب ـدف تـويفمل خدمـة االتصـاالت للعلـوم،
أو لإل ني معاو

21-1

"التعريفــة" :املقابــل املــالي ،أو أي تعــويا مــالي أو مــمل مــالي يتقاضــا
مقــدم امدمــة أو يــديفع لــخل ،مظــمل االتــتفادة مــن خــدمات االتصــاالت أو
مرايفق االتصاالتو

28-1

"أج زة االتصاالت" :اة از السلكي والالتلكي ،املعدات احلساتة لللث
الالتلكي ،األج زة واملعدات املسللة للتداخل ،وأي معدات ،ج از ،منـت،،
أداة ،آلــة أو أي رـ آخــر )1( :يكــول متصــال ب ــلكة لالتصــاالت أو ( )4قــد
يؤ ر اتتعلالخل عل اإلمكامية الفنية لتقديم خدمات االتصاالتو

29-1

"مريفق االتصاالت" :أي مريفـق أو ج ـاز أو معـدات أو برمـام ،حاتـب آلـي
أو خدمــة أو أي رـ آخــر يســتادم أو تكــن اتــتادامخل ة االتصــاالت أو
ة أية عللية مرتل ة باالتصاالتو

51-1

"ترخيى االتصاالت" :الرتخيى الفردي أو الرتخيى الفئويو

51-1

"أمظلـة اإلرتـال" :أي مظـام تـلكي أو التـلكي أو أليـاف بصـرية أو مظـم
ك رومغناويسية أو أي مظام يفن م ابخل يتم اتتادامخل ة االتصـاالت
وي ــلل ذل ــو كل ــائن التوزي ــع واالعل ــدة وجم ــاري دي ــد الك ــابالت،
واألبراج والصاريات ومملها من اإلم ا ات ال رورية هلذ الت

54-1

يزاتو

"التســويق االتصــالي" :اتــتادام رــلكة االتصــاالت للدعايــة والرتويــ،
ل را أو التتادام منت ،أو خدمةو

51-1

"رــرو امدمــة" :األحكــام وال ــرو العامــة الـ علـ أتاتـ ا يــويفر
مقــدم امدمــة عــروض خدماتــخل لللســتادمي ،وهــي

ــددة ة و يقــة

يتم إعدادها واملصادقة علي ا وجب الفصل الثامن مـن هـذ الالئحـةو
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و

رد إقرار تلو األحك ـام وال رو من قلل اهليئة ،تصلح باإلضـايفة

إىل هــذ الالئحــة التنفيذيــة والتعريفــة املعتلــدة ،ملزمــة ملقــدم امدمــة
ولللستادمي التابعي لخلو
52-1

"اعتلاد النوعية" :وريقة التةكد من أل األج زة واملعدات املستادمة
ة تقــديم خــدمات االتصــاالت تعلــل ولقــا لللواصــفات الفنيــة امل لقــة
حسب االتتادام األتاتـي هلـا وتتوايفـق مـع رـلكات االتصـاالت املصـر
هلذ األج زة واملعدات االرتلا ب ا أو التعامل مع او

55-1

"تقـ ــديم امدمـ ــة ال ـ ــاملة" :امـ ــدمات احملـ ــددة ة تياتـ ــة امدمـ ــة
ال املةو

56-1

" تقديم خدمة االتتادام ال امل" :امـدمات احملـددة ة تياتـة حـق
االتتادام ال املو

51-1

"مقــدم امدمــة ال ــاملة" :مقــدم امدمــة الــذي نحــخل اهليئــة صــفة
مقدم امدمة ال املةو

58-1

"خ ــة امدمــة ال ــاملة وحــق االتــتادام ال ــامل" :ام ــة املقدمــة
لل يئــة مــن قلــل امل ــغل احلــالي أو أحــد مقــدمي امدمــة أو أي رــاى
آخــر ،تــلي الوتــائل ال ـ عــن وريق ــا تــيقوم امل ــغل احلــالي أو مقــدم
امدم ــة أو أي ر ــاى آخ ــر ،حس ــللا يك ــول احل ــال ،بتوت ــعة امدم ــة
ال املة أو حق االتتادام ال امل ة أي من مناوق املللكةو

59-1

"تياتة امدمة ال املة وحق االتتادام ال امل" :السياتة املعتلدة
م ــن قل ــل ال ــوزارة بن ــا علـ ـ اق ــرتا مق ــدم م ــن اهليئ ــة لت ــويفمل وت ــوير
امدمة ال املة وحق االتتادام ال املو

61-1

"االخرتاق" :هو الدخول ممل امل روع بةي وريقة ،من قلل أي رـاى أو
مق ـ ــدم خدم ـ ــة أو مس ـ ــتادم علـ ـ ـ أي ج ـ ــز م ـ ــن ر ـ ــلكة اتص ـ ــاالت أو
تويات ا ،ألي هدف أو مرض ،توا مـت ،عـن ذلـو ختريـب أو تع يـل
أو مل ينت ،عنخل ري و
-8-

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

61-1

"املارتق" :أي راى أو مقدم خدمـة أو مسـتادم قـام بعلليـة اخـرتاق
ألي تلب من األتلابو

64-1

"مص ــادر االخ ــرتاق" :األم ــاكن واة ــات الـ ـ تك ــن أل حي ــدح من ــا
مقــا
االخــرتاق ،وهــي عل ـ تــليل املثــال ال احلصــر:
االتصـ ــال ب ـ ــلكة االتصـ ــاالت ،اهلواتـ ــف العلوميـ ــة ،مقـ ــاهي االمرتمـ ــم،
وت ـ ــائ ات ـ ــتادام االمرتم ـ ــم املربجم ـ ــة (ب اق ـ ــات ،أق ـ ــرا وأر ـ ــروة
مغن ة أو مملها)و

املادة الثامية:
1-4

حيثلــا ت للــم هــذ الالئحــة أل يــتم أي إجــرا كتابــة ،يفي ــوز ال يــتم
ذلو الكرتومياو

4-4

خــالف مــا ذكــر ة النظــام ،تعتــرب أي ـة و يقــة من ــورة مــن اهليئــة ة
احلاالت التالية:
(أ ) إذا أتيحم للفحى واملراجعة ة مكاتب اهليئةو
(ب) إذا أعلنــم وبصــفة مس ــتلرة للعلــوم ة موقــع اهليئ ــة الرمســي عل ـ
رلكة االمرتممو
(ج) ة احلاالت ال تقررها اهليئة تعترب أي ا أي و يقة من ورة إذا:
-1مت م رها ة اةريدة الرمسيةو
 -4أو مت م ر ملاى هلا ة إحدى الصحف ال توزع عل م اق واتـع
ة املللكةو

1-4

حيثلا ت للم هذ الالئحة إرتال و يقة إىل عنوال الربيد االلكرتومي
الرمســي لل يئــة ،ومل يكــن العنــوال املــذكور ة حالــة الت ــغيل ،يفي ــب
عند ذلو إرتال الو يقة إىل اهليئة مناولةو
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2-4

5-4

حيثلـا اقت ـ السـياق ة هـذ الالئحـة ،يكـول للكللـات الـواردة بصــيغة
املفــرد مف ـ املعن ـ للكلل ـات الــواردة بصــيغة اةلــع وللكللــات الــواردة
بصيغة اةلع مف املعن للكللات الواردة بصيغة املفردو
جيوز لل يئة ،إذا اقت م أمظلت ا السلا بن ـا بعينـخل أو حظـر علـ
راى ما ،أل تصدر قرارا بتعريف األراا ذوي الصلة بال اى ،أو
الكيام ــات ذات الص ــلة والعالق ــة الـ ـ ين ل ــق علي ــا ذل ــو الس ــلا أو
احلظرو

املادة الثالثة:
1-1

جيب عل اهليئة واجملل

واحملايف اختاذ أي إجرا ات مناتـلة وإصـدار

أية لوائح أو قرارات ويفقا ألمظلة اهليئة و ا يسـاعد علـ ت ليـق تلـو
األمظلة وحسن تنفيذهاو
4-1

جيوز لل يئة ،ة مارتت ا لوظائف ا وأدا واجلات ا وجـب أمظلت ـا،
التقريــر ب ـةل أي واقعــة مــن الوقــائع ،ــا ة ذلــو حتديــد مــا إذا كــال
هناك خمالفة ألي من أمظلة اهليئةو

1-1

جيـوز لل يئــة عنــد القيــام بواجلات ــا ويفقــا ألمظلت ــا ،أل ت لــب مــن أي
راى ويفقا لل رو ال تقررها ،يفعل أي ر يكول م لوبا من ذلو
ال ــاى القي ــام ب ــخل أو من ــع ذل ــو ال ــاى م ــن يفع ــل أي رـ ـ يك ــول
ظورا عليخل القيام بخل وجب أي من أمظلة اهليئةو

2-1

جيوز لل يئة أل تلزم أي مقدم خدمـة القيـام بتـويفمل وتركيـب وصـيامة
أي مـ ــن املت للـ ــات واإلمكاميـ ــات الفنيـ ــة أو مملهـ ــا حللايـ ــة املصـ ــلحة
العامةو
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املادة الرابعة:
جيوز للل ل تفويا احملايف أو أي من منسوبي اهليئة ،بةي من اختصاصاتخل ؛ باتتثنا
ما يلي:
(أ )إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغا تراخيى اهلاتف الثابم واةوالو
(ب)اعتلاد اللوائح التنفيذيةو

املادة امامسة:
تزويد اهليئة بالليامات واملعلومات:



 1-5جيـ ــوز لل يئـ ــة أل ت لـ ــب مـ ــن مقـ ــدم امدمـ ــة أو أي رـ ــاى آخـ ــر القيـ ــام
بتزويــدها عل ـ مفقتــخل ،بةي ـة بيامــات أو معلوم ـات تراهــا اهليئــة لت ليــق أي مــن
أمظلت ــا خ ــالل امل ــدة ال ـ حت ــددها اهليئ ــة  ،وذل ــو ب ــةي ر ــكل أو أت ــلوب ت ــرا
اهليئــة ،وبالوتــيلة ال ـ تراهــا مناتــلة ،وي ــلل ذلــو عل ـ تــليل املثــال تــويفمل
أمظلة إلكرتومية أو أج زة وريفية ة املواقـع الـ حتـددها اهليئـة لتلكين ـا مـن
احلصول عل تلو الليامات أو املعلوماتو
 4-5جيب عل امل لوب منخل تقديم بيامات أو معلومات لل يئة ويفقـاً للفقـرة (-5
 )1تزويد اهليئة ب ا ،والتةكد من دقت ا وصحت او

 النص السابق للمادة الخامسة قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  1وتاريخ  1435/1/1هـ:
0ـ 3يجوز للهيئة ان تطلب من مق دم الخدمة القيام بتزويدها على نفقته الخاصة ،بأية معلومات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق
أي من أنظمتها ،وذلك على شكل تقارير دورية ،أو بأي شكل أو أسلوب آخر تحدده الهيئة.
0ـ 2إذا رأت الهيئة أ ن هناك معلومات لدى شخص ما غير مقدم الخدمة تعتبرها ضرورية لتطبيق أي من أنظمتها ،فإنه يجوز
للهيئة مطالبة هذا الشخص أ ن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم هذه المعلومات لها في صورة تقارير دورية ،أو بأي شكل أو أسلوب آخر
تحدده الهيئة ،على أن يخضع ذلك إلجراءات سرية المعلومات الواردة في القواعد اإلجرائية.
0ـ 1مع مراعاة القواعد اإل جرائية المتعلقة بسرية المعلومات ،توفر الهيئة الطالع العموم أي معلومات تم تقديمها إلى الهيئة
في إطار اإلجراءات المنظورة أمامها.
0ـ 1يجوز للهيئة إصدار قرار بالزام أي شخص بتقديم أي معلومات مطلوبة بموجب الفقرتين (0ـ )3و(0ـ )2من هذه المادة.
0ـ 0إذا كان الشخص الملزم بتقديم معلومات وفقا للفقرة (0ـ )1من هذه المادة مرخصا له ،فيجب عليه تقديم المعلومات
المطلوبة خالل أي مدة زمنية محددة في قرار الهيئة .وفي حالة عدم تمكنه من تقديم المعلومات حسبما هو مطلوب ،فيجب عليه القيام
فورا بإ شعار الهيئة بذلك ،وبيان أسباب عدم قدرته على توفير المعلومات ،وإيضاح ما إذا كان هناك بدائل للمعلومات المطلوبة منه.
0ـ 5يجوز للهيئة قبول المعلومات البديلة ،كما يجوز لها االحتفاظ بالحق في أن تطلب من المرخص له تقديم المعلومات
المطلوبة أصال في وقت الحق تحدده الهيئة.
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 1-5مع مراعاة ترية املعلومـات ،جيـوز لل يئـة إوـالع العلـوم علـ أي معلومـات
مت تقدت ا هلاو
املادة السادتة:
يفصل مرايفق االتصاالت:
1-6

إذا رآى احمل ــايف ال هن ــاك خ ــرا ين ــوي علــ ح ــدوح ض ــرر ور ــيو
ل لكة من رلكات االتصاالت أو ل اى من األراا  ،أو أل ترددا مـن
الرتددات جيري اتـتعلالخل باملاالفـة ألي مـن أمظلـة اهليئـة ،أو قرارات ـا
أو الرتخ ــيى ،يفي ــوز لللح ــايف بع ــد إع ــا إر ــعار مس ــلق لل ــاى
املتسـ ــلب ة ال ـ ــرر ،أل يلـ ــزم مقـ ــدم امدمـ ــة بفصـ ــل أي مـ ــن مرايفـ ــق
اتصــاالتخل عــن أي مرايفــق اتصــاالت أخــرى ،وذلــو ة احلــاالت الـ يــرى
يفي ا احملـايف أل هـذا اإلجـرا الزمـ ًا وضـروري ًا ملنـع أي خمالفـة ألي مـن
أمظلة اهليئة أو ألي ترخيى أو قرار صادر وجب هذ الالئحةو

4-6

مــع مراعــاة احكــام الفقــرة (6ــ )1مــن هــذ املــادة ،جيــوز لللحــايف ولــب
تنفيــذ أي يفصــل ملرايفــق االتصــاالت ،ة وقــم

ــدد أو خــالل يفــرتة زمنيــة

معين ــة ،وة حال ــة وج ــود أي ر ــرو تتعل ــق ب ــالتعويا أو خاليف ــخل ،يفإم ــخل
جيـوز لللحـايف أل يقــرر ب ـةم ا اإلجــرا املناتـب وذلــو بصـورة عادلــة
ومناتلةو
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املادة السابعة:
التفتيش وال ل :



 1-1لللحـ ــايف أو مـ ــن ينيلـ ــخل تعـ ــيي أو تكليـ ــف أي رـ ــاى للقيـ ــام بةعلـ ــال
التفتيش ،والدخول ألي مقر أو موقع يتلع لللـرخى لـخل أو يسـتادمخل؛
للتةكد من ت ليق أمظلة وقرارات اهليئة وعدم خمالفت او
 4-1ة حــال ت لــب األمــر تفتــيش أي مقــر أو موقــع آخــر م ـمل مــا أرــمل إليــخل ة
الفقــرة ( ،)1-1وذلــو للتةكــد مــن ت ليــق امظلــة اهليئــة ،يفيــتم ذلــو
بعد التنسيق مع اة ات املاتصة إذا ت لب النظام أو األمر ذلوو
 1-1جيــب كــي املفــتش مــن أدا م امــخل يفــور إبــراز ب اقــة التفتــيش أو خ ــاب
صادر بتسليتخل من صاحب الصالحية باهليئة ،وعدم منعخل أو إعاقتخل من
القيام بةعلال التفتيش ،وة حال مت املنع أو اإلعاقـة؛ يـتم تو يـق ذلـو
من قلل املفتش ة



ر الختاذ اإلجرا ات الالزمةو

النص السابق للمادة (تعيين المفتشين) قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  1وتاريخ  1341/1/1هـ:

5ـ 3يجوز للمحافظ تنفيذا ألحكام أي من أنظمة الهيئة أو قرارات تم اتخاذها تمشيا مع أي من أنظمة الهيئة ،ومع عدم اإلخالل بأنظمة
المملكة ،أن يعين أي شخص كمفتش وأ ن يكلف ذلك الشخص ،وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة إذا تطلب النظام أو األمر
ذلك بدخول أي مقر يستخدمه أحد المرخص لهم أو أي مقر يعتقد المحافظ على نحو معقول بوجود أدلة فيه تتعلق بمخالفة أو خرق
ألنظمة الهيئة أو قراراتها أو شروط الترخيص وكذلك:
أ  -طلب إ براز وفحص والحصول على نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادات أو أية وثائق أخرى مطلوبة طبقا ألنظمة الهيئة.
ب -طلب إبراز وفحص وتفتيش أي أجهزة أو معدات أو أي مرافق وتسهيالت تستخدم في االتصاالت.
ج -تح ّمل المرخص له تكلفة قيام المفتش أو أحـد الخبراء الفنيين المكلفين بتفتيش ومعاينة مرافق االتصاالت وأجهزتها ويشمل ذلك جميع
األجهزة بهدف قياس جودة الخدمة وحساب المقابل المالي لالستخدام أو لتركيب أجهزة القياس الخاصة بالهيئة.
د -تح ّمل مقدم الخدمة لتكاليف المفتش المكلف بمراجعة الملفات والسجالت والبيانات أو أية وثائق أخرى تابعة لمقدم الخدمة وذلك بهدف
اإلشراف الفعال وتنفيذ البنود الخاصة بالتعرفة وتعرفة ربط االتصال البيني وفقا ألنظمة الهيئة.
 2-5يجوز للمفتش الذي يتم تعيينه وفقا للفقرة ( )3-5من هذه المادة ان يتحفظ على األوراق أو السجالت االلكترونية أو أية أغراض
أخرى ،وأخذ نسخة منها إذا رأى ذلك مناسبا ،كما يجوز له طلب تسليم أية سجالت الكترونية ذات صلة وتعد مالئمة كدليل في التحقيق
واإلجراءات الحالية أو المستقبلية.
5ـ 1يجب على جميع األشخاص أ ن يتعاونوا تعاونا تاما مع أي مفتش يباشر مهامه في نطاق التكليف المنصوص عليه في الفقرة ()3-5
من هذه المادة.
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الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

 2-1حيــق لل يئــة القيــام بــالتفتيش ة الوقــم الــذي تــرا مناتــلاً ودول إرــعار
تابقو
 5-1لللفتش ة تليل القيام بةعلال التفتيش اختاذ اإلجـرا ات الالزمـة ،ومـن
ذلو ما يلي:
أ) يفح ـ ــى وتفت ـ ــيش أي أج ـ ــزة أو مع ـ ــدات أو أدوات أو توص ـ ــيالت أو أي
أمظلة وقواعد معلومـات أو بيامـات أو تـ الت أو مرايفـق تسـتادم
ة االتصاالت وتقنية املعلوماتو
ب) احلصول عل أصول أو مسخ من أي ترخيى أو تصريح أو رـ ادات أو
ت الت أو أية و ائق أو معلومات أخرى ي لل ا املفتشو
ج) التحف عل األوراق أو الس الت أو أيـة أج ـزة أو معـدات أو أدوات أو
توص ــيالت ،أو أي ــة أم ــراض أخ ــرى الت ــتادام ا ك ــدليل لثل ــوت
املاالفة ،ويتم ضل

ا وإ لات ا ة

ر خا

بذلوو

د) التصوير باي من الوتائل املتاحة ملا يقع حتـم مظـر املفـتش مـن أدلـة
أو قرائنو
(هـ) اختاذ أي إجرا آخر يرى املفتش مناتلتخل للقيام

ام التفتيشو

 6-1يتحلّل املـرخى لـخل تكلفـة قيـام املفـتش أو أحــد امـربا الفنـيي املكلفـي
بتفتــيش ومعاينــة مرايف ــق االتصــاالت واج زت ــا ،وي ــلل ذلــو

ي ــع

االج زة ب دف قياس جودة امدمة وحساب املقابل املالي لالتتادام أو
لرتكيب اج زة القياس اماصة باهليئةو
 1-1يتحلّل مقدم امدمة تكاليف املفتش املكلف راجعـة امللفـات والسـ الت
والليامـ ــات أو أيـ ــة و ـ ــائق أخـ ــرى تابعـ ــة ملقـ ــدم امدمـ ــة وذلـ ــو ب ـ ــدف
االرراف الفعال والتحقق من تنفيذ أمظلة وقرارات وتوجي ات اهليئةو
 8-1جيب عل

يع األرـاا

أل يتعـاوموا تعاومـاً تامـاً مـع املفتش/املفت ـي

عند ملاررة م ام م ة م ـ ـاق التكلـيف املنص ـو
 )1من هذ املادةو
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عليخل ة الفقرة (-1

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

 9-1ة ح ــال اكت ــاف أي خمالفـ ـة ألمظل ــة اهليئ ــة أو قرارات ـ ـا ي ــتم ض ــل
وا لات ا ة
(أ)

ا

ر مت لناً ما يلي :

مكال وتاريخ ال ل و

( ب ) اتم  /أمسا األراا

القائلي بال ل و

( ج ) اتــم  /أمســا املنســوب إلــي م املاالف ـة أو مــن تثلــخل مــن واقــع
بيامات ا لات ال اصية و
(د)

وصف املاالفة واملالبسات احملي ة ب ا و

(هـ) بيال باملعدات واألج زة واالدوات واألريا ال مت ضل
(و)

او

الوقــائع وأقــوال العــاملي أو املســئولي ة اة ــة املنســوبة إلي ــا
املاالفة وتوقيع م علي ا ،وة حال الـريفا يـتم إ لـات ذلـو ة
احمل رو

(ز)

أي معلومات أو بيامات أخرى يراها القائم بال ل و

 11-1يريف ــع احمل ــر بع ــد ات ــتكلالخل لل

ــة املاتص ــة باهليئ ــة الخت ــاذ ال ــالزم

حيالخلو
 11-1تــتحف اهليئــة علـ األرــيا امل ــلووة إىل حــي اللــم ة املاالفــة أمــام
الل نةو
 14-1ة حال لوت املاالفة بقـرار صـادر مـن الل نـة جيـوز لل يئـة التصـرف ة
االريا
(أ)

ل املاالفة بةي من اإلجرا ات التالية:
بيع ا ة مزاد علن و

( ب ) إتاليف ا من قلل ةنة ال يقل عـدد أع ـائ ا عـن ال ـة مـوظفي
ة اهليئة ويكول ذلو وجب

ر إتالفو

( ج ) إع ائ ـا ألي مــن اة ــات الرمسيــة أو اممليــة املرخصــة حســب
ما ترا اهليئة مناتلاًو
(د)

أي وريقة أخرى تراها اهليئة مناتلةو

- 15 -

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

 11-1جيـ ــوز لل يئـ ــة لتنفيـ ــذ مـ ــا ورد ة الفقـ ــرة السـ ــابقة االتـ ــتعامة باة ـ ــات
الرمسية ذات العالقةو
 12-1تؤول امللالغ املرتتلة عل التصرف لصاحل اهليئةو

املادة الثامنة:
التحقيق:



 1-8يعــي احمل ـايف مــن يــرا ليقــوم بــالتحقيق ة أي أمــر يكــول م روح ـاً أمــام
اهليئــة أو داخ ـالً ضــلن اختصاص ـ ا ويفقــا ألمظلت ــا ،وريفــع تقريــر الي ــا
حولخلو
 4-8يكول لللحقق  /احملققي ،ألمراض إجرا التحقيق ،الصـالحيات املاولـة
لللفتش وجب املادة السابعة من هذ الالئحةو
 1-8علـ

يــع االرــاا

أل يتعــاوموا تعاومـاً تامــا مــع احملقــق  /احملققــي ة

أعلال التحقيقو
 2-8لل يئ ــة االت ــتعامة باة ــة األمني ــة املاتص ــة لت ــتلكن م ــن تنفي ــذ م ــام
التحقيق املنصو

علي ا وجب هذ املادةو

 5-8جيـوز لل يئـة اتـتدعا مـن يعتقـد أل هلـم صـلة بـالتحقيق بال ريقـة الـ
تراهــا اهليئــة ،وة حــال عــدم ح ــور املل ملــغ تقــوم اهليئــة باختــاذ مــا تــرا
مناتلاًو

 النص السابق للمادة(تعين المحققين) قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  1وتاريخ  1435/1/1هـ:
8ـ 3يجوز للمحافظ تعيين أي شخص كمحقق ليقوم بالتحقيق في أي امر يكون مطروحا أمام الهيئة أو داخال ضمن اختصاصها
وفقا ألنظمتها ،ورفع تقرير إليها حوله.
8ـ 2تكون للمحقق ،ألغراض إجراء التحقيق ،الصالحيات المخولة للمفتش بموجب الفقرات (5ـ3ـ " أ " و " ب ") و(5ـ )2من
المادة السادسة من هذه الالئحة.
8ـ 1تطبق القواعد اإلجرائية الخاصة بتصنيف وكشف المعلومات للهيئة بشان أي معلومات تقدم للمحقق أو يتم الحصول عليها
خالل التحقيقات التي يقوم بها.
8ـ 1على جميع األشخاص أ ن يتعاونوا تعاونا تاما مع المحققين المباشرين لمهـامهم ضمن نطـاق التكليف المنصوص عليه
بموجب الفقـرة (8ـ )3من هذه المادة.
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 6-8يكول التحقيق مكتوباً ويـتم مـن خاللـخل مواج ـة املـت م باملاالفـة املنسـوبة
إليخل وإحاوتخل أمخل بصدد حتقيق رمسي ،وتكـن أل يـتم التحقيـق بصـورة
ملاررة أو عرب الربيـد اإللكرتومـي أو مـن خـالل أي وتـيلة تراهـا اهليئـة
مناتلة ،وة أي وقم أو مكال حتدد اهليئةو
 1-8مــع مراعــاة مــا ورد ة الفقــرة الســابقة يكــول التحقيــق ة

ــر م ــتلالً

عل اآلتي:
(أ)

مكال وزمال التحقيقو

(ب)

اتم احملقق وبياماتخلو

(ج)

اتم احملقق معخل وبياماتخل و

(د)

مواج ــة احملقــق معــخل باملاالفــة املنســوبة إليــخل واألدلــة القائلــة
ضد وإتاحة الفرصة لخل للرد عل ما هو منسوب إليخل من وقـائع
وأدلة ات امو

 8-8لللحق ــق أل يل ــدأ حتقيقاتـ ــخل م ــن حي ــث امت ـ ــم التحقيق ــات السـ ــابقة إل
وجدتو
 9-8إذا امتنع من يتم التحقيق معخل عن اإلدال بةقوالخل أو التوقيع علي ا ،يفيتم
إ لات واقعة امتناعخل ة احمل رو
 11-8إذا أدّت متــائ ،التحقيــق إىل لــوت املاالفــة ملــن مســلم إليــخل ،تقــوم اهليئ ـة
باالدعا يفي ا أمام ةنة النظر ة خمالفات مظام االتصاالتو
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املادة التاتعة:
املقابل املالي للرتاخيى وامدمات:
1-9

جيوز لل يئة ويفقا ألمظلت ا حتديد املقابل املالي لقا ما يلي:
(أ ) تقديم خدمات االتصاالت جتارياو
(ب)إصدار وجتديد تراخيى تقديم خدمات االتصاالتو
(ج) إصدار وجتديد تراخيى اتتادام الرتدداتو
(د )إصدار وجتديد تراخيى الرتقيمو
(هـ)إصدار وجتديد تراخيى اتتادام أج زة ومعدات االتصاالتو
(و ) أي أعلال أو خدمات أخرى تقدم ا اهليئة ويفقا ألمظلت او

4-9

جيب عل اهليئة ويفقا لللادتي امامسة والسادتة مـن النظـام الريفـع
إىل الــوزير ب ــةل املقابــل املــالي الــذي يــتم حتصــيلخل لرتاخــيى اهلــاتف
الثـابم واهلـاتف اةـوال،

يـدا للحصول عل موايفقة جملـ

الـوزرا

وذلو بالنسلة للفقـرات (9ـ1ـ أ) و(9ـ1ـ ب) و (9ـ1ـ ج) من هذ املادةو
1-9

جيب عل اهليئة اقـرتا املقابـل املـالي املاصـى ملاتلـف اتـتادامات
ال ــرتددات ويفق ــا للفق ــرة ( 9ـ ـ1ـ ــ ج) م ــن ه ــذ امل ــادة وإحالت ــخل إىل الـ ــوزارة
لللوايفقة عليخل ويفقا لللادة الثالثة من التنظيمو

 2-9عل اهليئة ال حتدد املقـابل املـالي ة الفقرة (9ـ )1مـن هـذ املـادة ،ويفقـا للقواعـد
التالية:
(أ ) جيب أل يراع ة املقابل املالي ال فايفية ،املسـاواة ،وأل يكـول مـربرا
وموضوعيا ومناتلا لنوع امدمة موضوع الرتخيىو
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(ب) جيـ ـب أل يراعـ ـ عن ــد حتدي ــد املقاب ــل امل ــالي احلاج ــة إىل ت ـ ـ يع
املنايفسة وامدمات اإلبداعية واالبتكاريةو
(ج) جيــب أل يعك ـ

املقابــل املــالي احلاجــة ل ــلال االتــتادام األمثــل

لللوارد النادرة مثل ال يف الرتددي والرتقيمو
5-9

علـ اهليئـة أي ـا عنــد حتديـد املقابـل املـالي ويفقــا للفقـرة ( 9ـ 1ـ و) مــن
هذ املادة أل تةخذ ة احلسلال ما يلي:
(أ ) جيــب أل يكــول املقابــل املــالي الــذي حتــدد اهليئــة ،كايفيــا لتغ يــة
التكلف ــة اال

الي ــة ألعلاهل ــا وخ ــدمات ا ،ول ــي

للحص ــول علــ

دخل إضاةو
(ب) جيب أل يكول املقابل املالي لتغ ية تكاليف أعلال وخدمات اهليئة
موزعـا ب ــكل متناتــب بــي مقــدمي امــدمات ويفقــا لألتـ

الـ

حتددها اهليئةو

الفصل الثامي :تراخيى االتصاالت:
املادة العاررة:
أحكام عامة للرتاخيى:
1-11

4-11

ال جيوز ألي راى تقديم خدمات االتصاالت للعلوم ،أو ت غيل رـلكة
اتصاالت ب دف تقديم خدمات اتصاالت للعلوم ،إال بعـد احلصـول علـ
ترخيى من اهليئة وويفقا للرتخيى الذي تصدر اهليئةو
جيب أل تكول الرتاخيى مكتوبـة وأل تكـول متاحـة لالوـالع علي ـا مـن
قلل العلومو
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ويفقا ألمظلة اهليئة تتكول هنالو أربعة أمواع من الرتاخيى:

1-11

(أ ) تراخيى تقديم خدمات االتصاالتو
(ب) تراخيى اتتادام الرتدداتو
(ج) تراخيى الرتقيمو
(د ) تراخيى األج زة واملعداتو
2-11

ة حال ــة إص ــدار أي ت ــرخيى أو جتدي ــد أو تعديل ــخل تق ــوم اهليئ ــة بن ــر
إرعار ة موقع ا الرمسي عل رلكة االمرتمم يوضح للعلـوم املعلومـات
الالزمــة عــن الرتخــيى واملكــال الــذي تكــن م االوــالع يفيــخل عل ـ أحــدح
مساة من الرتخيىو

املادة احلادية ع رة:
أمواع تراخيى االتصاالت:
1-11

جيـ ــوز لل يئـ ــة إصـ ــدار مـ ــوعي مـ ــن الرتاخـ ــيى ويفقـ ــا ألمظلت ـ ــا وهلـ ــا
تراخيى يفردية وتراخيى يفئويةو

4-11

جيــب إصــدار تــراخيى يفرديــة لكــل مــن امــدمات التاليــة ،مــا مل تقــرر
اهليئة خالف ذلو:
(أ ) خدمات اهلاتف الثابمو
(ب) خدمات اهلاتف اةوالو
(ج) ت غيل رلكة اتصاالت عامةو
(د ) خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة لنقل الليامات داخليا ودولياو
(هـ) أية أمواع أخرى من امدمات ال تقرر اهليئة ام ا تت لب ترخيصا
يفردياو
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1-11

تقــوم اهليئــة بإصــدار الرتاخــيى لتقــديم خــدمات االتصــاالت اماصــة
باهلــاتف الثابــم واهلــاتف اةــوال بعــد احلصــول عل ـ موايفقــة جمل ـ
الوزرا ويفقا لللادة امامسة من النظامو

2-11

يــتم إصــدار الرتاخــيى الفئويــة لــتلكي أكثــر مــن مقــدم خدمــة مــن
مف الفئـة مـن تقـديم خـدمات اتصـاالت أو ت ـغيل رـلكات االتصـاالت،
باتتثنا ما ورد بالفقرة (11ـ )4من هـذ املـادة وخت ـع هـذ الرتاخـيى
للقواعد التالية:
(أ ) جيــب أل تت ــلن الرتاخــيى الفئويــة رــرووا متلا لــة لللــرخى
هلم بتقديم ذات امدمةو
(ب) ملدئيا يوجد موعال من الرتاخيى الفئوية ،وهي النوع
(أ) والنوع (ب) املذكورين ة الفقرة (11ـ )5و(11ـ )6من هذ املادةو
(ج)جيوز لل يئة إضايفة أمواع أخرى من هذ الرتاخيىو
(د ) عند إصدار الرتاخيى الفئوية من النوع (أ) جيوز لل يئة أل:
 -1حتدد عدد املرخى هلم بتقديم هذ امدمةو
 -4ت ع ررو تنايف
اهليئةو

أو تةهيل وإجرا ات ترخيى تنس م مع أمظلـة

(هـ) ال جيوز لل يئة عند إصدار تراخيى يفئوية من النوع(ب) أل:
-1حتدد عدد املرخى هلم بتقديم هذا النوع من امدمةو
-4ت لق ررو تنايف

أو تةهيـل وإجـرا ات تـرخيى أخـرى ،وإيـا يـتم إصـدار

الرتخــيى بعــد تقــديم يــوذج تس ـ يل لل يئــة يوضــح االتــم
والعنـ ــوال واملعلومـ ــات األتاتـ ــية عـ ــن امدمـ ــة ال ـ ـ تـ ــيقوم
املرخى هلم بتقدت او

- 21 -

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

(و) جيــب أل تت ــلن الرتاخــيى الفئويــة رــروا يــنى عل ـ وجــوب
قيام كل مرخى لخل ة هذ الفئة بتقـديم ولـب للتسـ يل لـدى
اهليئة خالل مدة ال تقل عن ( )11ال ي يوما قلل اللد بتقـديم
خدمات ــخل ،ي ــث يت ــلن ول ــب التسـ ـ يل ات ــم مق ــدم امدم ــة
وعنوام ــخل ووص ــفا للادم ــة الـ ـ تـ ـيقوم بتق ــدت ا وممله ــا م ــن
املعلومات األتاتية احملددة ة الرتخيىو
(ز) جيـ ــوز لل يئـ ــة تعليـ ــق أو إلغـ ــا أي تس ـ ـ يل خيـ ــالف رـ ــرو أي
ترخيى يفئوي ،ويتم مثل هذا التعليق أو اإللغـا يفقـ بعـد قيـام
اهليئة بإع ا م لة ملقدم امدمة ال تقل عن ( )15مخســة ع ــر
يوما إلزالة املاالفة وتصحيح الوضعو

(ك) قلل إصدار أي ترخيى يفئوي جيوز لل يئة:
-1

م ــر مســودة الرتخــيى الفئــوي املقرتحــة مت ــلنة ال ــرو
امل لوب ـ ــة لتق ـ ــديم خ ـ ــدمات االتص ـ ــاالت أو ت ـ ــغيل ر ـ ــلكات
االتصاالت من قلل املرخى هلم ة هذ الفئةو

-4

ات ــت الع رأي ومالحظ ــات العل ــوم علـ ـ الرتخ ــيى الفئ ــوي
املقرت و

-1

إصدار وم ر الرتخيى الفئوي آخذة باالعتلـار أيـة مالحظـات
تتلقاهاو

5-11

ت صدر اهليئـة تـراخيى يفئويـة مـن مـوع (أ) لتقـديم امـدمات التاليـة أو
ت غيل رلكات اتصاالت لتقدت ا ،ما مل تقرر خالف ذلو:
(أ ) إعادة بيع خدمات اهلاتف الثابم الداخلي والدوليو
(ب) خدمــات االتصاالت عرب االقلار االصـ ناعية باتـتادام
املتناهية الصغر (ة تات)و
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(ج) خدمات اهلواتف العلوميةو
(د ) خدمات الندا اآلليو
(هـ) خدمات ال لكة املؤقتةو
(و ) أي ــة خدم ــة أو ر ــلكة اتص ــاالت أخ ــرى تق ــرر اهليئ ــة ع ــدم حاجت ــا
لرتخيى يفردي أو أي موع آخر من الرتاخيى الفئويةو

6-11

تصدر اهليئة تـراخيى يفئويـة مـن مـوع (ب) لتقـديم امـدمات التاليـة أو
ت غيل رلكات اتصاالت لتقدت ا ،ما مل تقرر خالف ذلو:
(أ ) تقديم خدمات االمرتممو
(ب) خدمات القيلة امل ايفة لل لكةو
(ج) خدمات االتصاالت ال اصية املتنقلة عرب االقلار االص ناعيةو
(د ) كلائن االتصاالت العامةو
(هـ) أية خدمة أو رلكة اتصاالت أخـرى تقـرر اهليئـة إدراج ـا ضـلن هـذ
الفئة من موع (ب)و

1-11

جيـوز ملقــدمي امـدمات احلصــول علـ أكثـر مــن تـرخيى ألكثــر مــن
خدمةو

8-11

جي ــب علـ ـ اهليئ ــة معاة ــة

ي ــع األم ــور املتعلق ــة بتع ــديل وجتدي ــد

وتعليق وإم ا وإلغا أو التنازل عن الرتاخيى الفئوية وتسـ يل ا ويفقـا
هلذ الالئحة والقواعد اإلجرائيةو
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املادة الثامية ع رة:
ررو منح الرتاخيى الفردية:
1-14

جي ــوز لل يئ ــة أل تف ــرض ر ــرووا علـ ـ الرتاخ ــيى الفردي ــة لتحقي ــق
أهداف النظام ،وال تت لن دول حصر االمور التالية:
(أ ) م اق امدماتو
(ب) معايمل جودة امدمةو
(ج) أحكام وررو حق احلصريةو
(د ) مت للات امت ار ال لكة أو امدمةو
(هـ) االلتزامات اإلضايفية املتعلقة بامدمةو
(و ) القيود عل امللكية ة حصى مقدمي امدمات اآلخرينو
(ز ) ررو

ددة ة التعريفة إضايفة إىل ما ورد ة هذ الالئحةو

( ) مت للات تقديم املعلومات من املرخى لخل إىل اهليئةو
( ) مت للات التعاول مع اهليئة مللارتة واجلات ا ويفقا ألمظلت او
(ي ) مس ــتوى الفص ــل ب ــي خ ــدمات االتص ــاالت لألم ــراض احملات ــلية
والتنظيلية حسللا تقرر اهليئةو
(ك) مت لل ـ ــات إص ـ ــدار الف ـ ــواتمل ،وخ ـ ــدمات االت ـ ــتعالمات وخ ـ ــدمات
ال وارئو
4-14

تكـول للرتاخـيى الفرديــة املتعلقـة بـنف

امدمــة ذات ال ـرو مــا مل

تك ـ ن هنــاك ظــروف موضــوعية خمتلفــة تــربر ت ليــق رــرو خمتلفــة
ب ةم او
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جي ــوز لل يئ ــة إص ــدار ت ــراخيى يفردي ــة مل ــدة ال تزي ــد ع ــن ( )45مخس ــة

1-14

وع رين عاماو
جيــوز لل يئــة إصــدار قــرارات ت لــب مــن مقــدم خدمــة أو أكثــر ،إيــداع

2-14

خ ــة خاصــة بتقــديم خــدمات االتصــاالت ة حــاالت الكــوارح وال ــوارئ
وذلو لللوايفقة علي ا من اهليئةو

املادة الثالثة ع رة:
إجرا ات ومعايمل الرتاخيى:
1-11

جيب عل اهليئة أل تةخذ بعي االعتلار االهـداف واألمـراض الـواردة ة
املادة الثالثة من النظام ب ةل إصدار الرتاخيى ووضع رروو او

4-11

جيب عل كل والب ترخيى يفردي ،كحد أدمـ  ،أل يقـدم إىل اهليئـة
املعلومات املذكورة أدما :
(أ ) امسخل وعنوامخل وعناوينخل األخرىو
(ب) وصـ ــف ًا ـ ــددًا لنـ ــوع امدمـ ــة ال ـ ـ يرمـ ــب ة تقـ ــدت ا واملن قـ ــة
اةغرايفية ال تت لل ا هذ امدمةو
(ج) وصـ ــف ًا ـ ــددًا لل ـ ــلكة وأمظلـ ــة اإلرتـ ــال ال ـ ـ يرمـ ــب ة إم ـ ــائ ا
ال زمني ًا للتنفيذ وموعد اللد ة ت ـغيل وامت ـار
وت غيل ا وجدو ً
ال لكةو
(د ) أدلة تثلم تع املتقـدم بالقـدرة املاليـة علـ تـويفمل امـدمات وتنفيـذ
ال لكة املقرتحةو
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(هـ) أدلة تثلم خربتخل وقدرتخل الفنية أو إمكامية احلصول علي ا وامربات
الالزم ــة لت ــويفمل امـ ـدمات وتنفي ــذ ال ــلكة املقرتح ــة أو أمكامي ــة
احلصول علي او
1-11

جيــوز لل يئــة مــن وقــم إىل آخ ـر أل تن ــر معلومــات تتعلــق بــاإلجرا ات
امل لوبــة ل للــات الرتاخــيى الفرديــة ،وجيــب أل تــويفر تلــو املعلومــات
واإلجرا ات األمور التالية:
(أ ) معلومـ ــات كايفيـ ــة حـ ــول الرتاخـ ــيى املقرتحـ ــة لـ ــتلكي اة ـ ــات
ال اللة من تقديم وللات متكاملةو
(ب) وقت ـا كايفيــا بــي تــاريخ الن ــر والتــاريخ احملــدد لتقــديم ال لل ــات
لتلكي اة ات ال اللة من تقديم وللات متكاملةو
(ج) درج ــة الت ــاور املنات ــلة الـ ـ تقرره ــا اهليئ ــة بن ــا علـ ـ تق ــديرها
ألهلية الرتخيىو
(د )كايفة معايمل الرتخـيى واملـدة الزمنيـة الـ حتتاج ـا اهليئـة الختـاذ
قرار يتعلق ب لب احلصول عل الرتخيىو
(هـ)أي معايمل موضوعية أخرى حتددها اهليئة حسللا ترا مناتلاو

2-11

جيوز لل يئة أل تن ر املعلومات املقدمة هلا ويفقا هلذ املادةو

5-11

جيــب عل ـ اهليئــة ،بنــا عل ـ ولــب مــن والــب الرتخــيى الفــردي ،أل
تزود بةتلاب ريفا الرتخيى ،أو أتلاب ريف ا لقلول التس يل ضلن
الرتخيى الفئويو
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املادة الرابعة ع رة:
الرتخيى ة حالة مدرة املوارد:
1-12

جيـ ــوز لل يئـ ــة حتديـ ــد عـ ــدد الرتاخـ ــيى الفرديـ ــة الصـ ــادرة ة تـ ــوق
االتصاالت ة احلاالت التالية:
(أ ) أ نــا الفــرتة االمتقاليــة حنــو املنايفســة ب ــدف تنظــيم وت ــوير النلــو
السريع لذلو النوع من رلكات أو خدمات االتصاالتو
(ب) عدم تويفر ترددات كايفيةو

4-12

جيــوز لل يئــة ،ة حالــة وجــود عــدد ــدود مــن الرتاخــيى ويفقــا هلــذ
املادة ،اختيار إجرا ات منح الرتاخيى بنـا علـ مـوع خدمـة االتصـاالت
أو رلكة االتصاالت موضوع الرتخيى ،ولل يئة أل ختتـار احـدى ال ـرق
التالية:
(أ ) تقييم مقارمة ولقا لللادة امامسة ع رة من هذ الالئحةو
(ب) إجرا مزايدة ولقا لللادة السادتة ع رة من هذ الالئحةو

(ج)
1-12

أية وريقة أخرى تراها اهليئة مالئلة وعادلة ة تلو الظروفو
تقوم اهليئة بن ر قرارها حول اختيارها ألحدى ال رق املناتلة الـواردة
ة الفق ــرة ( 12ـ ـ )4م ــن هـ ــذ امل ــادة وأي ــة قواعـ ــد تراه ــا منات ــلة إلم ـ ــا
إجرا ات الرتخيىو

5-12

ة حال حتديد اهليئة لعدد الرتاخيى ال يتم منح ا ،جيب أل يكول
إجرا منح هذ الرتاخيى ،موضوعيا وممل ييزيا ويتسم بال فايفيةو
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املادة امامسة ع رة:
عللية التقييم املقارل:
1-15

عند القيـام بـإجرا املقارمـة ،تقـوم اهليئـة باختيـار املتقـدم األيف ـل بنـا
علـ ــ قدرت ـ ــخل املالي ـ ــة والفني ـ ــة وقدرت ـ ــخل علـ ــ تللي ـ ــة حاج ـ ــات وولل ـ ــات
املستادمي ل لكة االتصاالت أو خدمات االتصاالتو

4-15

تقـوم اهليئــة بـإجرا علليــة تةهيـل مســلق لتحديـد اة ــات الـ تكــن
هلــا تقــديم ولــب احلصــول عل ـ تــرخيى ،وذلــو بــةل ت لــب مــن كــل
ج ة واللخل تقديم ما يلي:
(أ ) أدل ــة تثل ــم ت ــع املتق ــدم بالق ــدرة املالي ــة علـ ـ تق ــديم ام ــدمات
وتنفيذ ال لكة املقرتحةو
(ب) أدلـ ــة تثلـ ــم خربتـ ــخل وقدرتـ ــخل الفنيـ ــة أو إمكاميـ ــة احلصـ ــول علي ـ ــا
وامربات الالزمة لتقديم امدمات وتنفيذ ال لكة املقرتحةو

1-15

جيــب عل ـ اهليئــة خــالل يفــرتة إجــرا ات التةهيــل املســلق دعــوة اة ــات
ال ـاللة الـ

قـدورها تقــديم األدلـة امل لوبـة وجـب الفق ــرة ( 15ـ)4

من هـذ املـادة ،لتقـديم ال للـات بال ـكل وامل ـلول الـذي يكـول مرضـيا
لل يئــة ،وجيــب أل حتتــوي ال للــات عل ـ املعلومــات احملــددة ة الفقــرة
(11ـ )4من هذ الالئحة وأية معلومات أخرى تقوم اهليئة ب لل او
2-15

تقــوم اهليئــة بوضــع إجــرا ات التقيــيم املقــارل للعــروض ،علـ أل ت ــلل
اإلجرا ات امللينة ة الفقـرة ( 15ـ )1مـن هـذ املـادةو ويـتم تقيـيم مقـدمي
وللات امدمة بنا عل معايمل موضوعية حتددها اهليئةو

5-15

جيوز لل يئة م ر املعلومات املقدمة هلا ويفقا هلذ املادةو
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املادة السادتة ع رة:
إجرا ات املزايدة:
تقــوم اهليئــة قلــل عقــد مزايــدة متعلقــة برخصــة مدمــة مــن خــدمات

1-16

االتص ــاالت ،بتةهي ــل مس ــلق لألر ــاا

ال ــذين يريـ ــدول امل ــاركة ة

املزايدة ،وذلو بةل ت لب من كل ج ة واللة تقديم ما يلي:
(أ ) أدلة تثلم تع املتقدم بالقدرة املالية عل تقـديم امـدمات وتنفيـذ
ال لكة املقرتحةو
(ب) أدلـ ــة تثلـ ــم قدرتـ ــخل الفنيـ ــة أو إمكاميـ ــة احلصـ ــول علي ـ ــا وامـ ــربات
الالزمة لتقديم امدمات وتنفيذ ال لكة املقرتحةو
4-16

تقــوم اهليئــة بــدعوة تلــو اة ــات ال اللــة واملؤهلــة الـ قــدمم األدلــة
امل لوبة وجـب الفقـرة ( 16ـ )1مـن هـذ املـادة بال ـكل وامل ـلول الـذي
يك ــول مرض ــيا لل يئ ــة ،للل ــاركة ة املزاي ــدة ،وجي ــوز لل يئ ــة أل ت ــع
إجرا ات املزايدة وررو التاهيل وإصدارها بقرار يتم م ر و

املادة السابعة ع رة:
تراخيى اتتادام الرتددات:
1-11

ة حال ــة التق ــدم مل ــنح أو جتدي ــد ت ــرخيى اتص ــاالت يت ل ــب ات ــتادام
ت ــرددات لتق ـ ـديم خدم ـ ـات اتصـ ـ ـاالت أو ت ــغيل ر ــلكة اتص ــاالت ،يفعلـ ـ
املتقدم تقديم ولب إصدار أو جتديد ترخيى التتادام الرتددات الـ
حيتاج ا ،وتقوم اهليئة بإم ا إجرا ات ال للي ة مف

4-11

الوقمو

جيب عل اهليئة عدم ريفا منح أو جتديد ترخيى اتتادام الـرتددات
ملقدم ال لـب املوضـح ة الفقـرة ( 11ـ )1مـن هـذ املـادة مـا مل يكـن لـدي ا
تلب مقنع من بي األتلاب التالية:
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(أ ) عدم تويفر الرتدداتو
(ب) تف ــادي حصـ ــول تـ ــداخل ضـ ــار م ــع خـ ــدمات االتصـ ــاالت األخـ ـرى
املقدمة من قلل أي مقدم خدمة آخرو
(ج) إذا كال إصدار ترخيى اتتادام الـرتددات يتعـارض مـع أي مـن
أمظلة اهليئةو
(د ) ة حالة عدم منح أو جتديد ترخيى االتصاالت الذي يرتل بـخل
ترخيى اتتادام الرتدداتو
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املادة الثامنة ع رة:
خدمات اهلاتف الثابم واهلاتف اةوال:
1-18

تن ل ــق ه ــذ امل ــادة علـ ـ أي ت ــرخيى يف ــردي لتق ــديم خ ــدمات اهل ــاتف
الثابم واهلاتف اةوالو

4-18

جي ــب احلص ــول علـ ـ موايفق ــة اجمللـ ـ

مس ــلقا علـ ـ أي تن ــازل ع ــن أي

تــرخيى يفــردي لتقــديم خــدمات اهلــاتف الثابــم واهلــاتف اةــوال ويــتم
1-18

م ر قرار اجملل

خالل ( )91تسعول يوما من تقديم كامل ال لبو

جي ــوز للل لـ ـ

تع ــديل أي ت ــرخيى يف ــردي لتق ــديم خ ــدمات اهل ــاتف

الثابم واهلاتف اةوال ة أي من احلاالت التالية:
(أ ) إذا تقدم املرخى لخل ب لب ب ذا ال ةلو
(ب) إذا حص ـ ــلم أي ـ ــة تغ ـ ــيملات أو تع ـ ــديالت ة االتفاقي ـ ــات الدولي ـ ــة أو
اإلقليليـ ــة والتوصـ ــيات الدوليـ ــة املعتلـ ــدة ،أو ة أمظلـ ــة ولـ ــوائح
املللكة ال تت لب مثل هذا التعديلو
(ج) إذا كــال التعــديل ضــروريا لتحقيــق أهــداف وأمــراض املــادة الثالثــة
من النظامو
2-18

جي ــوز للل لــ

جتدي ــد أي ت ــرخيى يف ــردي لتق ــديم خ ــدمات اهل ــاتف

الثابم واهلاتف اةوال ويفقا ألمظلـة اهليئـة وهـذ الالئحـة وجيـب علـ
مقدم امدمة تقديم ولب لت ديد ترخيصخل قلل امت ائخل بفرتة كايفية
ويفقا ملا ينى عليخل الرتخيىو
5-18

جيوز للل ل

عدم جتديد الرتخيى الفردي لتقـديم خـدمات اهلـاتف

الثابـم واهلــاتف اةــوال أو تعديلــخل أو تعليقــخل أو إلغائــخل لألتـلاب التاليــة
عل تليل املثال ال احلصر:
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(أ ) تكرار خمالفة رر أتاتي ة الرتخيىو
(ب) عدم تسديد املقابل املالي للرتخـيى ،أو أي مقابـل مـالي آخـر
واجب التسديد لل يئةو
(ج) تكرار اإلخفاق ة ت ليق القرارات ال تصدرها اهليئةو
(د ) عدم مزاولة العلل بالرتخيى خالل تنة من تاريخ منحخلو
(هـ) القيام بةعلال تتعارض مع املصلحة العامةو
(و ) إيفالس املرخى لخل ،أو حلخل أو تصفيتخلو
(ز ) التنازل عن الرتخيى دول موايفقة اهليئةو
6-18

تقوم اهليئة قلل تعديل أو جتديد أو تعليق أو إلغا أي ترخيى بإرـعار
مقدم امدمة املرخى لخل ،كتابيا ،بنيت ـا اختـاذ هـذا اإلجـرا  ،علـ أل
يت لن اإلرعار ما يلي:
(أ ) إع ــا مقــدم امدمــة الوقــم الكــاة البــدا مالحظاتــخل علـ
اإلجرا ذو الصلةو
(ب) حتديــد اإلجــرا ات ال ـ تــتقوم ب ــا اهليئــة عنــد مظرهــا ة
املوضوع املعنو
(ج) اتت الع رأي ومالحظات األوراف املعنية األخرىو

1-18

ة حال ــة قي ــام اجمللـ ـ

بتع ــديل أو تعلي ــق أو إلغ ــا الرتخ ــيى أو ع ــدم

جتديد أي ترخيى ،يتوجب عل اجمللـ

إع ـا مقـدم امدمـة الوقـم

الكاة للتقيد بالقرار وتتاذ اهليئة الرتتيلات الالزمـة ل ـلال اتـتلرار
تقديم امدمات لللستادميو
8-18

جي ــوز لل يئ ــة إص ــدار ق ــرار ب ــال أي إج ــرا ات أخ ــرى لتع ــديل وجتدي ــد
وتعليق أو إلغا أي ترخيىو
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9-18

خي ع أي قـرار يصـدر مـن اجمللـ

لتعـديل أو جتديـد أو تعليـق أو إلغـا

أي ت ــرخيى يف ــردي لتق ــديم خ ــدمات اهل ــاتف الثاب ــم واهل ــاتف اة ــوال
العتلاد الوزيرو
11- 18

لل يئ ــة ايق ــاف بع ــا خ ــدمات امل ــغل ة حال ــة خمالفت ــخل ألي ر ــر م ــن
رـ ــرو الرتخـ ــيى اىل حـ ــي صـ ــدور قـ ــرار مـ ــن الل نـ ــة ،وت ـ ــلل هـ ــذ
امدمات:
(أ)

خدمة االتصاالت الصوتية الثابتة و املتنقلةو

( ب ) خدمات اتصاالت املع يات الثابتة واملتنقلةو
( ج ) امدمات األخـرى ذات العالقـة مثـل الرتـائل النصـية القصـملة،
والربيد الصوتي  ،وخـدمات الوتـائ املتعددة(خـدمات املكاملـات
املرئيـ ــة وخـ ــدمات النقـ ــل املرئـ ــي) وكـ ــذلو خـ ــدمات القيلـ ــة
امل ــايفة ال ـ يقــدم ا املــرخى لــخل بنــا عل ـ رملــة م ــرتكيخل،
وأي خدمات أخرىو
 11-18تقـ ــوم اهليئـ ــة قلـ ــل اختـ ــاذ قرارهـ ــا بإيقـ ــاف أي مـ ــن امـ ــدمات الـ ــواردة ة
الفقرة( )11-18باآلتي:
(أ)

إخ ار امل غل كتابيا بةم ا بصدد وقف امدمة /امدماتو

( ب ) منحـ ــخل م لـ ــة مناتـ ــلة – ويفق ـ ـ ًا لتقـ ــديرها -ملعاةـ ــة املاالفـ ــة
املوض ــحة م ــن اهليئ ــة ،وجي ــب علي ــخل إجاب ــة اهليئ ــة كتابي ــا ــا
اختذ ملعاةة املاالفة خالل املدة ال حتددها اهليئةو
 14-18ة حال اتتلرار املاالفة يفلل يئة وقف خدمات أخرىو
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املادة التاتعة ع رة:
الرتاخيى الفردية األخرى:
1-19

تن ل ــق ه ــذ امل ــادة علـ ـ أي ت ــرخيى يف ــردي ع ــدا الرتخ ــيى الف ــردي
اما

4-19

بتقديم خدمات اهلاتف الثابم واهلاتف اةوالو

جيـ ــب احلصـ ــول عل ــ موايفقـ ــة اجملل ــ
ترخيى ،ويتم م ر قرار اجملل

مسـ ــلقا عل ــ التنـ ــازل عـ ــن أي

ب ال التنـازل خـالل ( )91تسـعول يومـا

مــن تق ـديم كامــل ال لــب ،وتــنى القواعــد اإلجرائيــة عل ـ اإلجــرا ات
اماصة بال للاتو
1-19

جيوز للل ل

تعديل أي ترخيى ة أي من احلاالت التالية:

(أ ) إذا تقدم املرخى لخل ب لب ب ذا ال ةلو
(ب) إذا حص ـ ــلم أي ـ ــة تغ ـ ــيملات أو تع ـ ــديالت ة االتفاقي ـ ــات الدولي ـ ــة
واالقليليــة ،أو التوصــيات الدوليــة املعتلــدة ،أو ة أمظلــة ولــوائح
املللكة وال تت لب إجرا مثل هذا التعديلو
(ج)إذا كال التعديل ضروريا لتحقيق أهداف وأمراض املادة الثالثة من
النظامو
2-19

جيــوز للل ل ـ

جتديــد الرتخــيى ويفقــا ألمظلــة اهليئــة وعل ـ مقــدم

امدمة تقديم ولب إىل اهليئـة لت ديـد الرتخـيى قلـل امت ائـخل بفـرتة
كايفية ويفقا ملا ينى عليخل الرتخيىو
5-19

جيــوز للل ل ـ

عــدم جتديــد الرتخــيى أو تعديلــخل أو تعليقــخل أو الغائــخل

لألتلاب التالية عل تليل املثال ال احلصر:
(أ ) تكرار خمالفة رر أتاتي ة الرتخيىو
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(ب) عدم تسديد املقابل املالي للرتخيى ،أو أي مقابل مالي آخـر واجـب
التسديد لل يئةو
(ج) تكرار اإلخفاق ة ت ليق القرارات ال تصدرها اهليئةو
(د ) عدم مزاولة العلل بالرتخيى خالل تنة من تاريخ منحخلو
(هـ) القيام بةعلال تتعارض مع املصلحة العامةو
(و ) إيفالس املرخى لخل ،أو حلخل أو تصفيتخلو
(ز ) التنازل عن الرتخيى بدول موايفقة اهليئةو
6-19

تقوم اهليئة قلل تعديل أو جتديد أو تعليق أو إلغا أي ترخيى بارـعار
مقدم امدمة املرخى لخل ،كتابيا ،بنيت ا اختاذ هذا اإلجـرا  ،وعلـ أل
يت لن اإلرعار ما يلي:
(أ ) إع ا مقدم امدمة الوقم الكـاة إلبـدا مالحظاتـخل علـ اإلجـرا
ذي الصلةو
(ب) حتديــد اإلجــرا ات ال ـ تــتقوم ب ــا اهليئــة عنــد مظرهــا ة املوضــوع
املعنو
(ج) اتت الع رأي ومالحظات األوراف املعنية األخرىو

1-19

ة حالة قيام اجملل

بتعديل أو تعليق أو إلغا تـرخيى أو عـدم جتديـد

أي ترخيى ،يتوجـب علـ اجمللـ

إع ـا مقـدم امدمـة الوقـم الكـاة

للتقيد بالقرار ،وتتاذ اهليئة الرتتيلات الالزمة ل لال اتتلرار تقديم
امدمات لللستادميو
8-19

جيوز لل يئة إصـدار قـرار ب ـةل أي إجـرا ات أخـرى لتعـديل أو جتديـد أو
تعليق أو إلغا أي ترخيىو
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املادة الع رول:
الرتاخيى الفئوية:
1-41

جي ــوز لل يئ ــة إص ــدار ت ــراخيى يفئوي ــة مل ــدة ال تزي ــد ع ــن ( )45مخس ــة
وع رول تنةو

4-41

جي ــوز لل يئ ــة مراجع ــة بن ــود ور ــرو أي ــة ت ــراخيى يفئوي ــة ة أي وق ــم،
وتقوم راجعة بنـود وررو كل ترخيى يفئوي خالل مدة ( )5مخـ
تنوات من تاريخ إصدار الرتخيىو

1-41

ة حالة إجرا أية مراجعة ويفقا للفقرة (41ـ )4من هذ املادة ،جيب عل
اهليئ ـ ــة إب ـ ــالمل ذل ـ ــو إىل امل ـ ــرخى هل ـ ــم واملسـ ـ ـ لي خ ي ـ ــا وج ـ ــب
الرتخيى الفئوي اةاري مراجعت مو

2-41

جي ــوز لل يئ ــة تع ــديل أو إلغ ــا أي ت ــرخيى يفئ ــوي ة أي م ــن احل ــاالت
التالية:

(أ ) إذا تقدم املرخى لخل ب لب ب ذا ال ةلو
(ب) إذا حص ــلم أي ــة تغ ــيملات أو تع ـديالت ة االتفاقي ــات الدولي ــة واإلقليلي ــة ،أو
التوصــيات الدوليــة املعتلــدة ،أو ة أمظلــة ولــوائح املللكــة وال ـ
تت لب إجرا مثل هذا التعديل أو اإللغا و
(ج) إذا كال التعـديل أو اإللغـا ضـروريا لتحقيـق أهـداف وأمـراض املـادة الثالثـة
من النظامو
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5-41

تقوم اهليئة قلل تعديل أو إلغا أي ترخيى ويفقا هلذ املادة تقوم اهليئة
بإرعار مقدم امدمة املرخى لخل ،كتابيـا ،بنيت ـا إلختـاذ هـذا اإلجـرا
عل ال يت لن االرعار ما يلي:

(أ ) إع ــا مق ــدم امدم ــة الوق ــم الك ــاة إلب ــدا مالحظات ــخل علــ اإلج ــرا ذي
الصلةو
(ب) حتديد اإلجرا ات ال تتقوم ب ا اهليئة عند مظرها ة املوضوع املعنو
(ج) اتت الع رأي ومالحظات األوراف املعنية األخرىو
6-41

ة حالة قيام اهليئة بتعديل أو إلغا أي ترخيى يفئوي ويفقا هلـذ املـادة،
تقـ ــوم اهليئـ ــة بإع ـ ــا األوـ ــراف املـ ــرخى هلـ ــا الوقـ ــم الكـ ــاة للتقيـ ــد
بالتعديل أو اإللغا و

1-41

جيوز لل يئة مراجعة أي ترخيى يفئوي ويفقا ألمظلت ا وة حالة النظر
ة جتديــد أي تــرخيى ويفقــا هلــذ املــادة تقــوم اهليئــة بن ــر بــالمل حيــدد
اإلجــرا ات،

يــث يع ــي الــلالمل األوــراف املــرخى هلــا الوقــم الكــاة

إلعداد مالحظات م ،وجيوز لل يئة أل تست لع رأي العلوم ب ذا ال ةلو
8-41

ة حالــة إلغــا أي تــرخيى يفئــوي أو ع ــدم جتديــد  ،جيــب عل ـ اهليئ ــة
ضلال اتتلرار امدمة لللستادمي بال رو ال تراها مناتلةو

9-41

جيوز لل يئة إصدار قـرار ب ـةل أي إجـرا ات أخـرى لت ديـد أو تعـديل أو
إلغا أي ترخيىو
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املادة احلادية والع رول:
تس يل الرتاخيى الفئوية:
1-41

جيــوز لل يئــة إلغــا تس ـ يل أي تــرخيى يفئــوي لألتــلاب التاليــة عل ـ
تليل املثال ال احلصر:

(أ ) تكرار خمالفة رر أتاتي من ررو الرتخيىو
(ب) عدم تسديد املقابل املالي للرتخيى ،أو أي مقابل مالي آخر واجب التسديد
لل يئةو
(ج) تكرار اإلخفاق ة ت ليق القرارات ال تصدرها اهليئةو
(د ) عدم مزاولة العلل بالرتخيى خالل مدة تنة من تاريخ منحخلو
(هـ) القيام بةعلال تتعارض مع املصلحة العامةو
(و ) إيفالس املرخى لخل أو حلمخل أو تصفيتخلو
(ز ) التنازل عن الرتخيى بدول موايفقة اهليئةو
4-41

ة حالــة مظــر اهليئــة ة إلغــا أي تس ـ يل ويفقــا هلــذ املــادة تقــوم اهليئــة
كتابيا بإبالمل ال رف املس ل الرتخيى بامسخل ،وحتـدد اإلجـرا الـذي
تنوي القيام بخل ،وجيوز هلا اتت الع رأي العلوم ب ذا امصو ،

يـث

يع ــي الــلالمل لل ــرف املس ـ ل الرتخــيى بامســخل الوقــم الكــاة إلبــدا
مالحظاتــخلو وة حالــة قيــام اهليئــة بإلغــا أي تس ـ يل يفيتوجــب علي ــا
إع ا ال رف املس ل الرتخيى بامسخل الوقم الكاة للتقيد باإللغـا ،
وك ـ ــذلو ض ـ ــلال ات ـ ــتلرارية تق ـ ــديم امدم ـ ــة لللس ـ ــتادمي ويف ـ ــق
ال رو ال تراها اهليئة مناتلةو
1-41

جيــوز لل يئــة إصــدار قــرار حي ـدد أي إجــرا ات أخــرى إللغــا أي تس ـ يل
لرتخيى يفئويو
- 38 -

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

املادة الثامية والع رول:
الس ل الوون لالتصاالت:
1-44

تقــوم اهليئــة بإعــداد وحف ـ ت ـ ل ووــن لالتصــاالت ،وم ــر املعلومــات
املس لة يفيخل بال ريقة ال تراها مالئلةو

4-44

جيب ال حيتوي الس ل الوون لالتصاالت عل االتي:

(أ ) كامل الرتاخيى والتس يالت الفئوية ال تصدرها اهليئةو
(ب) القرارات ال تصدرها اهليئةو
(ج) بيال جبليع أمواع املوايفقات واملعايمل الفنية ال حتددها اهليئةو
(د ) عروض رب االتصال اللين املرجعيةو
(هـ) اتفاقيات رب االتصال اللين املنصو
هذ الالئحةو

علي ا ة املادة الثامية واألربعي من

(و ) قائلة توضح املقابل املالي الذي تتقاضا اهليئة عن األعلال وامدمات
ال تقدم ا ويفقا ألمظلت او
(ز ) الس ل الوون للرتدداتو
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الفصل الثالث :الوصول إىل امللتلكات:
املادة الثالثة والع رول:
حق الدخول إىل األماكن العامة:
1-41

مــع مراعــاة الفقــرات (41ـ ـ )4إىل (41ـ ـ )5مــن ه ــذ املــادة ،جيــوز ملق ــدمي
امدمـة الـدخول إىل األمـاكن العامـة ألمـراض تتعلـق بإم ـا وصــيامة
وت غيل أمظلة اإلرتال ا ة ذلو اعلال احلفـر ومملهـا ،كلـا جيـوز
هلم اللقا ة هذ األمـاكن ألي يفـرتة تقت ـي ا ضـرورة العلـل ،و ـا ال
يعيق االتتادام العام هلذ األماكنو

4-41

ال جيوز أل يقوم أي مقدم خدمة بإم ا أمظلة اإلرتال عل أي وريـق
تــريع ،أو أي مكــال عــام ،أو يفوقــخل أو اتــفلخل أو جباملــخل دول احلصــول علـ
املوايفقة الالزمة من اة ة احلكومية املاتصة املسئولة عن هـذ ال ـرق
أو مملها من األماكن العامةو

1-41

عنــدما يتعــذر علـ مقــدم امدمــة احلصــول ،بنــا علـ رــرو جتاريـة
معقـ ـ ـولة ،عل ـ ـ موايفقـ ــة اة ـ ــة احلكوميـ ــة املاتصـ ــة إلم ـ ــا أمظلـ ــة
اإلرت ــال ،جي ــوز ملق ــدم امدم ــة التق ــدم إىل اهليئ ــة ب ل ــب مس ــاعدتخل ة
احلصـ ــول عل ـ ـ املوايفقـ ــة الالزمـ ــة مـ ــن تلـ ــو اة ـ ــةو وتقـ ــوم اهليئـ ــة،
اركة مقدم امدمة بالتنسـيق مـع تلـو اة ـة إلجيـ ـاد حـل يكـول
مقلـ ـ ــوال لل ـ ـ ــريفي ،أخـ ـ ــذا باالعتلـ ـ ــار اتـ ـ ــتادام اآلخـ ـ ــرين و ـ ـ ــتع م
باتتادام ال رق أو مملها من األماكن العامةو

2-41

عنــدما يتعــذر علـ مقــدم امدمــة احلصــول ،بنــا علـ رــرو جتاريــة
معقول ــة ،علـ ـ ح ــق ات ــتادام العل ــود أو اجمل ــرى أو ال ــربج أو م ــمل م ــن
املن ــات املســامدة لالتصــاالت ،أو ال اقــة الك ربائيــة أو أي أمظلــة إرتــال
أخرى مقامة علـ ال ـرق أو مملهـا مـن األمـاكن العامـة ،يفي ـوز ملقـدم
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امدمـ ــة التق ـ ــدم ب ل ـ ــب لل يئ ـ ــة لللسـ ــاعدة ة احلص ـ ــول علـ ــ ح ـ ــق
اتــتادام هــذ املن ـ ت لغــرض تــويفمل خــدمات االتصــاالت وتقــوم اهليئــة
ساعدتخل ة تس يل حصولخل علـ هـذا احلـق علـ أتـاس مقلـول ملقـدم
امدمة واة ة املاتصةو
5-41

بنا عل ولب من اة ة احلكومية املاتصة ،جيوز لل يئة:

(أ ) إصــدار امــر ملقــدم امدمــة ،مــع مراعــاة أي ـة رــرو حتــددها اهليئــة ،بــردم أو
تغــيمل مســار أي مظــام ارتــال مت وضــعخل ،أو اقــرت وضــعخل ،ة مكــال
خاضع لسل ة هذ اة ةو
(ب) منــع مقــدم امدمــة مــن إم ــا أو صــيامة أو ت ــغيل أي مظــام إرت ـال عــدا مــا
تقوم اهليئة بالتوجيخل بتنفيذ و
6-41

بنــا علـ ولــب مــن اة ــة احلكوميــة املاتصــة ،أو مــن مالــو العقــار،
جيــوز لل يئــة الســلا بإم ــا اعلــال ديــدات أو وضــع أمابيــب خــدمات
مرايفــق ة أو علـ أو حتــم أو عــرب ( )1أمظلــة إرتــال ملقــدم خدمــة أو ()4
أيــة اراضٍ مســتادمة ألمــراض أمظلــة إرتــال ،وخي ــع هــذا التصــريح
ألية ررو حتددها اهليئةو

املادة الرابعة والع رول:
حق الدخول إىل االراضي اماصة:
1-42

عندما حيتـاج مقـدم امدمـة إىل أرض خاصـة أو االمتفـاع ب ـا مـن أجـل
تقديم خدمات اتصاالت ،يفعليخل أل يسع للتوصل إىل اتفاق مـع املالـو
أو من تثلخلو
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4-42

إذا تعــذر عل ـ مقــدم امدمــة التوصــل إىل اتفـ ـاق حســللا هــو مــلي ة
الفقرة (42ـ )1من هذ املادة ،يفي وز لخل أل يتقـدم ب لـب اىل اهليئـة لنـزع
ملكية العقار ويفقا لللادة امامسة والثال ي من النظامو

1-42

تقوم اهليئة بدراتة األمر و اولـة التويفيـق بـي األوـراف املعنيـة ،يفـإل
تعــذر ذلــو وات ــح ضــرورة اتــتادام هــذا العقــار للغــرض امل ــار إليــخل
يفتقــوم اهليئــة عنــدها باختــاذ ام ــوات الالزمــة وذلــو بالتنس ـيق مــع
اة ات املاتصة ملعاةة األمر ويفقا لنظام مزع امللكية لللنفعة العامةو

املادة امامسة والع رول:
مرايفق االتصاالت القائلة:
1-45

حيثلا كال ذلو مكنا ،جيب عنـد إم ـا مرايفـق اتصـاالت جديـدة أل
ال تؤ ر تلليا عل مرايفق االتصاالت القائلةو

4-45

إذا مت مقــل أو تعــديل أي مظــام إرتــال قــائم متي ــة إم ــا مظــام ارتــال
جديد ،يفامخل جيب أل يتم ذلو عل مفقة ال اى الذي ولب النقـل أو
التعديلو

1-45

أي راى يقوم بـةي علـل يـؤدي إىل م ـو احلاجـة إىل اختـاذ ترتيلـات
محاي ــة ب ــال أي مظ ــام ارت ــال ق ــائم ،يك ــول مس ــئوال ع ــن تكلف ــة تلـ ـو
الرتتيلاتو

املادة السادتة والع رول:
الت

يزات األخرى:
1-46

جي ــب تةت ــي مرايف ــق االتص ــاالت ي ــث ال ت ــؤ ر ت ــلليا علـ ـ املرايف ــق
والت يـ ــزات الق ـ ــائلة (وال ـ ـ ت ـ ــلل عل ـ ـ تـ ــليل املثـ ـ ــال ال احلصـ ــر
الت يزات املسـتادمة ة صـيامة ال ـرق العــامة ،خ ــو املــا والغــاز،
خ ــو الــلرتول ،والت يــزات الك ربائيــة)و ويتحلــل أي رــاى يــؤ ر
عل هذ املرايفق والت يزات أية تكاليف متي ة هذا العللو
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4-46

جي ــب علـ ـ مق ــدم امدم ــة تع ــويا األر ــاا ع ــن التك ــاليف الـ ـ
يتحللوم ـ ــا بس ـ ــلب قيام ـ ــخل بتغ ـ ــيمل مك ـ ــال أو تع ـ ــديل ه ـ ــذ املرايف ـ ــق أو
الت يزاتو

املادة السابعة والع رول:
املواقع ذات األهلية الليئية أو التارخيية:
1-41

حيثلــا كــال ذلــو مكنــا مــن الناحيــة الفنيــة ،ومــع مراعــاة مــا تقـدّر
اهليئة ،يتعي عل مقدمي امدمة محاية املواقع ال هلا أهليـة بيئيـة
أو تارخيي ــة م ــن اإلت ــالف أو ال ــرر متي ــة تةت ــي وت ــغيل أو ص ــيامة
أمظلة اإلرتال ومملها من مرايفق االتصاالت األخرىو

4-41

جي ــوز لل يئ ــة ،لتنفي ــذ أم ــراض ه ــذ امل ــادة ،أل تص ــدر ق ــرارا حت ــدد يفي ــخل
املواقــع امل لــة ألتــلاب بيئيــة أو تارخييــة ،وذلــو بالتنســيق مــع اة ــات
احلكومية املعنيةو

املادة الثامنة والع رول:
املواقع امل رتكة:
1-48

ولقـ ــا لللـ ــادة السادتـ ــة والـ ــثال ي مـ ــن النظـ ــام ،جيـ ــب عل ــ مقـ ــدمي
امدمــة الــذين تلكــول مرايفــق اتصــاالت ة مواقــع قائلــة ال يســلحوا
ملقدمي امدمة االخرين باتتادام هـذ املواقـع لوضـع أمظلـة اإلرتـال
اماص ــة ب ـ ــم إذا كـ ــال ذلـ ــو حيقـ ــق جـ ــدوى اقتصـ ــادية مللوتـ ــة وال
يت لب اعلاال ام ائية جوهرية اضايفية ة ذلو املوقعو

4-48

عل ـ ال ــرف والــب امل ــاركة ة املوقــع ال يعــوض ال ــاى امل لــوب
منخل اتاحة امل اركة بالقدر املالي الـذي يتفـق عليـخل ال ريفـال ،وة حالـة
تعذر اتفاق ال ريفي تقرر اهليئة القدر املالي املناتبو
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1-48

ة حالة عدم كن ال ريفي من االتفاق عل أي مـن رـرو امل ـاركة
ة املوقــع ،يفامــخل جيــوز ألي من لــا أو كلي لــا معــا التقــدم لل يئــة ب لــب
تسوية االمر وديا أو الزاميا ويفقا للفصل السادس من هذ الالئحةو

الفصل الرابع :املنايفسة بي مقدمي امدمة:
املادة التاتعة والع رول:
واجلات اهليئة جتا املنايفسة:
جيب عل اهليئة ويفقـا ألحكـام الفصـل السـادس مـن النظـام ،والفقـرتي
(هـ) ،و(س) من املادة الثالثة من التنظيم ،القيـام بـةدا امل ـام والواجلـات
التالية املرتل ة باملنايفسة بي مقـدمي امدمـة ة اتـواق االتصـاالت ة
املللكة:
(أ ) ت

يع املنايفسة الفعالة املستلرّة من اجل مصلحة املستادميو

(ب) اقامــة اوــار تنظيلــي واضــح ورــفاف يكــول مــن رــامخل التقليــل مــن العوائــق
التنظيليـ ـ ــة ومملهـ ـ ــا ،ال ـ ـ ـ تقيـ ـ ــد يفـ ـ ــر

الـ ـ ــدخول إىل تـ ـ ــوق

االتصاالت ة املللكةو
(ج) إصدار قـرار بتصـنيف مقـدمي امـدمات املسـي رين ة االتـواق املاتلفـة ة
املللكــة اتــتنادا إىل حصــت م ة الســوق وأيــة عوامــل أخــرى ويفقــا
لللادة الثال ول من هذ الالئحةو
(د ) مراقلة ومنع تو اتتادام مقـدم امدمـة املسـي ر لوضـعخل ة السـوق ويفقـا
هلذا الفصل واملادة السادتة والع رين من النظامو
(هـ) مراقلة ومنع امللارتات ال من رام ا احلدّ من املنايفسـة ويفقـا هلـذا الفصـل
واملادة الرابعة والع رين من النظامو
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(و )مراجعة واختاذ القرار ب ال االمدماجات املقرتحة بي مقـدمي امدمـة ويفقـا
لللادة امامسة والع رين من النظامو
(ز )حســم ال ــكاوى وحــل اماليفــات املتعلقــة بامللارتــات مــمل التنايفســية ة وقــم
مناتب وب ريقة

ايدةو

املادة الثال ول:
تصنيف مقدمي امدمة املسي رين:
1-11

ويفقــا حلكــم املــادة االوىل مــن النظــام جيــب تصــنيف كــل مقــدم خدمــة
حيصــل عل ـ ( )%21اربعــي باملائــة أو اكثــر مــن ا
اتصــاالت

ــالي ايــرادات تــوق

ــدد كلقــدم خدمــة مســي ر ة ذلــو الســوق ،مــا مل تقــرر

اهليئة خالف ذلو وجب قرار تصدر و
4-11

جيوز لل يئة تصنيف مق ـدم خدمة حصل عل اكثـر أو اقـل مـن ()%21
اربعي باملائة من ا

الي ايرادات توق اتصاالت

مسي ر ،إذا كال يتلتـع تـوا

دد ،كلقدم خدمة

فـرد أو باالرـرتاك مـع اخـرين بوضـع

اقتص ــادي ق ــوي تكن ــخل م ــن التص ــرف مس ــتقال بدرج ــة ملحوظ ــة ع ــن
املنايفســي أو املســتادمي ،مــع االخــذ بعــي االعتلــار حلصــتخل ة الســوق
والعوامل املنصـو

علي ـا ة الفقـرات ( 11ـ 6ـ ب) إىل ( 11ـ 6ـ و) مـن هـذ

املادةو
1-11

علـ ـ اهليئ ــة القي ــام بن ــر قائل ــة

د ــة بكايف ــة مق ــدمي ام ــدمات

املســي رين حتــدد يفي ــا االتــواق املســي رين علي ــا ،واالحتفــاظ ب ــا ة
موقع اهليئة الرمسي عل رلكة االمرتممو
2-11

جي ــب ال ت ــلل القـ ــرارات الـ ـ حت ــدد مقـ ــدمي امدم ــة املسـ ــي رين،
حتديد وتعريف االتواق ال يسي رول علي او
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5-11

جيب علـ اهليئـة قلـل إصـدارها ألي قـرار حيـدد مقـدم خدمـة مسـي ر،
القيام بالت اور مع العلوم ومقدم امدمة املعـن بـذلو القـرار ،وجيـب
ال يكول هذا الت ـاور ولقـا للقواعـد االجرائيـة ،مـا عـدا ة حالـة القـرار
اما

6-11

بتحديد امل غل احلالي كلقدم خدمة مسي رو

جيــب علـ اهليئــة عنــد تصــنيف احــد مقــدمي امدمــة كلقــدم خدمــة
مسـ ــي ر أو تغـ ــيمل ذلـ ــو التصـ ــنيف ة تـ ــوق

ـ ــدد ،ال تةخـ ــذ بعـ ــي

االعتلار هلذا السوق ما يلي:
(أ ) حصة مقـدم امدمـة ة السـوق ومـا إذا كامـم نحـخل وضـعا اقتصـاديا قويـا
تكمنــخل مــن التصــرف مســتقال بدرجــة ملحوظــة عــن املنايفســي أو
املس ــتادمي ،م ــع اخ ــذ العوام ــل األخ ــرى امل ــذكورة ادم ــا بع ــي
االعتلارو
(ب) عدد مقدمي امدمة االخرين ،وحصص م ة السوقو
(ج) تلوك مقدم امدمة ة التسعمل وقدرتخل عل اخذ زمام امللادرة ة حتديدهاو
(د ) إذا كال لدى مقـدم امدمـة تـي رة حصـرية أو ماللـة علـ مرايفـق أتاتـية
لتقــديم امدمــات أو مرايفــق اتصــاالت تتــيح لــخل امكاميــة الوصــول
إىل املستادميو
(هـ) تويفر خدمات بديلة معقولةو
(و ) وليعة ومدى عوائق الدخولو
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املادة احلادية والثال ول:
اتا ة اتتادام السي رة:
ويفقا حلكم املـادة السادتـة والع ـرين مـن النظـام ،حيظـر علـ مقـدمي امدمـة
املســي رين مزاولــة ام ـ ة أو تصــريفات تن ــوي عل ـ تــو ات ـتادام لوضــع م
املس ــي ر ،وتعت ــرب ام ــواع التص ــريفات واالم ـ ـ ة التالي ــة ثاب ــة ت ــو ات ــتادام
لوضع م املسي ر:
(أ )اإلخفاق ة تزويد منايف

رايفق أتاتية خالل يفـرتة زمنيـة معقولـة ،عقـب تلقـي

مقدم امدمة املسي ر وللا بـذلو ،وب ـرو معقولـة وميسـر  ،وذلـو ة
حالة تويفر مثل هذ املرايفق لدى مقدم امدمة املسي رو
(ب)التلييز ة إع ـا حـق الوصـول ،أو ربـ االتصـال اللـين أو اي خـدمات أو مرايفـق
أخ ــرى ملق ــدمي خدم ــة اخ ــرين ،اال حت ــم الظ ــروف الــ تك ــول هل ــا م ــربرات
موضــوعية قائلــة عل ـ أتــاس االخــتالف ة ظــروف تويفملهــا ،ــا ة ذلــو
االختالف ة التكلفة أو النقى ة املرايفق أو املوارد املتاحةو
(ج)تقـ ــديم جملوعـ ــة مـ ــن امـ ــدمات ،ال ـ ـ

قت ـ ــاها ( )1ي لـ ــب مقـ ــدم امدمـ ــة

املسي ر ،ك ـر لتقـديم خدمـة مـا إىل منـايف  ،ال حيصـل املنـايف

علـ

خدمة أخرى ال حيتاج ا ،أو ( )4ال تنح مقدم امدمة املسـي ر لللنـايف
ررووا ايف ل ال يربرها االختالف ة التكلفة إذا حصل علـ خدمـة أخـرى
ال حيتاج او
(د )املل ــادرة ة اكتس ــاب أو احلص ــول علـ ـ مرايف ــق أو م ــوارد م ــادرة ــا ة ذل ــو ح ــق
الوصــول ،ال ـ حيتــاج الي ــا مقــدم خدمــة اخــر لت ــغيل اعلالــخل ،مــن اجــل
حرمامخل من اتتادام تلو املرايفق أو املواردو
(هــ)تقديم خدمات تنايفسـية بةتـعار اقـل مـن متوتـ التكـاليف التزايديـة علـ املـدى
اللعيد أو اي معايمل تكلفة قياتية أخرى
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(و ) الــدعم امل ــالي املتل ــادل مــن خدم ــة إىل خدم ــة أخــرى تنايفس ــية وال ــذي ي ــدف إىل
التــة مل علـ أو احلــد مــن املنايفسـة ،باتــتثنا احلالــة الـ يكــول يفي ــا مثــل
هــذا الــدعم موايفقــا عليــخل مــن قلــل اهليئــة وجــب قــرار أو موايفقــة أتــعار
لتلو امدماتو
(ز )اإلخفاق ة االتـت ابة إللتزامـات ربـ االتصـال اللـين اماصـة قـدم امدمـة
املسي ر امللينة ة الفصل امام
( )

من هذ الالئحةو

أي مــن التصــريفات التاليــة وال ـ مــن رــام ا اعاقــة أو منــع توتــع أو دخــول
املنايف

إىل السوق:

1و قيــام مقــدم خدمــة مســي ر ب ــغ الســعر ،وذلــو ب ــدف تقليــل هــامش الــربح
املتا ملنايف

حيتاج إىل خدمات باةللة من مقـدم امدمـة املسـي ر،

وذلــو بزيادتــخل ألتــعار اةللــة لتلــو امــدمات ال ـ حيتاج ــا منــخل
ذلــو املنــايف  ،أو بتافي ــخل لألتــعار االيفراديــة لتلــو امــدمات ة
االتواق ال يتنايفسال يفي ا أو باإلجرائي معاو
4و م اللة أو حث اي مورد باالمتناع عن الليع ملنايف و
1و تــلن مواصــفات يفنيــة ل ــلكاتخل أو امظلتــخل ،نــع أو تعيــق الت ــغيل املتلــادل مــع
رلكة أو مظام املنايف و
2و اإلخفاق ة تزويد مقدمي امدمة االخرين ة حينخل باملعلومات الفنية املتعلقة
بــاملرايفق األتاتــية ،واملواصــفات الفنيــة أو املعلومــات الت اريــة األخــرى
ذات الص ــلة وامل لوب ــة م ــن قل ــل مق ــدمي امدم ــة االخ ــرين لتق ــديم
امدماتو
5واتــتادام معلومــات متحصــل علي ــا مــن املنايفســي ،عــن وريــق رب ـ االتصــال
الل ــين أو تق ــديم خدماتــخل هل ــم ،بغ ــرض االت ــتفادة من ــا ة التن ــايف
مع مو
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( ) أي تصــرف أو م ــا اخــر تــرا اهليئــة ،اتــتنادا إىل حكــم املــادة الثاميــة والــثال ي
مــن هــذ الالئحــة ،مــؤ را أو حيتلــل ال يــؤ ر ب ــكل جــوهري ة احلــد مــن
التنايف

أو االضرار بخل ة اي من اتواق االتصاالتو

املادة الثامية والثال ول:
مارتات ممل تنايفسية أخرى:
ويفقا حلكـم املـادة الرابعـة والع ـرين مـن النظـام تتنـع علـ اي رـاى االرـرتاك ة
اي مارتــة تن ــوي عل ـ احلــد م ــن التنــايف

أو االضــرار بــخل ة اي مــن ات ــواق

االتصاالت ،ا ة ذلو ما يلي:
(أ ) الرتتيلــات الـ جتــري بــي ا ــني أو اكثــر مــن مقــدمي امدمــة لتحديــد بصــورة
ملار ــرة أو م ــمل ملار ــرة االت ــعار أو اي ر ــرو وبن ــود أخ ــرى للادم ــة ة
اتواق االتصاالتو
(ب) الرتتيلات ال جتـري بـي ا ـني أو اكثـر مـن مقـدمي امدمـة لتحديـد ،بصـورة
ملارــرة أو مــمل ملارــرة ،ال ــاى الــذي تــيفوز بعقــد أو يفرصــة علــل ة
توق اتصاالتو
(ج) الرتتيلــات ال ـ جتــري بــي ا ــني أو اكثــر مــن مقــدمي امدمــة بغــرض تقســيم
حصى أو توزيع اتواق اتصاالت يفيلا بين م ،أو يفيلا بـي مقـدمي خدمـة
آخرينو
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املادة الثالثة والثال ول:
حتديد حاالت إتا ة اتتادام السي رة وامللارتات ممل التنايفسية:
1-11

جيوز لل يئة ،بنا عل ولب يتقـدم بـخل اي رـاى ،أو لـادرة من ـا ،ال
تقرر ،ة اي حالة ،ما إذا كامم:

(أ ) التصــريفات أو االم ـ ة ال ـ يقــوم ب ــا مقــدم خدمــة مســي ر ،ت ــكل اتــا ة
اتـ ــتادام لوضـ ــعخل ويفقـ ــا لللـ ــادة الواحـ ــدة والـ ــثال ي مـ ــن هـ ــذ
الالئحةو
(ب) التصريفات أو االم

ة ال يقوم ب ا اي مقدم خدمة ،ترق ملستوى امللارتة

ممل التنايفسية ،ويفقا لللادة الثامية والثال ي من هذ الالئحةو
4-11

مع عـدم االخـالل ـا ورد باملـادة التاتـعة والـثال ي مـن النظـام ،يعتـرب
قرار اهليئة الصادر وجـب الفقـرة ( 11ـ )1مـن هـذ املـادة م ائيـا وملزمـا
لكايفــة األوــراف ،رــري ة ال تكــول اهليئــة قــد ارــعرت هــؤال األوــراف،
مسلقا بال القرار قيد اللحث ،واتاحـة الفرصـة هلـم إلبـدا مالحظـات م
عل املوضوع ،قلل اختاذ القرارو

1-11

جيوز لل يئة إصدار قرار يق ي بةل تصريفا أو م اوا بعينخل مـدرج حتـم
املادة الواحـدة والـثال ي أو املـادة الثاميـة والـثال ي مـن هـذ الالئحـة ،ال
يعت ــرب ثابـ ــة اتـ ــا ة اتـ ــتادام للسـ ــي رة ،أو مارتـ ــة مـ ــمل تنايفسـ ــية،
وحسب ظروف واحوال كل حالةو

2-11

حيدد القرار الصادر ويفقـا للفقـرة ( 11ـ )1مـن هـذ املـادة ،أتـلاب صـدور
وال تك ــول متوايفق ــة م ــع ت ــور ق ــاع اتص ــاالت ق ــائم علــ أت ــاس ت ــوق
تنايفسية ة املللكةو
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املادة الرابعة والثال ول:
معاةة حاالت إ تا ة اتتادام السي رة وامللارتات ممل التنايفسية:
1-12

إذا قـ ــررت اهليئـ ــة أمـ ــخل ،ة حالـ ــة بعين ـ ــا ،أو ة عـ ــدد م ـ ـن احلـ ــاالت ،أل
تص ــريفات أو ام ـ ـ ة اح ــد مقـ ــدمي امدم ــة املسـ ــي رين ت ــكل اتـ ــا ة
اتــتادام لوضــعخل املســي ر أو هــي ثابــة مارتــة مــمل تنايفســية ،ولقــا
ألمظلة اهليئة  ،يفي وز هلا:

(أ ) إصدار قرار ت لب يفيخل إىل راى أو اكثر القيام باختاذ واحد أو اكثـر مـن
اإلجرا ات التالية:
ة احملددة ة القرار يفورا أو ة الوقم احملدد

1و الكف عن التصريفات أو االم

ة القرار ،مع التقيّد بال رو املذكورة يفيخلو
4و إجـ ــرا تغ ـ ــيملات معين ـ ــة ة التصـ ــريفات أو االم ـ ــ ة احمل ـ ــددة ة الق ـ ــرار،
كوتــيلة إلزالــة أو التقليــل مــن تــة مل اتــا ة االتــتادام أو
احلد من املنايفسةو
(ب) إحالة االمر إىل ةنة املاالفـات ويفقـا لللـادة الثامنـة والـثال ي مـن النظـام
واملادة الرابعة والتسعي من هذ الالئحةو
(ج) م اللــة مقــدم امدمــة الــذي قــام بتصــريفات أو ام ـ ة أو مارتــات تعتــرب
اتــا ة التــتادام الســي رة أو مارتــة مــمل تنايفســية ،باالجتلــاع
م ــع االر ــاا

املت ــررين م ــن ه ــذ التص ــريفات أو االم ـ ـ ة أو

امللارت ـ ــات ،ة

اول ـ ــة الوص ـ ــول إىل ح ـ ــل ملن ـ ــع أو ازال ـ ــة ه ـ ــذ

التصــريفات أو االم ـ ة أو امللارت ــات ،وإذا ت ل ــب االم ــر ي ــتم ح ــل
امالف ويفقا للفصل السادس من هذ الالئحةو
(د ) الــزام مقــدم امدمــة الــذي قــام بالتصــريفات أو األم ـ ة أو امللارتــات ال ـ
تن وي عل اتا ة اتتادام أو احلد من املنايفسة ال ين ـر اقـرارا
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ب ــا واعت ــذارا عن ــا ة ص ــحيفة أو اكث ــر تك ــول وات ــعة االمت ــار
وبالكيفية وة االوقات ال حتددها اهليئة ة القرارو
(هـ) الزام مقدم امدمة بتقديم تقارير دورية إىل اهليئة ملسـاعدت ا ة حتديـد مـا
إذا كامم التصريفات أو االم

ة مستلرة ،ولتحديد تة ملها عل

أتواق االتصاالت واملنايفسي واملستادميو
4-12

ة حالة تكرار عدم تنفيذ اي قرار صادر من اهليئة ملنع أو معاقلة مقـدم
خدمة مسـي ر بسـلب تـو اتـتعلالخل لوضـعخل ،أو قيامـخل بةم ـ ة تعتـرب
إتــا ة اتــتادام أو حــد مــن املنايفســة ،يفي ــوز لل يئــة إصــدار قــرار الحــق
ت الب يفيخل مقدم امدمة بالتالي عن ملكية بعا جمـاالت العلـل ،أو
القي ــام ب ــذا العل ــل م ــن خ ــالل ر ــركة منفص ــلة ذات ديف ــاتر حس ــابات
مستقلة ،رري ة:

(أ ) ال يكول مقدم امدمة قد تلق ارعارا مكتوبا موضـحا احتلـال صـدور مثـل
هذا القرار ،ويع يخل الفرصة إلبدا وج ـة مظـر حنـو صـدور مثـل
هذا القرارو
(ب) ال تكول اهليئة قد قررت ال مثل هذا القرار هو الوتيلة الفعالة لوضع م اية
التتلرار تو االتـتادام أو التصـريفات أو االم ـ ة أو امللارتـات
ممل التنايفسيةو

املادة امامسة والثال ول:
اإلمدماج:
1-15

جيــب ال تت ــلن ال للــات املقدمــة للحصــول عل ـ املوايفقــة باالمــدماج
ويفقا للفقرة األوىل من املـادة امامسـة والع ـرين مـن النظـام ،أو ل ـرا
حصى ويفقا للفقرة الثامية مـن املـادة امامسـة والع ـرين مـن النظـام،
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معلومـ ــات مفصـ ــلة عـ ــن االمـ ــدماج أو ال ـ ــرا املقـ ــرت و كلـ ــا جيـ ــب ال
تت لن هذ املعلومات ،كحد ادم ما يلي:
(أ ) التعريف ب ويـة كايفـة االرـاا

امل ـاركي ة االمـدماج أو ال ـرا  ،ـا ة

ذل ــو احلقيقي ــول م ــن امل ــالك وامل ــرتين والل ــائعي واالر ــاا
ال ــذين تلك ــول اكث ــر م ــن ( )%5مخس ــة باملائ ــة ة اي ام ــدماج أو
ررا و
(ب)وصف ل ليعة العللية وملاى ل روو ا الت اريةو
(ج) املعلومــات املاليــة األتاتــية عــن االرــاا

امل ــرتكي ة العلليــة ،ــا ة

ذلــو عائــدات م الســنوية مــن اتــواق االتصــاالت ،وقيلــة االصــول
املاصصــة ألعلــاهلم ة االتصــاالت ،ومســخ مــن أيــة تقــارير ماليــة
تنوية أو ربع تنوية مت م رهاو
(د ) وصف ألتواق االتصاالت ال يعلل ب ا االراا
4-15

امل رتكول ة العلليةو

جيب عل اهليئـة خـالل ( )91تسـعول يومـا مـن تلقي ـا ل لـب مسـتويف
حس ـ ــب االص ـ ــول ويفق ـ ــا للفق ـ ــرة االوىل والثامي ـ ــة م ـ ــن امل ـ ــادة امامس ـ ــة
والع رين ،من النظام ،القيام ا يلي:

(أ ) املوايفقة عل العللية دول ررو و
(ب) املوايفقـة علـ العلليـة بال ــرو الـ تراهـا اهليئــة معقولـة لتعزيــز وت ــوير
أتــواق اتصــاالت مفتوحــة وتنايفســية ة املللكــة ويكــول مــن ر ـةم ا
زيادة الفائدة العائدة عل مستادمي االتصاالت ة املللكةو
(ج) ريفا العلليةو
(د ) إصــدار إرــعار ويفقــا للفصــل الثــامي مــن القواعــد اإلجرائيــة يت ــلن ب ــداية
إجرا التحقيق حـول العلليـة املقرتحـة ويفقــا للفقــرة ( 15ـ )1مـن
هذ املادةو
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1-15

إذا قـ ــررت اهليئـ ــة بـ ــد حتقيـ ــق ب ـ ــال علليـ ــة مقرتحـ ــة ويفقـ ــا لللـ ــادة
امامسـ ــة والع ـ ــرين مـ ــن النظـ ــام ،يفي ـ ــوز لل يئـ ــة ولـ ــب املزيـ ــد مـ ــن
املعلومات املتعلقة بالعللية وم امين ا يفيلا يتعلق بةتـواق االتصـاالت
ة املللكة ،وت تلل املعلومات امل لوبة عل ما يلي:

(أ ) امدمات املتعلقة باالتصاالت املقدمة من قلل أوراف العللية واملستادمي
واملوردين ،وحصص م وأدائ م املالي ة السوقو
(ب) م ا املتنايفسي وحصص م ة األتواقو
(ج) تويفر منت ات بديلة ة األتواق املعنيةو
(د ) تة مل العلليـة علـ املـوردين واملتنايفسـي واملسـتادمي ة أتـواق االتصـاالت
املعنية ب كل عامو
2-15

بع ــد امت ــا التحقي ــق ة أي ــة عللي ــة مقرتح ــة ،ويفق ــا للفق ــرة األوىل أو
الثاميــة مــن املــادة امامســة والع ــرين مــن النظــام ،يــتعي عل ـ
اهليئة إصدار قرار ويفقا للفقرات ( 15ـ 4ـ "أ" أو "ب" أو "ج") مـن هـذ
املادةو

5-15

جيب علـ اجمللـ

ا نـا اختـاذ قـرار يتعلـق ب لـب امـدماج ويفقـا لللـادة

امامسة والع رين من النظام ،األخذ بعي االعتلار االررادات التالية:
(أ ) النظــر يفيلــا إذا كــال مــن املــرجح ال يــؤدي االمــدماج إىل منــع
املنايفسة أو احلد من ا ب ـكل جـوهري ،أو إذا كـال هنـاك احتلـال
كــلمل بــال هــذا االمــدماج قــد يــؤدي إىل مارتــة قــدر كــلمل مــن
السي رة عل جز أتاتي مـن تـوق اتصـاالت معـي ،ملـدة تـنتي
أو اكثر ،مقارمة بالوضع ة حالة عدم االمدماج كليا أو جزئياو
(ب) تـوق اتصــاالت معــي هـو اصــغر جملوعــة مـن املنت ــات ومــن
املناوق اةغرايفية ال تكن لللائعي يفيخل يفرض زيـادة ملحوظـة
- 54 -

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

ة االتــعار واحملايفظــة علي ــا ،بصــورة مــمل مؤقتــة يفــوق املســتويات
الــ كام ــم علـ ـ االرج ــح تتس ــود ة حال ــة ع ــدم االم ــدماج ،وة
معظم احلاالت تعترب مسلة ( )%5مخسة باملائة زيـادة ملحوظـة ة
االتعار ،وتعترب يفرتة تنة واحدة يفرتة مؤقتةو
(ج) ع ــدم امللامع ــة ،بص ــورة عام ــة ،علـ ـ اي ام ــدماج إذا ك ــال الكيـ ــال
املن ــدم ،تـــوف يس ــي ر منفـــردا علــ اق ــل م ــن مسل ـــة ( )%11ال ــي
باملائة من حصة توق اتصاالت معيو
(د) عدم امللامعة ،بصـورة عامـة ،علـ أي امـدماج ،بنـا علـ حتووـات
خت ــتى بامللارت ــة املتلادل ــة للق ــدرة الس ــوقية ،إذا كام ــم حص ــة
اكـ ــرب اربعـ ــة ارـ ــاا

ة تـ ــوق اتصـ ــاالت معـ ــي بعـ ــد حصـ ــول

االمــدماج تــوف تقــل عــن ( )%65مخســة وتــتي باملائــة مــن ذلــو
السوقو
6-15

جيـ ــب عل ــ اجملل ــ

االخـ ــذ بعـ ــي االعتلـ ــار ،عنـ ــد ت ليـ ــق االررـ ــادات

املذكورة ة الفقرة (15ـ ،)5ما يلي:
(أ ) املــدى الــذي تكــن لللنت ــات االجنليــة أو املنايفســي االجامــب تقدتــخل مــن
منايفســة يفعالــة ألعلــال االتصــاالت اماصــة بــةوراف االمــدماج أو
اي امدماج مقرت و
(ب) مــا إذا كــال علــل االتصــاالت أو اي جــز منــخل العائــد ملكيتــخل الحــد أوــراف
االمدماج أو اي امدماج مقرت قد يف ل أو مرجح يف لخلو
(ج) مــدى تــويفر بــدائل مقلولــة لللنت ــات املقدمــة مــن قلــل أوــراف االمــدماج أو
االمدماج املقرت و
(د ) أية عوائق حتد من الدخول إىل توق اتصاالت ،ا ة ذلو:
1و عوائق التعريفة اةلركية ومملها للت ارة الدوليةو
4و الرقابة النظامية املفروضة حول الدخولو
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1و أي تا مل حيد خل االمدماج أو االمدماج املقرت عل مثل تلو العوائقو
(هـ) ال مـدى بقـا أو إمكاميـة بقـا التنـايف الفعـال ة تـوق اتصـاالت معـي،
يتة ر أو تكن ال يتة ر باالمدماج أو االمدماج املقرت و
(و ) اي احتل ــال ب ــال االم ــدماج أو االم ــدماج املق ــرت ت ــيؤدي أو ق ــد ي ــؤدي إىل
ابعاد منايف

قوي ويفعالو

(ز ) وليعة ومدى التغيمل والت وير ة توق اتصاالت معيو
( ) ال اي عامل اخر يكول ذا صلة بالتنايف

ة توق اتصاالت معي ،يتا ر أو

تكن ال يتا ر باالمدماج أو االمدماج املقرت و

الفصل امام  :رب االتصال اللين:
املادة السادتة والثال ول:
م ام وواجلات اهليئة يفيلا يتعلق برب االتصال اللين:
تقوم اهليئة ،ويفقا للفصل السابع من النظام ،ا يلي:
(أ )

العلل عل حتقيق وجود رب اتصال بين مالئم ويفعـال ل ـلكات
االتصاالت ،وحق مقدمي امدمة ة اتـتادام مرايفـق االتصـاالت
اماصة قدمي امدمـة االخـرين ة جمـال االتصـاالت ،وذلـو
للسلا بالت غيل اللين مدمات االتصاالت ال تلـدأ أو تنت ـي
من أحدهلا إىل األخر أو باال ني معا ة املللكةو

(ب)

تويفمل اوار تنظيلي واضـح ورـفاف لـرب االتصـال اللـين وحـق
الوص ــول بغي ــة تقلي ــل العوائ ــق التنظيلي ــة وممله ــا م ــن عوائ ــق
الدخول إىل توق االتصاالتو
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ت ـ يع ترتيلــات ربـ اتصــال بــين تــريعة وجمديــة جتاريــا ،مــن

(ج)

خــالل املفاوضــات الت اريــة بــي األوــراف للوصــول إىل اتفاقيــات
رب اتصال بين ،كللا امكن ذلوو
ضــلال حتقيــق اتفاقيــات رب ـ االتصــال اللــين ألهــداف النظــام

(د )

وهذ الالئحةو
م ــر االرر ــادات اماص ــة بــرب االتص ــال الل ــين واملتوايفق ــة م ــع

(هـ)

أمظلة اهليئةو
حتديــد مقــدمي امدمــة املســي رين ة تــوق االتصــاالت لــرب

(و )

االتصال اللينو
إذا رأت اهليئــة مال مــة ذلــو ،تقــوم بتنظــيم اتــعار ربـ االتصــال

(ز )

الل ــين وح ــق الوص ــول إىل ام ــدمات املقدم ــة م ــن قل ــل مق ــدمي
امدمة املسي رين ة توق االتصاالتو
ض ــلال قي ــام مق ــدمي امدم ــة املس ــي رين بن ــر ع ــروض ربـ ـ

(ك)

االتصـ ــال اللـ ــين املرجعيـ ــة اماصـ ــة ب ـ ــم ويفقـ ــا هلـ ــذ الالئحـ ــة
واالررادات اماصة برب االتصال اللينو
حــل اماليفــات املتعلقــة بــرب االتصــال اللــين وحــق الوصــول ة

(ل)

الوقم املناتب وب كل

ايدو

املادة السابعة والثال ول:
رب االتصال اللين بي كايفة مقدمي امدمة:
1-11

جيـب علـ اي مقــدم خدمــة عنــد تلقيــخل وللــا مكتوبــا مــن مقــدم خدمــة
اخر أو مقدم خدمة اجـنيب ،الـدخول ة مفاوضـات
إىل اتفاقية رب اتصال بين بغرض:
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(أ )

ال ــرب واالبق ــا علـ ـ ربــ ر ــلك اتص ــاالت ك ــال ال ــريفي ة
مقا اتصال

(ب)

ددةو

ت ــويفمل الوص ــول إىل مرايف ــق االتص ــاالت إذا ك ــال ول ــب الوص ــول
الي ــا معقــوال ،حت ـ يــتلكن مقــدمو امدمــة مــن تــويفمل خــدمات
االتصاالت ملستادمي مو

4-11

تعت ــرب التص ــريفات أو امللارت ــات التالي ــة ،ض ــلن ام ــور أخ ــرى ،خمالف ــة
حلسن مية التفاوض:

(أ )

إعاقة أو تةخمل املفاوضات أو حل اماليفاتو

(ب)

ريف ـ ــا تق ـ ــديم معلوم ـ ــات ض ـ ــرورية ع ـ ــن االتص ـ ــاالت أو مرايف ـ ــق
االتص ــاالت اماص ــة بةح ــد مق ــدمي امدم ــة والالزم ــة لرتتيل ــات
رب االتصال اللينو

(ج)

ت ــليل أو ارمــام احــد األوــراف عل ـ الوصــول إىل اتفــاق مل يكــن
ليوايفق عليخل لوال حدوح ذلو الت ليل أو اإلرمامو

(د )

ال لب من مقدم خدمة اخر توقيع اتفاقية عدم ايف ا

نعخل مـن

تقديم اية معلومات م لوبة من قلل اهليئةو
(هـ)

ريفــا ت ــلي بنــد يســلح بتعــديل اتفاقيــة ربـ االتصــال اللــين
ويفق التغيملات ال ت رأ عل أمظلة اهليئةو

1-11

مــا مل تقــرر اهليئــة خــالف ذلــو ،ال جيــوز ال ي لــب مــن احــد مقــدمي
امدمــة ابــرام ايــة اتفاقيــة ويفقــا للفقــرة (11ـ ـ )1مــن هــذ املــادة ،إذا رأى
حسب تقدير املعقول أل ذلو:

(أ )

يتســلب أو تكــن ال يتســلب ذلــو ة تعــرض احــد االرــاا
امللتلكات للا ر اةسيم أو ال رر أو االصابةو
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ينــت ،عنــخل اضــرار جســيلة أو يتــدخل ة ت ــغيل رــلكات أو مرايفــق

(ب)

االتصاالت أو تقديم خدمات االتصاالت اماصة بخلو
(ج)
2-11

عديم اةدوى يفنيا أو جتارياو
جيـ ــب عل ـ ـ مقـ ــدمي امدمـ ــة ضـ ــلال ال تكـ ــول اي اتفاقيـ ــة مقرتحـ ــة
اتت ابة ل لب مت تقدتخل ويفقا للفقرة ( 11ـ )1مـن هـذ املـادة ،متوايفقـة
مع احكام اررادات رب االتصال اللينو

5-11

جيوز ملقدمي امدمة واية أوراف معنية أخرى ة اي وقم ،ال لـب مـن
اهليئ ــة ال تق ــوم بإص ــدار ق ــرار يق ــي بتع ــديل أو توض ــيح املواض ــيع أو
اإلجـ ــرا ات املنصـ ــو

علي ـ ــا ة االررـ ــادات اماصـ ــة ب ـ ـرب االتصـ ــال

اللينو

املادة الثامنة والثال ول:
رب االتصال اللين من قلل مقدمي امدمة املسي رين:
1-18

املــواد مــن الثامنــة والــثال ي حتـ الثاميــة واالربعــي مــن هــذ الالئحــة،
تن ل ــق يفقــ علــ مق ــدمي امدم ــة ال ــذين قام ــم اهليئ ــة بتص ــنيف م
كلقدمي خدمة مسي رين ألمـراض ربـ االتصـال اللـين ة تـوق أو
اكثر من اتواق االتصاالتو

4-18

جيوز لل يئـة وجـب قـرار يصـدر عن ـا ،تصـنيف أحـد مقـدمي امدمـة
كلقدم خدمة مسي ر ألمراض رب االتصال اللين ة توق أو اكثر
من اتواق االتصاالت إذا رأت:

(أ )

أل مقدم امدمة هو مقـدم خدمـة مسـي ر ويفقـا ملـا هـو معـرف ة
أمظلة اهليئةو

(ب)

أل مقدم امدمـة ،منفـردا أو مت ـامنا مـع آخـرين ،يتلتـع بوضـع
مساوي لوضع مقدم خدمة مسي رو
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املادة التاتعة والثال ول:
وللات رب االتصال اللين:
1-19

جيــب عل ـ كــل مق ــدم خدم ــة مســي ر مص ــنف ويفقــا للل ــادة الثامن ــة
والـثال ي مــن هــذ الالئحــة عنــد ال لــب ،ال يعــرض تــويفمل ربـ اتصــال
بين ل لكة اتصاالت تابعة لخل وكذلو حـق الوصـول ملرايفـق اتصـاالتخل،
ألي مقدم خدمة عن وريق إبرام اتفاقية رب اتصال بين مكتوبةو

4-19

جيب ال تكـول كايفـة ترتيلـات ربـ االتصـال اللـين املعروضـة مـن قلـل
مقدمي خدمة مسي رين ويفقا للفقرة (19ـ )1من هذ املادة ،عل النحو
التالي:

(أ )

متوايفقــة مــع احــدح إصــدار اررــادات رب ـ االتصــال اللــين قلــل
ت ــاريخ الع ــرض ،ــا ة ذل ــو االرر ــادات املتعلق ــة باملقاب ــل امل ــالي
لرب االتصال اللين وجودة امدمةو

(ب)

متوايفقــة مــع العــرض املرجعــي لــرب االتصــال اللــين املعتلــد لــخل
من اهليئةو

(ج)

تتسم بال فايفية واحليادية واملوضوعيةو

(د )

مستويفية لكايفـة ال للـات املعقولـة للوصـول إىل رـلكة االتصـاالت
التابعة ملقدم امدمة املسي ر عند أية مق ة مكنة يفنياو

(هـ)
1-19

خاضعة ل رو وبنود معقولة تتوايفق مع أمظلة اهليئةو
علـ ـ ك ــل مق ــدم خدم ــة مس ــي ر وص ــنف كلس ــي ر ة ت ــوق ربـ ـ
االتصال اللين أل ي لن ما يلي:
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(أ )

أل ي ل ــق ر ــرو ما ل ــة ل ــرب االتص ــال الل ــين علـ ـ مق ــدمي
امدم ــة ومق ــدمي امدم ــة االجام ــب امل ــرتل ي بيني ــا ة حال ــة
ا ل ظروف الرب و

(ب)

أل يقـ ــدم رب ـ ـ اتصـ ــال بـ ــين وحـ ــق الوصـ ــول ملقـ ــدمي امدمـ ــة
ومقـ ــدمي امدمـ ــة االجامـ ــب املـ ــرتل ي بينيـ ــا بـ ــنف

ال ـ ــرو

واةودة ال يقدم ا مدماتخل ،أو التابعي لخلو
(ج)

أل يقـ ـ ــوم عنـ ـ ــد ال لـ ـ ــب بتـ ـ ــويفمل كايفـ ـ ــة املعلومـ ـ ــات ال ـ ـ ــرورية
واملواصــفات ملقــدمي امدمــة ومقــدمي امدمــة االجامــب الــذين
ي للول احلصول عل رب االتصال اللين أو حق الوصولو

(د )

أل يســتادم املعلومــات ال ـ يتلقاهــا مــن مقــدم خدمــة أو مقــدم
خدمــة اجــنيب الــذين يرملــول بــرب االتص ـال اللــين ألجــل هــذا
الغـ ـ ــرض يفق ـ ـ ـ و وأل ال يقـ ـ ــوم بإيف ـ ـ ــا املعلومـ ـ ــات إىل إدارات أو
أرــاا

أو تــابعي لــخل ،قــد ثــل هلــم هــذ املعلوم ـات ميــزة عل ـ

صعيد التنايف

بين مو

املادة االربعول:
املقابل املالي لرب االتصال اللين:
جيب عل اهليئة التقيد بةل يكول املقابل املـالي لـرب االتصـال اللـين

1-21

وحــق الوص ـول امل لقــة مــن قلــل مقــدمي خدمــة مســي رين تتفــق مــع
اررادات رب االتصال اللين عند قيام ا ا يلي:
(أ )

اعتلاد املقابل املاليو

(ب)

حل اماليفات املتعلقة باملقابل املالي بي مقدمي امدمةو

(ج)

مارتة واجلات ا ويفقا ألمظلة اهليئةو
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4-21

جيب علـ مقـدمي امدمـة املسـي رين عنـد وضـع املقابـل املـالي لـرب
االتصال اللين وحق الوصـول ،االلتـزام بإررـادات ربـ االتصـال اللـين
ــا ة ذل ــو أي ــة ارر ــادات تتعل ــق باملقاب ــل امل ــالي أو التكلف ــة وتقس ــيم
التكلفة املنصو

علي ا ة تلو االرراداتو

املادة احلادية واالربعول:
العروض املرجعية لرب االتصال اللين:
1-21

جيــب علـ كــل مقــدم خدمــة مســي ر مصــنف مــن قلــل اهليئــة ،القيــام
بإعــداد العــرض ل ـرب االتصــال اللــين وتقدتــخل إىل اهليئــة العتلــاد ،
ضــلن الفــرتة الزمنيــة احمل ـددة بإررــادات رب ـ االتصــال اللــين ،وجيــب
عل ـ مقــدمي امدمــة املســي رين القيــام بتحــديث العــروض املرجعيــة
ل ـرب االتصــال اللــين دوريــا ،وبالكيفيــة املنصــو

علي ــا ة اررــادات

رب االتصال اللينو
4-21

جيب عل مقدم امدمة املسي ر م ر العرض املرجعي لرب االتصـال
اللين املعتلد لخل من اهليئة عن وريق:

(أ )

إرتال مساة منخل إىل اهليئةو

(ب)

تويفمل مساة منخل ة مقر عللخل الرئيسيو

(ج)

إرتال مساة منخل ألي راى عند ال لبو
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1-21
(أ )

جيب ال يكول كل عرض مرجعي لرب االتصال اللين:
متوايفق ــا م ــع ارر ــادات ربـ ـ االتص ــال الل ــين ــا ة ذل ــو اي ــة
اررادات قابلة للت ليق علـ رـكل و

تويـات اي عـرض مرجعـي

لرب االتصال اللين م رتخل اهليئةو
(ب)

مت ــلنا قائلــة كاملــة بامــدمات القياتــية ال ـ يــتم تويفملهــا
ملقـ ــدمي امـ ــدمة ويفقـ ــا ألي اتفـ ــاقية م لوبـ ــة وجـ ــب الفقـ ــرة
(19ـ ـ )1مــن هــذ الالئحــة ال ـ تــنى عل ـ اللنــود وال ــرو ذات
الصلة ا ة ذلو املقابـل املـالي لكـل خدمـة واالجـزا األتاتـية
هلاو

(ج)

مت لنا بياما خبدمات رب االتصـال اللـين وحـق الوصـول الـ
ت ــيتم تويفمله ــا ،وال ــرو واللن ــود املتعلق ــة ب ــذلو ،ــا يفي ــا
املقابل املاليو

(د )

معتلدا مـن قلـل اهليئـة ومن ـورا ة موقع ـا الرمسـي علـ رـلكة
االمرتممو

2-21

باتتثنا ما قد توايفق عليخل اهليئة كتابة ،جيب عل كل مقدم خدمة
مســي ر مت تصــنيفخل بتلــو الصــفة ويفقــا لللــادة الثامنــة والــثال ي مــن
هذ الالئحة ،التةكد مـن ال كايفـة عـروض ربـ االتصـال اللـين الـ
يق ــدم ا تتل ـ ـ م ــع عرض ــخل ل ــرب االتص ــال الل ــين وارر ــادات ربـ ـ
االتصال اللينو
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املادة الثامية واالربعول:
م ر اتفاقيات رب االتصال اللين:
1-24

جيب عل كل مقدم خدمة مسي ر مت تصنيفخل بتلو الصـفة ويفقـا لللـادة
الثامنــة والــثال ي مــن هــذ الالئحــة ،تقــديم مســاة مــن اتفاقيــة ربـ االتصــال
اللين لل يئة خالل ( )11ع رة ايام من توقيع او

4-24

جيــوز اتــتلعاد اجــزا حتتــوي عل ـ معلومــات مصــنفة تــرية مــن مســخ
اتفاقيــات ربـ االتصــال اللــين املقدمــة لألوــراف املعنيــة ويفقــا للفقــرة
( 24ـ ) 1مـن هـذ املـادةو وة كـل ح ــالة جيـب االيفصـا عـن بنـود ورــرو
وتفاص ــيل املقاب ــل امل ــالي ل ــرب االتص ــال الل ــين واملعلوم ــات امل ل ــوب
االيفصا عن ا ويفقا إلررادات رب االتصال اللينو

1-24

جيب عل اهليئة ،مع مراعاة مـا ورد ة الفقـرة ( 24ـ )2مـن هـذ املـادة ،ال
ت ــع مس ــاة م ــن ي ــع اتفاقي ــات ربـ ـ االتص ــال الل ــين ة موقع ــا
الرمسي عل رلكة االمرتمم وال تويفر مساا من ا عند ال لبو

2-24

جي ــوز ملق ــدم امدم ــة املس ــي ر ال حي ــدد املعلوم ــات املص ــنفة ت ــرية ة
اتفاقيـات ربـ االتصـال اللـين علـ أم ـا تـرية ويفقـا للفصـل األول مــن
هذ الالئحة والقواعد االجرائيةو

5-21

ـ ــل ايـ ــة خاليفـ ــات تتعلـ ــق باإليفصـ ــا عـ ــن

جيـ ــب عل ــ اهليئـ ــة القيـ ــام

معلومات ة اتفاقيات رب االتصال اللينو
6-21

جيــب عل ـ كــل مقــدم خدمــة مســي ر مت تصــنيفخل ب ــذ الصــفة ويفقــا
لللادة الثامنة والـثال ي مـن هـذ الالئحـة ،ال يقـدم لل يئـة ة اي وقـم
حتــدد اهليئــة ،تقــارير حــول الرتتيلــات اماصــة ب ـرب االتصــال اللــين
عل ال تت لن تلو التقارير ما يلي:
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(أ )

قائلـ ــة بكايفـ ــة اتفاقيـ ــات رب ـ ـ االتصـ ــال اللـ ــين ،وكـ ــذلو اي ـ ـة
ترتيلــات أخــرى لــرب االتصــال اللــين ة حــال عــدم وجــود اتفــاق
رمسي بذلو يكول مقدم امدمة احد أورايفخلو

(ب)

تاكيد مدى م ابقة هذ االتفاقيات مـع اررـادات ربـ االتصـال
اللين وتفسمل اي اختاليفاتو

(ج)

أيــة معلومــات عــن جــودة ربـ االتصــال اللــين وخــدمات الوصــول
ال حتددها اهليئةو

(د )

أية معلومات اضايفية م لوبة ة اررادات رب االتصال اللينو

املادة الثالثة واالربعول:
اتفاقيات رب االتصال اللين ممل امل ابقة:
1-21

إذا قررت اهليئة أل أية اتفاقيـة ربـ اتصـال بـين مـمل م ابقـة ألمظلـة
اهليئــة أو الرتخــيى امللنــو الحــد أوــراف االتفاقيــة جيــب علـ اهليئــة
ارــعار أوــراف االتفاقيــة بــذلو خــالل الوقــم احملــدد ة اررــادات رب ـ
االتصال اللينو

4-21

جيب ال يت ـلن هـذا االرـعار األتـاس الـذي بنـم عليـخل اهليئـة قرارهـا،
وال ي الـب األوــراف بتعــديل االتفاقيــة خــالل املــدة احملــددة ة اررــادات
رب االتصال اللينو

1-21

ة حالــة اخفــاق األوــراف ة الوصــول إىل اتفــاق حــول أي مــن رــرو
وبنود رب االتصال اللين يتل

مع قرار اهليئة ،يفيـتم حسـم امـالف

ويفقا للفصل السادس من هذ الالئحةو
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الفصل السادس :اماليفات بي مقدمي امدمات:
املادة الرابعة واالربعول:
حل اماليفات بي مقدمي امدمات:
جيب عل اهليئة من خالل اة ة املاتصة لدي ا ال تسـع حلـل اماليفـات بـي
مقــدمي امدم ــة ال ـ حت ــال هل ــا ،وذلــو باتل ــاع وريق ــة أو اكث ــر م ــن ال ــرق
املوضحة ة هذا الفصلو

املادة امامسة واالربعول:
حل اماليفات بالرتاضي:
1-25

ة حالــة م ــو اي خــالف بــي مقــدمي خدمــة ،ودول االخــالل بالنظــام،
جيــوز ألوــراف امــالف تقــديم ولــب إىل اهليئــة حلــل هــذا امــالف بــي
األوراف بالرتاضيو

4-25

ال جيوز امل اللة بـالل و إىل حـل امـالف بالرتاضـي ويفقـا هلـذ املـادة،
اال بعد قيام أوراف امالف بالتفاوض

سـن ميـة حلسـلخل خـالل ()61

تتول يوما عل االقل ،وبعد:
(أ )

ع زهم عن الوصول إىل اتفاقو

(ب)

أو ال تلوك احـد األوـراف يظ ـر بوضـو ال امل ـي ة املفاوضـات
لن يكول جمدياو

1-25

جيــب ال يت ــلن ولــب حــل امــالف بالرتاضــي ويفقــا هل ـذ املــادة حــال
لكايفة النقا موضوع امالفو
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5-26

جيــب ال تكــول إجــرا ات حــل امــالف بالرتاضــي ذات وليعــة تــرية إال
بالق ــدر ال ــذي تت لل ــخل أمظل ــة اهليئ ــة للك ــف ع ــن م ــلول املعلوم ــات
اماصة باإلجرا اتو

6-21

جيــب عل ـ اي وــرف مــن أوــراف امــالف تقــديم ولــب حلــل امــالف
بالرتاضي يت لن املعلومات التالية:

(أ )

بيــال يــنى علـ وجــود خــالف بــي األوــراف املدرجــة أمساؤهــا ة
ال لبو

(ب)

بيال باألمور والوقائع املتفق علي ا بي األورافو

(ج)

بيال باألمور والوقائع املاتلف علي ا بي األورافو

(د )

بيال من كـل وـرف يـلي يفيـخل وج ـة مظـر حـول االمـور والوقـائع
املاتلف علي او

(هـ)

بيال مـن كـل وـرف يـلي يفيـخل وج ـة مظـر حيـال موقـف ال ـرف
االخر من االمور والوقائع املاتلف علي او

(و )

بيال يت لن وريقة حل امالف امل لوب من اهليئةو

(ز )

بيال يقرت جدوال زمنيا حلل امالفو

6-25

جيــب عل ـ اهليئــة خــالل ( )15مخســة ع ــر يومــا مــن تلقي ــا لل لــب،
ارعار األوراف كتابة علا إذا كامم اهليئة قد:

(أ )

وايفقم عل السمل ة إجرا ات حل امالف بالرتاضيو

(ب)

قللم ال ريقة املقرتحة حلل امالفو

(ج)

قللم اةدول الزمن املقرت حلل امالفو
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1-25

جيــوز لل يئــة ريفــا اي ولــب حلــل امــالف بالرتاضــي ،وة مثــل هــذ
احلال ــة تتعام ــل اهليئ ــة م ــع ام ــالف ويفق ــا إلج ــرا ات احل ــل اإللزام ــي
للاالف املنصو

8-25

علي ا ة القواعد االجرائيةو

ة حالة قرار اهليئة قلول اي ولـب حلـل امـالف بالرتاضـي ويفقـا هلـذ
امل ــادة أو ويفق ــا إلج ــرا ات احل ــل اإللزام ــي للا ــالف املنص ــو

علي ــا ة

القواعد االجرائية ،جيب عل اهليئة ال تاخذ باالعتلار ما يلي:
(أ )

كــول ح ــل ام ــالف ت ــيكول ل ــخل ا ــراً تنظيلي ـاً أو أم ــخل ت ــوف يع ــد
تابقة ،أو ال السمل ة اإلجرا ات ويفقا هلذ املادة تيحظ علوما
بالقلول باعتلارها تابقة يعلل ب ا مستقلال من قلل اهليئةو

(ب)

ما تكن ال يثمل امالف مـن مسـائل تتعلـق بسياتـة االتصـاالت
تت ــاوز مصــاحل األوــراف املعنــيي والـ تت لــب معريفــة مرئيــات
أوراف اخرين معنيي قلل الوصول إىل حل م ائي بذلوو

(ج)

م ــدى احتل ــال ال يك ــول للا ــالف ت ــة مل ملل ــوس علـ ـ ار ــاا
ليسوا أورايفاً ة امالفو

9-25

جي ــوز لل يئ ــة املوايفق ــة علــ اي ول ــب حل ــل ام ــالف بالرتاض ــي دول ال
توايفق عل ال ريقة أو اةدول الزمن املقـرت حلـل امـالفو وجيـب ال
تق ـوم اهليئة بتعيي مسؤول للتحقيـق ة امـالف ويفق ـا لللــادة الثامنـة
م ــن ه ــذ الالئح ــة وال ــذي يق ــرت ب ــدور وريق ــة وج ــدوال زمني ــا حل ــل
امــالف بالت ــاور مــع األوــرافو وة حالــة عــدم االتفــاق ،جيــوز لل يئــة
التصـرّف ويفق ــا إلجــرا ات احلــل اإللزامــي للاــالف املنصــو

علي ــا ة

القواعد االجرائيةو
11-25

ة حالــة موايفقــة اهليئــة عل ـ ولــب حلــل امــالف بالرتاضــي ،وحــددت
ال ريق ــة واة ــدول ال ــزمن حل ــل ام ــالف ،جي ــب علـ ـ اهليئ ــة تع ــيي
رـاى حلـل امـالف بالرتاضـي ،وحتديـد اإلجـرا ات وبرمـام ،التنفيــذ
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الذي جيب اتلاعخلو وقد ت لل هذ اإلجرا ات واحداً أو اكثر من االمور
التالية:
(أ )

أي إجـ ــرا يـ ــتم وجلـ ــخل تعـ ــيي مسـ ــؤول حتقيـ ــق وجـ ــب املـ ــادة
الثامنـ ــة مـ ــن هـ ــذ الالئحـ ــة بغـ ــرض التوصـ ــل إىل حـ ــل للاـ ــالف
مقلول ةليع األورافو

(ب)

أي إجـ ــرا يـ ــتم وجلـ ــخل تعـ ــيي مسـ ــؤول حتقيـ ــق وجـ ــب املـ ــادة
الثامنــة مــن هــذ الالئحــة مــع تفــويا هــذا املســؤول لل ل ـب مــن
أوــراف امــالف تقــديم "عــروض م ائيــة" وتفوي ــخل باختيــار احــد
هذ العروضو

(ج)

أي إج ــرا تق ــرر وجل ــخل اهليئ ــة ح ــل ام ــالف آخـ ــذاً بالفقـ ــرتي
(25ـ11ـ أ) و(25ـ11ـ ب) من هذ املادة أو مملهلا من اإلجرا اتو

(د )

رر بالتزام األوراف بالقرار الن ائي حلل امالفو

املادة السادتة واالربعول:
احلل االلزامي للاالف:
1-26

ة حــال م ــو خــالف بــي مقــدمي امدمــة ،وعــدم اتفــاق م عل ـ حلــخل
بالرتاضــي ،جيــوز الحــد أوــراف امــالف تقــديم ولــب إىل اهليئــة حلــل
امالف الزاميا ويفقا هلذ املادةو وة حالة ت لن امالف مقاوـا تتعلـق
قدمي خدمات رب االتصال اللين ،يكول قرار اهليئة ويفقا إلررـادات
رب االتصال اللين املعلنة ة ذلو الوقمو

4-26

جيب عل اهليئـة خـالل ( )15مخسـة ع ـر يومـا مـن تلقي ـا وللـا ويفقـا
هل ـذ املــادة ،ال حتــدد الوقــم الــذي جيــوز يفيــخل لللــدع عليــخل املوضــح ة
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ال لـب تقــديم اجابتـخل وامل لــة الزمنيـة الـ جيـوز يفي ــا ملقـدم ال لــب ال
يقدم رد عل اجابة املدع عليخلو
1-26

جيــب عل ـ اهليئــة ة كــل حالــة تنظــر يفي ــا ،ال حتــدد امل ل ـة الزمنيــة
املتاحة ألي راى لتقديم مستند لل يئة ويفقا هلذ املادةو وجيـب علـ
اهليئة عند حتديد هذ امل لة الزمنية ال تةخذ بعي االعتلار ما يلي:

(أ )

صعوبة وتعقيد املعلومات امل لوب تقدت او

(ب) ت ولة حصول ال اى عل املعلومة امل لوب تقدت او
2-26

جيــب عل ـ املــدع عليــخل تقــديم اجابتــخل إىل اهليئ ـة وإىل مقــدم ال لــب
ويفقــا لقــرار اهليئــة املتعلــق ب ـاإلجرا اتو وجيــب ال تت ــلن االجابــة رد
عل كايفة أمور ووقائع امالف املوضحة ة ال لبو

5-26

إذا مل يقدم املدع عليـخل اجابتـخل خـالل امل لـة الزمنيـة احملـددة مـن قلـل
اهليئ ــة ،يفي ــوز لل يئ ــة أل تق ــرر ب ـ ـةل ح ــل ام ــالف دول احلاج ــة إىل
امتظار إجابتخل واعتلار معرتيفاً ومقراً ا ورد ة االدعا و

6-26

جيب عل مقدم ال لب تقديم رد إىل اهليئة واملدع عليـخل ويفقـا لقـرار
اهليئــة املتعلــق بــاإلجرا اتو وجيــب ال يت ــلن الــرد رأيــخل ة كايفــة امــور
ووقائع امالف املوضحة ة االجابةو

1-26

عنـ ــد ايـ ــداع الـ ــرد أو امت ـ ــا املـ ــدة احملـ ــددة إليداعـ ــخل ،تنـ ــع تقـ ــديم اي
مستندات اضايفية ،اال إذا قررت اهليئة ذلوو

8-26

جيب عل اهليئـة بعـد النظـر ة
قرارا الزاميا

يـع امـور ووقـائع امـالف ،ال تصـدر

ل امالف وإبالمخل ة حينخل لكايفة أوراف امالفو
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الفصل السابع :التعريفة:
املادة السابعة واالربعول:
تقديم وللات تعريفة امدمات ملوايفقة اهليئة:
1-21

جيــب عل ـ مقــدمي امدمــة ال ــاملة تقــديم وللــات م للحصــول عل ـ
موايفقة اهليئة عل تعريفة

4-21

يع خدمات م ال املةو

جيب عل مقدمي امدمة املسي رين تقـديم وللـات م للحصـول علـ
موايفقة اهليئة عل كايفة تعريفة خدمات م ة االتـواق الـ اعتـربت م
اهليئة يفي ا مقدمي خدمة مسي رينو

1-21

جيوز لل يئة تنظـيم تعريفـة مقـدمي امدمـة ،خـالف مقـدمي امدمـة
املذكورين ة الفقرتي (21ـ )1و(21ـ)4و

2-21

جيــوز لل يئــة إصــدار قــرار بإلغــا احلاجــة إىل تقــديم ولــب مــن مقــدم
خدمة للحصول عل موايفقت ا عل التعريفة ويفقا هلـذا الفصـل ،إذا مـا
قررت اهليئة االتي:

(أ )

ال قوى املنايفسة ة السوق كايفية حللاية مصاحل املستادميو

(ب) ع ــدم وج ــود ض ــرر ك ــلمل علـ ـ االت ــواق التنايفس ــية متي ــة إلغ ــا تنظ ــيم
التعريفةو
5-21

جي ــب ال تك ــول تعريف ــة خ ــدمات مق ــدمي امدم ــة ال ــاملة أو مق ــدمي
امدمة املسي رين ملنية عل تكلفة تقديم امدمة ب ريقة يفعّالـة وال
تت لن أية تكاليف إضايفية تفرض بسلب كومخل مقدم خدمة رـاملة أو
كومخل مقدم خدمة مسي رو

- 71 -

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

6-21

التعريفــة الواجــب تقــدت ا إىل اهليئــة لللوايفقــة علي ــا تصــلح تــارية
املفعــول بعــد ال تــتم املوايفقــة علي ــا مــن قلــل اهليئــةو وتنــع اي اتفــاق أو
ترتيلات بي مقدمي امدمة واي مستادم لتقاضي اي تعريفة ختتلف
عن التعريفة املوايفق علي ا من قلل اهليئةو

1-21

خت ـ ــع علليـ ــة تقـ ــديم ال لـ ــب واملوايفقـ ــة عل ـ ـ تعريفـ ــة امـ ــدمات أو
تعديل ا ألحكام هذا الفصل وللقواعد االجرائيةو

8-21

ما مل تقرر اهليئة خالف ذلو يفامخل:
لــن ي لــب مــن مقــدم خدمــة رــاملة تقــديم ولــب للحصــول عل ـ

(أ )

املوايفقة عل تعريفـة خدماتـخل مـمل املدرجـة حتـم عـروض امدمـة
ال املةو
لن ي لب مـن مقـدم خدمـة مسـي ر تقـديم ولـب للحصـول علـ

(ب)

املوايفقــة عل ـ تعريفــة خدماتــخل ة تــوق اتصــاالت معــي حينلــا ال
يكول مصنفا يفيخل كلقدم خدمة مسي رو

املادة الثامنة واالربعول:
م ر تعريفة امدمات:
1-28

اعتلارا من التاريخ الذي يقدم يفيـخل مقـدم امدمـة تعريفـة خدماتـخل إىل
اهليئة وإىل حي املوايفقة علي ا ،يفال عل مقدم امدمة القيام ا يلي:

(أ ) م ر مساة كاملة ة موقعخل الرمسي عل رلكة االمرتممو
(ب) االحتفاظ بنساة كاملة م لوعة ة مكتلخل الرئيسيو
4-28

جيـ ــب علـ ــ مقـ ــدمي امدم ـ ــة االحتفـ ــاظ بنس ـ ــاة تعريفـ ــة

د ـ ــة

م ـدمات م املعتلــدة مــن قلــل اهليئــة ة مــواقع م الرمسي ـة عل ـ رــلكة
االمرتمــم ،ووضــع راب ـ اىل موقــع اهليئــة الرمســي عل ـ رــلكة االمرتمــم
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وكـ ــذلو االحتفـ ــاظ بنسـ ــاة م لوعـ ــة من ـ ــا ة مكـ ــاتل م الرئيسـ ــية
الوالع العلوم علي او
1-28

جي ــب علـ ـ مق ــدمي امدم ــة ال ــاملة م ــر مس ــاة

د ــة لتعريف ــة

خــدمات م ال ــاملة علـ الصــفحات االوىل مــن أدلــة هــواتف مو وال يعــن
ذل ــو إص ــدار أدل ــة جدي ــدة عن ــد ح ــدوح تغ ــيمل ة التعريف ــة ب ــل ت ــدرج
التعريفة احملد ة ة اإلصدار اةديدو
2-28

اضــايفة إىل الفقــرة (28ـ ـ )1مــن هــذ املــادة ،جيــب عل ـ مقــدمي امدمــة
ال املة إبالمل املستادمي بةيـة تغـيملات مقرتحـة ة تعريفـة خـدمات م
ويفقا ألية وريقة حتددها اهليئةو

املادة التاتعة واالربعول:
تعريفة امدمات ملقدمي امدمة االخرين:
1-29

جي ــب علـ ـ مق ــدمي امدم ــة املس ــي رين ومق ــدمي امدم ــة ال ــاملة
تقديم تعريفة خدمات م امل لقة من قلل م عل مقـدمي خدمـة اخـرين
إىل اهليئ ــة لللوايفق ــة علي ــا ويفق ــا للل ــادة الس ــابعة واالربع ــي م ــن ه ــذ
الالئحةو

4-29

جيــب ال تكــول تعريفــة خــدمات مقــدمي امدمــة املســي رين ومقــدمي
امدمــة ال ــاملة امل لقـة علـ مقــدمي امدمــة اآلخــرين متوايفقــة مــع
إررــادات ربـ االتصــال اللــين وأيـة قــرارات مــن اهليئــة هلــا عالقــة ب ــذ
التعريفةو
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املادة املسول:
التعريفة التف يلية:
1-51

جي ــوز لل يئ ــة وج ــب ق ــرار من ــا ،أل تل ــزم مق ــدمي امدم ــة حتدي ــد
تعريفـ ــة تف ـ ــيلية مدمـ ــة االمرتمـ ــم املقدمـ ــة لللؤتسـ ــات التعليليـ ــة،
وتقدت ا لل يئة لللوايفقة علي او

4-51

جيــوز ملقــدمي امدمــة حتديــد تعريفــة تف ــيلية مــدمات االتصــاالت
املقدمة لللؤتسات التعليلية ،وتقدت ا لل يئة لللوايفقة علي او

املادة احلادية واملسول:
االت

العامة لتنظيم التعريفة:
1-51

جيــوز لل يئــة إصــدار قــرار لتــلن أيــة وريقــة لتنظــيم تعريفــة مقــدمي
امدمات تنس م مع أمظلة اهليئة وت لل عل تـليل املثـال ال احلصـر
التنظ ــيم ب ريق ــة حتدي ــد ت ــقوف االت ــعار املوض ــحة ة ه ــذا الفص ــل،
وكذلو اركال التنظيم عل أتاس التكلفةو

4-51

جيوز لل يئة اتت ارة العلـوم حـول ال ـرق املاتلفـة لتنظـيم التعريفـة
وذلو قلل إصدار قرار باعتلاد وريقة معينةو

1-51

جيــوز لل يئــة ،حســب تقــديرها ،ال تقــرر ت ليــق وريقــة مؤقتــة لتنظــيم
تعريفـة امــدمات ويفقـا للفقــرة ( 51ـ )1مـن هــذ املـادة ،إذا رأت بــال ذلــو
تيكول وتيلة يفعالة حللــاية مصاحل املستادمي إىل حي إصـدار قـرار
من ــا بةمســب ال ــرق لتنظــيم التعريفــة ويفقــا للفقــرتي (51ــ )1و(51ــ)4
من هذ املادةو
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املادة الثامية واملسول:
دراتات التكلفة:
1-54

جيوز لل يئة ال لب مـن أي مقـدم خدمـة إعـداد دراتـة تكلفـة مدماتـخل
ة احلاالت التالية:

(أ )

إذا قامم بتعيي مقدم امدمة كلقدم خدمة مسي رو

(ب)

إذا قــررت ال دراتــة التكلفــة تــتكول وتــيلة يفعالــة وضــرورية ملنــع
الـدعم املتلــادل بغــرض احلــد مـن املنايفســة ،أو ام ــا نــع اتــتغالل
وضعخل كلقدم خدمة مسي ر يفيلا يتعلق بتعريفتخلو

4-54

ة حالــة ولــب اهليئــة مــن أي مقــدم خدمـة إعــداد دراتــة تكلفــة ،يفي ــب
عليخل ال يقدم لل يئة الدراتة امل لوبة عـن تكلفـة تقـديم خمتلـف يفئـات
امــدماتو وجيــب عل ـ اهليئــة أل حتــدد يفئــات التكلفــة ورــكل ووريقــة
وإج ــرا ات ووق ــم درات ــة التكلف ــةو والغ ــرض م ــن ه ــذ الدرات ــة حتدي ــد
التكاليف ال يتحلل ا مقـدم امدمـة مقابـل تقـديم خمتلـف خـدمات
االتصاالتو

1-54

جيب عل اهليئـة الت ـاور مـع مقـدم خدمـة امل لـوب منـخل تقـديم دراتـة
تكلفة ،قلل إصدار قرارها ب لب تلو الدراتةو

املادة الثالثة واملسول:
التنظيم ب ريقة حتديد تقوف األتعار:
1-51

جيــوز لل يئــة ال ت لــب مــن اي مقــدم خدمــة تقــديم مقرتحــا لت ليــق
وريقة حتديد تقوف االتعار ة احلاالت التالية:

(أ )

إذا صنفم اهليئة مقدم امدمة كلقدم خدمة مسي رو
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إذا قـ ــررت اهليئـ ــة ال مقـ ــدم امدمـ ــة هـ ــو مقـ ــدم خدمـ ــة رئيسـ ــي

(ب)

مدمات االتصاالت عل مستوى املللكةو
إذا رأت اهليئ ــة ال التنظ ــيم ب ريق ــة حتدي ــد ت ــقوف االت ــعار ه ــو

(ج)

وتــيلة يفعالــة لتافيــف العــب التنظيلــي املرتتــب عل ـ إجــرا ات
املوايفقة عل تعريفة واتعار أي مقدم خدمة ،أو ال تلـو الوتـيلة
حتفز عل تقديم امدمات بفاعليةو
4-51

ة ح ــال ول ــب اهليئ ــة م ــن أي مق ــدم خدم ــة تق ــديم مقرتح ــا لت لي ــق
وريقة حتديد تـقوف االتـعار ،يفي ـب علـ مقـدم امدمـة تقـديم هـذا
املقرت رامال وريقة ت ليقخل عل اتـعار خدماتـخل ،واالتـعار االبتدائيـة
لذلو ،وجيوز لل يئة حتديد االررادات العامة إلعداد املقرت امل لوبو

1-51

جيب عل اهليئة الت اور مع مقدم امدمة امل لوب منخل تقديم مقـرت
لت ليق وريقة حتديد تقوف االتعار ،قلل ولل ا لذلوو

املادة الرابعة واملسول:
الت اور ب ال التنظيم ب ريقة حتديد تقوف األتعار:
1-52

جي ــوز لل يئ ــة الت ــاور م ــع العل ــوم ب ــةل حتدي ــد التعريف ــة ب ريق ــة
حتديد تقوف األتعار وت ليق ـا علـ مقـدم خدمـة أو أكثـرو وة هـذ
احلالة عل اهليئة حتديد وريقة هذا الت اورو

4-52

إذا ق ــررت اهليئ ــة تنظ ــيم التعريف ــة ب ريق ــة حتدي ــد ت ــقوف األت ــعار،
يفعلي ا أل تةخذ ة احلسلال العوامل التالية:

(أ )

تكاليف مقدم امدمةو

(ب)

معدل العائد املناتب امل لن ة حساب السعر االبتدائيو

(ج)

وول الفرتة الزمنية االوىل لسقف السعرو
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(د )

امدمات ال ت لق علي ا وريقة حتديد تقوف االتعارو

(هـ)

التاريخ الذي تنت ي عند الفرتة الزمنية االوىل لسقف السعرو

(و )

عدد تالت أتقف األتعار وامدمات ال ت لل ا كل تلةو

(ز )

معادلة حتديد تقوف األتعار ومتغملات ا راملة عامـل الت ـام
وعامل توازل االمتاجيةو
ايــة بنــود أخــرى تكــول منات ـلة للتنظــيم ب ريقــة حتديــد تــقوف

( )

األتعار ة املللكةو

الفصل الثامن :العالقة بي مقدمي امدمة واملستادمي:
املادة امامسة واملسول:
مارتة التعامل العادل:
1-55

ال حي ــق ملق ــدم امدم ــة حتص ــيل املقاب ــل امل ــالي م ــن املس ــتادم اال ع ــن
خـ ــدمات االتصـ ــاالت أو الت

يـ ــزات ال ــ ولل ـ ــا املسـ ــتادم ،وال يكـ ــول

املس ــتادم مس ــؤوال ع ــن ديف ــع اي مقاب ــل م ــالي م ــدمات االتص ــاالت أو
الت
4-55

يزات ال مل ي لل او

ال حيق ألي مقدم خدمة حتويل اي مستادم تابع لخل إىل مقـدم خدمـة
اخر دول موايفقة املستادم املسلقة ،وال يكول املستادم مسؤوال عن ديفـع
مقابل مالي مظمل خدمات اتصاالت يويفرها لخل اي مقدم خدمـة مت مقلـخل
اليـ ــخل دول موايفقتـ ــخل ووللـ ــخل تزويـ ــد بتلـ ــو امـ ــدمات ،وة حالـ ــة قيـ ــام
املستادم بديفع مقابل تلو امدمة ،يقوم مقدم امدمـة بإعـادة ذلـو
املقابل إىل املستادم يفورا ،وإال ألزمتخل اهليئة بذلوو
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1-55

يتحلــل اي مقــدم خدمــة قــام بتحويــل مســتادم دول موايفقتــخل املســلقة،
كايفـ ــة التكـ ــاليف املرتتلـ ــة عل ـ ـ اعـ ــادة املسـ ــتادم إىل مقـ ــدم امدمـ ــة
االصليو

2-55

جيب عل مقدمي امدمة تزويد املستادمي بصفة منتظلـة بفـواتمل
واضـ ــحة وصـ ــحيحة ومفصـ ــلة ويفقـ ــا هلـ ــذ الالئحـ ــة ورـ ــرو امدمـ ــة
وال ــرو ال ــواردة ة الرتاخ ــيى امللنوح ــة هل ــمو وجي ــب علـ ـ مق ــدمي
امدمــة االحتفــاظ بكايفــة يفــواتمل املســتادم ملــدة ( )6تــتة ارـ ر اعتلــارا
م ــن ت ــاريخ ص ــدور الف ــاتورة وتزوي ــد اهليئ ــة بنس ــاة من ــا عن ــد ال ل ــب،
باتــتثنا احلــاالت ال ـ يعــرتض يفي ــا املســتادم عل ـ الفــاتورة ،يفعل ـ
مقدم امدمة االحتفاظ ب ا حلي االمت ا من حل امالفو

5-55

عندما تكول لل يئة مالحظات تتعلق بالفواتمل ،جيوز هلا ال ت لـب مـن
مق ــدمي امدم ــة تزوي ــدها باملعلومـ ــات املتعلق ــة ب ــالفواتمل واالتـ ــاليب
املتعلق ــة ب ــا وتكل ــيف م بن ــرها ،واخت ــاذ مق ــدمي امدم ــة ام ــوات
ال رورية ملعاةة تلو املالحظات حسللا ترا اهليئة مالئلاو

6-55

ال جيــوز ألي مقــدم خدمــة ب ريقــة ملارــرة أو مــمل ملارــرة ،تقــديم اي
اقرتا أو م اللة أو إيفادة ممل صحيحة أو م للة يفيلا يتعلق باالتي:

(أ )

م ــدى ت ــويفر خدم ــة واج ــزة االتص ــاالت اماص ــة ب ــخل أو ت ــعرها أو
جودت او

(ب)
1-55

خدمة االتصاالت واج زت ا اماصة قدم خدمة اخرو
يكول االقرتا أو االيفادة أو امل اللة م للة إذا كال صاحل ا علـ علـم
حكلا أو ايفرتاضا وقم تقـدت ا بعـدم صـحت ا أو ام ـا م ـللة بنـا علـ
اعتل ــارات جوهري ــة ،وام ــا ت ــوف ت ــؤدي إىل إرب ــاك أو ت ــليل ال ــاى
املقدمة لخلو
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8-55

إذا تـ ــلي لل يئـ ــة امـ ــخل قـ ــد مت تقـ ــديم مثـ ــل هـ ــذا االقـ ــرتا أو االيفـ ــادة أو
امل اللــة ،جيــوز هلــا ال تصــدر قــرارا تلــزم وجلــخل مقــدم امدمــة ابــدا
السلب الذي يرا مربرا لعدم اعتلـار مـا قـام بـخل خمالفـا ألمظلـة اهليئـة،
يفإل اقتنعم بذلو وإال جاز هلا إحالة األمر إىل ةنة املاالفـات للنظـر
ة املوضوعو

9-55

ال جيوز ألي مقدم خدمـة القيـام بالتسـويق االتصـالي مدماتـخل ،مـا مل
يقم باالتي:

(أ ) االيفصا ة بداية االتصال عن هوية مقدم امدمة الذي يتم االتصال ميابة
عنخل والغرض احملدد من االتصالو
(ب)

االيفصــا خــالل االتصــال عــن الســعر الكامــل ألي منــت ،أو خدمــة
موضوع االتصالو

(ج) االيفصا عن اي معلومات أخرى قد ت لب اهليئة االيفصا عن او
(د )

االيفص ــا ع ــن احل ــق امل ل ــق لل ــاى ال ــذي مت االتص ــال ب ــخل ،ة
إلغـا االتفاقيـة املتعلقـة ب ـرا أو اتـتئ ار أي خ ـ ـدمة ة م ـول
( )14ا نتي وتلعي تاعة من وقم االتصال بخل وذلو عن وريـق
االتصال برقم هاتف معي يع

لخل خالل االتصالو

 11-55جيوز لل يئـة منـع أو تنظـيم اتـتادام أي رـاى تـوا كـال ذلـو ال ـاى
مقدم خدمة أو ممل  ،ل ـلكة االتصـاالت التابعـة لـخل أو ألي مقـدم خدمـة
بغرض القيام بالتسويق االتصالي ،وذلو بالقدر الذي ترى معخل اهليئـة
أمخل حيقق األهداف الواردة ة أمظلة اهليئةو
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املادة السادتة واملسول:
ترية معلومات املستادم:
1-56

جي ــب علــ مق ــدم امدم ــة ع ــدم إيف ــا أي ــة معلوم ــات ،بات ــتثنا ات ــم
وعنـ ــوال ورقـ ــم هـ ــاتف املسـ ــتادم املعلـ ــن ،ألي وـ ــرف اخـ ــر دول موايفق ـ ـة
املستادم الكتابية ،ما مل يكن هذا االيفصا م لوبا أو مسـلوحا بـخل مـن
قلــل اهليئــة ،أو ايــة ج ــة حكوميــة مصــر هلــا ،ويفقــا لألمظلــة املرعيــة،
باالوالع عل تلو املعلوماتو

4-56

ال مس ــؤولية مق ــدم امدم ــة جت ــا االيفص ــا ع ــن املعلوم ــات اماص ــة
باملســتادم ــا خيــالف حــاالت االيفصــا ال ـ مصــم عليــخل هــذ املــادة،
حتدد ويفقا للفصل الثالث ع ر من هذ الالئحةو

1-56

يس ــلح لللس ــتادمي ول ــب يفح ــى تــ الت اي مق ــدم خدم ــة تتعل ــق
خبدمات م ،ويكول هلم احلق ة ال ي للوا تصحيح أو ازالة اي معلومات
خاصة ب م ة ت الت مقدم امدمة إذا ا لتوا ام ا خاوئةو

2-56

كايف ـ ــة املعلوم ـ ــات املتعلق ـ ــة باملس ـ ــتادمي وب ـ ــكل خ ـ ــا

املتعلق ـ ــة

بالفواتمل جيب االحتفاظ ب ا من قلـل مقـدم امدمـة ملت للـات الفـوترة
يفق  ،وللفرتة الالزمة ال تت لل ا أمظلة املللكةو
5-56

ال خي ــل م ــا ورد ة ه ــذ الالئح ــة

ــق اة ــات احلكومي ــة املعني ــة ة

مارتـة صـالحيات ا املاولــة هلـا وجـب األمظلــة املرعيـخل ،ة احلصــول
عل ــ املعلومـ ــات السـ ــرية املتعلقـ ــة باملسـ ــتادم ،وجيـ ــب ال تـ ــارس حـ ــق
احلصول عل املعلومات السرية ويفقا ألمظلة املللكةو
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املادة السابعة واملسول:
ترية اتصاالت املستادم:
1-51

تعتــرب اتصــاالت املســتادم تــرية ،مــا مل يــرد خــالف ذلــو ويفــق أمظل ـة
اهليئــة ،وعلـ

يــع مقــدمي امدمــة اختــاذ كايفــة اإلجــرا ات املناتــلة

ل لال هذ السرية ويفقا لللادة التاتعة من النظامو
4-51

يتوجب عل مقدمي امدمة عدم تغيمل أو تعديل أو اتتلدال اتصـاالت
املستادميو

1-51

ألمراض تتلع وحتديد مصدر املكاملات اهلاتفية املزع ـة وامل ـايقة مـمل
امل روعة يتم اتلاع االتي:

(أ )

جي ــوز لللس ــتادم ال ي ل ــب م ــن اهليئ ــة تكلي ــف مق ــدم امدم ــة
راقلة ورصد املكاملات اهلاتفية الواردة إىل هاتفخلو

(ب)

جيوز لل يئة أو أي تل ة أخرى مفوضة قاموميا ة املللكة تكليف
احد مقدمي امدمة راقلة ورصد املكاملـات اهلاتفيـة الـواردة إىل
هاتف احد املسـتادمي آليـاً ،وعلـ مقـدم امدمـة االمتثـال ملثـل
هذا التوجيخلو

(ج)

يقــوم مقــدم امدمــة بإرتــال متي ــة املراقلــة إىل اهليئــة مت ــلنة
ارقــام اهلواتــف املســللة لللكاملــات املزع ــة وتــواريخ حــدو ا وعــدد
مرات االزعاج أو املعاكسات اهلاتفيةو

(د)

جيوز لل يئة اختاذ أي إجرا مناتب حللاية العلـوم مـن املكاملـات
املزع ة أو املعاكسات ويفقا ألمظلة اهليئة ،كلـا جيـب علي ـا إذا
وجـ ــدت ذلـ ــو ضـ ــروريا احالـ ــة املوضـ ــوع إىل السـ ــل ات املاتصـ ــة
الختاذ اإلجرا ات الالزمةو
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املادة الثامنة واملسول:
محاية املعلومات ال اصية:
1-58

يكــول مقــدم امدمــة مســؤوال عــن معلومــات املســتادم واتصــاالتخل الـ
تكول حتم حيازتخل أو تي رتخل أو اي من وكالئخلو

4-58

جيــب علـ مقــدم امدمــة ت ــغيل أمظلــة ورــلكة اتصــاالتخل آخــذا بعــي
االعتل ـ ــار خصوص ـ ــية املس ـ ــتادميو وبات ـ ــتثنا م ـ ــا تس ـ ــلح األمظل ـ ــة
والتعليلــات بإيف ــائخل أو مــا يوايفــق املســتادم عل ـ إيف ــائخل يفإمــخل ال جيــوز
ملق ــدم امدم ــة

ـ ـع املعلوم ــات أو ات ــتعلاهلا أو اإليفص ــا عن ــا أو ع ــن

اتصاالت املستادم ألي مرض كالو
1-58

األمراض ال يتم من اجل ا جتليع معلومات املستادم مـن قلـل احـد
مقـ ــدمي امدمـ ــة جيـ ــب حتديـ ــدها وتعريف ـ ــا عنـ ــد أو قلـ ــل اللـ ــد ة
جتليع ــا ،وال جيــوز ملقــدمي امدمــة ويفــق هــذ املــادة جتليــع معلومــات
املستادم أو اتتادام ا لغمل األمراض املفصح عن ـا ،كلـا ال جيـوز لـخل
ايف اؤهاو

2-58

ي ــتعي علــ مق ــدمي امدمــة التاك ــد م ــن ال معلوم ــات املس ــتادمي
ص ـ ــحيحة ودقيق ـ ــة و

د ـ ــة لتحقي ـ ــق األم ـ ــراض الـ ـ ـ ت ـ ــوف ي ـ ــتم

اتــتادام ا يفي ــا ،وال معلومــات املســتادم واتصــاالتخل

ليــة بوتــائل

واتاليب تتناتب مع حساتيت او

املادة التاتعة واملسول:
إجرا ات معاةة ركاوى املستادمي:
1-59

عل مقدمي امدمة تةتـي

قسـم خـا

لتلقـي رـكاوى املسـتادمي

مدماتخل ،وال يعلل عل تالة أتلاب ركوى املستادم إذا كامم تتعلق
ستوى امدمة أو اتلوب تويفملها أو بةمور تتعلق
- 82 -

اكل الفواتملو

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

4-59

علـ ـ ـ مق ـ ــدمي امدم ـ ــة وض ـ ــع إج ـ ــرا ات

ـ ــددة ملعاة ـ ــة ر ـ ــكاوى

املسـتادمي ،وخت ــع هــذ اإلجــرا ات ملوايفقــة اهليئــة ،كلــا خي ــع اي
تعــديل علي ــا ملوايفقــة اهليئــة ويــتم م ــر هــذ اإلجــرا ات بال ــكل املالئــم
الذي حتدد اهليئةو
1-59

ة حال وجود خـالف بـي احـد مقـدمي امدمـة وبـي اي مسـتادم ومل
يــتم حلــخل وديــا بيــن م ،يفامــخل جيــوز لللســتادم تقـديم ولــب لل يئــة حلــل
هذا امالفو

2-59

جيب ال تت ـلن ال ـكاوى املقدمـة ويفقـا هلـذ املـادة وللـا حلـل وتسـوية
يع النقا موضوع امالفو

5-59

جيب ال تكول ال كاوى مكتوبة ،مع توضيح الوقـائع واحللـول امل لوبـة،
وال ي لب من املستادم تسليم مساة من ال كوى إىل مقدم امدمةو

6-59

تقوم اهليئة بدراتة ولب حـل امـالف لتحديـد مـدى قلولـخل مـن عدمـخل
خالل ( )11ع رة ايام من تاريخ ايداع ال لب لدي ا ،وجيـوز لل يئـة عـدم
قلول ال لب يفوراً إذا رأت ال ال لب جمحفاً أو كيدياً أو ممل ملن عل
ح  ،قويةو

1-59

إذا اعتربت اهليئة ال ال كوى مقلولة ويستدعي القيام بتحقيق يفعلي ا
تس ــليم مس ــاة من ــا إىل مق ــدم امدم ــة ،وي ــتعي عندئ ــذ علـ ـ مق ــدم
امدمــة ال يســلم إجابتــخل عل ـ ال ــكوى خــالل يفــرتة ( )5مخســة ايــام أو
حسب املدة ال حتددها اهليئة ة احلاالت ال تستدعي مدة اوولو

8-59

تقوم اهليئة بتسـليم إجابـة مقـدم امدمـة إىل املسـتادم ،ويـتعي عليـخل
ابدا وج ة مظر عل إجابة مقدم امدمة خـالل يفـرتة ( )5مخسـة ايـام
أو حسب املدة ال حتددها اهليئة ة احلاالت ال تستدعي مدة اوولو

9-59

جي ــوز لل يئ ــة ال تتعام ــل م ــع ول ــب ح ــل ام ــالف ات ــتنادا إىل الوق ــائع
املاديــة املدومــة ال ـ امام ــا ،كلــا جيــوز هلــا ال ت لــب تقــديم معلومــات
اضــايفية مــن احــد ال ــريفي أو كلي لــا ،وتقــوم اهليئــة بإصــدار القــرار ة
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م ــول ( )11ال ــي يومــا مــن اتــتالم رد املســتادم ،أو ت ــعر األوــراف
خ ــالل الفـ ــرتة املـ ــذكورة بام ـ ــا حتت ــاج إىل مزيـ ــد مـ ــن الوقـ ــم إلصـ ــدار
قراراهاو
11-59

ال جيــوز ملقــدمي امدمــة ق ــع االتصــاالت أو تغــيمل أي مــن امــدمات
املقدمة لللستادم خالل الوقم الذي تقـوم يفيـخل اهليئـة بلحـث ال ـكوى
املقدم ــة م ــن قل ــل ذل ــو املس ــتادم ،دول ق ــرار م ــن اهليئ ــة يس ــلح هل ــم
بذلوو

11-59

جيـ ــوز لل يئـ ــة ،إذا رأت أل املوضـ ــوع تثـ ــل خمالفـ ــة ويفقـ ــا ملف ـ ــوم املـ ــادة
الثامنة والثال ي من النظام ،أل حتيلخل إىل ةنة املاالفات للنظر يفيخلو

املادة الستول:
اتتلرار امدمة:
61ـ 1ة حالة حدوح ما يلي:
عــدم جتديــد تــرخيى احــد مقــدمي امدمــة أو ايقايفــخل مؤقتــا أو

(أ )

الغائخل وجب أمظلة اهليئةو
إذا قــررت اهليئــة ،بعــد الت ــاور مــع األوــراف املعنيــة ومــع مراعــاة

(ب)

أمظلـ ــة اهليئـ ــة وجـ ــب قـ ــرار صـ ــادر من ـ ــا ب ـ ــذا امصـ ــو  ،ال
احلاجـ ــة إىل مف ـ ـ

خ ـ ــدمات االتصـ ــاالت أو م ـ ــا تا ل ـ ـ ا ب ـ ــكل

جوهري ال تكن تويفملها باي وريقة أخرى معقولةو
عندئ ــذ جي ــب عل ـ اهليئ ــة اخت ــاذ الت ــدابمل الالزم ــة الت ــتلرارية تق ــديم
ام ــدمات إىل مس ــتادمي خ ــدمات مق ــدم امدم ــة الس ــابق ويفق ــا هل ــذ
املادةو
4-61

إذا مل يقم مقدم امدمة السابق باختاذ التدابمل املذكورة حنو حتويل
كايف ــة املس ــتادمي لدي ــخل إىل مق ــدمي خ ــدمات اخ ــرين ،يفي ـ ـب علي ــخل
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التعاول مع اهليئة ومملها مـن املـرخى هلـم الختـاذ مـا يلـزم حنـو ا ـاز
مثل ذلو التحويل بالقدر امللكنو
1-61

إذا كال ملقدم امدمة السابق بقيـة مـن املسـتادمي ة التـاريخ الـذي
تنت ي يفيخل صالحية الرتخيى امللنو لخل ،أو مت إيقايفـخل مؤقتـا أو إم ـاؤ ،
يفي ــوز لل يئــة وجــب قــرار يصــدر من ــا ب ــذا امصــو  ،مــنح مقــدم
امدمة السابق ديدا مؤقتا لرتخيصخل حت يتسـن لـخل ت ـغيل رـلكة
اتصاالتخل ملدة ال تت ـاوز تـنة واحـدة ،وذلـو ب ـدف مـنح مقـدم امدمـة
السابق الفرصة حلل وتصفية عللياتخل بالكاملو

2-61

ة حالـ ــة قـ ــرار اهليئـ ــة ـ ــنح مقـ ــدم امدمـ ــة السـ ــابق ديـ ــدا مؤقتـ ــا
للرتخيى امللنو لخل ،يفال ذلو يكول خاضعا لل رو التالية:

(أ )

عدم اتتدراج أو قلول مستادمي جدد أو ديد أو توتعة م ـاق
العقود أو التدابمل األخرى القائلة مع املستادمي املوجودينو

(ب)

باتــتثنا مــا تــملد ادمــا  ،عــدم ديــد أو توتــعة م ــاق العقــود أو
التدابمل األخرى املربمة مع اي مرخى هلم اخرينو

(ج)

بــذل اقصــ ج ــود حن ــو بيــع كايف ــة موجــودات ر ــلكة اتص ــاالتخل
مل ــرتي مؤه ــل وبقيل ــة منات ــلة ،وي ــتعي ا ــاز مث ــل ه ــذا اللي ــع
خــالل يفــرتة التلديــد املؤقــم للرتخـيى والــذي ال تزيــد مدتــخل عــن
تنة واحدةو

(د )

أيـة رــرو اضــايفية قــد تفرضـ ا اهليئــة عــن وريــق قــرار للتةكــد
من اتتلرار تلقي املستادمي للادمةو

5-61

يكــول لل يئــة احلــق ة تعــديل أي مــن ال ــرو امل ــار الي ــا ة الفقــرة
(61ـ )2من هذ املادة إذا رأت ذلو مناتلاو
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املادة احلادية والستول:
عدم التلييز ممل املربر:
1-61

جيــب علـ مقــدم امدمــة ال ــاملة ومقــدم امدمــة املســي ر ال يقــدما
لللســتادمي مف ـ

رــرو امدمــة ،وال جيــوز التفرقــة والتلييــز بــي

املستادمي اال ة احلاالت ال تسلح ب ا هذ الالئحـة ،أو ة احلـاالت
ال ـ ي ــتم يفي ــا تربي ــر وج ــود ر ــرو مغ ــايرة مل ــا ه ــو م ل ــق عل ـ بقي ــة
املســتادمي بنــا عل ـ مــربرات موضــوعية ،مثــل االخــتالف ة رــرو
وظ ــروف ت ــويفمل امدم ــة ،ــا ة ذل ــو وج ــود اخ ــتالف ة التك ــاليف أو
مقى ة املرايفق أو املوارد املتاحة ،ويسري هذا احلظر يفيلا بي:
(أ )

املستادمي الن ائيي للادماتو

(ب)

املس ــتادمي ال ــذين يعتل ــدول علــ ام ــدمات املقدم ــة م ــن قل ــل
مقدم خدمة رامل أو مقدم خدمة مسـي ر لكـي يقـدموا خـدمات
االتصاالت ملستادمي اخرينو

(ج)

املســتادمي ومقــدم امدمــة ال ــامل أو مق ـدم امدمــة املســي ر
مفسخلو

4-61

يسري احلظر ضد التلييز ممل املربر عل االمور التالية:

(أ )

املقابل املالي للادماتو

(ب)

جودة امدمة املقدمةو

(ج)

الوقم الذي يتم يفيخل تويفمل امدمة امل لوبةو

(د )

أي رــرو أخــرى قــد ت ــع ا اهليئــة بالتنســيق مــع مقــدم خدمــة
رــامل أو مقــدم خدمــة مســي ر أو مملهــم مــن األوــراف االخــرين
ذوي الصلةو
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1-61

ة حالــة وجــود أيــة حالــة ييــز ،جيــب عل ـ مقــدم امدمــة ال ــاملة أو
مقدم امدمة املسي ر تربير ذلو بالكيفية الـ تكـول مقنعـة لل يئـة،
أو ب ــالكف الف ــوري ع ــن التليي ــز ل ــدى تلقي ــخل تعلي ــدا م ــن اهليئ ــة ب ــذا
امصو و

املادة الثامية والستول:
االلتزامات املتعلقة باملعلومات جتا املستادم:
1-64

جيب عل مقدم امدمة ال املة االحتفاظ ة كل االوقـات ة موقعـخل
الرمسي عل رلكة االمرتمم باملعلومات التالية:

(أ )

املقابل املالي للادمات ال يقدم او

(ب)

املوقع الرمسي لـخل ،والعنـوال االليكرتومـي واملوقـع الرمسـي لل يئـة
باإلضايفة إىل بيال واضح يفيد بال مقـدم امدمـة خاضـع لل يئـة
وجــب أمظلت ــا وامــخل جيــوز لللستاــدمي االتص ــال باهليئــة ة
حالة عدم كن م من حل اماليفات ال تن ـا يفيلـا بيـن م وبـي
مقدم امدمةو

(ج)

مظ ــام تص ــفح تـ ـ ل االت ــتادام ة املوق ــع الرمس ــي علـ ـ ر ــلكة
االمرتمـ ــم ملقـ ــدم امدمـ ــة ،يسـ ــلح لللسـ ــتادم بـ ــاالوالع عل ـ ـ
املعلومات امللينة ة هذ املادةو

4-64

جيــب علـ مقــدم امدمــة ال ــاملة ،االحتفــاظ بنســخ م لوعــة حديثــة
تت ــلن جـ ــداول باملقابـ ــل املـ ــالي مدماتـ ــخل احلاليـ ــة ة كايفـ ــة مكاتـ ــب
االرــرتاكاتو وجيــب ع ــرض هــذ النســخ ،واتاحت ــا لالوــالع مــن قل ــل
العلوم دول مقابل ،وذلو خالل تاعات العلل العاديةو

1-64

مــا مل تقــرر اهليئــة خــالف ذلــو ،جيــب عل ـ مقــدم امدمــة ال ــاملة،
عندما ي لب منخل ذلو ودول مقابل ،تزويـد اي مسـتادم ي لـب مسـاة
م لوعة من تعريفة خدماتخلو
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2-64

إذا اقــرت مقــدم امدمــة ال ــاملة احــداح زيــادات ة تعريفــة خدماتــخل،
عليخل عندئذ ،ارـعار املسـتادمي بالزيـادات ويفقـا ألمظلـة اهليئـة وبقـرار
يصدر من ا ب ذا ال ةلو

املادة الثالثة والستول:
ررو امدمة:
1-61

جي ــوز لل يئ ــة ال تص ــدر ق ــرارا تل ــزم مق ــدم امدم ــة ال ــاملة أو مق ــدم
امدم ــة املس ــي ر ،القي ــام بتق ــديم مس ــودة ر ــرو امدم ــة إىل اهليئ ــة
لللوايفقــة علي ــا ،وحيــدد قــرار اهليئــة الربمــام ،الــزمن إلعــداد وتنفيــذ
ررو امدمة واملوايفقة علي او

4-61

جيــب ال تكــول مســودة رــرو امدمــة متفقــة مــع أمظلــة اهليئــة ،وال
تت لن التزامات متوازمة عل مقدم امدمة ال املة واملستادم ب ـال
تقديم واتتادام خدمات االتصاالتو

1-61

تقوم اهليئة باعتلاد كايفة مسودات ررو امدمة حسللا وردت إلي ا
أو بع ــد إج ــرا أيـ ـة تغ ــيملات منات ــلة علي ــا ،وذل ــو بع ــد الت ــاور م ــع
مق ــدمي امدم ــة ال ــاملة ومق ــدمي امدم ــة املس ــي رين وممله ــم م ــن
األرــاا

امل ــتلي اآلخــرين حســب مــا تقــرر اهليئــةو وعنــد اعتلادهــا

تــتحل رــرو امدمــة هــذ

ــل أي ـة مســتندات ما لــة تكــول عندئــذ

مستادمةو

املادة الرابعة والستول:
املعلومات اماصة ب رو امدمة:
1-62

جيب عل مقدم امدمة ال املة ة كايفة األوقـات االحتفـاظ بـاألمور
التالية ة موقعخل الرمسي عل رلكة اإلمرتمم:

(أ )

مساة تارية املفعول من ررو امدمةو
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(ب)

كايف ــة التغ ــيملات املعتل ــدة واملقرتح ــة لللقاب ــل امل ــالي مدمات ــخل
وال قدمم إىل اهليئةو

(ج)

موقـ ــع اهليئـ ــة الرمسـ ــي عل ــ رـ ــلكة اإلمرتمـ ــم ،وعنـ ــوال بريـ ــدها
اإللكرتومــي وعنــوال موقع ــا الرمس ــي باإلضــايفة إىل بيــال واض ــح
يفيـد بـةل مقــدم امدمـة خي ــع لل يئـة وجــب أمظلت ـا ،وبةمــخل
جي ــوز لللس ــتادمي ومق ــدمي امدم ــة اآلخ ــرين أل يل ــةوا إىل
اهليئة إذا مل يست يعوا حل اماليفات النارئة يفيلا بين مو

(د )

مظام تصفح ت ل االتتادام علـ املوقـع الرمسـي ملقـدم امدمـة
ال ــاملة عل ـ رــلكة اإلمرتمــم يســلح لللســتادم بــاالوالع عل ـ
املعلومات امللينة ة هذ املادةو

4-62

جيــب عل ـ مقــدم امدمــة ال ــاملة االحتفــاظ بنســخ م لوعــة حديثــة
مــن رــرو خدمتــخل وكايفــة أتــعار املعتلــدة أو ال ـ م لــوب املوايفقــة
علي ــا مــن اهليئــة ة كايفــة مكاتــب االرــرتاكات التابعــة لــخل ،وأل يقــوم
بتــويفمل هــذ النســخ لالوــالع علي ــا مــن قلــل العلــوم بــدول رتــوم خــالل
تاعات الدوام العاديةو

1-62

جيب عل مقدم امدمة ال ـاملة أل ي ـلن مسـاة تـارية املفعـول مـن
ررو خدمتخل ة الصفحات األوىل من كل دليل هاتف ين ر مـن قللـخل
أو بالنيابة عنخلو

2-62

جيــب علــ مقــدم امدم ــة ال ــاملة ،عن ــد ولــب أي مس ــتادم ،تق ــديم
مساة م لوعة بدول مقابل من أتعار املعتلدة من قلل اهليئةو

5-65

إذا اقــرت أحــد مقــدمي امدمــة ال ــاملة إجــرا تغــيملات عل ـ تعريفــة
خدمات ــخل ،يفي ــب علي ــخل عندئ ــذ القي ــام ب ــإبالمل املس ــتادمي ب ــالتغيملات
املقرتحة بةي كيفية ترد ة قرار اهليئة ب ذا امصو و
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املادة امامسة والستول:
أدلة اهلاتف:
 1-65جي ــب علـ ـ مق ــدم امدم ــة ال ــاملة تزوي ــد املس ــتادمي ب ــدليل ه ــاتف ويفق ــا
لل رو ال تصدر من اهليئة ،وت تلل عل اللنـود وال ـرو املتعلقـة
باآلتي:
(أ )

املقابل املالي للادماتو

(ب)

توزيع األدلة عل املستادميو

(ج)

املعلومـ ــات اماصـ ــة باملسـ ــتادمي املـ ــدرجي ة دليـ ــل وضـ ــواب
األرقام ممل املدرجةو
جتليع املعلومات وخصوصيت ا ال يـتم احلصـول علي ـا بغـرض

(د )

م رها ة الدليلو
(هـ)

تصحيح الليامات واملسؤولية عن عدم صحة اللياماتو

(و )

خدمـ ــة إرـ ــعار املسـ ــتادم ة حالـ ــة كـ ــول رقـ ــم االتصـ ــال لـ ــي
صحيحا أو مت تغيمل و

4-65

جي ــب علـ ـ اهليئ ــة الت ــاور م ــع مق ــدم امدم ــة ال ــاملة ب ــةل وض ــع
ررو ألدلة اهلاتفو

املادة السادتة والستول:
الفواتمل:
1-66

تن ل ــق قواع ــد الف ــواتمل املنص ــو

علي ــا ة ه ــذ امل ــادة عل ـ مق ــدمي

امدمة ال املة ،وقد تن لق عل مقدمي امدمة املسـي رين ة حالـة
تقرير اهليئة ذلوو وجيوز لل يئة أل تصدر قرارا لت ليق القواعـد علـ
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أي مق ــدم خدم ــة ر ــاملة أو مق ــدم خدم ــة مس ــي ر ويفق ــا للتغ ــيملات أو
ال رو ال تراها اهليئة مناتلة حلاالت مقدم امدمةو
4-66

يك ــول املس ــتادمول مسـ ــؤولي ع ــن ديفـ ــع كايف ــة األجـ ــور ع ــن املكاملـ ــات
الصـ ــادرة مـ ــن هـ ــواتف م ،واملكاملـ ــات ال ــ يقللوم ـ ــا علـ ـ هـ ــواتف م مـ ــع
حتلل م تكاليف ا ،بصرف النظر عن هوية ال اى الذي قـام باملكاملـات
أو قل ــل ب ــا ،وجي ــوز لللس ــتادمي ال ــتظلم م ــن أج ــور املكامل ــات الـ ـ ال
يعتق ــدول أم ــا ص ــدرت م ــن ه ــواتف م أو مت قلوهل ــا علــ ه ــواتف م ل ــدى
مقـ ــدم امدمـ ــة ،يفـ ــإل مل يقتنـ ــع بـ ــاحللول املعروضـ ــة عليـ ــخل مـ ــن مقـ ــدم
امدم ــة يفي ــوز ل ــخل التق ــدم إىل اهليئ ــة ويفق ــا إلج ــرا ات ح ــل اماليف ــات
املوضحة ة هذ الالئحةو

1-66

جيب عل مقدم امدمة ال املة تزويـد مسـتادميخل ب ـر واضـح عـن
كايفة األجور ة يفواتملهم ،وجيب أل تـلي كايفـة الفـواتمل ب ـكل واضـح
التاريخ الذي يستحق يفيـخل الـديفع ،والـذي جيـب أل يكـول خـالل موعـد ال
يقل عن ( )11ال ي يومـا مـن تـاريخ الفـاتورة ،ويـتم ذكـر التـاريخ علـ
الف ــاتورة ،وجي ــب تس ــليم الف ــاتورة إىل املس ــتادم خ ــالل يف ــرتة معقول ــة،
وجيوز لل يئة حتديد هذ املدة بالت اور مع مقدمي امدمة ال املةو

2-66

جيــب عل ـ مقــدم امدمــة ال ــاملة تزويــد مســتادميخل بفــواتمل ب ـدول
مقابل مالي إضاة ،تظ ر بوضو املعلومات التالية:

(أ )

األجور ممل املتكررةو

(ب)

أجور االررتاك املتكرر لكل خدمة عل حدةو

(ج)

تفاصيل أجور املكاملات املنفذةو

(د )

أجــور مفصــلة واجلــة الــديفع لكــل مقــدم خدمــة آخــر عنــدما تكــول
هذ امدمات مدرجة ضلن يفواتمل املستادمو
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(هـ)

التافي ـ ــات ة الس ـ ــعر امللنوحـ ـ ــة لللس ـ ــتادم ة حال ـ ــة بيـ ـ ــع
خدمتي أو أكثر ة عللية واحدةو

(و)
5-66

أي مقابل مالي أخر لقا تقديم امدمةو
جيـ ـب علـ ـ مق ــدم امدم ــة ال ــاملة تزوي ــد مس ــتادميخل بف ــواتمل رب ــع
تنويـ ــة علـ ـ األق ــل ،أو علـ ـ أت ــاس م ــدة أق ــل إذا ق ــررت اهليئ ــة ذل ــو،
رــري ة الت ــاور املســلق مــع مقــدم امدمــة ال ــاملة ب ــذا ال ــةل قلــل
إقرار و

6-66

جي ــب علـ ـ مق ــدم امدم ــة ال ــاملة ع ــرض خدمات ــخل ب ــكل منفص ــل،
وحيظــر عليــخل م اللــة أي مســتادم بــةل يكــول حصــولخل عل ـ أي خدمــة
ي لل ا م رووا

1-66

صولخل عل خدمة أخرى مل ي لل او

جيـوز لل يئـة ة وقـم الحــق وبعـد الت ـاور مــع مقـدم امدمـة ال ــاملة،
إقـ ــرار رـ ــرو التعامـ ــل باألجـ ــل ال ــ

وجل ـ ــا جيـ ــوز ملقـ ــدم امدمـ ــة

ال املة تقديم خدماتخل لللستادميو
8-66

ال جيوز ملقدم خدمـة أل ي لـب مـن املسـتادم أل يـديفع أي مقابـل مـالي
مل يسلق إدراجخل ة يفاتورتخل ،ما مل يكن املقابل قد أدرج بصـورة صـحيحة
أرتــلم ل ــخل ة م ــول ( )151مائ ــة ومخس ــي يوم ــا أو امل ــدة ال ـ تقرره ــا
اهليئــة مــن تــاريخ اتــتحقاقخل عل ـ املســتادم ،وإذا مل يــتلكن املســتادم
من ديفع املللغ املستحق بالكامل الذي مل يسلق ادراجخل ة يفاتورتخل ،يفعل
مقــدم امدمــة ال ــاملة العلــل عل ـ الوصــول إىل اتفــاق مــع املســتادم
لتقسـ ــي املللـ ــغ عليـ ــخل ة مواعيـ ــد تكـ ــول معقولـ ــة ة ضـ ــو الظـ ــروف
احملي ة باألمرو وحيق لللستادم أل ت اف إىل حسابخل امللـالغ الـ مـا
ك ــال ينلغـ ــي أل تسـ ـ ل ة يفاتورتـ ــخل أو الـ ـ جتـ ــاوزت املللـ ــغ احملـ ــدد ة
يفاتورتخلو
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9-66

باتتثنا ما هو منصو

عليخل ة هذ املادة تكول املدة املسلو خالهلـا

باالعرتاض عل صحة أية أجور واردة ة يفـاتورة مقـدم امدمـة ال ـاملة
هــي ( )91تســعول يومــا مــن تــاريخ تقــديم الفــاتورة كلــا هــو مــلي عل ـ
الفاتورة ،أو خالل املدة ال حتددها اهليئة ،وجيب علـ املسـتادمي أل
يديفعوا امللالغ ممل املتنازع علي ا والواردة ة الفاتورة املعرتض علي او
11-66

إذا رم ــب املس ــتادم االع ــرتاض علـ ـ ص ــحة أيـ ـة يف ــاتورة ،يفعلي ــخل القي ــام
باآلتي:

(أ )

االتص ــال ب ــام ام ــا

ق ــدم امدم ــة ال ــاملة لللكاملـ ــات

اجملامي ــة املاصص ــة ل ــكاوى املس ــتادم ،وال ــذي جي ــب بيام ــخل ة
ر ــرو خ ـ ـدمة مق ـ ـدم ام ـ ـدمة ال ــاملة وم ــر ة كايف ــة أدل ــة
اهلــاتف ،وكــذلو ة الوتــائل ال ـ ت لل ــا اهليئــة وتللــغ مقــدم
امدمة ال املة ب او
(ب)

إذا مل يؤد هذا اإلجـرا إىل معاةـة االعـرتاض ،حيـق لللسـتادم
عندئذ أل يكتب إىل اة ة املسئولة عن حـل ال ـكاوى لـدى مقـدم
امدمــة ال ــاملة ب لــب معاةــة اعرتاضــخل عل ـ الفــاتورة ،وجيــب
عل مقدم امدمة ال املة ت لي موقع تلو اة ة ة رـرو
امدمة اماصة بخل واملن ورة ة مقدمة كايفة أدلة اهلاتف ،أو ة
الوت ــيلة الـ ـ ق ــد ت لل ــا اهليئ ــة م ــن مق ــدم امدم ــة ال ــاملة،
وجيب أل ترد اة ة كتابة ة م ول ( )11ع رة أيام من اتـتالم
ال ــكوى،

يــث يكــول الــرد إمــا بقلــول ال ــكوى واختــاذ اإلجــرا

الالزم لتصحيح ا أو إع ا األتلاب بريف
(ج)

او

جيـ ــوز لللسـ ــتادم أل يسـ ــتةمف أي ـ ـة رـ ــكوى مريفوضـ ــة مـ ــن قلـ ــل
مقــدمي امدمــة أمــام اهليئــة ويفقــا لللــادة الثاميــة والســلعي مــن
هذ الالئحةو
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املادة السابعة والستول:
جودة امدمة:
1-61

جيــب ت ليــق أحكــام ورــرو هــذ املــادة املتعلقــة جبــودة امدمــة عل ـ
مقـ ــدمي امدمـ ــة ال ـ ــاملة وجيـ ــوز ت ليـ ــق أحكام ـ ــا ورـ ــروو ا عل ـ ـ
مقــدمي امدمــة املســي رين إذا قــررت اهليئــة ذلــوو وجيــوز لل يئــة أل
تصــدر قــرارا بتغــيمل هــذ األحكــام وال ــرو علـ مقــدم خــدم رــاملة أو
مقدم خدمة مسي ر حسب ما ترا اهليئة مناتلاو

4-61

جيــب عل ـ مقــدم امدمــة ال ــاملة تقــديم خــدمات االتصــاالت ولقــا
ملعــايمل جــودة معينــة يــتم حتديــدها مــن قلــل اهليئــة بالت ــاور مــع مقــدم
امدمة ال املة ،وجيوز أل يـتم ت ـلين ا ة رخصـتخل أو إصـدارها بقـرار
صادر ب ذا الصدد من اهليئةو

1-61

حي ــق لل يئ ــة إص ــدار ق ــرار بتع ــديل أو إض ــايفة أو ح ــذف أي م ــن مع ــايمل
اةودة بالت اور مع مقدم امدمة ال املة ذي العالقةو

2-61

بعــد إعــداد معــايمل جــودة امدمــة ،جيــب عل ـ مقــدم امدمــة ال ــاملة
تق ــديم تق ــارير رب ــع ت ــنوية إىل اهليئ ــة بالكيفي ــة ال ـ حت ــددها اهليئ ــةو
وجيب أل توضح هذ التقارير النتائ ،الفعلية لكل معيار جودة خدمةو

5-61

إذا مل يتحقـق أي معيـار مــن معـايمل اةـودة ،جيــب علـ مقـدم امدمــة
ال املة تقديم تفسمل حـول تـلب عـدم حتقـق ذلـو املعيـار ،وام ـوات
احملددة ال اختذها أو يعتزم اختاذها لتصحيح األمرو

6-61

جيب عل اهليئة إرعار مقدم امدمة ال املة خالل ( )11ال ي يوما
من اتتالم تقرير جودة امدمة ،ما إذا كامم قد قللم التفسمل املع
ألي معيار مل يتم حتقيقخلو وة حالة عدم رد اهليئـة خـالل تلـو الفـرتة
يعترب التفسمل مقلوال هلاو
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1-61

إذا مل تقلـ ــل اهليئـ ــة التفسـ ــمل ،يفي ـ ــب علي ـ ــا إرـ ــعار مقـ ــدم امدمـ ــة
ال املة بام وات اإلضايفية ال جيب علي ا اختاذها والفرتة الزمنية
لتنفيــذ تلــو ام ــواتو كلــا جيــب عل ـ اهليئــة إلــزام مقــدم امدمــة
ال املة بتقديم تقارير إضايفية حت يتم حتقيق املعيارو

8-61

جيب عل مقـدم امدمـة ال ـاملة عنـد تقـديم تقريـر جـودة امدمـة أو
أي تقــارير إضــايفية ذات صــلة إىل اهليئــة ،أل ين ــرها ة موقعــخل الرمســي
عل رلكة اإلمرتممو وجيب علـ اهليئـة عنـد اتـتالم ا لتلـو التقـارير
م رها ة موقع ا الرمسي عل رلكة اإلمرتممو

9-61

جي ــوز لل يئ ــة أل ت ل ــب م ــن مق ــدم امدم ــة ال ــاملة أل ين ــر كايف ــة
تقارير جودة خدماتخل أو أجزا من ا أو أية مت للات أخرى ذات عالقة ة
صـ ــحيفة أو أكثـ ــر إذا رأت اهليئـ ــة أل ذلـ ــو مـ ــن مقت ـ ــيات املصـ ــلحة
العامةو

املادة الثامنة والستول:
الوصول إىل ملامي املستادم:
1-68

مع ام وع ألحكام هذ املـادة ،تـد التزامـات مقـدم امدمـة ال ـاملة
لت ـ ــلل الرتكيـ ــب والت ـ ــغيل والصـ ــيامة واإلصـ ــال لتكـ ــول ة حالـ ــة
ت ــغيلية جيــدة لكايفــة مرايفــق االتصــاالت ال ـ تتلك ــا مقــدم امدمــة
ال املة وتوجد ة األمالك اماصة لللستادمو

4-68

يكول ملقدم امدمة احلق ة الـدخول إىل ملـامي أو متلكـات املسـتادم
إل كام ــم مرايف ــق اتص ــاالتخل موج ــودة داخ ــل أم ــالك ومل ــامي املس ــتادم،
وويفق اإلجرا ات التالية:

(أ )

قيام مقدم امدمة بإبالمل املستادم برملتخل ة دخول العقـار ويفـق
الظروف املالئلة لذلوو
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قيــام مقــدم امدمــة بإرتــال املــوظفي املعنــيي واملــؤهلي لــذلو

(ب)

العللو
موايفقة املستادم عل هذا الدخولو

(ج)

وة

(د )

يــع األحــوال جيــب عــدم تــة مل مــوظفي مقــدمي امــدمات

عل م اوات املستادم وملاميخل إال بالقدر الالزم هلذ األعلالو

املادة التاتعة والستول:
اال لتزام وامللالغ املرجتعة واألضرار:
1-69

إذا مل يثلـ ــم إهلـ ــال مقـ ــدم امدمـ ــة ال ـ ــاملة ،يفـ ــإل مسـ ــؤوليتخل جتـ ــا
املس ـ ــتادم تنحص ـ ــر ة ح ـ ــاالت التقص ـ ــمل أو االمق ـ ــاع أو الت ـ ــةخمل أو
األخ ــا أو العيــوب ة اإلرتــال أو اإلخفاقــات أو العيــوب ة االتصــاالت،
وة ه ــذ احل ــاالت ،يف ــإل مس ــؤولية مق ــدم امدم ــة تقتص ــر علـ ـ إرج ــاع
املقابــل املــالي عنــد ال لــب لللســتادم مــن مقــدم امدمــة أو بنــا عل ـ
قرار يصدر من اهليئة ة حالة امالفو

4-69

جيـوز لل يئـة إصـدار قـرار حيـدد القواعـد اإلضـايفية املتعلقـة باملســؤولية
والتعــويا واالضــرار الـ قــد تلحــق قــدمي امــدمات وي ــلل ذلــو
مقدمي امدمات ال املة ومقدمي امدمات املسي رينو

املادة السلعول:
إيقاف امدمة وإلغاؤها من قلل مقدم امدمة:
حيق لل يئة أل تصدر قرارا حتدد يفيـخل ال ـواب وال ـرو الـ جيـوز وجل ـا
ملقــدم امدمــة يفصــل أو إلغــا خــدمات االتصــاالت عــن املســتادم متي ــة إخاللــخل
بالتزاماتــخل جتــا مقــدم امدمــة ،وتك ــن ت ــلي هــذ ال ــواب وال ــرو ة
ر ــرو امدم ــة اماص ــة ق ــدمي ام ــدمات م ــع األخ ــذ ة االعتل ــار احل ــاالت
التالية:
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(أ )

عدم ديفع حسابخل الذي جتاوز املوعد احملدد لسداد و

(ب)

عــدم تقــديم أو عــدم االحتفــاظ برصــيد معقــول ،أو تــةمي كــاف ة حالــة
كول ذلو م لوباو

(ج)

عدم االلتزام ب رو اتفاقية السداد بالتقسي و

(د )

اتــتادام خــدمات مقــدم امدمــة بغــرض إحــداح إزعــاج أو معاكســات أو
ب ريقة أخرى خمالفة للنظامو
يزات املقدمة من قلل مقدم امدمةو

(هـ)

إتا ة اتتادام الت

(و )

عدم تداد املستحقات عند ولل ا من قلل مقدم امدمة ة احلاالت ال
تكن يفي ا االتتنتاج ب كل معقول بـةل املسـتادم يقصـد االحتيـال علـ
مقدم امدمة ال املةو

(ز )

وجـ ــود خاليفـ ــات من قيـ ــة ب ـ ــال الفـ ــواتمل بـ ــي املسـ ــتادمي ومقـ ــدمي
امدمات ووريقة حل هذ اماليفاتو

( )

أية بنود وررو أخرى تراها اهليئة مناتلةو

املادة احلادية والسلعول:
إيقاف وإلغا امدمات من قلل املستادم:
1-11

جي ـ ــوز لللس ـ ــتادم أل ي ل ـ ــب م ـ ــن مق ـ ــدم امدم ـ ــة إلغ ـ ــا ام ـ ــدمات
املســتادمة من ــخل خ ــالل ( )11ال ــول يوم ــا م ــن تــاريخ ال ل ــب ،ر ــري ة
امق ــا احل ــد األدمـ ـ م ــن أي يف ــرتة تعاق ــد ،وة ه ــذ احل ــاالت ،ي ــديفع
املس ــتادم كايف ــة األج ــور املس ــتحقة ع ــن امدم ــة املقدم ــة حتــ ت ــاريخ
اإللغا و

4-11

قل ــل امق ــا احل ــد األدمـ ـ ألي يف ــرتة تعاقدي ــة ،جي ــوز لللس ــتادم أل
ي لب إلغا امدمة مع ديفعخل كايفة األجور املسـتحقة عـن كامـل يفـرتة
احلد األدم التعاقديةو
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1-11

قلل امت ا احلـد األدمـ مـن أي يفـرتة تعاقديـة ،جيـوز لللسـتادم أي ـا
أل ي لب إلغا امدمات املستادمة من قللخل ة احلاالت اآلتية:

(أ )

ة حالة ويفاة املسـتادم خـالل يفـرتة احلـد األدمـ التعاقديـة ،يفإمـخل
يـ ــتم خت ـ ــيمل ور تـ ــخل ال ـ ــرعيي بـ ــي ات ـ ــتلرار امدمـ ــة ومقل ـ ـ ا
ألمس ــائ م وحتللـ ـ م كايف ــة احلق ــوق واملس ــؤوليات املرتتل ــة علـ ـ
املس ــتادم ،أو إلغائ ـ ــا اعتلـ ــارا مـ ــن تـ ــاريخ إبـ ــالمل مقـ ــدم امدمـ ــة
بريف ـ م هــذا اميــار ،أو بعــد ( )11ال ــول يومــا مــن الويفــاة أي لــا
حيصل أوالو

(ب)

إذا مت إتالف ملامي املستادم أو ت ررت أو تعرضم حلريق أو ألي
أتلاب أخرى تقع خارج م اق تي رة املستادم

يث جيب تـرك

ه ــذ املل ــامي ،يفي ــتم إلغ ــا امدم ــة ة ه ــذ احلال ــة اعتل ــارا م ــن
التاريخ الذي مت يفيخل إبالمل مقدم امدمة بذلوو
(ج)

إذا قــام املســتادم باتــتلدال خدمــة مقــدم امدمــة خبدمــة أخــرى
م ـن مقــدم آخــر ،يفيــتم اإللغــا ة هــذ احلالــة اعتلــارا مــن تــاريخ
االتـ ــتلدال ويفق ـ ــا ل ـ ــرو امدم ـ ــة اماصـ ــة ق ـ ــدم امدم ـ ــة
وررو العقد املربم بي ال ريفيو

(د )

إذا تــرك املســتادم مكامــخل يفي ــب عليــخل إمــا ولــب إلغــا اهلــاتف أو
التنازل عـن اهلـاتف ملسـتادم جديـد ة مفـ

املكـال ،يفـإذا مل يقـم

املستادم بذلو يفإمخل يكول مسؤوال علـا يرتتـب علـ اهلـاتف مـن
ملالغو ودول أدم مسؤولية عل مقدم امدمةو
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املادة الثامية والسلعول:
ركاوى املستادم:
1-14

ة حال وجود خالف بي مستادم وبي مقدم خدمة رـاملة تعـذر حلـخل
ودياً ،يفإمخل جيوز لللستادم أل يقدم ركوى إىل اهليئة حلـل امـالف ،ة
أي من األمور التالية:

(أ )

الوصـ ــول إىل خدمـ ــة االتصـ ــاالت أو جـ ــودة امـ ــدمات املقدمـ ــة أو
املعروضة من قلل مقدم امدمة ال املةو

(ب)

االلتزامــات املاليــة الـ يعتــزم مقــدم امدمــة ال ــاملة يفرضـ ا أو
الـ يفرضـ ا علـ املســتادم ك ــر للحصــول علـ امدمــة أو
اتتلراريت ا ا ة ذلو أية يفاتورة متنازع علي او

(ج)

ق ع أو إعادة امدمة من قلل مقدم امدمة ال املةو

(د )

تفسمل العقد أو االتفاقية بي األورافو

(هـ)

تفسمل وت ليق املقابل املالي الذي وايفقم عليخل اهليئةو

(و )

تعامل مقدم امدمة ال املة مع معلومات املستادم السريةو

(ز)
4-14
(أ )

أي أمر آخر يقع ضلن اختصا

اهليئةو

ال جيوز التقدم ب كوى إىل اهليئة ويفقا هلذ املادة إال بعد أل:
يــتم التفــاوض بــي األوــراف

ســن ميــة وملــدة ( )15مخســة ع ــر

يوما كحد أدم ومل يتوصلوا خالهلا إىل اتفاقو
(ب)

إذا ت ــلي م ــن ت ــلوك مق ــدم امدم ــة ال ــاملة أل أيـ ـة مفاوض ــات
إضايفية معخل لن تكول جمديةو
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1-14

جي ــب أل ي ل ــب املس ــتادم ة ال ــكوى املقدم ــة ويفق ــا هل ــذ امل ــادة ح ــال
رامال ةليع النقا املتعلقة بامالفو

2-14

جيب تقديم ال كاوى كتابة ملينـاً ب ـا الوقـائع واإلجـرا امل لـوب ،وال
جيــب عل ـ املســتادم أل يســلم صــورة مــن ال ــكوى إىل مقــدم امدمــة
ال املةو

5-14

جي ــب علــ اهليئ ــة أل تق ــرر خ ــالل ( )11ع ــرة أي ــام م ــن ت ــاريخ ات ــتالم
ال كوى ما إذا كامم ال كوى مقلولة لدي ا من عدمخلو

6-14

إذا اعتربت اهليئة أل ال كوى تربر القيام بتحقيق ،تقوم اهليئة بتسليم
مس ــاة م ــن ال ــكوى إىل مق ــدم امدم ــة ال ــاملةو وجي ــب علــ مق ـ ــدم
امدمــة ال ــاملة أل يســلم إجابتــخل إىل اهليئــة عل ـ ال ــكوى خــالل ()5
مخســة أيــام أو ة مــدة أكثــر حســب مــا حتــدد اهليئــة إذا كــال األمــر
يت لب ذلوو

1-14

تقوم اهليئة بتسليم إجابة مقدم امدمة ال املة إىل املسـتادم وجيـب
عل ـ املســتادم أل يــرد عل ـ إجابــة مقــدم امدمــة ال ــاملة خــالل ()5
مخســة أيــام أو ة مــدة أكثــر حســب مــا حتــدد اهليئــة إذا كــال األمــر
يت لب ذلوو

8-14

تقـ ــوم اهليئـ ــة بالتعامـ ــل مـ ــع ال ـ ــكوى عل ـ ـ أتـ ــاس الو ـ ــائق املكتوبـ ــة
واملوج ــودة أمام ــا ،وجي ــوز هل ــا أل ت ل ــب معلوم ــات إض ــايفية م ــن أح ــد
ال ــريفي أو كلي لــاو وجيــب عل ـ اهليئــة أل تقــرر ة موضــوع ال ــكوى
خالل ( )15مخسة ع ر يوما من تـاريخ اتـتالم ا رد املسـتادم ،أو إبـالمل
األوــراف ة م ــول هــذ الفــرتة بةم ــا حتتــاج إىل وقــم إضــاة الختــاذ
قرارهاو
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يتوجب عل مقدم امدمة ال املة عدم ق ع أو تغيمل أي من خدماتـخل

9-14

املقدمة إىل املسـتادم خـالل يفـرتة

ـث ال ـكوى املقدمـة مـن املسـتادم

إىل حي اختاذ قرار من اهليئة ب ةم او
11-14

جيــب عل ـ اهليئــة إحالــة ال ــكوى إىل ةنــة النظــر باملاالفــات للنظــر
يفي ــا إذا رأت أم ــا تن ــوي علـ خمالفــة ويفقــا لللــادة الثامنــة والــثال ي
من النظام ،وذلو ة احلالتي التاليتي:
قا بدرجة جوهرية ة موقفخلو

(أ )

أل يكول أحد األوراف

(ب)

ارتك ــاب أي م ــن األو ــراف إح ــدى املاالف ــات املنص ــو

علي ــا ة

النظامو
11-14

جيـ ــوز لل يئـ ــة ،ويفقـ ــا للفقـ ــرة (ب) مـ ــن املـ ــادة العارـ ــرة ة التنظـ ــيم ،أل
تتقاض ـ ـ مقـ ــابال ماليـ ــا مـ ــن أي مـ ــن أوـ ــراف ال ـ ــكوى لقـ ــا قيام ـ ــا
باإلجرا ات املتعلقة بال كوى ،وجب قرار تصدر اهليئةو

املادة الثالثة والسلعول:
املت للات التنظيلية املستقللية:
بغـا النظــر علــا حيتويـخل هــذا الفصــل ،وحتقيقــا لللصـلحة العامــة يفإمــخل جيــوز
لل يئــة ة حالــة كــو ل أحــد أحكــام هــذ الالئحــة ين لــق عل ـ بعــا مقــدمي
امدمات ،أل ت لق هذا احلكم عل

يع أو عدد

دود من مقدمي امدمـة،

وجيب عل اهليئة أل تصدر قراراً بذلو ة احلاالت التالية يفق :
(أ )

إذا كامم ركاوى املستادم تربر هذا اإلجرا و

(ب)

إذا كال هذا القرار حيقق األهداف احملددة ة املادة الثالثة من النظامو

(ج)

إذا قامــم اهليئــة بالت ــاور مســلقا مــع مقــدمي امــدمات املتــة رين ب ــذا
اإلجرا و
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الفصل التاتع :تياتات امدمة ال املة وحق االتتادام ال امل:
املادة الرابعة والسلعول:
أحكام عامة:
1-12

جيــب عل ـ اهليئــة ويفقــا لللــادة الثاميــة مــن النظــام واملــادة الثالث ـة مــن
التنظيم إعـداد السياتـات املقرتحـة للادمـة ال ـاملة وحـق االتـتادام
ال ـ ــامل باملللكـ ــة ،موضـ ــحا ب ـ ــا األت ــ وامللـ ــادئ وال ـ ــرو املتعلقـ ــة
بتق ــديم تل ــو ام ــدمات ،وتق ــديم تل ــو املقرتح ــات لل ــوزارة لللوايفق ــة
علي او

4-12

يــتعي علـ اهليئــة وهــي بصــدد إعــداد تياتــات امدمــة ال ــاملة وحــق
االتتادام ال امل اتلاع امللادئ املنصو علي ا ة هذا الفصلو

املادة امامسة والسلعول:
إعداد تياتات امدمة ال املة وحق االتتادام ال امل:
1-15

جي ـ ــب علـ ـ ـ اهليئ ـ ــة عن ـ ــد إع ـ ــداد تيات ـ ــات امدم ـ ــة ال ـ ــاملة وح ـ ــق
االتتادام ال امل ،أل ت لل ما يلي:

(أ )

قائلة خدمات االتصاالت األتاتية الواجب ت لين ا ة امدمـة
ال املة وحق االتتادام ال املو

(ب)

تعريـف لألمـراض وااللتزامــات الالزمـة لت ـوير امدمـة ال ــاملة
وحق االتتادام ال املو

(ج)

تعريـف لللنــاوق اةغرايفيــة الـ جيــب ت ليــق مســتويات معينــة
يفي ا من عروض امدمة ال املة وحق االتتادام ال املو

4-15

جيب عل اهليئة ،عند إعداد تياتة امدمة ال املة وحـق االتـتادام
ال امل التةكيد عل توج ات السوق وامللـادئ واألتـ مـمل التلييزيـة
عند تقديم هذ امدماتو
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1-15

جيــب عل ـ اهليئــة الت ــاور مــع األوــراف املعني ـة عنــد إعــداد تياتــات
امدمة ال املة وحق االتتادام ال املو

2-15

بعــد موايفقــة الــوزارة عل ـ تياتــات امدمــة ال ــاملة وحــق االتــتادام
ال امل ،جيوز لل يئة اختاذ اآلتي:

(أ )

إصدار قرار حيدد مقدم امدمة ال املةو

(ب)

مراجعة م اق امدمة ال املة وحـق االتـتادام ال ـامل ،ب ـكل
دوري ،ة ضو الت ورات االجتلاعية واالقتصادية والتقنيـة الـ
تتيح امدمات ال املة للعلوم رور الوقمو

املادة السادتة والسلعول:
مقدم امدمة احلالي لتويفمل امدمة ال املة وحق االتتادام ال امل:
1-16

جيــوز لل يئــة ،ة أي وقــم بعــد تــريال مفعــول هــذ الالئحــة ،أل تصــدر
قرارا حتدد يفيخل مقدم امدمة احلالي كلقدم للادمة ال املةو

4-16

جي ــوز لل يئ ــة أل ت ل ــب م ــن مق ــدم امدم ــة احل ــالي أل يق ــدم خ

ــا

توضــح املنــاوق اةغرايفيــة ة املللكــة الـ يقــرت يفي ــا تقــديم امدمــة
ال ــاملة ،وح ــق االت ــتادام ال ــامل ،وجي ــب أل تةخ ــذ ه ــذ ام ــة ة
احلسلال أية تياتات معتلدة من الوزارة تتعلق بامدمة ال املة وحق
االتتادام ال املو
1-16

جيب عل اهليئة ويفقـا للفقـرة ( 16ـ )4مـن هـذ املـادة ،مراجعـة ام ـ
املقدمة آخذة بعي االعتلار ما يلي:

(أ )

أهــداف تــويفمل امدمــة ال ــاملة وحــق االتــتادام ال ــامل لكايفــة
األرــاا

ة املللكــة خــالل أقصــر يفــرتة زمنيــة مكنــة و عــدل

تعريفات معقولةو
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(ب)

القدرة املالية والفنية ملقدم امدمة احلالي عل التوتع ة تويفمل
امدمة ال املة وحق االتـتادام ال ـامل ـا يت ـاوز امـدمات
احلاليةو

(ج)

القــدرة املاليــة والفنيــة ألي مقــدم خدمــة آخــر أو مقــدمي وللــات
للحصول عل تراخيى تويفمل امدمة ال املة وحق االتـتادام
ال امل ة مف تلو املناوقو

(د )

أي ـ ـة خ ـ ــ أو ولل ـ ــات أخ ـ ــرى م ـ ــن مق ـ ــدمي خدم ـ ــة آخ ـ ــرين أو
مستادمي ومملهم من األوراف املعنيةو

(هـ)

أية معلومات أخـرى تراهـا اهليئـة مفيـدة ة تنفيـذ واجلات ـا ويفقـا
ألمظلة اهليئةو

2-16

جيـوز لل يئـة املوايفقـة علـ خ ـ مقـدم امدمـة احلـالي ة مـا يتعلـق
بامدمة ال املة وحق االتتادام ال امل ،وال ت تلل عل ال رو
الـ ـ

وجل ــا يق ــوم مق ــدم امدم ــة احل ــالي بتوت ــعة م ــاق امدم ــة

ال املة وحق االتتادام ال املو

املادة السابعة والسلعول:
خ

امدمة ال املة وحق االتتادام ال امل:
1-11

جيوز لل يئة دعوة أراا

ممل مقدم امدمـة احلـالي لتقـديم خ ـ

امدم ــة ال ــاملة ،وح ــق االت ــتادام ال ــامل موض ــحا يفي ــا املنـ ــاوق
اةغرايفية ة املللكة املقـرت يفي ـا توتـعة م ـاق امدمـة ال ـاملة وحـق
االت ــتادام ال ــاملو والوت ــائل الـ ـ تك ــن بواتـ ـ ت ا حتقي ــق تل ــو
التوتعةو
4-11

جي ــب علــ اهليئ ــة حتدي ــد وم ــر مع ــايمل ام ــ اماص ــة بامدم ــة
ال ــاملة وح ــق االت ــتادام ال ــامل ،ومع ــايمل تقي ــيم واختي ــار ام ــ
املقدمة ويفقا للفقرة (11ـ )1من هذ املادةو
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1-11

جيـ ــب أل ت ـ ــلل املعـ ــايمل اماصـ ــة بتقيـ ــيم واختيـ ــار خ ـ ـ امدمـ ــة
ال املة وحق االتتادام ال امل واملقدمة ويفقا للفقرة (11ـ )1مـن هـذ
املادة ما يلي:

(أ ) مـؤهالت األرـاا

والعـروض املقدمـة ب ـةل خ ـ امدمـة ال ـاملة وحـق

االتتادام ال امل ويفقا للفقرة (11ـ )1من هذ املادةو
(ب) وللات اإلي احات واإلضايفات أو التعديل بالنسلة للعروض املؤهلةو
(ج) تقي ــيم الع ــروض املعدل ــة وم ــنح ح ــق تق ــديم امدم ــة ،ات ــتنادا إىل العوام ــل
التالية:
1و املناوق اةغرايفية ال تيتم خدمت او
4و موعية التقنية وامدمات ال تتقدمو
1و عدد السكال الذين تتادم م ام
2و اآل ار االقتصادية واالجتلاعية للا
5و مدى جدوى ام

و
و

وقدرت ا عل االتتلراريةو

6و التكلفة ،ومقدار الدعم املالي امل لوبو
2-11

جيوز لل يئة منح ترخيى تقديم خدمات اتصاالت ل اى تتويفر يفيخل
ال ــرو امل لوبـ ــة ،مـ ــن أج ــل تنفيـ ــذ خ ــ امدم ــة ال ـ ــاملة وحـ ــق
االتتادام ال املو
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املادة الثامنة والسلعول:
ورق ويل امدمة ال املة وحق االتتادام ال امل:
1-18

جيب عل اهليئة اقرتا وريقة أو أكثـر لتلويـل امـدمات ال ـاملة أو
حــق االتــتادام ال ــامل ك ــز مــن ام ـ املقدمــة إىل الــوزارة ب ــذا
امصو و وجيوز أل تت لن هذ ال رق ما يلي:

(أ )

التسعمل عل أتاس التكلفة أو أي تغيملات أخرى ة التعريفةو

(ب)

التزامات امدمـة احملـددة ة رـرو الرتخـيى أو ويفقـا ألمظلـة
اهليئةو
الـ ــدعم املـ ــالي املتلـ ــادل ضـ ــلن مف ـ ـ

(ج)

امدمـ ــة أو بـ ــي خـ ــدمات

االتصاالت املاتلفة املقدمة من قلل مقدم امدمة احلاليو
إم ا صندوق للادمة ال املة يـتم ويلـخل مـن قلـل العديـد مـن

(د )

املص ــادر مث ــل ديف ــع مقاب ــل م ــالي للادم ــة ال ــاملة م ــن مق ــدمي
امدمة أو عن وريق التلويل احلكومي أو بةية وريقة أخرىو
4-18

جيوز لل يئة ويفقا لسياتات امدمة ال املة وحق االتـتادام ال ـامل
املعتل ــدة م ــن ال ــوزارة ،إص ــدار ق ــرار بإم ــا ص ــندوق لتلوي ــل امدم ــة
ال املة ،ي تلل عل األمور الالزمة لتةتـي

وإدارة الصـندوق ب ريقـة

تنس م مع هذ السياتات ومن هذ األمور ،عل تليل املثال ال احلصر
اآلتي:
(أ )

اختيار اة از اإلداري للصندوقو

(ب)

اإلجرا ات اإلدارية للصندوقو

(ج)

حســاب ووــرق املســاهلة ة الصــندوق مــن قلــل مقــدمي امدمــة
واألراا

اآلخرين احملددين ة السياتاتو
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(د )

معـ ــايمل وإجـ ــرا ات الصـ ــرف مـ ــن الصـ ــندوق لتحقيـ ــق تياتـ ــات
امدمة ال املة وحـق االتـتادام ال ـامل ،وأيـة إجـرا ات خاصـة
باحلصول عل الرتاخيى و
تلو ام

1-18

ع اإلعامات املالية الالزمة لتنفيـذ

و

جيوز لل يئة إصدار قرار لتنفيذ أتاليب ويـل امدمـة ال ـاملة وحـق
االتتادام ال امل املتفقة مع السياتات املعتلدة من الوزارةو
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الفصل العارر :ال يف الرتددي:
املادة التاتعة والسلعول:
أحكام عامة:
1-19

ال جيوز ألي راى القيام برتكيب أو ت ـغيل أو حيـازة ج ـاز التـلكي
أو اتتادام تردد إال بعد احلصول عل ترخيى بذلو من اهليئةو

4-19

تقــوم اهليئــة ــنح تــراخيى اتــتادام الــرتددات ويفقــا ألمظلــة اهليئــةو
وبعــد اعتلــاد ام ــة الوونيــة لل يــف الــرتددي وإجــرا ات إدارة ال يــف
الــرتددي ويفقــا هلــذا الفصــل ،يفإمــخل جيــب أل يكــول مــنح هــذ الرتاخــيى
متوايفقاً مع ام ة وإجرا ات او

1-19

جي ــوز لل يئ ــة إص ــدار ق ــرار م ــن وق ــم إىل آخ ــر تعت ــرب يفي ــخل ات ــتادامات
ددة للرتددات مرخصة ويفقا للنظام وهذا الفصلو

املادة الثلامول:
ام ة الوونية لل يف الرتددي:
1-81

تق ــوم اهليئ ــة بإع ــداد ام ــة الووني ــة لل ي ــف ال ــرتددي وإحالت ــا إىل
الوزارة

يدا لريفع ا إىل جمل

الوزرا العتلادها ويفقا لللادة الثامية

ع ــرة م ــن النظ ــام ،وتت ــوىل اهليئ ــة مس ــؤولية إدارة ال ي ــف ال ــرتددي ة
املللكة ويفقا هلذ ام ةو
4-81

جيب أل يتم إعداد ام ة الوونية لل يف الرتددي لت ـلل ختصـيى
تــرددات لالتــتادامات املاتلفــة واملعــايمل واملواصــفات الفنيــة اماصــة
ب ــذ االتــتادامات ،ويكــول ختصــيى هــذ الــرتددات ــا ينس ـ م مــع
االتفاقيات الدولية واإلقليلية واألمظلة واملعايمل املعتلدةو
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1-81

جيـب علـ اهليئـة عنـد إعــداد ام ـة الوونيـة لل يـف الـرتددي القيــام
ا يلي:
ختصـ ــيى ال يـ ــف الـ ــرتددي ويفقـ ــا ألمـ ــراض املـ ــادة الثالثـ ــة مـ ــن

(أ )

النظامو
(ب)

التنسيق مع اة ات املعنيةو

(ج)

التنسيق الوون والدولي ب ةل األمور املتعلقة بالرتدداتو

(د )

االتـ ــتادام الفعـ ــال لل يـ ــف الـ ــرتددي ة كايفـ ــة االتـ ــتادامات
احلالية واملستقلليةو

(هـ)

ختصيى الـرتددات ة املللكـة وتنسـيق ا مـع الـدول األخـرى عنـد
احلاجةو

2-81

5-81

جي ـ ــب علـ ــ اهليئ ـ ــة ختص ـ ــيى ال ي ـ ــف ال ـ ــرتددي ـ ــا ينسـ ــ م م ـ ــع
االتفاقي ــات الدولي ــة واإلقليلي ــة واألمظل ــة واملع ــايمل املعتل ــدة وام ــة
الوونيــة لل يــف الــرتددي ،وعلـ اهليئــة وضــع خ ــة لتوزيــع واتــتادام
الرتددات املاصصة لألمراض املدمية والت ارية وريفع ـا للـوزير إلقرارهـا
ويفقا لللادة الثامية ع رة من النظامو
جيب علـ اهليئـة إعـداد السـ ل الـوون للـرتددات

يـث ي ـتلل علـ

كايف ــة املعلوم ــات املتعلق ــة ب ــالرتددات ويفق ــا للل ــادة الث ــامية ع ــرة م ــن
النظ ــام ،وي ــتلل السـ ـ ل علـ ـ

ي ــع املعلوم ــات املتعلق ــة ب ــالرتددات

واتــتادامات ا ومســتادمي ا ،وم ــر االتــتادامات املدميــة والت اريــة
منخلو
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املادة احلادية والثلامول:
إجرا ات إدارة ال يف الرتددي:
جيوز لل يئة إعداد وم ر إجرا ات إدارة ال يف الرتددي لت لل ما يلي:
(أ )

يفئــات تــراخيى اتــتادام ال يــف الــرتددي ،واتــتادام أج ــزة االتصــال
الالتلكيو

(ب)

ررو ومعايمل الرتاخيىو

(ج)

إجـرا ات تقـديم ولـب الرتاخــيى التـتادام الـرتددات واتـتادام أج ــزة
االتصال الالتلكي راملة معلومات ال لب وياذجخلو

(د )

املقابل املالي للرتاخيىو

(هـ)

اإلجرا ات امل لّقة عل منح الرتاخيىو

(و )

أمور أخرى تراها اهليئة ضرورية إلدارة ال يف الرتدديو

املادة الثامية والثلامول:
القيود ة اتتادام الرتددات:
جيوز لل يئة حتديد عدد الرتاخيى التتادام الـرتددات رـري ة أل تكـول قـد أخـذت
بعي االعتلار األهداف التالية:
(أ )

زيــادة الفائ ــدة ملســتادمي خ ــدمات االتصــاالت ولللس ــتادمي اآلخ ــرين
لل يف الرتدديو

(ب)

ت

يع املنايفسة ويوهاو

(ج)

ت

يع الكفا ة واالبتكار ة اتتادام ال يف الرتدديو
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املادة الثالثة والثلامول:
ت ليق األمظلة
1-81

ويفق ــا للل ــادة الرابع ــة ع ــرة م ــن النظ ــام ،وم ــع مراع ــاة م ــا ورد ة امل ــادة
الثامنــة ع ــرة مــن الالئحــة والفقــرة (81ـ ـ )4مــن هــذ املــادة يفإم ـخل جيــوز
لل يئ ــة إيق ــاف أو إلغ ــا ت ــرخيى ات ــتادام ت ــرددات أو أج ــزة اتص ــال
التلكي عنـدما تـرى اهليئـة أل حامـل الرتخـيى قـد خـالف رـرو هـذا
الرتخيىو

4-81

قلل قيام اهليئة بإيقاف أو إلغا الرتخيى ،يفإمخل جيب علي ا ما يلي:

(أ )

إخ ار حامل الرتخـيى كتابيـا بةم ـا بصـدد وقـف الرتخـيى أو
إلغائخلو

(ب)

مــنح حامــل الرتخــيى م لــة مناتــلة ملعاةــة املاالفــة املوضــحة
من اهليئة  ،وجيب عليـخل إجابـة اهليئـة كتابيـا موضـحا ب ـا وج ـة
مظر حيال ذلوو
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الفصل احلادي ع ر :الرتقيم:
املادة الرابعة والثلامول:
ام ة الوونية للرتقيم:
1-82

جيب عل اهليئة ولقا ملقت

حكم املـادة امامسـة ع ـرة مـن النظـام

القيــام بإعــداد وإدارة خ ــة الرتقــيم الوونيــة ،وختصــيى أرقــام وم ــاق
أرقــام ملقــدمي امدمــة واملســتادمي ويفقــا هلــذ ام ــةو وعل ـ اهليئــة
األخذ باالعتلار عند إعداد خ ة الرتقيم الوونية األت

التالية:

(أ )

تزايـ ــد ال لـ ــب املتوقـ ــع عل ــ خـ ــدمات االتصـ ــاالت
ختصيى األرقام بدول تةخملو

(ب)

أل ال تسـ ـ ــلب األرقـ ـ ــام بقـ ـ ــدر اإلمكـ ـ ــال أيـ ـ ــة م ـ ـ ــايقة أو إزعـ ـ ــاج
لللستادمي ،وأل تكول منس لة مع االتتادام الفعـال ل ـلكة
اتصاالت مقدم امدمةو

(ج)

أل تس ل ام ة إمكامية مقل الرقم واالختيار املسلق للرقمو

(د )

أل تك ــول تك ــاليف ت لي ــق ام ــة الووني ــة للرتق ــيم علــ مق ــدم
امدمة احلالي معقولةو

(هـ)

أل ال ت ــؤدي عللي ــة ختص ــيى األرق ــام إىل مزاي ــا أو مس ــاوئ م ــمل
معقولة ألي مقدم خدمةو

(و )

التقلي ــل بق ــدر اإلمك ــال م ــن إزع ــاج وم ــايقة مق ــدمي امدم ــة
واملستادمي متي ة تنفيذ ام ة الوونية للرتقيمو
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4-82

جيـ ــوز لل يئـ ــة تعـ ــديل ام ـ ــة الوونيـ ــة للرتقـ ــيم بإصـ ــدار إرـ ــعار إىل
املســتادمي ومقــدمي امدمــة خــالل وقــم معقــول قلــل تــاريخ إجــرا
التعديل ،ويفقا لللادة السابعة ع رة من النظامو

1-82

جي ـ ــب أل تةخ ـ ــذ ام ـ ــة الووني ـ ــة للرتق ـ ــيم ة احلس ـ ــلال مت لل ـ ــات
االتفاقيات واألمظلة والتوصيات اإلقليلية والدوليةو

2-82

جيب عل كايفة مقدمي امدمة اتـتادام األرقـام املاصصـة هلـم مـن
قلل اهليئة ويفقا للا ة الوونية للرتقيم وبكفا ةو

املادة امامسة والثلامول:
ترخيى الرتقيم:
1-85

جيـ ــب عل ــ اهليئـ ــة القيـ ــام بتاصـ ــيى األرقـ ــام وم ـ ــاق األرقـ ــام ويفقـ ــا
إلجرا ات ترخيى األرقام ال حتددها اهليئةو

4-85

جيــب عل ـ اهليئــة حتديــد ر ــرو ولــب تــرخيى األرقــام ،ويــتم م ــنح
تــرخيى األرقــام بنــا ا عل ـ ولــب مــن مقــدم امدمــة لتاصــيى أرقــام
لتق ــديم خ ــدمات االتص ــاالت ة حال ــة م ابق ــة تل ــو األرق ــام للا ــة
الوونية للرتقيم ،وديفع املقابل املالي لقـا ذلـو التاصـيى ،وجيـب أل
يك ـ ــول املقاب ـ ــل امل ـ ــالي لألرق ـ ــام امللي ـ ــزة واألرق ـ ــام املتسلس ـ ــلة واألمس ـ ــا
والعناوين متناتلا مع اإلدارة الفعالة ةليع مصادر األرقام املتويفرةو

1-85

جيــب عل ـ اهليئــة القيــام بتعــديل أو جتديــد أو وقــف أو إلغــا أو إعــادة
ختصيى األرقام ويفقا للقواعد اإلجرائيةو
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املادة السادتة والثلامول:
ختصيى األرقام لللستادمي:
جي ــب أال يك ــول لللس ــتادمي ومق ــدمي امدم ــة أيـ ـة حق ــوق ملكي ــة

1-86

لألرقام املاصصة مدمات االتصاالتو
ال تكن ملقدم امدمة أل يغمل رقم املستادم إال ة احلاالت التالية:

4-86
(أ )

عند ولب املستادم ذلوو

(ب)

إذا ك ــال لدي ــخل أت ــلاب معقول ــة لعل ــل ذل ــو ،ومت توجي ــخل إر ــعار
مكتوب مسلق إىل املستادم يوضح تلب التغيمل والتاريخ املتوقع
هلذا التغيملو وة احلـاالت ال ارئـة يكتفـي بتوجيـخل إرـعار رـف ي
يتلعخل تةكيد مكتوبو

(ج)
1-86

تغيمل مستادم خدمات االتصاالت الثابتة ملوقعخلو
جيوز ملقدم امدمة حتصيل مقابل مالي أعل من املقابل املالي العادي
ألي مــوع مــن امــدمات عنــد تــويفمل رقــم ميــز أو جملوعــة أرقــام ميــزة
ي لل ا املستادمو
ة حال ــة قي ــام أي مق ــدم خدم ــة بتغ ــيمل رق ــم أي مس ــتادم جي ــب علي ــخل

2-86

القيام ا يلي:
(أ )

تويفمل مرجع خدمة االتصال لذلو الرقم ملدة زمنية معقولةو

(ب)

إذا كــال الــرقم ميــزا وديفــع املســتادم املقابــل املــالي هلــذا الــرقم،
يفي ب عل مقـدم امدمـة ة هـذ احلالـة الت ـاور مـع املسـتادم
واالتفاق علـ تقـديم رقـم ميـز آخـر بـديلو وة حالـة عـدم اتفـاق
األوراف حيق ألي من لا الرجوع إىل اهليئة حلل امالفو
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املادة السابعة والثلامول:
مقل األرقام:
جيــوز لل يئــة وبعــد الت ــاور مــع مقــدمي امدمــة املعنــيي إصــدار قــرار

1-81

ت لب وجلخل من مقدمي امدمـة إعـداد خ ـة مقـل األرقـام ،وجيـوز أل
يت لن هذا ال لب إررادات إلعداد ام ة ،ت لل ما يلي:
(أ ) برمام ،تنفيذ مقل األرقامو
(ب) األتواق ومقدمي امدمة امل لولي ة ام ةو
(ج) الوتائل الفنية اماصة بنقل األرقامو
(د ) ديفع تكاليف تنفيذ ام ةو
4-81

بعد إصدار أي قرار ويفقا للفقـرة ( 81ـ )1مـن هـذ املـادة ،يفإمـخل جيـب علـ
مقــدمي امدمــة الــذين تن لــق علــي م تلــو اإلررــادات ،الت ــاور يفيلــا
بيــن م ب ــدف إعــداد خ ــة تنفيــذ النقــل ،وجيــب تقــديم أيــة خ ــة يــتم
إعدادها ويفقا هلذ املادة إىل اهليئة إلقرارها قلل تنفيذهاو
ة حالــة عــدم اتفــاق مقــدمي امدمــة عل ـ خ ــة تنفيــذ مقــل األرق ــام

1-81

خالل ( )91تسعول يوماً مـن صـدور القـرار ويفقـا للفقـرة ( 81ـ )1مـن هـذ
املادة يفإمخل جيوز لل يئة اختاذ اإلجرا ات التالية:
(أ )

تع ــيي

ق ــق ويفق ــا للل ــادة الثامن ــة م ــن ه ــذ الالئح ــة إلع ــداد

ام ة امل لوبةو
(ب)

التعامـل مــع املواضـيع املاتلــف علي ـا بــي مقـدمي امدمــة ويفقــا
للفصل السادس من هذ الالئحةو
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2-81

جيوز لل يئة إصدار قرار باملوايفقة عل خ ة تنفيـذ مقـل األرقـام قلـل أو
بعد تنفيذ اإلجرا ات املنصو

علي ـا ة الفقـرة ( 81ـ )1مـن هـذ املـادة،

وجيــب عل ـ مقــدمي امدمــة مقــل األرقــام ويفقــا للا ــة املعتلــدة مــن
اهليئةو

الفصل الثامي ع ر :أج زة ومعدات االتصاالت:
املادة الثامنة والثلامول:
أحكام عامة:
1-88

ال جيـ ــوز ألي رـ ــاى اتـ ــتادام أي ـ ـة أج ـ ــزة أو معـ ــدات اتصـ ــاالت إال
برتخيى من اهليئـة ،وتعتـرب أج ـزة ومعـدات االتصـاالت املعتلـد موع ـا
ويفقا هلذا الفصل مرخصاً باتتادام ا ة املللكةو

4-88

ال جي ــوز ألي ر ــاى القي ــام بص ــناعة أو ات ــتملاد أو توزي ــع أو ت ــةجمل أو
العرض للليع ،أو بيع أج زة أو معدات اتصاالت مـا مل تكـن مـن النوعيـة
املعتل ــدة أو م ابق ــة لللع ــايمل الفني ــة املعتل ــدة م ــن اهليئ ــة ويفق ــا هل ــذا
الفصلو

املادة التاتعة والثلامول:
املعايمل الفنية:
جيوز لل يئة أل ت ع معايمل يفنية ألج زة ومعدات االتصاالت وم رهاو
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املادة التسعول:
الرتخيى واعتلاد النوعية:
1-91

جيــب عل ـ اهليئــة حتديــد إجــرا ات ومت للــات مــنح تــراخيى أج ــزة
ومعدات االتصاالتو

4-91

جي ــب علـ ـ اهليئ ــة القي ــام بن ــر قائل ــة ب ــةج زة ومع ــدات االتص ــاالت
املعتلد موع ا ة املللكةو

1-91

جيــوز لل يئــة إصــدار قــرار يوجــب أل حتلــل األج ــزة واملعــدات املرخصــة
لالت ـ ــتادام ة املللك ـ ــة ملص ـ ــقا يت ـ ــلن معلوم ـ ــات بةم ـ ــا معتل ـ ــدة
ومرخصة من قلل اهليئةو

2-91

جيب عل اهليئة معاةـة األمـور املتعلقـة بتعـديل أو جتديـد أو وقـف أو
إلغا تراخيى أج زة ومعدات االتصاالت ويفقا للقواعد اإلجرائيةو

املادة احلادية والتسعول:
إجرا ات اعتلاد النوعية:
1-91

جي ــب علــ أي ر ــاى يعت ــزم القي ــام بص ــناعة ،أو ات ــتملاد أو توزي ــع أو
إجيــار أو بيــع أج ــزة أو معــدات اتصــاالت ة املللكــة ،التقــدم ب لــب إىل
اهليئة للحصول عل اعتلاد النوعية لتلو األج زة واملعداتو

4-91

جيــوز لل يئــة وضــع معــايمل يفنيــة العتلــاد النوعيــة لألج ــزة واملعــدات
املستادمة ة املللكةو

1-91

تق ــوم اهليئ ــة ب ــإجرا القيات ــات واالختل ــارات املتعلق ــة ــدى م ابق ــة
أج ــزة ومعــدات االتصــاالت لللعــايمل الفنيــة املعتلــدة من ــا عل ـ مفقــة
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مقـدم ال لــب ،وأل تــتم تلــو القياتــات واالختلــارات ة خمتــرب أو ج ــة
معتلدة من قلل اهليئة لذلو الغـرض تـوا كـال ذلـو داخـل املللكـة
أو خارج او
2-91

جيــوز لل يئــة اعتلــاد موعيــة أج ــزة ومعــدات االتصــاالت ويفق ــا للفقــرة
(91ـ ـ )4مــن هــذ املــادة ،وذلــو بــإلزام مقــدم ال لــب بــةل يثل ـم أل تلــو
األج زة واملعدات م ابقة لللعايمل الفنية املعتلدة من قلل اهليئةو

5-91

جيـب أل حتلــل األج ــزة واملعــدات املعتلــدة موعيت ــا ة املللكــة ،ملصــقا
يدل عل ذلوو وجيب أل يكول هذا امللصق معتلدا من اهليئةو

املادة الثامية والتسعول:
األج زة واملعدات ا ملعتلدة موعيت ا من ج ات أخرى:
1-94

جيــوز لل يئــة ،وبقــرار من ــا اعتلــاد ج ــات وخمتــربات

ليــة ودوليــة

ألمراض اعتلاد النوعية ،وم ر قائلة بةمسا هذ اة ـات واملاتـرباتو
وجيـ ــوز ة هـ ــذ احلالـ ــة اعتلـ ــار أج ـ ــزة ومعـ ــدات االتصـ ــاالت املعتلـ ــدة
موعيت ــا م ــن قل ــل ه ــذ اة ــات واملات ــربات م ــرخى بات ــتادام ا ة
املللكةو
4-94

جيــوز لل يئــة إبــرام مــذكرات تفــاهم مــع ج ــات
االعرتاف املتلادل باعتلادات النوعيةو
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الفصل الثالث ع ر :احللاية واحلد من االخرتاق:
املادة الثالثة والتسعول:
1-91

يعترب االخـرت اق إحـدى صـور إتـا ة اتـتادام رـلكة االتصـاالت ،ويكـول
بــذلو خمالفــة ويفقــا لللــادة الســابعة والثال ــول مــن النظــام وتن لــق
علي ا اإلجرا ات املنصو

4-91

علي ا ة هذ الالئحة ملعاةة املاالفاتو

تقــوم اهليئــة ،ويفقــا ألمظلت ــا ،بوضــع اإلجــرا ات ال ــرورية اهلاديفــة إىل
حتقي ــق احللاي ــة واحل ــد م ــن االخرتاق ــات وإص ــدار التعليل ــات الالزم ــة
لذلوو

1-91

جيب عل أي راى أو مقدم خدمـة أو مسـتادم االلتـزام بـاإلجرا ات
والتعليلات ال ت ـع ا وتصـدرها اهليئـة ويفقــا للفقـرة ( 91ـ )4مـن هـذ
املادةو

2-91

جيب عل أي راى أو مقدم خدمة أو مستادم أل ي ـع االحتياوـات
الالزمــة للحلايــة واحلــد مــن االخرتاقــات ،وأل يســتادم لــذلو أحــدح
الوت ــائل والتقني ــات الـ ـ تتنات ــب وأهلي ــة ر ــلكتخل وأمظلت ــخل ووليع ــة
عللخل ،وحتديث ا ب كل دوريو

5-91

جيــب عل ـ أي رــاى أو مقــدم خدمــة أو مســتادم االلتــزام ب ــواب
اتتادام وأمن االمرتمم ة املللكةو
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الفصل الرابع ع ر :املاالفات والعقوبات:
املادة الرابعة والتسعول:
ةنة النظر ة خمالفات مظام االتصاالت:



 1-92يتم ت كيل الل نة بقرار من اجملل

بنا عل ترريح مـن احملـايف ويفقـا

للفقرة امامسة من املادة الثامنة والثال ي من النظام ،وحيـدد ة قـرار
ت كيل ا مدة ع وية أع ائ ا ،عل أل تكول م كلة من مخسـة أع ـا
م ــن بي ــن م مست ــار مظ ــامي ،كل ــا جي ــوز لللح ــايف ترر ــيح ع ــوين
آخــرين لــيحال بــديلي عــن أي مــن أع ــا الل نــة ة حالــة ميابــخل عــن
جلســة لل نــة أو أكثــر؛ ألي تــلب أو تنحيــخل مــع مراعــاة أل يكــول أحــد
هذين الع وين مست ار مظاميو
 4-92جي ــب أال يك ــول ألي ع ــو ة الل ن ــة أي مص ــلحة م ــع أي ر ــاى يــت م
بارتكاب خمالفـة ألمظلـة اهليئـة ،وعنـد النظـر ة أي موضـوع يكـول ألي
ع ــو مــن أع ــا الل نــة مصــلحة مــع مــن ات ــم بارتكابــخل ،يفي ــب عليــخل
التنحي وعدم م اركة الل نة ة مظر ذلو املوضوعو

 النص السابق للمادة قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  1وتاريخ  1435/1/1هـ:
31ـ 3يتم تشكيل لجنة المخالفات بقرار من المجلس وبناء على ترشيح من المحافظ وفقا للمادة الثامنة والثالثين من النظام،
ويحدد في قرار تشكيلها مدة عضوية اعضاء اللجنة.
31ـ 2ي جب أال يكون ألي عضو في اللجنة أية عالقة مالية أو مصلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة ألنظمة الهيئة ،وعند
النظر في أي موضوع يكون ألي عضو من أعضاء اللجنة عالقة به أو مصلحة فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك
الموضوع.
31ـ 1تقوم اللجنة بوضع إجراءات عملها ،ويتم اعتماد هذه اإلجراءات من المجلس.
31ـ 1في حالة قيام شخص بعمل ترى الهيئة أنه ينطوي على مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة
والثالثين من النظام ،يتم إحالة الموضوع من قبل الجهة المختصة في الهيئة إلى لجنة المخالفات للنظر فيه وفقا لإلجراءات المتبعة لديها.
31ـ 0تجتمع لجنة المخالفات وتصدر قرارها وفقا لإلجراءات المنظمة لعملها ،وعلى اللجنة قبل اتخاذ قرارها إعطاء الفرصة
لجميع األطراف المعنية بما فيهم الشخص المنسوب إليه المخالفة إلبداء مرئياتهم حيال ما هو منسوب إليهم واستكمال التحقيقات الالزمة،
التي تمكن اللجنة من معرفة الموضوع بالشكل الذي يمكنها من اتخاذ قرار بناء على أسس ومعلومات واضحة ومحددة.
31ـ 5تصدر لجنة المخالفات قرارها كتابة مع بيان األسباب التي بنت عليها القرار ،وترفعه إلى المحافظ ليقوم بتزويد
األ طراف المعنية بنسخة من القرار ،ويكون هذا القرار قابال للتظلم منه وفقا للمادة الثامنة والثالثين من النظام.
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 1-92تعق ــد الل ن ــة جلس ــات ا ة مق ــر لل يئ ــة خ ــارج ت ــاعات العل ــل الرمسي ــة
لل يئة ،وجيوز هلا أل تعقد جلسات ا خالل وقـم الـدوام ب ـكل اتـتثنائي
مت دعم احلاجة لذلوو
 2-92تنعقد جلسات الل نـة

ـور كامـل أع ـائ ا ،وجيـوز أل تنعقـد بعـدد

ال يق ــل ع ــن ال ــة ة االجتلاع ــات املتعلق ــة ب ــل أق ــوال املا ــالفي
واالت ــتلاع هل ــم ودرات ــة املاالف ــة؛ علـ ـ أل يك ــول م ــن ب ــي احلاض ــرين
مست ار مظاميو
 5-92تقوم الل نة بالنظر ة املاالفة احملالة إلي ا من قلل اة ـة املاتصـة ة
اهليئة ،ال تقع ضلن اختصاص ا ،وذلو ويفق اإلجرا ات التالية:
( أ ) تلليغ املاالفة ملن مسلم إليخل بال ريقة ال تراها اهليئـة و ُيلـنح
م لة

ددة للرد ،عل أل ي لل رد ما لديخل مـن ديفـوع مريفقـاً بـخل

ما يدعلخل من و ائقو
( ب ) إذا رأت الل نــة أل هنــاك مــا يت لــب االتــتلاع إىل أقــوال املنســوبة
إليخل املاالفـة أو أي رـاى آخـر يفلـ ا أل تـدعوهم حل ـور جلسـة
اتتلاع ة الوقم الذي حتدد الل نة وتللغ م بذلو قلل موعـد
عقد اةلسةو
( ج ) جيـ ــوز ألي مـ ــن األوـ ــراف أل ي لـ ــب مـ ــن الل نـ ــة عقـ ــد جلسـ ــة
لالتتلاع ألقوالـخل ولل نـة أل تنظـر ة هـذا ال لـب وتقـرر مـا تـرا
ة هذا ال ةلو
( د ) جيــوز لل نــة النظــر ة املاالفــة واختــاذ قرارهــا حياهلــا بنــا ً علـ
املعلومـات املتــويفرة لــدي ا ة حــال عــدم اتــتالم ا رد املنســوبة إليــخل
املاالفة خالل امل لة ال حددت ا الل نة لخلو
(هـ) لل نة أل تتاذ ما ترا مناتـلاً ،إمـا بتحديـد موعـد جلسـة أخـرى أو
امل ــي ة مظــر املاالفــة ويفق ـ ًا ملــا هــو متــويفر لــدي ا مــن أوراق ،ة
حال تةخر من مسلم إليخل املاالفة عـن موعـد عقـد اةلسـة ملـدة
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تزيد عن ال ي دقيقة أو تغيلخل عن اةلسة املقررة لالتـتلاع إىل
أقوالخل دول عذر تقللخل الل نةو
(و)

تثلــم وقــائع جلســة االتــتلاع ة

ــر يت ــلن أمســا أع ــا

الل ن ــة احلاض ــرين وت ــاريخ اةلس ــة ووقت ــا ،واإلج ــرا ات الـ ـ
اختــذت يفي ــا ،وأقــوال مــن مســلم إليــخل املاالفــة أو مــن ينــوب عنــخل
وأوجخل ديفاعخل ،علـ أل يوقـع علـ

اةلسـة

ـر اةلسـة رئـي

وأع ا الل نة وأوراف الدعوىو
(ز)

إذا ريفــا املنســوبة إليــخل املاالفــة التوقيــع عل ـ

ــر اةلســة

يفعل ـ الل نــة أل تســتلع إىل مرئياتــخل ة هــذا امصــو

وحتثــخل

عل التوقيع ،يفإذا سو وقفخل تثلم الل نة ذلو ة

ـر

جلسة االتتلاعو
 6-92إذا ات ــتكللم الل نــة إج ــرا ات النظ ــر ة املاالف ــة ويفق ــا للل ــادة ()5-92
تقوم بإصدار قرارها ويفق ًا ل تي:
( أ ) أل يكول القرار الصادر ة رةل املاالفة املنظور يفي ا مسلّلاًو
( ب ) أل يت ــلن الق ــرار رقل ـاً وتارخيــاً وتلــيّن يفي ــخل الليام ــات الرئيس ــية
لللاالفــة ،والعقوبــة املقــررة

ــق مــن مســلم إليــخل املاالفــة ،وم ـا

يفيــد بةمــخل جيــوز ملــن صــدر

قــخل القــرار الــتظلم منــخل أمــام ديــوال

املظامل خالل ال ي يوماً من تاريخ العلم بخلو
 1-92يريف ــع رئ ــي

الل ن ــة م ــا تتا ــذ م ــن ق ــرارات إىل احمل ــايف ليق ــوم أو م ــن

يفوضخل بتلليغ ا إىل األوراف املعنية واة ات ذات العالقةو
 8-92عل من صدر

قخل قرار من الل نة تنفيذ ما جا يفيخل يفور العلم بخلو
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املادة امامسة والتسعول:
االعتلارات ال جيب أل تةخذ ب ا ةنة النظر ة خمالفات مظام االتصاالت:



 1-95جيب عل الل نة عند النظر ة املاالفات أل تدرس كل خمالفـة مـن
يع جوامل ا وحتدد الغرامة املناتلة هلا و
4-95

حتتف الل نة بس ل ةليع قرارات ا ،وعلي ا الرجوع إىل ت الت ا
ملعريف ــة م ــا إذا ك ــال املا ــالف ق ــد ت ــلق أل ارتك ــب أي ــة خمالف ــة ،وم ــا مت
اخت ــاذ ب ــةم ا ،وذل ــو ألخ ــذ تل ــو الس ــوابق باالعتل ــار عن ــد حتدي ــد
الغرامةو

1-95

لل نـ ــة االتـ ــتعامة أو االتـ ــتئناس بـ ــرأي مـ ــن تـ ــرا مـ ــن امـ ــربا أو
املاتصـ ــي أو مـ ــن مـ ــوظفي اهليئـ ــة أو ممله ـ ــم ة مـ ــا حيـ ــال هلـ ــا م ـ ــن
خمالفات ،ولل نة أل ت لب منخل إعداد تقرير بذلوو

2-95

لل نــة أل تتاــذ مــا تــرا ضــرورياً مــن إجــرا ات للتحقــق مــن ارتكــاب
املاالفات املنظورة أمام او

5-95

لل نة إجرا معاينة ب يئت ا الكاملة أو مدب أحد أع ـائ ا أو مـن تـرا
لذلوو

 6-95لل نـ ــة االوـ ــالع عل ــ كايفـ ــة املعلومـ ــات املتعلقـ ــة باملاالفـ ــة ـ ــا يفي ـ ــا
املعلومات السرية عل أل ال تستادم تلـو املعلومـات ألي مـرض تـوى
الذي مت احلصول علي ا من أجلخلو
 النص السابق للمادة قبل التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم  1وتاريخ  1435/1/1هـ:
30ـ 3يجب على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة من جميع جوانبها وتحدد الغرامة المناسبة لها بناء
على خطورتها والظروف المحيطة بها وتكرارها.
30ـ 2تحتفظ اللجنة بسجل لجميع قراراتها ،وعليها الرجوع إلى سجالتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أية
مخالفة ،وما تم اتخاذه بشأنها،وذلك ألخذ تلك السوابق باالعتبار عند تحديد الغرامة.
30ـ 1إذا توصلت اللجنة إلى قرار بأن المخالفة تشكل انتهاكا مستمراً أو مجموعة متكررة من المخالفات التي تربط بينها
عالقة ،فيجوز للجنة تقدير غرامة مقابل اآلتي:
(أ ) كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تاريخ صدور القرار الذي يقضي بإنهائها.
(ب) كل مخالفة مستقلة حصلت بعد تاريخ نفاذ القرار الذي يقضي بإنهائها.
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 1-95تكـول مـداوالت الل نـة تـرية ،ويصـدر قرارهـا بةملليـة أصـوات أع ـائ ا،
وإذا كال ألي ع و يفي ا رأياً خمالفاً ملا ورد ة القرار يفيتم ت لي رأيخل
ر اةلسةو

ة

 8-95إذا رأت الل نــة ام ــوا املاالفــة عل ـ جرتــة أو خمالفــة تعاقــب علي ــا
أمظلة أخرى ،يفعلي ا التوصـية لل يئـة باختـاذ مـا يلـزم إلحالـة اةرتـة
أو املاالفة إىل اة ات املاتصـة الختـاذ مـا جيـب مظامـاً ،وعلـ الل نـة
أل تفصل ة املاالفـة

ـل النظـر ،مـا مل يتـلي هلـا أمـخل ال تكـن يفصـل

املاالفة املنظور يفي ا عن اةرتة أو املاالفة األخرىو
 9-95يتعي عل املنسوبة إليخل املاالفـة و

يـع اة ـات واألرـاا

املعنـيي

وضوع املاالفـة احملالـة لل نـة التعـاول التـام مع ـا ة الك ـف عـن أي
معلومــات أو بيامــات ت لل ــا والــرد علـ وللــات الل نــة خــالل املــدة الـ
حتددهاو
 11-95تنظ ــر الل ن ــة ق ــايا املاالف ــات املعروض ــة أمام ــا دول ت ــةخمل ،وتع ـ ـ
األولويــة للق ــايا الـ تتعلــق وقــويفي بســلب هــذ الق ــايا ،أو تلــو
ال قد يرتتب علي ا  -ويفق تقدير اهليئة -ضرر بالغ بق ـاع االتصـاالت
وتقنية املعلومات أو بةي ورف آخر مت رر من املاالفةو

املادة السادتة والتسعول:
العقوبات
 1-96عل ـ مــن صــدر

قــخل قــرار مــن الل نــة أل يلتــزم بتنفيــذ مــا م ـىّ عليــخل

القرار بصورة ملاررة ابتدا ً من تـاريخ التلليـغ وال خيـل ذلـو

قـخل ة

اتتكلال إجرا ات التظلم منخل أمام اة ة الق ائية املعنيةو
 4-96إذا مل ينتخل املاالف عن املاالفة ة الوقم احملـدد ة قـرار الل نـة ،تريفـع
اهليئة وللاً لل نة ملعاقلتخل بعقوبة مساوية للعقوبة السابقةو
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 1-96ة حــال مــت ،عــن ارتكــاب املاالفــة عوائــد ماليــة يفلل يئــة اتــتعادة هــذ
العوائد وعل املاالف بنا ً عل ولب من اهليئة تقـديم الليامـات املاليـة
املتعلقة ب ـذ العوائـد ويفـق الصـورة الـ تراهـا اهليئـة وخـالل املـدة الـ
حتــددها وة حــال االمتنــاع عــن تقــديم هــذ الليامــات أو تقــديم بيامــات
ممل صحيحة يف عل اهليئـة العـرض علـ الل نـة للنظـر ة معاقلتـخل ـا
ترا  ،ولل يئة االتتعامة باة ات املاتصة لتنفيذ ما ورد ة هذ املادةو

الفصل امام

ع ر :أحكام ختامية:

املادة السابعة والتسعول:
تعديل الالئحة:
يتم تعديل هذ الالئحة من قلل اجملل  ،وتصدر التعديالت بقرار من الوزيرو
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