
 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمرارية تقديم القواعد اإلجرائية لضمان 

و أ عدم تجديد أو إلغاءفي حاالت  الخدمات

في قطاع الترخيص أو اإلفالس  تعليق

 وتقنية المعلومات االتصاالت
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 مقدمة:    -١
 

وتهدف هذه  ،الئحته التنفيذيةو االتصاالت نظامفي الواردة  لألحكام رةمفس� جراءات هذه اإل عد� تُ  ١ -١-١

 فيالخدمات المرخص له  مقدم اإلجراءات إلى تطبيق آلية واضحة وشفافة لضمان استمرارية

  .الترخيص أو االفالستعليق  الغاء أوحاالت عدم تجديد أو في  تقديم الخدمات

 خدمٍة  مقدم فالسفي حاالت إتعذر تقديم الخدمة جراءات هي حاالت الحاالت الخاضعة لهذه اإل ٢ -١-١

 في المادةالترخيص حسبما هو وارد تعليق أو  إلغاء حاالت عدم تجديد أوو أ ،المملكة له في مرخٍص 

 . ) من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت١-٦٠( ، وكذلك في المادةاالتصاالت ) من نظام٢٠(

بناء من تطبيق أي من أحكامها كليًا أو جزئيًا  اإلجراءاتإعفاء أي شخص خاضع لهذه يجوز للهيئة  ٣ -١-١

  .على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها

 حسبما هاؤأو إلغا ،أو استبدالها ،عليهاأو اإلضافة  ،أو تحديثها ،اإلجراءاتيجوز للهيئة تعديل هذه  ٤ -١-١

    تراه مناسبًا. 
 

 : التعريفات  -٢

 االتصاالت نظام في الواردة نفسها المعاني ،هذه الوثيقة فيوالكلمات المحددة  ،للمصطلحاتيكون 

مالم يقتض السياق خالف  بها المقترنة المعاني ،بير التاليةاوالتع للكلمات،يكون  كما ،التنفيذية تهوالئح

    :ذلك
أي مقدم خدمة مرخص له من قبل الهيئة، يتعذر عليه االستمرار في  :(مقدم الخدمة المعني) ١ -١-٢

) من نظام ٢٠( وفق الحاالت الواردة في المادة تقديم خدمات االتصاالت المرخص له بتقديمها

 .االتصاالتلنظام  ) من الالئحة التنفيذية١-٦٠( االتصاالت وكذلك في المادة
 

لتقديم خدمات  مؤهلأي مقدم خدمة مرخص له من قبل الهيئة،  :(مقدم الخدمة البديل) ٢ -١-٢

 االتصاالت التي يتعذر تقديمها من قبل مقدم الخدمة المعني. 

  .موالاألجميع ل التجارية ديونال استغراق  :)فالساإل(  ٣ -١-٢

 توقفالمعها  خشىيُ اضطرابات مالية أو اقتصادية  الحالة التي يحصل فيها(اإلفالس المحتمل)  ٤ -١-٢

 .عند حلول أجل السداد ديونالعن سداد 

 ضمانجراءات التي تفرضها الهيئة لمعالجة الحاالت المتعلقة باإل :)المتطلب التنظيمي( ٥ -١-٢

) ١-٦٠الواردة في المادة (سباب األحد ألو أ ،فالستقديمها بسبب اإل حالة تعذراستمرارية الخدمة في 

 من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت. 

 

 :استمرارية تقديم الخدمة ضمانإجراءات مراجعة    -٣
 

 خطار: اإل ١-٣

 فوري إلى الهيئة في الحاالت التالية:  كتابي إخطارتقديم معني يجب على أي مقدم خدمة  ١ -١ -٣

 الفعلي أو المحتمل. إلفالسا نتيجة في تقديم الخدمةعند تعذر االستمرار  )أ

 أوالفعلي  فالساإلب يفيداشعار  ألي استالمهنتيجة  تعذر االستمرار في تقديم الخدمة عند )ب

  .الكيدي اإلخطار ذلك من ستثنىويُ  ،طرف أي من المحتمل

ه لغائإو أو تعليقه، أعند تعذر االستمرار في تقديم الخدمة، نتيجة عدم تجديد الترخيص،  )ج

 الهيئة. نظمة أ بموجب
 

المعلومات الحد األدنى من يتضمن اإلخطار المقدم من مقدم الخدمة المعني، ن أيجب  ٢ -١ -٣

 التفصيلية التالية: 

 المرخص له بتقديمها.  اتالخدم إمكانية االستمرار بتقديم سباب المؤدية إلى احتمال عدماأل )أ
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، وعدد المستخدمين للهيئة خطاراإل تسليم خدمات االتصاالت التي يقدمها في وقتنوع  )ب

، شبكاتهوتفاصيل تغطية  ،ينالرئيسالمنافسين سماء أولديه، وإيراداته، وحصته السوقية، 

المحافظة على سجالت ساليب أورقام المستخدمة، ألوتفاصيل الطيف الترددي، وا

 قاممبالغ تأمينية  أيو أتتعلق بالدفع اآلجل للخدمات، خرى أترتيبات ي أومستخدمي خدماته، 

 .وجميع العقود واالتفاقيات السارية من المستخدمين الهااستحصب

 ،البديل الخدمة مقدم سماتقديم الخدمة، بما في ذلك  استمراريةخطة عمل مقترحة لضمان  )ج

  ، والمدة الالزمة لذلك.الترتيبات الالزمة لتحويل المستخدمينكافة و

مع  - هعن وبو من ينأول لدى مقدم الخدمة المعني األ التنفيذي ع من المسؤولموق� قرار إ )د

بأن  - عالتوكيالت الرسمية أو التفويضات التي تدل بوضوح على صالحيات الموق� إرفاق 

 كافةيتحمل  وأنه ،ةمعلومات دقيقة وغير مضللاإلخطار في  للهيئة المعلومات المقدمة

 دقتها وصحتها. في حال عدمالمسؤولية المترتبة 

 أي معلومة أو متطلب صادر عن الهيئة في هذا الشأن.هـ)  

 

أن  فإنه يجوز لمقدم الخدمة المعني تقديم إخطار مبدئي للهيئة في حال رأى وفقًا للمادة أعاله، ٣ -١ -٣

 . ثم يلحقه بإخطار تفصيلي تقديم المعلومات كاملة يستلزم مدة أطول،

يجوز للهيئة وفق صالحياتها المطلقة الطلب من المرخص له في حال ثبوت عدم قدرته على  ٤ -١ -٣

الوفاء بالتزاماته سواء المالية، أو تجاه المستفيدين من خدماته تقديم خطة احترازية الستمرارية 

  .حدوث ما يعيق استمرار المرخص له في تقديم خدماتهالخدمات في حال 

 

 عملية المراجعة:  ٢-٣
 

 عدم باحتمالاستالم الهيئة إخطار مقدم الخدمة المعني، أو وجود معلومات لديها تفيد  عند ١ -٢-٣

 مدى فإن للهيئة تقدير ،بتقديمها له مرخص تقديم خدمة اتصاالت في ستمراراال قدرته على

واتخاذ ما تراه مناسبًا  عدمها من الخدمة تقديم في االستمرار على المعني الخدمة مقدم إمكانية

 .لضمان حقوق المستفيدين من خدماته

بهدف التأكد  ،حةور طالم المسائل لمناقشة جتماعا إلى المعني الخدمة مقدم دعوة للهيئة يجوز ٢ -٢-٣

وتقييم مدى الحاجة للتدخل التنظيمي  ،باإلخطار دما ورمن توفر المعلومات المطلوبة لدراسة 

 . هعدممن 

ستقوم الهيئة عند دراستها لتحديد مدى الحاجة للتدخل التنظيمي، إلى األخذ بالحسبان المعايير  ٣ -٢-٣

  التالية:

 االتصاالت المرخص لمقدم الخدمة المعني تقديم خدماته فيه.  سوق )أ

 السوقية لمقدم الخدمة المعني.  الحصة )ب

 إيقاف خدمات مقدم الخدمة المعني على المستخدمين.  تأثير )ج

من  المتأثرةالخدمات المقدمة من مقدم الخدمة المعني، والشريحة  نوع )د

 . المستخدمين

احتياجات المستخدمين لخدمات  تلبية قدرة مقدم الخدمة البديل على مدى  )ه

 مقدم الخدمة المعني. 

توفير خدمات اتصاالت مشابهة لخدمات  علىمقدم الخدمة البديل  قدرة مدى )و

 االتصاالت المقدمة من مقدم الخدمة المعني. 

الزمني المطلوب لنقل المستخدمين من مقدم الخدمة المعني إلى  اإلطار )ز

 مقدم الخدمة البديل. 
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  .رقامالمحدودة، بما في ذلك الطيف الترددي، واأل دالموار استخدام )ح

 .مسبقًا واإليداعات الخاصة بالمستخدمين إجراءات حماية المدفوعات المقدمة )ط

بما في ذلك قواعد البيانات،  ،الوصول إلى بيانات المستخدمين إجراءات )ي

 البيانات والسجالت األخرى.  وأوسجالت المواقع، 

 الهيئة.  هاتحدد أخرى معايير أي )ك
 

 حول التشاور الوثيقة، هذه في الواردة المعايير وتقييم المراجعة، عملية ثناءأللهيئة  يجوز ٤ -٢-٣

أو المدير المنتدب  يةصفتالول مسؤ( العالقة ذوي األطراف مع المحتملة التنظيمية جراءاتاإل

أي  وأن، والمستخدموالجهات الحكومية، والمحكمة، و فالس،اإل حاالت في الدائنون نهييع الذي

 تحدده الهيئة). خر آطرف 

  التنظيمية: اإلجراءات ٣-٣

من عدمه  التنظيمي تدخلها إلى الحاجة شأنب قرارها الهيئة ستتخذ المراجعة، عملية على بناء ١ -٣-٣

 عدممن  التأكدتنظيميًا في حال  تدخلتاستمرارية الخدمة. وبشكل عام فإن الهيئة سوف  لضمان

بل مقدم الخدمة البديل. ويتضمن التدخل المعني من ِق  الخدمة تقديم خدمات مقدم مكانيةإ توفر

 من المتطلبات التنظيمية التالية:  كثرأأو  واحدل الهيئة قرارإالتنظيمي 

 ملكية ترخيص مقدم الخدمة المعني إلى مقدم خدمة بديل تختاره الهيئة.  نقل )أ

نقل المستخدمين، وأصول مقدم الخدمة المعني إلى مقدم خدمة جراءات إ تسهيل )ب

 بديل تختاره الهيئة. 

األحكام الواردة  وفقزمنية معينة،  لمدة لغاءاإل تعليق قرار يتمالترخيص،  لغاءإ تحاال في )ج

 .التنفيذية بالالئحة )٤-٦٠( )٣-٦٠( تينالماد في

 متطلبات تنظيمية أخرى تقررها الهيئة.  أي )د
 

في حسبانها، أي قوانين توفر خذ أت نأعلى الهيئة عند دراسة المتطلبات التنظيمية  يجب ٢ -٣-٣

 . المرخص له بتقديمها الحماية لدائني مقدم الخدمة المعني أو مستخدمي خدماته

أنظمتها تسمح  أخرىجهة أي  مامأاإلفالس  جراءاتإيجوز للهيئة التدخل في  ،فالساإل حالة في ٣ -٣-٣

  نظام اإلفالس والئحته التنفيذية. ورد فيووفقًا لما ، بذلك

، لكترونياإل موقعها على الخدمةتقديم  استمرارية بحاالت الخاصة الهيئة نشر قراراتيتم  ٤ -٣-٣

 الإولن يتم نشرها  ت،االقرار  هذه من ثرةأالمت طرافاأل شعارإ يتم فسوف فالساإلت حاال باستثناء

مع أوقات القرارات الصادرة من الجهات المختصة بحاالت  بالتزامنأو بعد إعالن اإلفالس، 

 فالس.  اإل

مثاًال توضيحيًا لإلجراءات التي ستقوم بها الهيئة في حاالت ضمان  خارطة سير العمل التالية توفر ٥ -٣-٣

 استمرارية الخدمة. 
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إخطار الهيئة أو ورود معلومات تفيد بعدم إمكانية 
استمرارية تقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة المعني

نية تقوم الهيئة بعملية التقييم األولي لتحديد إمكا
استمرارية الخدمة من عدمها

توفير المعلومات ذات الصلة وتسليمها للهيئة من 
ِقَبل مقدم الخدمة المعني

بدء الهيئة عملية التشاور

قرار الهيئة بشأن الحاجة للتدخل التنظيمي من عدمه 

قرار الهيئة بأنه ال ضرورة للقيام بأي تدخل
تنظيمي

يةقرار الهيئة بإتمام اإلجراءات التنظيم

تصدر الهيئة قرارها بهذا الخصوص، وتنشره
على موقعها اإللكتروني بعد إعالن اإلفالس

من الجهات المختصة 

  ال

 سير العمل خارطة

 نعم
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