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مقدمة:

بوجتو    القاضتي  ،هتت 12/3/1422( وتتاريخ  12الصادر باملرسوم امللكتي رقتم )م/   االتصاالت بناء على نظام

 تشتغيل  لكتل شتخص ير ت  يف    )اهليئتة(  احلصول على ترخيص من هيئة االتصاالت وتقنيتة املعلومتات  

الصتتادر بقتترار تلتت   يئتتة اهلوعلتتى تنظتتيم   ،تقتتديم ختتدمات اتصتتاالت أو  اتصتتاالت أو تقتتديم ختتدمات 

 وفتق الشتروط واألحكتام    وذلت   ، الرتختيص  ةاهليئت  فقد أصدرت ،هت5/3/1422( وتاريخ 74)الوزراء رقم 

 :ةالتالي

:التعريفات: املادة األوىل

 املعتاني يئتة  اهلتنظتيم  و والئحتته التنفيييتة   نظتام االتصتاالت  يف  املعرفتة والتعتاب    للمصطلحاتيكون 

يكتتون للمصتتطلحات والتعتتاب   ، ذلتت باإلضتتافة إىلو ،الرتختتيص شتتروطيف  عنتتد استتتخدامها نفستتها

:الرتخيص خالف ذل شروط سياق يف الما مل يتطل   أمامهاالتالية املعاني احملددة 

مستتقرة  ستواء  كانت     ،واحد أو أكثر من األقمار الصناعيةتعين  " تموعة أقمار صناعية " .1

 واليت يتم تشغيلها كنظام. ،بالنسبة إىل األرضأو    مستقرة 

عتتين أش شتتخص يبتتدش ر بتتته للمتترخص لتته لالستتتفادة متتن ختتدمات االتصتتاالت     ت" املشتترت" "  .2

الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية املقدمتتتة متتتن قبتتتل املتتترخص لتتته وفقتتتا  ل حكتتتام

والشروط املوضحة يف اتفاقية خدمة املشرت" الصادرة عن املرخص له.

وشتتروط اخلدمتتة وكتتيل   تعتتين االتفاقيتتة التتيت توضتتا أحكتتام     " اتفاقيتتة خدمتتة املشتترت" "  .3

التعرفة اليت سوف يتم تطبيقها لتقديم خدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة عترب األقمتار      

الصناعية إىل املشرت".

أجتتزاء شتتبكة اتصتتاالت عامتتة يتابتتتة التتيت ال تشتتمل   تعتتين  " شتتبكة االتصتتاالت العامتتة الثابتتتة  " .4

 .املتنقلشبكات االتصاالت العامة للهاتف 

االتصاالت الشخصتية   الرتددات الالسلكية املخصصة ملشغل أنظمة وشبكاتتعين  " الرتددات " .5

الستخدامها يف تقديم خدماته.املتنقلة عرب األقمار الصناعية 

 تقديم تعنى " (GMPCS) الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية دمات االتصاالتخ " .6

 .صناعيةخدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة باستخدام األقمار ال

تعين  " خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعيةأنظمة وشبكات  مشغل " .7

االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة     وشتبكات  أنظمتة املرخصة له من قبل اهليئة لتشتغيل  الشخص 

ضمن حدود اململكة.وتقديم الدعم ملقدمي خدماتها عرب األقمار الصناعية 
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تقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار     ب اخلاصتتةمتتيكرة التفتتاهم  "  .8

تستهيل ترتيبتات ختدمات    م ل1997فرباير  18بتاريخ ميكرة التفاهم املربمة  تعين " الصناعية

مبتتا يف  ،وتشتتمل األنظمتتة اإلقليميتتة   ،االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية     

 من وق  آلخر. اعليها أو املالحق املضافة هل تديالتعذل  ال

دمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار  متتيكرة التفتتاهم اخلاصتتة  تت ترتيبتتات "  .9

دمات ميكرة التفاهم اخلاصتة  ت  اليت يتم اختاذها استنادا  إىل  تيباترتالتعين  " الصناعية

ختتتدمات  تأستتتي  وتطتتتويراالتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية لتستتتهيل    

م 1997أكتتتتوبر  7بتتتتاريخ الصتتتادرة  االت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية   االتصتتت

مبا يف ذل  التعتديالت عليهتا أو املالحتق    م 1998مارس  13بتاريخ الصادر وامللحق اخلاص بها 

 من وق  آلخر.املضافة هلا 

ملرخص االشخص تعين  " مقدم خدمة االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية"  .11

يئتتة لتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية       اهللتته متتن قبتتل   

وفق اتفاقية تقديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة عترب األقمتار       للعموم داخل اململكة 

االتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار  ة وشتتبكات نظمتتتأمتتتش مشتتتغل الصتتناعية املربمتتتة  

 الصناعية.

تعتتتين  " ختتتدمات االتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية  تقتتتديماتفاقيتتتة "  .11

ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب      أنظمتتة وشتتبكات االتفاقيتتة املربمتتة بتت  مشتتغل    

األقمتتتار الصتتتناعية ومقتتتدم ختتتدمات االتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية    

تقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار    يئتتة لاهلمتتن قبتتل   متتااملتترخص هل

 الصناعية يف اململكة.

أنظمتتتة تعتتتين  " االتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية ة وشتتتبكاتنظمتتتأ"  .12

لتقتديم ختدمات االتصتاالت مباشترة إىل      ةصتناعي قمتار  وشبكات االتصاالت الشخصية عترب األ 

ار صناعية. املستخدم النهائي من تموعة أقم

 اململكة العربية السعودية.تعين  " اململكة"  .13

االتصتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتتار     تقتتتديم ختتدمات تتترخيص  تعتتين   " الرتختتيص "  .14

 الرتخيص.شروط الصناعية ومجيش املالحق املرفقة مش 

نقطة فحص وتوصيل بشبكة االتصتاالت يوفرهتا   تعين  " نقطة التوصيل بشبكة االتصاالت"  .15

واليت ميكن عندها ربط ما يلي: ،هرخص لامل

ستخدم يف املواقش التابعة له.املأجهزة اتصاالت يوفرها  - أ
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أو أش جتهيتتزات أختترل ميتلكهتتا املستتتخدم أو    ،بتتيين بوصتتالت أستتال"  اتصتتال نقطتتة ربتتط  -  

طرف يتالث.

 أجهزة اتصاالت تابعة ملقدم خدمة آخر مرخص له. -ج

أش خدمة اتصاالت يتم تقدميها كليا  أو تعين  " عيةخدمات االتصاالت عرب األقمار الصنا"  .16

 جزئيا  عن طريق شبكة أقمار صناعية.

املقابل املالي اليش يدفعه املشرت" نظ  احلصتول علتى ختدمات االتصتاالت     تعين  "التعرفة  " .17

 .صناعيةالقمار عرب األالشخصية 

مباشتترة ألش متتن نقتتاط  األجهتتزة املوصتتلة بصتتورة مباشتترة أو  تت   تعتتين  " األجهتتزة الطرفيتتة"  .18

والتيت تستتخدم مباشترة بواستطة املستتخدم للوصتول إىل ختدمات االتصتاالت ،توصيل الشتبكة 

عن طريق تل  الشبكة.

تقديم خدمتة النقتل والتحويتل يف الوقت  احلقيقتي للصتوت       تعين  " خدمات االتصال املرئي"  .19

شتبكة االتصتاالت العامتة    التوصتيل ب والصورة املرئية معا  على أس  جتارية للعموم بت  نقتاط   

الثابتة.

املالحق:الثانية: املادة 

:هجلميش األحكام والشروط املبينة فيضش خيوالرتخيص  شروطجزءا  من  (1رقم ) امللحقشكل ي

.(: نطاق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية1امللحق رقم )

:وقراراتها اهليئة بأنظمةااللتزام : الثالثةاملادة 

جيتتت  علتتتى املتتترخص لتتته االلتتتتزام بشتتتروط الرتختتتيص واجلتتتداول امللحقتتتة بتتته، وأحكتتتام نظتتتام       .1

 اهليئة.ن ع، والقرارات واإلرشادات الصادرة اهليئةاالتصاالت والئحته التنفييية، وتنظيم 

الرتختتيص وفقتتا  ألنظمتتة اهليئتتة، وأش قتترارات تصتتدرها، والشتتروط التتواردة      شتتروطيتتتم تنفيتتي   .2

 .هافي

الرتختيص هتي النستتخة الر يتة، ويف حالتة وجتود اختتتالف       شتروط د النستخة العربيتة متتن   تعت  .3

 .السائديكون النص العربي هو  ،بينها وب  أش ترمجة هلا

املتترخص لته، فيمتا مل يترد بتته نتص يف نظتام االتصتاالت والئحتتته       وتصترفات  أعمتال  يطبتق علتى    .4

لكة.املعمول بها يف املمألنظمة االتنفييية وتنظيم اهليئة، 
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:الرتخيص: الرابعةاملادة 

تصتتتدر الرتختتتيص ن اهليئتتتة فتتت  ،يئتتتةاهلوتنظتتتيم  وفقتتا  لنظتتتام االتصتتتاالت والئحتتتته التنفيييتتتة  .1

لتقتتتديم ختتتدمات االتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب األقمتتتار الصتتتناعية يف       للمتتترخص لتتته 

 اململكة، وفقا  ألحكام الرتخيص وشروطه.

الرتختتتيص، يلتتتتزم املتتترخص لتتته   شتتتروطرل املبينتتتة يف باإلضتتتافة إىل األحكتتتام والشتتتروط األختتت  .2

 باآلتي:

تقتتديم تقتتارير دوريتتة إىل اهليئتتة، وتتتوف  أش معلومتتات تطلبهتتا منتته. و تتدد اهليئتتة أنتتواع       (أ 

 .تل  التقارير، وطبيعة املعلومات املطلوبة، ووق  تقدميها

 باإلمكانيتات  توف  اإلمكانية الفنيتة التيت ميكتن متن خالهلتا ربتط أجهتزة املراقبتة األمنيتة          ( 

التابعتتة لتته، وتتحمتتل اجلهتتتات األمنيتتة تكتتاليف أجهتتزة ومعتتتدات بتترام  املراقبتتة األمنيتتتة

 .هلاامليكورة، وكيل  تكاليف تشغيلها وصيانتها ودوائر الربط الالزمة 

تصتتتتترف اجلهتتتتتات احلكوميتتتتتة املختصتتتتتة   التابعتتتتتة لتتتتته  تتتتت   مكانيتتتتتات اإلضتتتتتش كافتتتتتة  و (ج 

املترخص  تعتوي    وتتتوىل الدولتة   ،ةكومت رها احلاليت تقد ئيف حاالت الطوارالستخدامها 

 .لقاء هيا االستخدام له

 شتروط ( متن  1فتى امللحتق رقتم )    ةموضتح  حستبما هتي   لتقتديم اخلتدمات  مت إصدار الرتختيص   .3

 على أس     حصرية. وذل  الرتخيص،

االتصتاالت الشخصتية    ختدمات  األجهتزة لتقتديم  وفحتص   لتأستي  يكون املترخص لته مستئوال      .4

.ووضعها يف اخلدمة األقمار الصناعيةاملتنقلة عرب 

:سريان الرتخيص تاريخ: اخلامسةاملادة 

من تاريخ صدور الرتخيص. يبدأ العمل

:مدة الرتخيص والتجديد: السادسةاملادة 

متن تتاريخ ستريانه، ويكتون قتابال  للتجديتد ملتدة سنوات تبتدأ مخ  لفرتة أوىل قدرها الرتخيص  يسرش

 أنظمتها. مبا يتفق مشويئة ممايتلة، بعد موافقة اهل

:اجلغرايف للرتخيص نطاقال: السابعةاملادة 

.اململكة مجيش مناطق نطاق الرتخيصيشمل 
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:الرتخيص تعديل: الثامنةاملادة 

لنظام االتصاالت والئحته التنفييية. وفقا و ،اهليئةإال من قبل جيوز تعديل الرتخيص ال 

:صالرتخيعن  التنازل: التاسعةاملادة 

خيضتش التنتازل عتن الرتختيص حلكتم املتادة الثالثتة والعشترين متن نظتام االتصتاالت واألحكتتام .1

 يف الئحته التنفييية.ذات العالقة 

بعتد احلصتول علتى املوافقتة اخلطيتة املستبقة متن ،التنتازل عتن الرتختيص    جيوز للمترخص لته   .2

الفنيتتة واملاليتتة  و ظاميتتةالن اهليئتتة، شتتريطة أن يكتتون املتنتتازل إليتته مستتتوفيا  مجيتتش املتطلبتتات    

والتجارية للحصول على الرتخيص، وذل  وفقا  ملا تقرره اهليئة ومبا ينسجم مش أنظمتها.

التعاقتتد متتش  ، بعتتد احلصتتول علتتى املوافقتتة اخلطيتتة املستتبقة متتن اهليئتتة،       جيتتوز للمتترخص لتته   .3

قتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار       لتمتتن البتتاطن  أشتتخاص آختترين  

الرتختتيص، ويف هتتيه احلالتتة تبقتتى مجيتتش     شتتروط لصتتناعية املتترخص لتته بتقتتدميها مبوجتت    ا

.ة املرخص له وحدهالرتخيص من مسؤولي شروطمبوج  التزامات املرخص له 

:وتعليقه الرتخيص إلغاء: العاشرةاملادة 

.الرتخيص شروطوأحكام  وفقا  ألنظمة اهليئةوذل   هأو تعليق الرتخيص إلغاء للهيئةحيق 

:واجلزاءات املخالفات: احلادية عشرةاملادة 

 الرتخيص وفقا  ألنظمة اهليئة. باملتعلقة اجلزاءات يتم معاجلة املخالفات  .1

عنتتد حتتدو  متتا يتطلتت  قيتتام اهليئتتة بتحويتتل مستتألةل متتا إىل جلنتتة الفصتتل يف  الفتتات نظتتام   .2

 يتم قبل ذل  اختاذ ما يلي: ،االتصاالت

خالفتتة، مبتتا يف ذلتت  األستت  القانونيتتة املستتتند عليهتتا،       إخطتتار املتترخص لتته كتابتتة بامل    (أ 

، وإتاحتتة الفرصتتة لتته ملعاجلتتة املخالفتتة ختتالل فتترتة زمنيتتة    للمخالفتتةواحلقتتائق املوضتتحة 

 مناسبة  ددها اهليئة.

عنتد النظتر    ،طل  مرئيات املرخص له فيما يتعلق باملخالفة، وذلت  ألختيها يف االعتبتار    ( 

 يف هيه املخالفة.

صل يف  الفات نظام االتصاالت وفقا  ألنظمة اهليئة وإجراءات عملها باألخي تقوم جلنة الف .3

يف االعتبار عند النظر يف تل  املخالفة، ما قام به املرخص له من إجراءات ملعاجلة املخالفة.
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:اخلدمة تقديم يةاستمرار: عشرةالثانية املادة 

التعتاون متش   جيت  علتى املترخص لته      يف حالة عدم جتديد الرتختيص أو تعليقته أو إلغائته، ف نته     .1

للرتتيبتتات لضتتمان استتتمرار تقتتديم اخلدمتتة وفقتتا    املطلوبتتةالقيتتام يميتتش اإلجتتراءات اهليئتتة و

املتترخص لتته بهتتيا  بالتشتتاور متتشوتقتتوم اهليئتتة التتيت تضتتعها اهليئتتة ومبتتا ينستتجم متتش أنظمتهتتا. 

.من مرئياتهاخلصوص، واألخي مبا تراه مناسبا  

الرتخيص أو تعديله أو إلغائه، ف نه حيق للمرخص له املطالبة بتعتوي   يف حالة عدم جتديد  .2

وميكتن احلصتول علتى     .عن التكاليف اإلضافية اليت  ملها لضتمان استتمرار تقتديم اخلدمتة    

مستتؤولة عتتن دفتتش  نفستتها اهليئتتة  تعتتدالتعتتوي  متتن ختتالل الوستتائل التتيت تقررهتتا اهليئتتة. وال    

أش تكاليف يتحملها املرخص له.ش طرف آخر عن ألتعوي  للمرخص له، أو 

الشخصتية املتنقلتة عترب    االتصاالت  فتا املنافسة يف تال تقديم خدمات: عشرةالثالثة املادة 

:األقمار الصناعية

يعترب سوق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمتار الصتناعية مفتوحتا  للمنافستة      .1

وال  ،اآلخترين  إىل مقتدمي اخلدمتة  إصتدارها   يتتم عتدد الرتاختيص التيت    التقيتد ب الكاملة بدون 

بالعمتتتل شتتتخاص أو جهتتتات أختتترل   أليتضتتتمن هتتتيا احلكتتتم متتتا مينتتتش اهليئتتتة متتتن الرتختتتيص      

ا  يف اململكتتة وفقتت  االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية     قتتدمي ختتدمات  كم

 .ألنظمة اهليئة

لتقتتتديم رة متتن اهليئتتة   ستتتحتوش مجيتتش الرتاختتيص الصتتاد     ،بهتتدف  قيتتق املنافستتة العادلتتة     .2

أحكتتام وشتتروط ممايتلتتة   ىعلتتالشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية   التصتتاالت ا ختتدمات

وفقا  ألنظمة اهليئة.

:هاملرخص لاملالي املدفوع بواسطة  املقابل: عشرةالرابعة املادة 

صتية املتنقلتة   ختدمات االتصتاالت الشخ   لرتخيص تقديمجي  أن يقوم املرخص له بدفش املقابل املالي 

ما هو حمدد  وذل  وفقلفاتورة اعن طريق نظام سداد بعد احلصول على رقم عرب األقمار الصناعية 

 .يف اإلطار التنظيمي للمقابالت املالية

:األرقام: عشرةاخلامسة املادة 

 تقوم اهليئة حبجز وختصيص األرقام املطلوبة حس  أنظمتها ووفقا  للخطة الوطنية للرتقيم، وجي 

علتتى املتترخص لتته استتتخدام األرقتتام املخصصتتة لتته وفقتتا  ألنظمتتة اهليئتتة وعلتتى األختتص أحكتتام الفصتتل    

 احلادش عشر من الالئحة التنفييية لنظام االتصاالت، واخلطة الوطنية للرتقيم.
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: أجهزة االتصاالت ومعداتها:عشرة السادسةاملادة 

يتة لتقتديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية      باستتخدام أش أجهتزة طرف   بعتدم الستما    املترخص لته   يلتزم

جيت  أن  كمتا   يئتة. اهلمل تكتن معتمتدة النوعيتة متن قبتل      ما املتنقلة عرب األقمار الصناعية يف اململكة 

تكتتون مجيتتش أجهتتزة تقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية املباعتتة أو     

ة النوعية من قبل اهليئة. يف اململكة معتمدمن قبله املؤجرة أو املوزعة 

:استخدام العقارات: عشرة السابعةاملادة 

 اتختتتدم بتقتتتديمجيتتتوز للمتتترخص لتتته التتتدخول إىل األمتتتاكن العامتتتة أو اخلاصتتتة أل تتتراض تتعلتتتق         

 ألنظمة اهليئة.، وفقا  بتقدميهااملرخص له االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية 

:التزامات اخلدمة: عشرة الثامنةاملادة 

ختضش خدمات املرخص له والتزاماته جتاه املشرتك  والعموم لآلتي: .1

 .أحكام الفصل  الثامن والتاسش من الالئحة التنفييية لنظام االتصاالت ( أ

سياستتتات اخلدمتتتة الشتتتاملة وحتتتق االستتتتخدام الشتتتامل التتتيت ستتتيتم اعتمادهتتتا وفقتتتا  (  

.الئحة التنفييية لنظام االتصاالتألنظمة اهليئة وباألخص الفصل التاسش من ال

 .وفقا  ألحكام نظام االتصاالت، يتم تطبيق التزامات اخلدمة احملددة التالية على املترخص لته   .2

وهتتيه االلتزامتتات ال تنتتتقص متتن التتتزام املتترخص لتته العتتام بالتقيتتد بالتزامتتات اخلدمتتة املشتتار    

 إليها يف هيه املادة.

ك  املستتلمة بواستتطة املتترخص لتته واملتعلقتتة  تتدمات     أن تكتتون مجيتتش فتتوات  املشتترت   أ(     

االتصاالت الشخصية املتنقلة باستخدام األقمار الصتناعية واضتحة ودقيقتة ومكتوبتة،     

 .ومبا يتفق مش متطلبات الالئحة التنفييية لنظام االتصاالت

أن يقتتدم املتترخص لتته اخلتتدمات ألش شتتخص ير تت  يف احلصتتول علتتى هتتيه اخلتتدمات (   

ن علتتى استتعداد لتتدفش األستعار املنشتورة للختتدمات املقدمتة متتن املترخص لتته      وطاملتا كتا  

وااللتتتتزام باألحكتتتام والشتتتروط األختتترل املطبقتتتة بصتتتورة عامتتتة متتتن قبتتتل املتتترخص لتتته     

 الرتخيص. شروطاستنادا  إىل 

وفقا  ألنظمة اهليئة، جيت  أن ال مييتز املترخص لته بتدون متربر يف       ما عدا هو مسمو  به ج(   

أو األستتعار احملتتددة للخدمتتة بتت  مشتترتك  أو تموعتتة مشتترتك   شتتروط اخلدمتتة
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متشابه  يف الوضتش فيمتا بيتنهم أو متنا ميتزة تفضتيلية ألش متنهم. وبتالر م ممتا ورد

أعاله، فال شيء مينش املرخص له من الدخول يف ممارسات الستوق، مثتل تقتديم أجهتزة     

معته مثتل هتيه املمارستات      هاتفية تانية أو عروض ختفتي  إىل املتدل التيش ال تكتون    

 تفضيل    مربر أو متييز    مربر.

قيتتام املتترخص لتته بتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة باستتتخدام األقمتتارد(   

الصتناعية مبستتويات أداء تتفتتق متش املعتتاي  الدوليتة املعتترتف بهتا، وأن تتفتتق أيضتا  متتش       

 ية يف اململكة.أهداف جودة اخلدمة وذل  ضمن كامل منطقة التغط

قيام املرخص له بتوف  العدد الكايف من املوظف  ذوش اخلربة الستالم الشتكاوش التيت   هت(   

ترد من املشرتك  والتجاو  الفورش معها، وجي  أن يقوم املترخص لته باختتاذ كافتة     

اإلجراءات املالئمة للمعاجلة الفورية لتل  الشكاوش. 

لته ومشترتكي ختدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة        جيت  أن ختضتش العالقتة بت  املترخص      .3

عتترب األقمتتار الصتتناعية ألحكتتام اتفاقيتتة خدمتتة املشتترت" املعتمتتدة متتن اهليئتتة، والتتيت تتضتتمن      

أحكام وشتروط قياستية تطبتق علتى اجلميتش. وجيت  علتى املترخص لته أن حيتدد بوضتو  نطتاق

 اخلدمة إىل املشرت" )املشرتك ( عند إبرام العقد معهم.

أن تتضتتمن أحكتتام وشتتروط اتفاقيتتة خدمتتة املشتترت"، وعلتتى أقتتل تقتتدير، شتتروطا  تتعلتتق        جيتت  .4

باملواضيش التالية:

 .أ(     سرية معلومات املشرت"

 (   كيفيتتة استترتجاع املبتتالم واحلستتميات املتعلقتتة مبشتتاكل اخلدمتتة أو الفتتوات  التتيت

تفوق قيمتها احلقيقية.

 ج(   شروط الدفش.

 د(  جودة اخلدمة.

 ( حقوق املشرت" واملرخص له.هت

و(  طريقتتتة تستتتوية شتتتكاوش املشتتترت" أو اخلالفتتتات األختتترل، والتتتيت تشتتتمل حتتتق املشتتترت"

باللجوء إىل اهليئتة يف حالتة عتدم قيتام املترخص لته مبعاجلتة الشتكول، أو عتدم اقتنتاع

 املشرت" باحلل املقدم من املرخص له.

واملتعلقتتتة بتقتتتديم ستتتطة املتتترخص لتتته جيتتت  أن تكتتتون مجيتتتش فتتتوات  املستتتتخدم  املستتتلمة بوا  .5

خدمات االتصاالت الشخصتية املتنقلتة عترب األقمتار الصتناعية واضتحة و تصترة، وأن تستلم

.إليهم يف الوق  املناس ، ومطبوعة باللغة العربية وسهلة الفهم
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جي  أن يقوم املرخص له بتجديد اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الشخصتية املتنقلتة عترب     .6

، ويعتترب الرتختيص ال يتا     لالصناعية وتقدميها للهيئتة قبتل انتهائهتا بشتهر علتى األقت       األقمار

دون إشعار مسبق يف حالة عدم جتديد تل  االتفاقية وموافاة اهليئة بها قبل احملددة ليل . 

:التعرفة: التاسعة عشرةاملادة 

ة، اليت تشتتمل علتى تفاصتيل    تكون تعرفة خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعي

عناصر اخلدمة، ونوعها ومستول املقابل املالي هلا، جزءا  ال يتجزأ من اتفاقية خدمة املشترت"، وجيت    

تقتدميها إىل اهليئتة للمعلوميتة فقتط متش مشتروع اتفاقيتة خدمتة املشترت". ويلتتزم املترخص لته بت بال 

 تطبيقها بفرتة كافية. اهليئة عن أش تغي ات تطرأ على تل  التعرفة قبل بدء 

:اخلدمة يف حالة الطوارئ يةاستمرار: العشروناملادة 

دون إذن مستتتبق متتتن  ااملتتترخص هلتتت االتصتتتاالت تقتتتديم ختتتدماتال جيتتتوز للمتتترخص لتتته إيقتتتاف   .1

تنفيتتتيه اللتزاماتتتته املنصتتتوص عليهتتتا يف     ىاهليئتتتة، إال يف حالتتتة حتتتدو  قتتتوة قتتتاهرة تتتتؤيتر علتتت     

أنهتتتا، كتتتل حتتتاد  خيتتترج عتتتن نطتتتاق الستتتيطرة املعقولتتتة   القتتتوة القتتتاهرة ب وُتعتتترفالرتختتتيص. 

مثتتتل  ،للمتتترخص لتتته، ومل يكتتتن ب مكانتتته توقعتتته عنتتتد إصتتتدار الرتختتتيص، أو دفعتتته بعتتتد وقوعتتته  

املتترخص لتته عنتتد    ى. وعلتت تت  املمكتتن تفاديهتتا  القضتتاء والقتتدر واحلتترو  والكتتوار  الطبيعيتتة     

تقوم اهليئتة بدراستة   ست ملؤيتدة. و املستتندات ا ا  رفقت محدو  قوة قاهرة إبال  اهليئتة بتيل  فتورا ،    

 يف اململكة. السائدة، وحس  األنظمة تقديرهااألمر، وإصدار القرار املناس  بهيا الشأن، وفق 

لشخصتتتية اضتتتمان استتتتمرارية تقتتتديم ختتتدمات االتصتتتاالت   ىيلتتتتزم املتتترخص لتتته بالعمتتتل علتتت  .2

حتتوال، ووضتتش  يف مجيتتش الظتتروف واأل  املتترخص لتته بتقتتدميها  قمتتار الصتتناعية املتنقلتتة عتترب األ 

واألس  اليت تكفل  قيق ذل . واإلجراءاتاخلطط والرتتيبات 

يلتتتتزم املتتترخص لتتته ب عتتتداد فتتترق خاصتتتة إلصتتتال  مجيتتتش األعطتتتال التتتيت تتعتتترض هلتتتا وستتتائل    .3

وإعادتهتا إىل وضتعها الطبيعتي     ،يف اململكتة يف حتاالت الكتوار  والطتوارئ     التابعتة لته   االتصاالت

التنظيمتات الالزمتة لتيل . كمتا أن عليته تتأم  وستائلووضش القواعتد و  ،بأسرع وق  ممكن

، وخاصتة ألجهتزة   لبت  املنتاطق املنكوبتة واملنتاطق األختر     وذلت    ،من ختالل نظامته   االتصاالت

الطوارئ واخلدمات.
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(1امللحق رقم ) 

نطاق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية

اخلدمات األساسية: .1

 خدمات الصوت.

 خدمات الطوارئ.

  3خدمة فاك  اجملموعة.

 القص ةاإلعالمية ل ئخدمة الرسا.

 كيلو ب  فى الثانية 9.6بسرعات  تلفة أقصاها  خدمات املعطيات.

خدمات القيمة املضافة .2

 انتظار املكاملة.

 الطال  الرقم إظهار.

ويل املكاملة .

  املكاملةتعليق. 

  أطراف( 3)املكاملات اجلماعية. 

 ل القص ةئلرساخدمة ا. 

  املكاملةقيمة بإشعار. 

  بواسطة املستخدماالتصال التحكم يف.

 صندوق الربيد. 

 املغلقةتموعة املستخدم  . 


