الإطار التنظميي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات التصال
صدر هذا الإطار التنظميي بناء عىل املهام املس ندة لهيئة التصةالت وتيةية املماو ةات وفة ظظةام التصةالت ول تة
التنفيذي وتنظمي الهيئ  ،بغرض اإجياد املناخ املناسب لامنافس المةاد والفمةا وجيةهيمها ي يةع ةالت التصةالت ،وقيية
الوضوح واليفافي ي الإجراءات ،وحامي املصاح الما و صاحل املس تخد ني.

املادة الوىل :التمريفات:
قمل التمابري واملصطاحات الواردة ي هذه الوثيي املماين اليت وردت هبا ي أظظم الهيئ  ،و ةا يية ا السة ياري ذةري
فاإن التمابري واملصطاحات التالي قمل املماين احملددة للك هنا.
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يدم اخلد  :لك رخص هل بتيدمي خد اتصالت عا أو جيغيل ش بك اتصالت جس تخدم لتيدمي ثل تكل اخلد .
طالب اخلد  :هو اليخص الطبيمي أو املمنوي اذلي يتيدم بطاب تأسيس بطاق التصال.
بطاق التصال :يه بطاق ميكن بواسطهتا اجراء اتصال بمد تفمياهةا ،ورةرتبط هبةا را هةاتح وا ةد  )MSISDNورشحية
 )SIMأو أكرث ،وييمل بطاق التصال املد .)eSIM
تأسيس بطاقة التصةال :اإصةدار وجسةهيل بطاقة التصةال طا طا ةا ةن قلةل يةدم اخلد ة أو الوكيةل أو املةو وفة
الرشوط والحاكم احملددة ي هذه الوثيي .
بيع بطاق التصال :تأسيس بطاق التصال وتفمياها لطا ا مبيابل ايل.
تفميل بطاق التصال :اإجراء أيل يمت ن قلل يدم اخلد عند جناح معاي توثي البطاق ؛ ين ج عنة ككةني بطاقة التصةال
ن الإرسال أو الاس تيلال.
تروجي بطاقات التصال :جسوي بطاقات التصال طخملالف لحاكم هذه الوثيي .
الوكيل :اليخص املمنوي املةرخص هل حسةب الظظمة والاةوات ات الماقة اذلي يتماقةد ةع يةدم اخلد ة لبيةع بطاقةات
التصال حبسب هذه الوثيي .
املو  :اليخص املمنوي املرخص هل حسةب الظظمة والاةوات ات الماقة  ،املتماقةد مة ةن قلةل الوكيةل لبيةع بطاقةات
التصال حبسب هذه الوثيي .
ظياط البيع :ةافذ اتبم مليدم اخلد أو وكيهل أو املو يس تطيع طالب اخلد احلصول عىل بطاقات التصال ن خالها.
تماي اخلد  :اإيياف يع اخلد ات الصادرة عن بطاق التصال بصف ؤق ن قلل يدم اخلد مبوجب أحاكم هذه
الوثيي أو بناء عىل توجي صادر ن الهيئ .
اإلغاء اخلد  :اإهناء اخلد امليد عن بطاق التصال وإاهناء عيد الاشرتاك ن قلل يدم اخلد مبوجب أحاكم هذه الوثيي
أو بناء عىل توجي صادر ن الهيئ .
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املادة الثاظي  :ظطاري الضوابط:
ع عدم الاخال طلحاكم الواردة بأظظم الهيئ  ،تطب أحاكم هذه الوثيي عىل:
يديم اخلد
لك خشص طبيمي أو منوي ييوم ببيع بطاقات التصال أو تروجيها أو تأسيسها أو تفمياها ،وييمل
املرخص هلم تيدمي خد ات التصالت والما اني دلهيم ،والوالكء واملو عني والما اني دلهيم ،و س تخديم خد ات التصالت.

املادة الثالث  :الالزتا ات:
ع راعاة أظظم وقرارات الهيئ ات الماقة  ،و ةا ورد ي املةادة الثاظية ةن هةذه الوثيية و ةا ورد ي وثيية قواعةد
واجةةةراءات تنفيةةةذ احلةةةل الفةةة ملما ةةة بطاقةةةات التصةةةال) الصةةةادرة مبوجةةةب خطةةةاب الهيئةةة را /8199هةةةة ت) واترخي
1437/09/09هةةة ،ووثيية رشوط تيةةدمي خةةد ات التصةةالت وتيةية املماو ةةات وحيةةوري والزتا ةةات املسة تخد ني و يةةديم
اخلد ) الصادرة مبوجةب قةرار الهيئة را  )1439/342واترخي 1439/01/27هةة ،و ةا يطةرأ عاةنام ةن تمةديات ،ياةزتم
اخملاطب هبذه الوثيي مبا ييل ن أحاكم:
أول :الزتا ات يدم اخلد املرخص هل ن الهيئ :
-1
-2
-3
-4

-5

-6

التييد مبا تيرره الهيئ بيأن تنظمي احلد العىل لبطاقات التصال ،للشةخا الطبيميةني واملمنةويني و ةا يصةدر عةن الهيئة
بيأن تنظمي التماقد الالكرتوين لتيدمي خد ات التصالت.
تطبي الاجراءات الإداري والتيةي املامئ لإلغاء اخلد ي ال وجود خمالف  ،وتماييها ي ال وجود ش خمالف لحةاكم
هذه الوثيي وأظظم الهيئ وقراراهتا ات الماق  ،وأي توجي يصدر عن الهيئ ي هذا اليأن.
عند التماقد ع وكيل أو و لبيع بطاقات التصال جيب التحي ن توفر املتطابات النظا ية وا إل اكظيةات الفةية الا ة
دلهيم لبيع بطاقات التصال وف أحاكم هذه الوثيي .
ي ال بيع بطاقات التصال عن طري الوالكء أو املو عني فيهب عىل يدم اخلد احلصول عىل عيود البيع الصادرة ةهنم
وتدقييها خال دة ل تتجاو مخس عرش يو ا ن اترخي بيع البطاق  ،ويمت تماي اخلد فةورا ي ةال عةدم احلصةول عةىل
الميود الصادرة أو ي ال عدم اسةييفاهئا لامتطابةات النظا ية  ،ةع اإشةمار سة تخدم البطاقة برضةورة اسةييفاء املتطابةات
النظا ي دلى يدم اخلد خال عرشة أايم ن اترخي التماي  ،ويمت اإلغاء اخلد ي ال عدم اسييفاء املتطابةات النظا ية
خال املدة احملددة.
الرقاب عىل الوالكء واملو عني والتحي ن الزتاهمم بتطبي الاجراءات الفةي والنظا ي املتماي بتأسيس بطاقات التصال
وبيمها ،ويمد سؤول أ ام الهيئ وا هات الرمسي ات الماق عن أي اإخال أو تزورر ي تأسيس أو بيع بطاقات
التصال.
اإلزام الما اني دلي ن وي الماق طإبرا بطاقات الممل أثناء تأسيس أو بيع بطاقات التصال.
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اثظيا :الزتا ات الوالكء واملو عني:
ع عدم الاخال مبا ورد ي هذه الوثيي جيو مليدم اخلد التماقد ع والكء لبيع بطاقات التصال ،كام جيو لاوكيل التماقةد
ع و عني لبيع بطاقات التصال ،ع بياهئام سؤولني عن اخملالفات وفيا لهذه الوثيي  ،ويازتم الوكيل واملو مبا ييل:
 -1أن ركون نيأة جتاري رخصا لها حسب الظظم والاوات ات الماق .
 -2اإلزام الما اني دلهيم ن وي الماق طإبرا بطاقات الممل والتييد بنطاري الممل أثناء بيع بطاقات التصال.

املادة الرابم  :أحاكم عا :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

قل هذه الوثيي حمل قرارات الهيئ وات الرقام  )120.215.325وتاغي ا يتمارض مها ن تمااميت أو ضوابط.
يازتم لك خشص طبيمي أو منوي بمدم التنا ل عن بطاقات التصال بطريي ذري ظظا ي مبا خيالح قرارات الهيئ ات
الماق .
يي رص تأسيس بطاقات التصال وبيمها عىل يدم اخلد أو وكيهل أو املو  ،وخيتص يدم اخلد بتأسيس وبيع بطاقات
التصال لايخص املمنوي.
تي رص صاحي تو يع بطاقات التصال لنياط البيع املممتدة عىل يديم اخلد والوالكء.
يمد خمالفا لك ن يس تخدم بطاق اتصال ؤسس بطريي ذري ظظا ي  ،أو سجةل بغري امس طخملالف لظظم الهيئ وقراراهتا
ات الماق .
ل جيو بأي ال اإعادة بيع بطاق التصال لغري ن صدرت هل.
ي ال الاشيلاه بوجود جرمي تزورر ي أي ن سيةدات تأسيس اخلد أو قايل عىل أظظم التوثي  ،يمت إا ا املوضو
اإىل ا هات اخملتص لختا الاجراءات النظا ي الا وفيا لظظم الهيئ وقراراهتا ات الماق .
ييرتك ي املسؤولي لك خشص طبيمي أو منوي ييوم ببيع بطاقات التصال أو تروجيها أو تأسيسها أو تفمياها طخملالف
للحاكم الواردة ي هذه الوثيي وأظظم الهيئ وقراراهتا ات الماق .
ل يمفى يد و اخلد والوالكء واملو عون ن املسؤولي املرتتب عن ضبط بطاقات اتصال مدة لاتأسيس أو البيع ي ذري
ظياط البيع املممتدة ،ا يثبت الزتاهمم باكف الإجراءات النظا ي الواردة ي هذه الوثيي وأظظم الهيئ وقراراهتا ات الماق .
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