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اإلطار التنظيمي لضوابط تأسيس وبيع 
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 مقدمة:

صــــــدر هــــــذا اإلطــــــار التنظيمــــــي بنــــــاًء علــــــى المهــــــام المســــــندة لهيئــــــة االتصــــــاالت 

ـــــة،  ـــــيم الهيئ ـــــة وتنظ ـــــه التنفيذي ـــــاالت والئحت ـــــام االتص ـــــق نظ ـــــات وف ـــــة المعلوم وتقني

بغــــــرض إيجــــــاد المنــــــاخ المناســــــب للمنافســــــة العادلــــــة والفعالــــــة وتشــــــجيعها فــــــي 

ـــــــراءا ـــــــي اإلج ـــــــفافية ف ـــــــوح والش ـــــــق الوض ـــــــاالت، وتحقي ـــــــاالت االتص ـــــــع مج ت، جمي

  .وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين
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  المادة األولى: التعريفات: .١

تحمل التعابير والمصـــطلحات الواردة في هذه الوثيقة المعاني التي وردت بها 

إن التعابير والمصـــطلحات التالية في أنظمة الهيئة، وما لم يقتض الســـياق غير ذلك ف

 تحمل المعاني المحددة لكل منها.

مقدم الخدمة: كل مرخص له بتقديم خدمة اتصــــاالت عامة أو تشـــغيل شـــبكة  -أ

 اتصاالت تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.

طالب الخدمة: هو الشـــخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب تأســـيس  -ب

 بطاقة االتصال.

هي بطاقة يمكن بواســـطتها اجراء اتصـــال بعد تفعيلها، ويرتبط بطاقة االتصـــال:  -ت

حد ( هاتف وا ها رقم  حة (MSISDNب قة SIM) وشـــري طا لك ب مل ذ ) أو أكثر، ويشـــ

 .)eSIMاالتصال المدمجة (

تأســيس بطاقة االتصــال: إصــدار وتســجيل بطاقة االتصــال باســم طالبها من قبل  -ث

يل أو الموزع وفق الشـــروط وا مة أو الوك خد قدم ال هذه م حددة في  كام الم ألح

 الوثيقة.

 بيع بطاقة االتصال: تأسيس بطاقة االتصال وتفعيلها لطالبها بمقابل مالي. -ج

ية  -ح جاح عمل ند ن مة ع خد قدم ال بل م ــــال: إجراء آلي يتم من ق قة االتص طا يل ب تفع

 .لتوثيق البطاقة؛ ينتج عنه تمكين بطاقة االتصال من اإلرسال أو االستقبا

 االتصال: تسويق بطاقات االتصال بالمخالفة ألحكام هذه الوثيقة.ترويج بطاقات  -خ

الوكيل: الشخص المعنوي المرخص له حسب األنظمة واللوائح ذات العالقة الذي  -د

 يتعاقد من مقدم الخدمة لبيع بطاقات االتصال بحسب هذه الوثيقة.

قة،  -ذ مة واللوائح ذات العال ــــب األنظ له حس الموزع: الشـــخص المعنوي المرخص 

 المتعاقد معه من قبل الوكيل لبيع بطاقات االتصال بحسب هذه الوثيقة.

نقاط البيع: منافذ تابعة لمقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع يستطيع طالب الخدمة  -ر

 الحصول على بطاقات االتصال من خاللها.

تعليق الخدمة: إيقاف جميع الخدمات الصـــادرة عن طريق االتصـــال بصـــفة مؤقتة  -ز

الخدمة بموجب أحكام هذه الوثيقة أو بناء على توجيه صــــادر من  من قبل مقدم

 الهيئة.

إلغاء الخدمة: إنهاء الخدمة المقدمة عن بطاقة االتصال وإنهاء عقد االشتراك من  -س

ــــادر من  يه ص ناء على توج قة أو ب هذه الوثي كام  جب أح مة بمو خد قدم ال بل م ق

 الهيئة.
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 المادة الثانية: نطاق الضوابط: .٢

 مع عدم االخالل باألحكام الواردة بأنظمة الهيئة، تطبق أحكام هذه الوثيقة على:

كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يقـــوم ببيـــع البطاقـــات االتصـــال أو ترويجهـــا أو تأسيســـها أو تفعيلهـــا، 

ــــديهم، ــــك مقــــدمي الخدمــــة المــــرخص لهــــم تقــــديم خــــدمات االتصــــاالت والعــــاملين ل  ويشــــمل ذل

 والوكالء والموزعين والعاملين لديهم، ومستخدمي خدمات االتصاالت.

  لمادة الثالثة: االلتزامات:ا .٣

ما ورد في  ما ورد في المادة الثانية من هذه الوثيقة و قة، و مع مراعاة أنظمة وقرارات الهيئة ذات العال

ـــادرة بموجب خطاب الهيئة رقم  ـــال) الص وثيقة (قواعد وإجراءات تنفيذ الحل الفني لمعالجة بطاقات االتص

ـــــ ت) وتاريخ /٨١٩٩( ــاالت وتقنية المعلومات وحقوق ٩/٩/١٤٣٧هـ ــروط تقديم خدمات االتص ـــــ، ووثيقة (ش هـ

هـ، ٢٧/١/١٤٣٩) وتاريخ ٣٤٢/١٤٣٩وااللتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة) الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم (

 أحكام:وما يطرأ عليها من تعديالت، يلتزم المخاطب بهذه الوثيقة بما يلي من 

 لتزامات مقدم الخدمة المرخص له من الهيئة:أوال: ا

التقيد بما تقرره الهيئة بشــــأن تنظيم الحد األعلى لبطاقات االتصــــال، لألشـــخاص  -١

الطبيعيين والمعنويين وما يصدر عن الهيئة بشأن تنظيم التعاقد االلكتروني لتقديم 

 خدمات االتصاالت.

غاء -٢ مة إلل ية المالئ ية والتقن فة،  تطبيق اإلجراءات اإلدار خال مة في حال وجود م خد ال

ئة  مة الهي قة وأنظ هذه الوثي كام  فة ألح خال هة م حال وجود شـــب ها في  وتعليق

 وقراراتها ذات العالقة، وأي توجيه يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

عنــد التعــاقــد مع وكيــل أو موزع لبيع بطــاقــات االتصـــــال يجــب التحقق من توفر  -٣

قات االتصــــال المتطلبات النظامية واإلمكانيات ال لديهم لبيع البطا فنية الالزمة 

 وفق أحكام هذه الوثيقة.
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في حال بيع البطاقات االتصــــال عن طريق الوكالء أو الموزعين فيجب على مقدم  -٤

جاوز  مدة ال تت ها خالل  تدقيق ــــدارة منهم و مة الحصـــول على عقود البيع الص خد ال

مة فورًا في حال عدم خمســــة عشـــر يومًا من تاريخ بيع البطاقة، ويتم تعليق الخد

الحصول على العقود الصادرة أو في حال عدم استيفائها للمتطلبات النظامية، مع 

إشــعار مســتخدم البطاقة بضــرورة اســتيفاء المتطلبات النظامية لدى مقدم الخدمة 

فاء  عدم اســـتي حال  مة في  خد غاء ال تاريخ التعليق، ويتم إل يام من  خالل عشـــرة أ

 المدة المحددة. المتطلبات النظمية خالل

ــة  -٥ ــة على الوكالء والموزعين والتحقق من التزامهم بتطبيق اإلجراءات الفني الرقــاب

والنظامية المتعلقة بتأســيس بطاقات االتصــال وبيعها، ويعد مســؤوًال أمام الهيئة 

ـــيس أو بيع بطاقات  ـــمية ذات العالقة عن أي إخالل أو تزوير في تأس والجهات الرس

 االتصال.

تأســـيس أو بيع إلزام  -٦ ناء  مل أث قات الع طا بإبراز ب قة  يه من ذوي العال لد عاملين  ال

 البطاقات االتصال.

 

 :التزامات الوكالء والموزعين: ثانياً 

قد مع وكالء  عا مة الت خد قدم ال قة يجوز لم هذه الوثي ما ورد في  عدم االخالل ب مع 

بطاقات االتصـــال، مع  لبيع بطاقات االتصـــال، كما يجوز للوكيل التعاقد مع موزعين لبيع

 بقائهما مسؤولين عن المخالفات وفقًا لهذه الوثيقة، ويلتزم الوكيل والموزع بما يلي:

 أن يكون منشأة تجارية مرخصًا لها حسب األنظمة واللوائح ذات العالقة. -١

إلزام العاملين لديهم من ذوي العالقة بإبراز بطاقات العمل والتقيد بنطاق العمل  -٢

 ات االتصال.أثناء بيع بطاق
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 المادة الرابعة: أحكام عامة: .٤

يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ جميع االلتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة وهذه الوثيقة بما في ذلك  -١

تزم على االستمرار في تقديم الخدمة والعمل على تطويرها وتحسينها انسجاما مع أهداف النظام، ويل

) وتلغي ما يتعارض ١٢٠، ٢١٥، ٣٢٥تحل هذه الوثيقة محل قرارات الهيئة ذوات األرقام ( األخص باألمور التالية:

 معها من تعليمات أو ضوابط.

يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التنازل عن بطاقات االتصال بطريقة غير نظامية بما يخالف  -٢

 ة.قرارات الهيئة ذات العالق

يقتصر تأسيس بطاقات االتصال وبيعها على مقدم الخدمة أو وكيله أو الموزع، ويختص مقدم الخدمة  -٣

بتأسيس وبيع بطاقات االتصال للشخص المعنوي، وللهيئة تحديد أنواع الخدمات، أو أنواع بطاقات 

 االتصال التي يجوز تقديمها عن طريق الوكالء أو الموزعين.

 بطاقات االتصال لنقاط البيع المعتمدة على مقدمي الخدمة والوكالء.تقتصر صالحية توزيع  -٤

يعد مخالفًا كل من يستخدم بطاقة اتصال مؤسسة بطريقة غير نظامية، أو مسجلة بغير اسمه بالمخالفة  -٥

 ألنظمة الهيئة وقراراتها ذات العالقة.

 ال يجوز بأي حال إعادة بيع بطاقة االتصال لغير من صدرت له. -٦

الشتباه بوجود جريمة تزوير في أي من مستندات تأسيس الخدمة أو تحايل على أنظمة التوثيق، في حال ا -٧

يتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة وفقًا ألنظمة الهيئة وقراراتها 

 ذات العالقة.

االتصال أو ترويجها أو تأسيسها يشترك في المسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع بطاقات  -٨

 أو تفعيلها بالمخالفة لألحكام الواردة في هذه الوثيقة وأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العالقة.

ال يعفى مقدمو الخدمة والوكالء والموزعون من المسؤولية المترتبة عن ضبط بطاقات اتصال معدة  -٩

يثبت التزامهم بكافة اإلجراءات النظامية الواردة للتأسيس أو البيع في غير نقاط البيع المعتمدة، مالم 

 في هذه الوثيقة وأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العالقة.

 

 



 

8 
 

 


	جدول المحتويات
	مقدمة:
	1. المادة الأولى: التعريفات:
	2. المادة الثانية: نطاق الضوابط:
	3. المادة الثالثة: الالتزامات:
	4. المادة الرابعة: أحكام عامة:

