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 الفصل األول: تعريفات وأحكام عامة

 الفرع األول: التعريفات

هـــذه التنظيمـــات المعـــاني التـــي وردت بهـــا التعـــابير والمصـــطلحات الـــواردة فـــي أحكـــام تحمـــل  .١

ـــي  ـــابير ف ـــإن التع ـــك، ف ـــر ذل ـــياق غي ـــتض الس ـــم يق ـــا ل ـــة. وم ـــه التنفيذي ـــاالت والئحت ـــام االتص نظ

 والمصطلحات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها:

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. الهيئة: .١٫١

ـــه: .٢٫١ ـــرخص ل ـــه بتقـــديم خدمـــة اتصـــاالت عامـــة أو تشـــغيل شـــبكة اتصـــاالت  الم كـــل مـــرخص ل

 تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.

ــيطر: .٣٫١ ــه المس ــرخص ل ــأنه  الم ــدر بش ــذي يص ــاالت العامــة، وال ــدمات اتص ــديم خ ــه بتق ــرخص ل الم

 قرار من الهيئة باعتباره مسيطرًا في سوق تجزئة ذو صلة. 

ي تقــدم لـــه خـــدمات االتصـــاالت أو يطلـــب الشـــخص الطبيعـــي أو المعنـــوي الـــذ :المســتخدم .٤٫١

 تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له الستخدامه الخاص.

ـــة .٥٫١ ـــوق التجزئ ـــديم  :س ـــوق تق ـــوفرًا س ـــون م ـــذي ال يك ـــتخدم ال ـــى المس ـــاالت إل ـــدمات االتص خ

لخـــدمات االتصـــاالت، والتـــي يـــتم تعريفهـــا مـــن قبـــل الهيئـــة علـــى أنهـــا ســـوق ذات صـــلة؛ 

 .االتصاالت بقطاع األسواق والسيطرة وتصنيف تحديد تقرير آخر وفق

المقابـــل الـــذي يفرضـــه المـــرخص لـــه لتقـــديم خـــدمات التجزئـــة التابعـــة لـــه إلـــى  :التعريفـــة .٦٫١

ــــطلح  ــــا، ويشــــمل مص ــــام المتصــــلة به ــــزات والشــــروط واألحك المســــتخدمين وفقــــًا للممي

 "التعريفة" كًال من العروض الدائمة والعروض المؤقتة والعروض المستهدفة. 

 عرض تعريفة ال يتضمن شرطًا بتوقفه عن السريان في تاريخ محدد. :الدائمالعرض  .٧٫١

ــت: .٨٫١ ــرض المؤق ــاريخ  الع ــه بت عــرض تعريفــة يتضــمن شــرطًا بتوقــف مــدة العــرض واالشــتراك في

 محدد.

ـــتهدف: .٩٫١ ـــرض المس ـــه  الع ـــرخص ل ـــتخدمي الم ـــن مس ـــددة م ـــة مح ـــه لفئ ـــة موج ـــرض تعريف ع

 بغرض تحسين تجربتهم.
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 المزايا التفضيلية التي يوفرها المرخص له لمستخدميه. برنامج الوالء: .١٠٫١

 المدة الزمنية التي يكون فيها عرض التعريفة متاحًا لالشتراك فيه. مدة العرض: .١١٫١

ـــتراك: .١٢٫١ ـــدة االش ـــي  م ـــا ف ـــتخدم م ـــاريًا لمس ـــتراك س ـــا االش ـــى فيه ـــي يبق ـــة الت ـــرة الزمني الفت

 تعريفة معينة تحت الشروط واألحكام نفسها.

ــة: .١٣٫١ ــرة التهدئ ــالل ال فت ــت خ ــرض مؤق ــي ع ــتراك ف ــتخدم االش ــن للمس ــي ال يمك ــة الت ــرة الزمني فت

 السنة الميالدية.

ـــة: .١٤٫١ ـــاالت المدمج ـــة االتص ـــها  خدم ـــن بعض ـــردة ع ـــوق منف ـــن أن تس ـــات يمك ـــدمات أو منتج خ

 البعض.

قيــود يضــعها المــرخص لــه عبــر تقييــد اســتهالك أي مــن الخــدمات بــأي  قيــود االســتخدام: .١٥٫١

، يعـــة الخدمـــة أو الخـــدمات المقدمـــة للمســـتخدمينإلـــى تغييـــر فـــي طبوســـائل قـــد تـــؤدي 

 وتتضمن هذه القيود كل من الكمية، الزمن، والسرعة.

المقابــــل المــــالي الــــذي يتقاضــــاه مقــــدم الخدمــــة نظيــــر إنشــــاء  رســــوم إنشــــاء خدمــــة: .١٦٫١

 .المكالمات الصوتية أو جلسات إرسال البيانات

ــه؛  قطــاع األعمــال: .١٧٫١ ــرخص ل ــع الم ــة م ــي اتفاقي ــدخل ف ــي ت ــة الت ــة أو الخاص ــات الحكومي الجه

 ويتم بموجبها تقديم خدمات اتصاالت لتلك الجهات.

ـــزام: .١٨٫١ ـــدة االلت ـــى لم ـــه فيهـــا المســـتخدم فـــي  الحـــد األدن أقـــل مـــدة زمنيـــة ُيلـــِزم المـــرخص ل

 .تعريفة محددة

 خدماته.اإلعالن الذي يقوم به المرخص له لتسويق  الممارسات التسويقية: .١٩٫١

ــة: .٢٠٫١ ــب التعريف ــديم طل ــة  تق ــرض تعريف ــمن ع ــة يتض ــى الهيئ ــه إل ــرخص ل ــن الم ــدم م ــب مق طل

 بهدف االعتماد أو اإلشعار.

قبــل إطالقهــا مــن قبــل المــرخص علــى عــرض تعريفــة موافقــة الهيئــة  اعتمــاد التعريفــة: .٢١٫١

 له. 



 

5 
 

 قبل إطالقها. إخطار الهيئة من قبل المرخص له عن عرض تعريفة إشعار التعريفة: .٢٢٫١

 لفرع الثاني: أحكام عامةا

تســـري أحكـــام هـــذه التنظيمـــات علـــى جميـــع المـــرخص لهـــم الـــذين يـــوفرون خـــدمات االتصـــاالت  .٢

 العامة للمستخدمين. 

ال يخـــل االلتـــزام بأحكـــام هـــذه التنظيمـــات بـــأي التزامـــات أخـــرى منصـــوص عليهـــا فـــي األنظمـــة  .٣

 والقرارات السارية في المملكة.

عبـــر نظـــام هـــذه التنظيمـــات بموجـــب أحكـــام التعريفـــة  يجـــب علـــى المـــرخص لـــه تقـــديم طلبـــات .٤

ــة  ــات التعريف ــاص بطلب ــي الخ ــة اإللكترون ــهالهيئ ــددة في ــيغة المح ــًا للص ــة ؛ وووفق ــق للهيئ ــًا يح تبع

 .تعديله أو تحديد قنوات أخرى لتقديم تلك الطلبات لمتطلبات وحاجات السوق

ى أســاس دوري أو وفــق ؛ علــبالمعلومــات التــي تطلبهــا يجــب علــى المــرخص لــه تزويــد الهيئــة .٥

ـــ معلومــات تفصــيلية تحــدده مـــا  ـــ علــى ســبيل المثــال ـ ــة، وبالصــيغة التــي تطلبهــا، ومنهــا ـ الهيئ

عــــن جميــــع العــــروض وبــــرامج الــــوالء المتــــوفرة والمفعلــــة بأنظمــــة المــــرخص لــــه االلكترونيــــة 

 واإليرادات المتحصلة من التعريفة خالل الفترة السابقة.

وإجـــراء أي  ذات العالقـــة بالتعريفـــةإصـــدار القـــرارات واإلرشـــادات  محـــافظ الهيئـــة فـــي أي وقـــت،ل .٦

يقـــرر تطبيـــق آليـــة لتنظـــيم تعريفـــة خـــدمات تعـــديل علـــى أحكـــام هـــذه التنظيمـــات، ولـــه أن 

ــــة  ــــك مــــن أجــــل حماي ــــة، التــــي تخضــــع إلشــــعار التعريفــــة أو اعتمادهــــا؛ وذل االتصــــاالت بالتجزئ

 المستخدمين أو تعزيز المنافسة في السوق.

 

 الثاني: التعريفةالفصل 

 الفرع األول: أحكام التعريفة واجراءات الحصول على اعتماد الهيئة أو إشعارها

ال يجــوز للمــرخص لــه تطبيــق تعريفــة جديــدة أو تعــديل تعريفــة قائمــة أو إيقافهــا أو إلغاؤهــا إال  .٧

 بعد الحصول على اعتماد بذلك من الهيئة، بناء على طلب يقدمه المرخص له.

ــون  .٨ ــب أن يك ــن يج ــددة م ــيغة المح ــًا للص ــل؛ وفق ــة المكتم ــاد التعريف ــب اعتم ــة لطل ــتالم الهيئ اس

 ) عشرة أيام عمل، قبل التاريخ المقترح لطرحه تجاريًا.١٠قبل الهيئة في موعد ال يقل عن (

ــا .٩ ــه بقراره ــرخص ل ــالغ الم ــب وإب ــيم الطل ــة بتقي ــاد التعريف ــب اعتم ــتالم طل ــد اس ــة عن ــوم الهيئ  تق

عمــل؛ ويعتبــر الطلــب معتمــدًا مــن الهيئــة حــال عــدم تلقــي المــرخص لــه أي ) عشــرة أيــام ١٠خــالل (

 رد منها خالل تلك الفترة.
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ــادة ( .١٠ ــي الم ــا ف ــوص عليه ــيم المنص ــدة التقي ــد م ــة تمدي ــق للهيئ ــد ٩يح ــات، بع ــذه التنظيم ــن ه ) م

ــه مــن  ــه، وذلــك ألســباب تتعلــق بطبيعــة المعلومــات المقدمــة مــن المــرخص ل إشــعار المــرخص ل

 لومات وطبيعتها الفنية.حيث مقدار المع

 تقوم الهيئة بالرد على طلب االعتماد بأي من اآلتي: .١١

 إشعار المرخص له برفض طلبه مسببًا. .١٫١١

 طلب معلومات إضافية من المرخص له. .٢٫١١

  اعتماد الطلب. .٣٫١١

ــــذه  .١٢ ـــــام ه ــــًا ألحكـ ـــــات وفق ــــتوف للمتطلب ــــر مس ـــــان غي ــــب إذا ك ــــض الطل ــــة رف ــــوز للهيئ يج

. وفــي جميــع األحــوال يجــوز للهيئــة إعــادة ذات العالقــةخــرى الهيئــــة األ وأنظمــــةالتنظيمــات 

ــت  ــب والب ــة الطل ــرورية لدراس ــا ض ــي تراه ــات الت ــا بالمعلوم ــه لموافاته ــرخص ل ــى الم ــب إل الطل

 فيه.

ـــي تحـــددها الهيئـــة أو إدخـــال أي  .١٣ ـــه تـــوفير المعلومـــات اإلضـــافية الت ـــب علـــى المـــرخص ل يج

أيــام عشــرة ) ١٠تعــديالت مطلوبــة علــى طلــب اعتمــاد التعريفــة، وذلــك خــالل مــدة ال تزيــد عــن (

 عمل، أو إبالغ الهيئة بسحب الطلب. 

يئـــة عـــدم قيـــام المـــرخص لـــه بموافـــاة الهيعـــد طلـــب اعتمـــاد التعريفـــة ملغيـــًا فـــي حـــال  .١٤

ـــالل ( ـــا خ ـــي طرحته ـــئلة الت ـــى األس ـــرد عل ـــة، أو ال ـــات المطلوب ـــل١٠بالمعلوم ـــام عم ـــرة أي ، ) عش

 .هذه التنظيمات ــ تقديم طلب جديد، طبقًا ألحكاموعلى المرخص له ــ إن رغب 

يجــوز للهيئــة تعليــق تقيــيم الطلــب إلــى حــين تقــديم المعلومــات اإلضــافية التــي تــم طلبهــا،  .١٥

ــد، وذلــك فــي كــل ٩عليهــا فــي المــادة (وتبــدأ المــدة المنصــوص  ) مــن هــذه التنظيمــات مــن جدي

 مرة تطلب فيها الهيئة معلومات إضافية.

يجـــب أن يكـــون اســـتالم الهيئـــة إلشـــعار التعريفـــة المكتمـــل؛ وفقـــًا للصـــيغة المحـــددة مـــن ِقبـــل  .١٦

 ذ، بما ال يقل عن يوم عمل واحد.الهيئة َقبل تاريخ دخول التعريفة حيز التنفي

ــر اعت .١٧ ــة أويعتب ــديل التعريف ــق أو تع ــعارها لتطبي ــة أو إش ــاد الهيئ ــا أوإيقاف م ــي ه ــًا ف ــا ملغي إلغائه

 الحاالت اآلتية:

إذا طلبــت الهيئـــة مـــن المــرخص لـــه تطبيـــق أو تعــديل التعريفـــة أو إيقافهـــا أو إلغائهـــا  .١٫١٧

 في الوفاء بها.خالل فترة زمنية تحددها، وفشل المرخص له 

ــا ورد  .٢٫١٧ ــق م ــه بتطبي ــرخص ل ــأخر الم ــد ت ــدة (عن ــعار لم ــاد أو اإلش ــل االعتم ــه مح ــي طلب ) ٣٠ف

 .ثالثين يومًا من التاريخ المحدد لذلك، ويحق له تقديم طلب جديد

 



 

7 
 

 الفرع الثاني: أسعار التعريفة

ــام  .١٨ ــي نظ ــا ورد ف ــق م ــة وف ــعار التعريف ــيم أس ــى تنظ ــة إل ــدى الهيئ ــم ل ــرخص له ــع الم ــع جمي يخض

 ذات العالقة. االتصاالت والئحته التنفيذية وأنظمة الهيئة األخرى

يجـــوز للهيئـــة التشـــاور مـــع العمـــوم بشـــأن تحديـــد تنظيمـــات أســـعار التعريفـــة وتطبيقهـــا علـــى  .١٩

مــرخص لــه أو أكثــر مــن الــذين قــد يتــأثرون باعتمــاد الهيئــة ألي مــن تلــك التنظيمــات، تتضــمن 

 . التنظيماتهذه التعديل أو االستثناء من أحكام 

تزويدهــــا بالمعلومــــات الضـــرورية والالزمــــة، يحـــق للهيئــــــة أن تطلــــب مـــن المـــرخص لهـــم  .٢٠

ـــ  ــر ـ ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ـــ عل ــمل ـ ــى أن تش ــعار، عل ــات األس ـــم بتنظيم ــن التزامه ــق م لتتحق

الســعر الفعلــي لوحــدة الخــدمات والبيانــات المرتبطــة بتحديــد الســعر؛ ســواء أكــان ذلــك وقــت 

لهــم أن يحتفظــوا بتلــك تقــديم طلــب التعريفــة، أم كــان فــي وقــت الحــق. ويجــب علــى المــرخص 

 ) اثني عشر شهرًا من تاريخ آخر استخدام تم على التعريفة.١٢المعلومات لمدة (

ـــد إصـــدارها ألي  .٢١ ـــة أي التـــزام عن ـــب علـــى الهيئ ـــالف ذلـــك؛ ال يترت ـــص صـــريح بخ ـــم يـــرد ن ـــا ل م

ـــه مراجعـــة  ـــد األســـعار، وعلـــى المـــرخص ل  األســـعار وتعـــديلها أو تعـــديلتنظيمـــات تتعلـــق بتحدي

ــــك قبــــل ســــريان  مــــعم االشــــتراك فــــي التعريفــــة وأحكــــاشــــروط  مســــتخدمي الخدمــــة، وذل

 تنظيمات األسعار المستحدثة. 

ــعار ع .٢٢ ــد األس ــات تحدي ــق تنظيم ــك؛ تطب ــالف ذل ــريح بخ ــص ص ــرد ن ــم ي ــا ل ــروض م ــتخدمي ع ــى مس ل

 الجدد والقدامى الذين يرغبون في تغيير عروضهم.خدمات االتصاالت 

 المتعلقة باألسعار، كليًا أو جزئيًا.  يجوز للهيئة أن تعلق مؤقتًا االلتزامات .٢٣

ـــاملة  .٢٤ ـــة الش ـــدم الخدم ـــه مســـيطرًا أو مق ـــرخص ل ـــنف الم ـــي يص ـــة الت ـــب التعريف يجـــب أن تتناس

 ، وفق تقدير الهيئة.فيها مع تكاليف تلك الخدمة

ــا  .٢٥ ــي يطلبه ــروض الت ــن الع ــة ألي م ــعر التعريف ــع س ــأن رف ــوم بش ــع العم ــاور م ــة التش ــوز للهيئ يج

 طلب معلومات تفصيلية عن تلك العروض.المرخص له، ويحق لها 

يحـــق للهيئـــة فـــرض ســـقف أعلـــى لألســـعار، وال يجـــوز للمـــرخص لهـــم عـــرض تعريفـــة خـــدماتهم  .٢٦

ـــاًء  ـــة، بن ـــداف الهيئ ـــن أه ـــًا ألي م ـــتخدمين، أو تحقيق ـــة المس ـــدف حماي ـــك به ـــه، وذل ـــأعلى من ب

 على الصالحيات المخولة لها في أنظمتها.

ــعار، وال .٢٧ ــى لألس ــد أدن ــرض ح ــة ف ــق للهيئ ــه، يح ــدماتهم دون ــة خ ــرض تعريف ــم ع ــرخص له ــوز للم  يج

وذلـــك بهـــدف حمايـــة المنافســـة العادلـــة فـــي الســـوق؛ عمـــًال بالصـــالحيات المخولـــة لهـــا فـــي 

 أنظمتها.
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 . في األسواق ذات الصلةال يجوز للمرخص له المسيطر عرض تعريفة غير تنافسية   .٢٨

المدمجــة وعلــى الخــدمات تطبــق أحكــام المتعلقــة باألســعار علــى تعريفــة خــدمات االتصــاالت  .٢٩

 المنفردة أو بحسب ما تقرره الهيئة.

يجــب أال تتضــمن التعريفــة أي رســوم إلنشــاء المكالمــة أو الــدخول إلــى اإلنترنــت أو غيرهــا مــن  .٣٠

 ة.إنشاء خدم خدمات

ــا .٣١ ــي أنظمته ــة ف ــة للهيئ ــيش المخول ــري والتفت ــالحيات التح ــًال بص ــية عم ــي األساس ــا ف ــق له ، يح

المـــرخص لهـــم تزويـــدها بالمعلومـــات، وأن تحظـــر أو تمنـــع أي  أي مرحلـــة، أن تطلـــب مـــن أي

ـــالح  ـــر بمص ـــية، أو تض ـــر تنافس ـــة، أو غي ـــا تمييزي ـــة أنه ـــرى الهيئ ـــعير ت ـــات تس ـــة أو ممارس تعريف

 المستخدمين.

 الفصل الثالث: أحكام متنوعة

 الفرع األول: تقييم التعريفة والبت فيها

مــن الجهــات ذات العالقــة، لكــل يجــب علــى المــرخص لــه الحصــول علــى الموافقــة المســبقة  .٣٢

ــة  ــا عالق ــة، أو له ــات تنظيمي ــة، أو ترتيب ــات فني ــًا أو موافق ــب تقييم ــي تتطل ــة الت ــات التعريف طلب

ــــراخيص االجهــــزة، أو لتــــرقيم، وذلــــك قبــــل تقــــديم طلــــب ا باســــتخدام الطيــــف التــــرددي، أو ت

لهيئــــة أو التعريفـــة للهيئــــة، للموافقـــة عليــــه، أو إشــــعار الهيئـــة بشــــأنه، وال يخـــل موافقــــة ا

 إشعارها بالتعريفة بـأي التزامات مترتبة على المرخص له تجاه الجهات المعنية.

ـــد  .٣٣ ـــن التزامـــه بالتقي ـــه م ـــرخص ل ـــة؛ الم ـــل الهيئ ـــن قب ـــة أو اعتمادهـــا م ال يعفـــي إشـــعار التعريف

 .هذه التنظيماتبأحكام 

ــمن جميــع  .٣٤ ــا لــم يتض ــحيح، م ــى الوجــه الص ــدم عل ــتمًال، وأنــه ق ــة مك ــديم طلــب التعريف ــد تق ال يع

ــام  ــب أحك ــة بموج ــات المطلوب ــات المعلوم ــذه التنظيم ــة، ه ــل الهيئ ــن قب ــددة م ــيغة المح وبالص

 ويحق للهيئة إيقاف التعريفة لحين اكمال متطلبات الطلب، واإلعالن للعموم بذلك.

ــود .٣٥ ــرض حــدود لقي ــة ف ــق للهيئ ــى الصــالحيات  يح ــاًء عل ــها، بن ــًا ألي مــن أغراض ــتخدام، تحقيق االس

 .األساسية المخولة لها في أنظمتها

ــلة  .٣٦ ــواق ذات الص ــي األس ــاملة ف ــة الش ــدم الخدم ــيطر أو مق ــه المس ــرخص ل ــزام الم ــة إل ــوز للهيئ يج

ــزم  ــمن ح ــدفع تتض ــة ال ــدفع والحق ــبوقة ال ــدمات مس ــى الخ ـــ عل ــة ـ ــة ومؤقت ـــ دائم ــروض ـ ــرح ع ط

 غير مدمجة ــ بنظام الدفع حسب االستخدام، أو وفق ما تراه الهيئة.منفردة ــ 

لمـــرخص لـــه طلـــب تعـــديل علـــى تعريفـــة قائمـــة بشـــرط أن تكـــون المعاملـــة المقترحـــة يجـــوز ل  .٣٧

 للمستخدمين فيها قبل التعديل عادلة ومعقولة وغير تمييزية.
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ـــوز ل .٣٨ ـــك، يج ـــالف ذل ـــة خ ـــرر الهيئ ـــم تق ـــا ل ـــديم التعم ـــاف تق ـــب إيق ـــه طل ـــرخص ل ـــن لم ـــة ع ريف

 المستخدمين الجدد بشرط عدم إجراء أي تعديل بالتعريفة للمستخدمين الحاليين.

ـــه  .٣٩ ـــرخص ل ـــة الم ـــى تعريف ـــربح عل ـــامش ال ـــار ضـــغط ه ـــإجراء اختب ـــة ب ـــورة دوري ـــة بص تقـــوم الهيئ

 المسيطر في األسواق ذات الصلة. 

ــذه الت .٤٠ ــق أحكــام ه ــة أو إشــعارها، وف ــاد التعريف ــت بعــد اعتم ــة فــي أي وق ــوز للهيئ نظيمــات، يج

ــي  ــا ف ــلة بم ــث ذي ص ــرف ثال ــن ط ــه أو م ــرخص ل ــن الم ــب م ــى طل ــاء عل ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق م

التعريفـــة، وتحديــــد جـــــدوى اإلبقـــــاء عليهـــــا أو مالءمـــة ذلـــك المســـتخدم، إعـــادة تقيـــيم مـــدى 

 وبوجه خاص في أي من الحاالت اآلتية: تعديلها أو إيقافها أو إلغائهــا،

المقدمـــة مـــن المـــرخص لـــه غيـــر صـــحيحة أو غيـــر دقيقـــة أو مضـــللة،  إذا كانـــت المعلومـــات. ١٫٤٠

 وفقًا لتقدير الهيئة.

  . إذا كانت التعريفة تشكل ضررًا على مصالح المستخدمين.٢٫٤٠

 . هذه التنظيمات. إذا كانت التعريفة تتنافى مع أحكام ٣٫٤٠

العادلــــة، أو إســــاءة إذا كــــان مــــن المــــرجح أن تــــؤدي التعريفــــة إلــــى اإلضــــرار بالمنافســــة . ٤٫٤٠

 استخدام السيطرة.

  . إذا فشلت تعريفة المرخص له المسيطر في اجتياز اختبار ضغط هامش الربح.٥٫٤٠

 

 الفرع الثاني: أحكام مدة االلتزام والعروض المؤقتة والمستهدفة

 ال يحــق للمــرخص لــه فــرض حــد أدنــى لاللتــزام فــي االشــتراك لفتــرة زمنيــة تقــل عــن شــهر أو تزيــد .٤١

) أربعـــة وعشـــرين شـــهرًا؛ ليكـــون شـــرطًا مســـبقًا مقابـــل مـــنحهم تخفيضـــات أو اعتبـــارات ٢٤(عـــن 

 خاصة.

يجــب أن يكــون المقابــل المــالي المترتــب حــال إخــالل المســتخدم فــي شــروط وأحكــام االلتــزام  .٤٢

ـــه،  ـــرخص ل ـــدمها الم ـــي ق ـــة الت ـــارات الخاص ـــم أو االعتب ـــدار الخص ـــول بمق ـــكل معق ـــًا بش مرتبط

 تعاقد عليها. وبطول فترة الخدمة الم

ـــة ( .٤٣ ) تســـعين يومـــًا فـــي الســـنة ٩٠يجـــب أال تتجـــاوز مـــدة عـــرض التعريفـــة فـــي العـــروض المؤقت

 الميالدية.

) ٩٠مـــا لـــم تقـــرر الهيئـــة خـــالف ذلـــك، يجـــب أال تتجـــاوز مـــدة االشـــتراك فـــي العـــروض المؤقتـــة ( .٤٤

ــتراك  ــه االش ــبق ل ــر س ــرض آخ ــابه لع ــرض مش ــي ع ــتراك ف ــتخدم االش ــق للمس ــًا، وال يح ــعين يوم تس

 فيه خالل فترة التهدئة. 



 

10 
 

دفة مــا لــم تقــرر الهيئــة خــالف ذلــك، يجــب أال تتجــاوز مــدة عــرض التعريفــة فــي العــروض المســته .٤٥

) ثالثـــين يومـــًا مـــن ٣٠) ســـبعة أيـــام مـــن تـــاريخ إشـــعار المســـتخدم بهـــا، ومـــدة االشـــتراك فيهـــا (٧(

ــه وأال  ــم هويت ــب رق ــة بموج ــنة الميالدي ــالل الس ــتخدم خ ــدة للمس ــرة واح ــدم م ــل، ويق ــاريخ التفعي ت

 يتضمن أي حد زمني أدنى لمدة االلتزام باالشتراك.

لســـنة الميالديـــة مـــن تـــاريخ انتهـــاء عـــرض خـــالل ا مؤقـــتال يجـــوز للمـــرخص لـــه طـــرح أي عـــرض  .٤٦

ــك  ــمل ذل ــا، ويش ــد موافقته ــة وبع ــدرها الهيئ ــاالت تق ــروف وح ــروط وظ ــًا لش ــه إال وفق ــابه ل مش

عرضــــًا دائمــــًا، ويجــــوز للهيئــــة إذا ارتــــأت أن  المؤقــــتعلــــى ســــبيل المثــــال أن يصــــبح العــــرض 

ــروض  ــةالع ــ المؤقت ــمون الع ـــ مض ــة ـ ــفة خاص ــار بص ــي االعتب ــع ف ـــ أن تض ــابهة ـ ــه، متش رض، ومدت

 وأحقية الحصول عليه، ومقدار الخصم.

 

 

 الفصل الرابع: شفافية التعريفة والممارسات التسويقية

 الفرع األول: شفافية التعريفة

يجــب علــى المــرخص لهــم تطبيــق نفــس الشــروط وأحكــام الخدمــة علــى جميــع المســتخدمين  .٤٧

ـــة لنظـــام االتصـــاالت  ـــز، وفـــق مـــا ورد فـــي الالئحـــة التنفيذي ـــة األخـــرى دون تميي وأنظمـــة الهيئ

 ذات العالقة.

ــوح  .٤٨ ــارة بوض ــه االش ــرخص ل ــى الم ــة عل ــام الخاص ــروط واألحك ــمن الش ــل ض ــل التأوي ــة ال يقب بالتعريف

 إلــى أي قيــود تــؤثر علــى اســتخدام الخدمــةتطبــق الشــروط واألحكــام" وعــدم االكتفــاء بكلمــة "

 مثل: قيود االستخدام. المتاحة أو جودتها،

ــاع .٤٩ ــه االمتن ــر محــدود ل عــن وصــف التعريفــة بأنهــا " علــى المــرخص ل "، إذا كــان  لخدمــةاســتخدام غي

ــدد  ــد لع ــاك تحدي ــاييس هن ــن مق ــك م ــر ذل ــات أو غي ــم البيان ــتخدام، وحج ــائق االس ــات، ودق المكالم

 الخدمة المستخدمة.

ــر .٥٠ ــمان نش ــه ض ــرخص ل ــى الم ــب عل ــة  يج ــروط المتعلق ــام والش ــات واألحك ــع المعلوم ــوفير جمي وت

تلـــك التـــي تـــم تقـــديمها للهيئـــة، وإتاحـــة االطـــالع عليهـــا للعمـــوم،  بالتعريفـــة المتطابقـــة مـــع

ويحـــق للمـــرخص لـــه عـــدم نشـــر تفاصـــيل التعريفـــة المرتبطـــة بهـــا؛ وذلـــك إلـــى حـــين بـــدء تـــاريخ 

 سريان التعريفة.
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ـــام  .٥١ ـــات واألحك ـــع المعلوم ـــوفير جمي ـــر وت ـــذ نش ـــز التنفي ـــة حي ـــول التعريف ـــد دخ ـــة عن ـــوز للهيئ يج

ــات ــر منص ــا عب ــلة به ــروط المتص ــة، ووالش ــةها االلكتروني ــاة  إتاح ــع مراع ــوم، م ــا للعم ــالع عليه االط

 سرية بعض المعلومات.

 

 الفرع الثاني: الممارسات التسويقية

ــالمية  .٥٢ ــريعة االس ــام الش ــع أحك ــارض م ــا يتع ــل م ــتخدام ك ــن اس ــاع ع ــه االمتن ــرخص ل ــى الم ــب عل يج

 أو العادات والتقاليد والذوق العام.

ــات  .٥٣ ــع الممارس ــوي جمي ــب أن تحت ــرخص يج ــة للم ــة التجاري ــى العالم ــة عل ــن التعريف ــويقية ع التس

 له.

ــن  .٥٤ ــرويج ع ــالن أو الت ــد اإلع ــر عن ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــارة بش ــدم اإلش ــه ع ــرخص ل ــى الم ــب عل يج

ـــد أخـــذ الموافقـــة  ـــعاراتها أو موظفيهـــا، إال بع ـــم الهيئـــة أو قراراتهـــا أو إش ـــة إلـــى اس التعريف

 المسبقة منها بذلك.

التســـويقية للمـــرخص لـــه موجهـــه للعمـــوم، وأال يقتصـــر توجيههـــا  يجـــب أن تكـــون الممارســـات .٥٥

بمـــا فـــي ذلـــك القيـــام بـــأي اتصـــاالت مباشـــرة  ؛علـــى مســـتخدمي المـــرخص لهـــم االخـــرين

 الجتذابهم لالنتقال إليه.

ـــة،  .٥٦ ـــماء تجاري ـــات، أو أس ـــارات، أو شـــعارات، أو عالم ـــتخدام عب ـــدم اس ـــه ع ـــرخص ل ـــى الم يجـــب عل

خدم مــن قـــبلهم، أو محاولـــة تقليـــدها بشـــكل مباشـــر أو تخــص المرخصـــين لهـــم االخـــرين أو تســـت

 غير مباشر.

يجــب علــى المــرخص لــه عــدم اإلشــارة أو المقارنــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للنشــاطات أو  .٥٧

الخـــدمات أو المنتجـــات أو العالمـــات أو األســـماء التجاريـــة أو التعريفـــة الخاصـــة بالمرخصـــين لهـــم 

 االخرين.

ــزام  .٥٨ ــه االلت ــرخص ل ــى الم ــب عل ــد يج ــها إال بع ــا أو عرض ــر عنه ــة أو النش ــن التعريف ــالن ع ــدم اإلع بع

 إشعار الهيئة أو الحصول على االعتماد، وفقًا ألحكام هذه التنظيمات. 
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يجـــب أن تكـــون جميـــع معلومـــات التعريفـــة واضـــحة وســـهلة القـــراءة وفقـــًا لصـــيغة النشـــر  .٥٩

 صة ــ باآلتي:المستخدمة من قبل المرخص له، وعلى المرخص له االلتزام ــ بصفة خا

ـــة وال .١٫٥٩ ـــأن التعريف ـــات بش ـــول للمعلوم ـــة الوص ـــار إمكاني ـــي االعتب ـــع ف ـــدمات أن يض خ

 االحتياجات الخاصة.المقدمة للمستخدمين من ذوي 

ــك  .٢٫٥٩ ــتهم، وذل ــرتهم ودراي ــة خب ــتغالل قل ــتخدمين أو اس ــة المس ــتخدام ثق ــاءة اس ــدم إس ع

فــــي  فيمــــا يتعلــــق بكيفيــــة اســــتخدام مقارنــــات المصــــطلحات الفنيــــة والتقنيــــات

 المعلومات التي يتم تقديمها للمستخدمين.

ــا  .٣٫٥٩ ــى م ــدل عل ــلًال، وأن ي ــا مض ــة به ــدمات المرتبط ــة والخ ــن التعريف ــالن ع ــون اإلع أال يك

 هو معروض، ويجب اظهار جميع شروط العرض بوضوح.

االمتنـــاع عـــن اســـتخدام الكلمـــات الدالـــة علـــى صـــيغ التفضـــيل والتفـــوق فـــي بعـــض  .٤٫٥٩

أفضـــلية التغطيـــة، وأولويـــة تقـــديم الخدمـــة، وأفضـــلية جـــودة الخدمـــة،  المزايـــا، مثـــل

ــعار،  ــلية االس ــدليلوأفض ــه ال ــرخص ل ــدى الم ــن ل ــم يك ــا ل ــحة  م ــات ص ــى إثب ــدرة عل والق

ــوعية ــة موض ــه بطريق ــك، ، زعم ــت ذل ــحة، تثب ــس واض ــى أس ــة عل ــات مبني ــى دراس وعل

 ويمكن تقديمها للهيئة فور طلبها.
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 الختاميةلفصل الخامس: األحكام ا

ــن  .٦٠ ــة أي م ــد مخالف ــذها ض ــحيحية، تتخ ــراءات تص ــة، أو إج ــات تنظيمي ــرض أي متطلب ــة ف ــق للهيئ يح

، تتعلـــق بتعريفـــة خـــدمات اتصـــاالت تـــم اعتمادهـــا أو أشـــعرت الهيئـــة هـــذه التنظيمـــاتأحكـــام 

 بشأنها.

يحـــق للهيئـــة عنـــد قيـــام أي مـــن المـــرخص لهـــم بـــإطالق تعريفـــة خـــدمات اتصـــاالت بالمخالفـــة  .٦١

 اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:لألنظمة؛ 

 التوجيه بسحب أي تعريفة خدمات اتصاالت من السوق. .١٫٦١

 تعليق تطبيق التعريفة عن المستخدمين الذين ال تزال اشتراكاتهم سارية.  .٢٫٦١

 منح المرخص له مهلة معقولة تسمح له بإدخال التعديالت التصحيحية المطلوبة. .٣٫٦١

ـــحيح أي  .٤٫٦١ ـــراءات لتص ـــرض أي إج ـــالحيات ف ـــًال بالص ـــه، عم ـــرخص ل ـــل أي م ـــن قب ـــة م مخالف

 الممنوحة لها بموجب أنظمة الهيئة.

ــة ال  .٦٢ ــدير الهيئ ــةت ــات التعريف ــاص بطلب ــي الخ ــام اإللكترون ــمن  نظ ــة ويض ــلحة العام ــدم المص ــا يخ بم

ــديم  ــق تق ــك تعلي ــمل ذل ــة؛ ويش ــالحيتها التقديري ــق ص ــاالت وف ــواق االتص ــي أس ــة ف ــز المنافس تعزي

 لتعريفة الخاصة به.المرخص له طلبات ا
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