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مقدمة:
بناء على نظام االتصاالت الصادر باملرسوم امللكتي رقتم (م )12/وتتاريخ 1422/3/12ه ت ،القاضتي بوجتو
احلصول على ترخيص من هيئة االتصاالت وتقنيتة املعلومتات (اهليئتة) لكتل شتخص ير ت يف تشتغيل
أو تقتتديم ختتدمات اتصتتاالت أو تقتتديم ختتدمات اتصتتاالت ،وعلتتى تنظتتيم اهليئتتة الصتتادر بقتترار تل ت
الوزراء رقم ( )74وتاريخ 1422/3/5هت ،فقد أصدرت اهليئتة الرتختيص  ،وذلت

وفتق الشتروط واألحكتام

التالية:

املادة األوىل :التعريفات:
يكون للمصطلحات والتعتاب املعرفتة يف نظتام االتصتاالت والئحتته التنفيييتة وتنظتيم اهليئتة املعتاني
نفستتها عنتتد استتتخدامها يف شتتروط الرتختتيص ،وباإلضتتافة إىل ذل ت  ،يكتتون للمصتتطلحات والتعتتاب
التالية املعاني احملددة أمامها ما مل يتطل السياق يف شروط الرتخيص خالف ذل :
 " .1تموعة أقمار صناعية " تعين واحد أو أكثر من األقمار الصناعية ،ستواء كانت مستتقرة
أو

مستقرة بالنسبة إىل األرض ،واليت يتم تشغيلها كنظام.

 " .2املشتترت" " تعتتين أش شتتخص يبتتدش ر بتتته للمتترخص لتته لالستتتفادة متتن ختتدمات االتصتتاالت
الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية املقدم تتة م تتن قب تتل امل تترخص ل تته وفق تتا ل حك تتام
والشروط املوضحة يف اتفاقية خدمة املشرت" الصادرة عن املرخص له.
 " .3اتفاقيتتة خدمتتة املشتترت" " تعتتين االتفاقيتتة التتيت توضتتا أحكتتام وشتتروط اخلدمتتة وكتتيل
التعرفة اليت سوف يتم تطبيقها لتقديم خدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة عترب األقمتار
الصناعية إىل املشرت".
 " .4شتتبكة االتصتتاالت العامتتة الثابتتتة " تعتتين أجتتزاء شتتبكة اتصتتاالت عامتتة يتابتتتة التتيت ال تشتتمل
شبكات االتصاالت العامة للهاتف املتنقل.
 " .5الرتددات " تعين الرتددات الالسلكية املخصصة ملشغل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصتية
املتنقلة عرب األقمار الصناعية الستخدامها يف تقديم خدماته.
 " .6خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية ( " )GMPCSتعنى تقديم
خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة باستخدام األقمار الصناعية.
 " .7مشغل أنظمة وشبكات خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية " تعين
الشخص املرخصة له من قبل اهليئة لتشتغيل أنظمتة وشتبكات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة
عرب األقمار الصناعية وتقديم الدعم ملقدمي خدماتها ضمن حدود اململكة.
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 " .8متتيكرة التفتتاهم اخلاصتتة ب تقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار
الصناعية " تعين ميكرة التفاهم املربمة بتاريخ  18فرباير 1997م لتستهيل ترتيبتات ختدمات
االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية ،وتشتتمل األنظمتتة اإلقليميتتة ،مبتتا يف
ذل

التعديالت عليها أو املالحق املضافة هلا من وق آلخر.

 " .9ترتيبتتات متتيكرة التفتتاهم اخلاصتتة

ت دمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار

الصناعية " تعين الرتتيبات اليت يتم اختاذها استنادا إىل ميكرة التفاهم اخلاصتة
االتص تتاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية لتس تتهيل تأس تتي

تدمات

وتط تتوير خ تتدمات

االتصت تاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية الص تتادرة بت تتاريخ  7أكت تتوبر 1997م
وامللحق اخلاص بها الصادر بتاريخ  13مارس 1998م مبا يف ذل

التعتديالت عليهتا أو املالحتق

املضافة هلا من وق آلخر.
 " .11مقدم خدمة االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية " تعين الشخص املرخص
لتته متتن قبتتل اهليئتتة لتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية
للعموم داخل اململكة وفق اتفاقية تقديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة عترب األقمتار
الصتتناعية املربم تتة م تتش مش تتغل أنظم تة وشتتبكات االتص تتاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار
الصناعية.
 " .11اتفاقي تتة تق تتديم خ تتدمات االتص تتاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية " تع تتين
االتفاقيتتة املربمتتة ب ت مشتتغل أنظمتتة وشتتبكات ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب
األقم تتار الص تتناعية ومق تتدم خ تتدمات االتص تتاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية
املتترخص هلمتتا متتن قبتتل اهليئتتة لتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار
الصناعية يف اململكة.
 " .12أنظمتتة وش تتبكات االتص تتاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية " تع تتين أنظم تتة
وشبكات االتصاالت الشخصية عترب األقمتار صتناعية لتقتديم ختدمات االتصتاالت مباشترة إىل
املستخدم النهائي من تموعة أقمار صناعية.
 " .13اململكة " تعين اململكة العربية السعودية.
 " .14الرتختتيص " تعتتين تتترخيص تق تتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخص تتية املتنقلتتة عتترب األقم تتار
الصناعية ومجيش املالحق املرفقة مش شروط الرتخيص.
 " .15نقطة التوصيل بشبكة االتصاالت " تعين نقطة فحص وتوصيل بشبكة االتصتاالت يوفرهتا
املرخص له ،واليت ميكن عندها ربط ما يلي:
أ -أجهزة اتصاالت يوفرها املستخدم يف املواقش التابعة له.
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 نقطتتة ربتتط اتصتتال بتتيين بوصتتالت أستتال" ،أو أش جتهيتتزات أختترل ميتلكهتتا املستتتخدم أوطرف يتالث.
ج -أجهزة اتصاالت تابعة ملقدم خدمة آخر مرخص له.
 " .16خدمات االتصاالت عرب األقمار الصناعية " تعين أش خدمة اتصاالت يتم تقدميها كليا أو
جزئيا عن طريق شبكة أقمار صناعية.
 " .17التعرفة " تعين املقابل املالي اليش يدفعه املشرت" نظ احلصتول علتى ختدمات االتصتاالت
الشخصية عرب األقمار الصناعية.
 " .18األجهتتزة الطرفيتتة " تعتتين األجهتتزة املوصتتلة بصتتورة مباشتترة أو ت مباشتترة ألش متتن نقتتاط
توصيل الشتبكة ،والتيت تستتخدم مباشترة بواستطة املستتخدم للوصتول إىل ختدمات االتصتاالت
عن طريق تل

الشبكة.

 " .19خدمات االتصال املرئي " تعين تقديم خدمتة النقتل والتحويتل يف الوقت احلقيقتي للصتوت
والصورة املرئية معا على أس

جتارية للعموم بت نقتاط التوصتيل بشتبكة االتصتاالت العامتة

الثابتة.

املادة الثانية :املالحق:
يشكل امللحق رقم ( )1جزءا من شروط الرتخيص وخيضش جلميش األحكام والشروط املبينة فيه:
امللحق رقم ( :)1نطاق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية.

املادة الثالثة :االلتزام بأنظمة اهليئة وقراراتها:
 .1جيت ت عل تتى امل تترخص ل تته االلت تتزام بش تتروط الرتخ تتيص واجل تتداول امللحق تتة ب تته ،وأحك تتام نظ تتام
االتصاالت والئحته التنفييية ،وتنظيم اهليئة ،والقرارات واإلرشادات الصادرة عن اهليئة.
 .2يتتتم تنفيتتي شتتروط الرتختتيص وفقتتا ألنظمتتة اهليئتتة ،وأش قتترارات تصتتدرها ،والشتتروط التتواردة
فيها.
 .3تعتد النستخة العربيتة متتن شتروط الرتختيص هتي النستتخة الر

يتة ،ويف حالتة وجتود اختتتالف

بينها وب أش ترمجة هلا ،يكون النص العربي هو السائد.
 .4يطبتق علتى أعمتال وتصترفات املتترخص لته ،فيمتا مل يترد بتته نتص يف نظتام االتصتاالت والئحتتته
التنفييية وتنظيم اهليئة ،األنظمة املعمول بها يف اململكة.
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املادة الرابعة :الرتخيص:
 .1وفقتتا لنظ تتام االتص تتاالت والئحت تته التنفييي تتة وتنظ تتيم اهليئ تتة ،ف ت ن اهليئ تتة تص تتدر الرتخ تتيص
للم تترخص ل تته لتق تتديم خ تتدمات االتص تتاالت الشخص تتية املتنقل تتة ع تترب األقم تتار الص تتناعية يف
اململكة ،وفقا ألحكام الرتخيص وشروطه.
 .2باإلض تتافة إىل األحك تتام والش تتروط األختترل املبين تتة يف ش تتروط الرتخ تتيص ،يلت تتزم امل تترخص ل تته
باآلتي:
أ) تقتتديم تقتتارير دوريتتة إىل اهليئتتة ،وتتتوف أش معلومتتات تطلبهتتا منتته .و تتدد اهليئتتة أنتتواع
تل

التقارير ،وطبيعة املعلومات املطلوبة ،ووق تقدميها.

) توف اإلمكانية الفنيتة التيت ميكتن متن خالهلتا ربتط أجهتزة املراقبتة األمنيتة باإلمكانيتات
التابعتتة لتته ،وتتحمتتل اجله تتات األمنيتتة تكتتاليف أجهتتزة ومع تتدات بتترام املراقبتتة األمني تتة
امليكورة ،وكيل

تكاليف تشغيلها وصيانتها ودوائر الربط الالزمة هلا.

ج) وض ت تتش كاف ت تتة اإلمكاني ت تتات التابع ت تتة ل ت تته

ت ت ت تص ت تترف اجله ت تتات احلكومي ت تتة املختص ت تتة

الستخدامها يف حاالت الطوارئ اليت تقدرها احلكومتة ،وتتتوىل الدولتة تعتوي

املترخص

له لقاء هيا االستخدام.
 .3مت إصدار الرتختيص لتقتديم اخلتدمات حستبما هتي موضتحة فتى امللحتق رقتم ( )1متن شتروط
الرتخيص ،وذل

على أس

حصرية.
وفحتص األجهتزة لتقتديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية

 .4يكون املترخص لته مستئوال لتأستي

املتنقلة عرب األقمار الصناعية ووضعها يف اخلدمة.

املادة اخلامسة :تاريخ سريان الرتخيص:
يبدأ العمل من تاريخ صدور الرتخيص.

املادة السادسة :مدة الرتخيص والتجديد:
يسرش الرتخيص لفرتة أوىل قدرها مخ

سنوات تبتدأ متن تتاريخ ستريانه ،ويكتون قتابال للتجديتد ملتدة

ممايتلة ،بعد موافقة اهليئة ومبا يتفق مش أنظمتها.

املادة السابعة :النطاق اجلغرايف للرتخيص:
يشمل نطاق الرتخيص مجيش مناطق اململكة.
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املادة الثامنة :تعديل الرتخيص:
ال جيوز تعديل الرتخيص إال من قبل اهليئة ،ووفقا لنظام االتصاالت والئحته التنفييية.

املادة التاسعة :التنازل عن الرتخيص:
 .1خيضتش التنتازل عتن الرتختيص حلكتم املتادة الثالثتة والعشترين متن نظتام االتصتاالت واألحكتتام
ذات العالقة يف الئحته التنفييية.
 .2جيوز للمترخص لته التنتازل عتن الرتختيص ،بعتد احلصتول علتى املوافقتة اخلطيتة املستبقة متن
اهليئتتة ،شتتريطة أن يكتتون املتنتتازل إليتته مستتتوفيا مجيتتش املتطلبتتات النظاميتتة والفنيتتة واملاليتتة
والتجارية للحصول على الرتخيص ،وذل

وفقا ملا تقرره اهليئة ومبا ينسجم مش أنظمتها.

 .3جيتتوز للمتترخص لتته ،بعتتد احلصتتول علتتى املوافقتتة اخلطيتتة املستتبقة متتن اهليئتتة ،التعاقتتد متتش
أشتتخاص آختترين متتن البتتاطن لتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار
الصتتناعية املتترخص لتته بتقتتدميها مبوج ت شتتروط الرتختتيص ،ويف هتتيه احلالتتة تبقتتى مجيتتش
التزامات املرخص له مبوج شروط الرتخيص من مسؤولية املرخص له وحده.

املادة العاشرة :إلغاء الرتخيص وتعليقه:
حيق للهيئة إلغاء الرتخيص أو تعليقه وذل

وفقا ألنظمة اهليئة وأحكام شروط الرتخيص.

املادة احلادية عشرة :املخالفات واجلزاءات:
 .1يتم معاجلة املخالفات اجلزاءات املتعلقة بالرتخيص وفقا ألنظمة اهليئة.
 .2عنتتد حتتدو متتا يتطلت قيتتام اهليئتتة بتحويتتل مستتأل لة متتا إىل جلنتتة الفصتتل يف
االتصاالت ،يتم قبل ذل

الفتتات نظتتام

اختاذ ما يلي:

أ) إخطتتار املتترخص لتته كتابتتة باملخالفتتة ،مبتتا يف ذل ت

األس ت

القانونيتتة املستتتند عليهتتا،

واحلقتتائق املوضتتحة للمخالفتتة ،وإتاحتتة الفرصتتة لتته ملعاجلتتة املخالفتتة ختتالل فتترتة زمنيتتة
مناسبة

ددها اهليئة.

) طل مرئيات املرخص له فيما يتعلق باملخالفة ،وذلت

ألختيها يف االعتبتار ،عنتد النظتر

يف هيه املخالفة.
 .3تقوم جلنة الفصل يف

الفات نظام االتصاالت وفقا ألنظمة اهليئة وإجراءات عملها باألخي

يف االعتبار عند النظر يف تل

املخالفة ،ما قام به املرخص له من إجراءات ملعاجلة املخالفة.

شروط ترخيص تقديم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية
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املادة الثانية عشرة :استمرارية تقديم اخلدمة:
 .1يف حالة عدم جتديد الرتختيص أو تعليقته أو إلغائته ،ف نته جيت علتى املترخص لته التعتاون متش
اهليئتتة والقيتتام يميتتش اإلجتتراءات املطلوبتتة لضتتمان استتتمرار تقتتديم اخلدمتتة وفقتتا للرتتيبتتات
التتيت تضتتعها اهليئتتة ومبتتا ينستتجم متتش أنظمتهتتا .وتقتتوم اهليئتتة بالتشتتاور متتش املتترخص لتته بهتتيا
اخلصوص ،واألخي مبا تراه مناسبا من مرئياته.
 .2يف حالة عدم جتديد الرتخيص أو تعديله أو إلغائه ،ف نه حيق للمرخص له املطالبة بتعتوي
عن التكاليف اإلضافية اليت
التعتتوي
تعوي

ملها لضتمان استتمرار تقتديم اخلدمتة .وميكتن احلصتول علتى

متتن ختتالل الوستتائل التتيت تقررهتتا اهليئتتة .وال تعتتد اهليئتتة نفستتها مستتؤولة عتتن دفتتش
للمرخص له ،أو ألش طرف آخر عن أش تكاليف يتحملها املرخص له.

املادة الثالثة عشرة :فتا املنافسة يف تال تقديم خدمات االتصاالت الشخصتية املتنقلتة عترب
األقمار الصناعية:
 .1يعترب سوق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمتار الصتناعية مفتوحتا للمنافستة
الكاملة بدون التقيتد بعتدد الرتاختيص التيت يتتم إصتدارها إىل مقتدمي اخلدمتة اآلخترين ،وال
يتض تتمن ه تتيا احلك تتم م تتا مين تتش اهليئ تتة م تتن الرتخ تتيص ألش تتخاص أو جه تتات أخ تترل بالعم تتل
كمقتتدمي ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية يف اململكتتة وفق تا
ألنظمة اهليئة.
 .2بهتتدف

قيتتق املنافستتة العادلتتة ،ستتتحتوش مجيتتش الرتاختتيص الصتتادرة متتن اهليئتتة لتق تتديم

ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية عل تى أحكتتام وشتتروط ممايتلتتة
وفقا ألنظمة اهليئة.

املادة الرابعة عشرة :املقابل املالي املدفوع بواسطة املرخص له:
جي أن يقوم املرخص له بدفش املقابل املالي لرتخيص تقديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة
عرب األقمار الصناعية عن طريق نظام سداد بعد احلصول على رقم الفاتورة وذل

وفق ما هو حمدد

يف اإلطار التنظيمي للمقابالت املالية.

املادة اخلامسة عشرة :األرقام:
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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املادة السادسة عشرة  :أجهزة االتصاالت ومعداتها:
يلتزم املترخص لته بعتدم الستما باستتخدام أش أجهتزة طرفيتة لتقتديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية
املتنقلة عرب األقمار الصناعية يف اململكة ما مل تكتن معتمتدة النوعيتة متن قبتل اهليئتة .كمتا جيت أن
تكتتون مجيتتش أجهتتزة تقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية املباعتتة أو
املؤجرة أو املوزعة من قبله يف اململكة معتمدة النوعية من قبل اهليئة.

املادة السابعة عشرة :استخدام العقارات:
جي تتوز للم تترخص ل تته ال تتدخول إىل األم تتاكن العام تتة أو اخلاص تتة أل تتراض تتعل تتق بتق تتديم خ تتدمات
االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية املرخص له بتقدميها ،وفقا ألنظمة اهليئة.

املادة الثامنة عشرة :التزامات اخلدمة:
 .1ختضش خدمات املرخص له والتزاماته جتاه املشرتك والعموم لآلتي:
أ) أحكام الفصل الثامن والتاسش من الالئحة التنفييية لنظام االتصاالت.
) سياس تتات اخلدم تتة الش تتاملة وح تتق االس تتتخدام الش تتامل ال تتيت س تتيتم اعتماده تتا وفق تتا
ألنظمة اهليئة وباألخص الفصل التاسش من الالئحة التنفييية لنظام االتصاالت.
 .2وفقا ألحكام نظام االتصاالت ،يتم تطبيق التزامات اخلدمة احملددة التالية على املترخص لته.
وهتتيه االلتزامتتات ال تنتتتقص متتن التتتزام املتترخص لتته العتتام بالتقيتتد بالتزامتتات اخلدمتتة املشتتار
إليها يف هيه املادة.
أ)

أن تكتتون مجيتتش فتتوات املشتترتك املستتلمة بواستتطة املتترخص لتته واملتعلقتتة

تتدمات

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 ت يف احلصتتول علتتى هتتيه اخلتتدمات
وطاملتا كتان علتتى استتعداد لتتدفش األستعار املنشتورة للختتدمات املقدمتة متتن املترخص لتته
وااللت تتزام باألحك تتام والش تتروط األخ تترل املطبق تتة بص تتورة عام تتة م تتن قب تتل امل تترخص ل تته
استنادا إىل شروط الرتخيص.
ج) ما عدا هو مسمو به وفقا ألنظمة اهليئة ،جيت أن ال مييتز املترخص لته بتدون متربر يف
شتتروط اخلدمتتة أو األستتعار احملتتددة للخدمتتة بت مشتترتك أو تموعتتة مشتترتك
شروط ترخيص تقديم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية
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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
هاتفية تانية أو عروض ختفتي
تفضيل

مربر أو متييز

إىل املتدل التيش ال تكتون معته مثتل هتيه املمارستات

مربر.

د) قيتتام املتترخص لتته بتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة باستتتخدام األقمتتار
الصتناعية مبستتويات أداء تتفتتق متش املعتتاي الدوليتة املعتترتف بهتا ،وأن تتفتتق أيضتا متتش
أهداف جودة اخلدمة وذل

ضمن كامل منطقة التغطية يف اململكة.

هت) قيام املرخص له بتوف العدد الكايف من املوظف ذوش اخلربة الستالم الشتكاوش التيت
ترد من املشرتك والتجاو الفورش معها ،وجي أن يقوم املترخص لته باختتاذ كافتة
اإلجراءات املالئمة للمعاجلة الفورية لتل

الشكاوش.

 .3جيت أن ختضتش العالقتة بت املترخص لته ومشترتكي ختدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة
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.
 .4جي ت أن تتضتتمن أحكتتام وشتتروط اتفاقيتتة خدمتتة املشتترت" ،وعلتتى أقتتل تقتتدير ،شتتروطا تتعلتتق
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.
هت) حقوق املشرت" واملرخص له.
و) طريق تتة تس تتوية ش تتكاوش املش تترت" أو اخلالف تتات األخ تترل ،وال تتيت تش تتمل ح تتق املش تترت"
باللجوء إىل اهليئتة يف حالتة عتدم قيتام املترخص لته مبعاجلتة الشتكول ،أو عتدم اقتنتاع
املشرت" باحلل املقدم من املرخص له.
 .5جي ت أن تك تتون مجي تتش ف تتوات املس تتتخدم املس تتلمة بواس تتطة امل تترخص ل تته واملتعلق تتة بتق تتديم
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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 .6جي أن يقوم املرخص له بتجديد اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الشخصتية املتنقلتة عترب
األقمار الصناعية وتقدميها للهيئتة قبتل انتهائهتا بشتهر علتى األقتل ،ويعتترب الرتختيص ال يتا
دون إشعار مسبق يف حالة عدم جتديد تل

االتفاقية وموافاة اهليئة بها قبل احملددة ليل .

املادة التاسعة عشرة :التعرفة:
تكون تعرفة خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية ،اليت تشتتمل علتى تفاصتيل
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
اهليئة عن أش تغي ات تطرأ على تل

التعرفة قبل بدء تطبيقها بفرتة كافية.

املادة العشرون :استمرارية اخلدمة يف حالة الطوارئ:
 .1ال جي تتوز للم تترخص ل تته إيق تتاف تق تتديم خ تتدمات االتص تتاالت امل تترخص هلتتا دون إذن مس تتبق م تتن
اهليئ تتة ،إال يف حال تتة ح تتدو ق تتوة ق تتاهرة ت تتؤيتر علت تى تنفي تتيه اللتزامات تته املنص تتوص عليه تتا يف
الرتخ تتيص .و ُتع تترف الق تتوة الق تتاهرة بأنه تتا ،ك تتل ح تتاد خي تترج ع تتن نط تتاق الس تتيطرة املعقول تتة
للم تترخص ل تته ،ومل يك تتن ب مكان تته توقع تته عن تتد إص تتدار الرتخ تتيص ،أو دفع تته بع تتد وقوع تته ،مث تتل
القضتتاء والقتتدر واحلتترو والكتتوار الطبيعيتتة ت املمكتتن تفاديهتتا .وعل تى املتترخص لتته عنتتد
فتورا ،مرفقتا املستتندات املؤيتدة .وستتقوم اهليئتة بدراستة

حدو قوة قاهرة إبال اهليئتة بتيل

األمر ،وإصدار القرار املناس بهيا الشأن ،وفق تقديرها ،وحس األنظمة السائدة يف اململكة.
 .2يلت تتزم امل تترخص ل تته بالعم تتل علتتى ض تتمان اس تتتمرارية تق تتديم خ تتدمات االتص تتاالت الشخص تتية
املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية املتترخص لتته بتقتتدميها يف مجيتتش الظتتروف واألحتتوال ،ووضتتش
اخلطط والرتتيبات واإلجراءات واألس

اليت تكفل

قيق ذل .

 .3يلت تتزم امل تترخص ل تته ب ع تتداد ف تترق خاص تتة إلص تتال مجي تتش األعط تتال ال تتيت تتع تترض هل تتا وس تتائل
االتصاالت التابعتة لته يف اململكتة يف حتاالت الكتوار والطتوارئ ،وإعادتهتا إىل وضتعها الطبيعتي
بأسرع وق ممكن ،ووضش القواعتد و التنظيمتات الالزمتة لتيل  .كمتا أن عليته تتأم وستائل
االتصاالت من ختالل نظامته ،وذلت

بت املنتاطق املنكوبتة واملنتاطق األخترل ،وخاصتة ألجهتزة

الطوارئ واخلدمات.
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امللحق رقم ()1

نطاق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية
 .1اخلدمات األساسية:







خدمات الصوت.
خدمات الطوارئ.
خدمة فاك

اجملموعة .3

خدمة الرسائل اإلعالمية القص ة.
خدمات املعطيات بسرعات

تلفة أقصاها  9.6كيلو ب فى الثانية.

 .2خدمات القيمة املضافة












انتظار املكاملة.
إظهار الرقم الطال .
ويل املكاملة.
تعليق املكاملة.
املكاملات اجلماعية ( 3أطراف).
خدمة الرسائل القص ة.
إشعار بقيمة املكاملة.
التحكم يف االتصال بواسطة املستخدم.
صندوق الربيد.
تموعة املستخدم املغلقة.
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