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يكون للمصطلحات والتعابير المعرفةة فةن نظةام االتصةاالت والئحتةه التنفيويةةي وتنظةيم الهيئةة المعةانن نفسةها عنةد
استخدامها فن هوا الترخيص .وفضال عن ولك يكون للمصطلحات والتعابير التالية المعانن المحةددة ممامهةاي مةا لةم
يتطلب سياق الكالم فن هوا الترخيص خالف ولك:
" .1المستخدم" :مي شخص يقوم باالستفادة من الخدمات المقدمة من قبةل المةرخص لةه وفقةا ح لمحكةام والشةروط
الموضحة فن هوا الترخيص.
" .2تاريخ سريان الترخيص" :التاريخ المحدد فن المادة الرابعة من هوا الترخيص.

المادة الثانية :االلتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها
 .1يجب على المرخص له االلتزام بشروط هوا التةرخيصي ومحكةام نظةام االتصةاالت والئحتةه التنفيويةةي وتنظةيم
الهيئةي والقرارات واإلرشادات الصادرة من الهيئة.
 .2تعد النسخة العربية من الترخيص هن النسخة الرسميةي وفن حالةة وجةود اخةتالف بينهةا وبةين مي ترجمةة لهةا
يكون النص العربن هو المعتمد.
 .3يطبق على معمال المرخص له وتصرفاتهي فيما لم يرد به نص فن نظام االتصاالت والئحته التنفيويةة وتنظةيم
الهيئةي األنظمة واللوائح األخرى المعمول بها فن المملكة.

المادة الثالثة :الترخيص
 .1وفقا لنظام االتصاالت والئحته التنفيوية وتنظةيم الهيئةةي ومحكةام هةوا التةرخيص وشةروطهي فةئن الهيئةة تصةدر
هوا الترخيص إلى المرخص له لتقديم الخدمات الموضحة فن الشروط واإلحكام الخاصة لهوا الترخيص.
 .2باإلضافة إلى الشروط واألحكام المبينة فن هوا الترخيصي يلتزم المرخص له بتقديم تقارير دورية إلةى الهيئةة
وتوفير مية معلومات مخرى تطلبهةا الهيئةة .وتحةدد الهيئةة منةواع تلةك التقةاريري وطبيعةة المعلومةات المطلوبةةي
ووقت تقديمها.

المادة الرابعة :تاريخ سريان الترخيص
يبدم العمل بهوا الترخيص من تاريخ إصداره.

المادة الخامسة :تعديل الترخيص
يحق للهيئة تعديل هوا الترخيص وفقا ح ألنظمتها ومقتضيات المصلحة العامة .

المادة السادسة :التنازل عن الترخيص والتعاقد من الباطن
 .1يخضع التنازل عن الترخيص لحكم المادة الثالثة والعشرين من نظام االتصاالت واألحكام الةواردة فةن الئحتةه
التنفيوية.
 .2يجوز للمرخص لهي بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة التنازل عةن التةرخيص شةريطة من
يكون المتنازل إليه مستوفيا ح جميع المتطلبةات النظاميةة والفنيةة والماليةة والتجاريةة للحصةول علةى التةرخيصي
وولك وفقا ح لما تقرره الهيئة وبما ينسجم مع منظمتها.
 .3ال يجةةوز للمةةرخص لةةه التعاقةةد مةةع مشةةخاص نخةةرين لتقةةديم الخةةدمات المةةرخص لةةه بتقةةديمها بموجةةب هةةوا
الترخيص إال بموافقة خطية من الهيئة.
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المادة السابعة :إلغاء الترخيص وتعليقه
وفقا ح ألنظمة الهيئةي يحق للهيئة إلغاء الترخيص مو تعليقةه وولةك فةن حالةة ارتكةاب المةرخص لةه مي سةبب موجةب
لولكي ي ويجب على المرخص له عند رغبته إلغاء الترخيص التقدم بطلب كتابن للهيئة وولك قبةل ثالثةة مشةهر مةن
تاريخ وقف الخدمةي مع قيامه بتصفية جميع ما عليه من حقوق تجاه الهيئة و الغير بما فيهم المستخدمين .

المادة الثامنة :نطاق الترخيص
يشمل نطاق الترخيص قيام المرخص له بتقديم الخدمات المةرخص لةه بهةا فةن منطقةه محةددةي مو عةدة منةاطق فةن
المملكةي وفقا ح للترخيص الصادر لهي ووفقا لمنظمة واالتفاقيات المنظمة لهوا األمر.

المادة التاسعة :التزامات تقديم الخدمة
 .1تخضع التزامات خدمات المرخص له تجاه المستخدمين والعموم لمحكام الواردة فن منظمةة الهيئةةي واألنظمةة
المرعية األخرى فن المملكة.
 .2يجب على المرخص له االلتزام بمستويات مداء وات جودة عالية تتفق مع المعةايير الدوليةة المعتةرف بهةاي مةع
االلتزام بما تقرره الهيئة مستقبال بهوا الخصوص.
 .3تحكةم العالقةة بةين المةرخص لةةه والمسةتخدمين منظمةة الهيئةة و شةروط ومحكةةام هةوا التةرخيص باإلضةافة إلةةى
نصوص اإلعالنات الصادرة عن المرخص له.

المادة العاشرة :التزامات مقدم الخدمة
يلتزم المرخص له بتنفيو جميع االلتزامات التن تنص عليها منظمة الهيئة وهةوا التةرخيص بمةا فةن ولةك االسةتمرار
فةن تقةديم الخةةدمات والعمةل علةى تطويرهةةا وتحسةينها انسةجاما مةةع مهةداف النظةامي ويلتةةزم علةى األخةص بةةاألمور
التالية:
 .1تنفيو جميع ما تصدره الهيئة والجهات الرسمية األخرى من ضوابط وتعليمات والتقيد بها.
 .2مراعاة األمانة وحسن التعامل.
 .3عدم التمييز فن المعاملة بين المستخدميني وضمان خصوصيتهم.
 .4إيضاح المقابل المالن مقةدما ح للخةدمات المقدمةة وخصائصةها للةراغبين فةن الحصةول علةى الخدمةة قبةل قيةامهم
باستخدامها.
 .5التقيد بأحكام حقوق المؤلف وغيرها من الحقوق وفق األنظمة المنظمة لولك وات العالقة عند تقةديم مي بةرام
للمستخدميني مع وجوب حصول مقدم الخدمة على موافقة وزارة الثقافة واإلعالم قبل التروي للخدمةةي وولةك
فن إحدى الحالتين التاليتين:
 إوا كان المحتوى سيبث بأي شكل من األشكال عبر مي وسيلة إعالمية.
 إوا كانت الخدمة تتناول استقبال مو إرسال مواد إعالمية سمعية مو سمعية بصرية مو نصةوص مكتوبةة مو
رسةةومات إضةةافة إلةةى مةةا قةةد يسةةتجد مسةةتقبال مةةن خةةدمات لهةةا عالقةةة بحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة مو بنظةةام
المطبوعات والنشر.
 .6الحصول على موافقة الغرفة التجارية فن المنطقة المسجل بها فن حال ارتباط الخدمة سةواء بشةكل مباشةر مو
غير مباشر بتقديم جائزة مو بتروي تجاري.
 .7عةةدم مخالفةةة المضةةمون ألحكةةام الشةةريعة اإلسةةالمية واآلداب واألخةةالق والقواعةةد العامةةة مو العةةرف والةةووق
العامي وعدم تضمنها مي مخالفة لمنظمة واللوائح المرعية فن المملكة.
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 .8عدم تقديم خدمات غير مرخص له بتقديمها.
 .9مطابقة األجهزة الالزمة لتقديم الخدمة للمعايير الفنية المعتمدة من الهيئةة .ومن يقتصةر اسةتخدامها علةى تقةديم
الخدمات التن يشملها هوا الترخيص.
ا
 .11عدم استخدام مرقام هاتف المستخدمي مو األرقةام الةواردة عةن طريةق ملمسةتخدمين مو اسةتغاللها بةأي شةكال مةن
األشكالي كاستخدامها فن حمالت إعالنيةةي مو بيةع قواعةد البيانةات المتةوفرة لةدى المةرخص لةه والتةن تحتةوي
على هوه األرقام إلى جهات مخرى بدون إون مسبق من صاحب الرقم.
 .11توفير اإلمكانية الفنية فن مجهةزة ومعةدات شةبكاته التةن يمكةن مةن خاللهةا ربةط مجهةزة ومعةدات مخةرىي ويةتم
توقيع نمووج المتطلبات الخاصة باستخدام وتشغيل الشبكة.
 .12توفير اإلمكانية الفنية فن مجهزة ومعدات شبكاته التن يمكن من خاللهةا تحديةد البيانةات الخاصةة بالمسةتخدمين
للرجوع إليها عند الحاجة وولك لمدة ال تقل عن اثنن عشر شهراح مو بحسب ما تقرره الهيئة.

المادة الحادية عشره :المخالفات والجزاءات
تتم معالجة المخالفات والغرامات المتعلقة بهوا الترخيص وفقا ح ألنظمة الهيئة.
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