
1من  1الصفحة   لتقديم خدمة النصوص المسموعة من النوع )ب(شروط واألحكام الخاصة للتراخيص الفئوية ال

 الشروط واألحكام اخلاصة للرتاخيص الفئوية نوع )ب(

 لتقديم خدمة النصوص املسموعة 

 أوال : تعريف باخلدمة

هةةخ خدمةةة يو رهةةا مقةةدمو خدمةةة مترصصةةوك عةةال صريةةا عةةةكا  االتصةةاال  العامةةة       خدمةةة النصةةوص املسةةموعة: 

ة جمةةاال  معلوماتيةةة لاملعلومةةا   املةةرخص  ةةا م اململكةةة  تتةةي  للمتصةةى املصةةوا علةةل املعلومةةا  امل لوبةةة م عةةد   

العامة أو املترصصة واالستشةااا  ال ةيةة والقانونيةة والة امث اليقا يةة والتعليميةة  و لةي عةال صريةا ا ةم معلةال             

ويتحمى املتصى مقابى مالخ تةووا نسةةة منةش ملشةدى خةدما  االتصةاال  لقةال االتصةاا باخلدمةة واسةتردام الشةةكة             

 النسةة لمقابى لتقديم اخلدمة ويووا ملقدمخ اخلدمة با خ 

 ثانيَا : التزاما  مقدم خدمة النصوص املسموعة

جيب ا تصاا تقديم اخلدما  املهنية )ميى االستشااا  ال ةية أو القانونية أو ا ندسية أو املالية أو التعليميةة    1

لكةةةة  مةةة  و ةةةوب م املم وغريهةةةا( علةةةل أصةةةحاب تلةةةي املهةةةال املةةةرخص  ةةةم ملزاولتهةةةا حسةةةب األن مةةةة املرعيةةةة 

 املصوا علل موا قة اجلهة أو اجلها  املرتصة بالرتخيص لشرط للةدل بتقديم هذه اخلدمة 

جيب عدم تقديم خدما  غري مرخص لش بتقدميها  وأك يتم تقديم اخلدمة ع  الر م املرصص لش  قط  واك   2

 قةةة اخل يةةة ال ممةةة مةةال  ال ُيسةةتردم الةةر م املرصةةص خلدمةةة معينةةة لتقةةديم خدمةةة أخةةرا  ال بعةةد أخةةذ املوا  

ا يئة  

جيب عدم استردام اخلدمة لوسيلة لتحصيى مةالغ مستحقة خلدما  أخةرا لردمةة االعةرتا  م مو ة        3

علل االنرتنت أو أي خدمة أخرا   

ا املسةتردم،  م الةة    جيةب عةدم اسةتردام أا ةةام هةاتف املسةتفيد مةةال اخلدمةة  أو األا ةام الةواا ة عةةال صرية           4

 ع نيةة  أو بيةة   واعةد الةيانةةا  املتةو رة لةةدا املةرخص لةةش والةه اتةةوي علةل هةةذه األا ةام     هةةا  أخةةرا أو        

استيمااها بأي عكى مال األعكاا بدوك   ك خ خ مال صاحب الر م 

الرسةائى القصةرية    عند  اساا أي اسائى  عائية    املستردم   يجب  اسا ا عال صريا مقدم خدمة جمموعة  5

مرخص لش مال  ةى ا يئة  

 جيب أك ال تتجاوم مدة  يصاا املستردم باخلدمة عند االتصاا ألير مال عشر ثوانخ لحد أ صل   6

جيةب عةةدم رريةر املكاملةةا  بةة،  واعةد الةيانةةا  وهنةةب اسةتردامها لوسةةيط لتمريةةر املكاملةا  سةةوال  ليةةا أو        7

  وليا 

أو املنشواا  الدعائية للردمة علل أا ةام ا واتةف املرصصةة للردمةة املعلةال      جيب أك اتوي مجي  اإلع نا    8

عنها  قط  وأسم اجلهة املعلنة وأك تتم لتابة سعر املكاملة خبةط واحة  ومقةرول وأك يكةوك هنةا  عةر  لسةعر        

 االتصاا عند اإلع ك املرئخ حتل يكوك اجلمي  علل بينة  ةى املصوا علل اخلدمة 


