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 مقدمة:
لس امفوضن:  إن 

اًء على  -  ، امرفق به قانون ااتصاات.0282لعام  /81/رقم  القانونب

فيذية لقانون ااتصاات الصادرة  ، امرفق به0282لعام  /068/وعلى امرسوم رقم  -  الائحة الت

 .مراكز خدمة امشركن ونقاط البيع الوثيقة اإسرشادية، بشأن 0282/ 9/  02/، تاريخ    06وعلى قرار رقم /  -

   التالية: مراكز خدمة امشركن ونقاط البيع الوثيقة اإسرشاديةيقر  -

 
 أحكام عامة –الباب اأول 

 الهدف: -1المادة 

امواصفات العامة مراكز خدمة ب ، امتعلقةبتقدم وتشغيل خدمات ااتصاات إرشادات للشركات امرخص هاهدف اهيئة من إصدار هذ الوثيقة تقدم 
ددات عا ،امشركن من حيث تواجدها واأعمال ال تقوم ها وع  .قة مقدم  اددمات مع نقاط البيعباإضافة إ  مع مراعاة طبيعة وخصوصية وت

 اددمات امقدمة من قبلها.
 

 التعاريف: -2المادة 
ظام 0282/ لعام 81تعتمد امصطلحات والتعابر امعرفة ي قانون ااتصاات رقم /  ، وفضًا عن ذلك، يكون للكلمات والتعابر اموضحة ي هذا ال

ها:  امعاي احددة إ جانب كل م
 فيذية لقانون ااتصاات الصادرة بامرسوم  الائحة التنفيذية  .0282لعام  068:الائحة الت

 اظمة لقطاع ااتصاات احدثة موجب قانون ااتصاات رقم /الهيئة  .0282/ لعام 81: اهيئة ال

 مباشرة.:مرَخص له بتقدم خدمات اتصاات عمومية، بصورة مباشرة أو غر مقدم الخدمة أو مزّود الخدمة أو المزّود 

 صل على خدمات اتصاات موجب عقد اشراك مع مشغل أو مقدم خدمة.المشترك  : أي شخص 

 النطاق والغرض: -3المادة 
ددات عاقة مقدم اددمة الغرض من هذ الوثيقة وضع  معاير واضحة مراكز خدمة امشر  3-8  نقاط البيع. مع كن و
شر اهيئة هذ الوثيقة موجب الصا 3-0 فيذية. وللهيئة تعديل هذا الوثيقة، حبب ما ترا ت وحة ها ي قانون ااتصاات والائحة الت حيات امم

اسباً.  م
اظمة لقطاع ااتصاات.  3-3 اصلن على ترخيص من اهيئة ال  يلتزم ها ميع مقدم  خدمات ااتصاات ا
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 مواصفات عامة لمراكز خدمة المشتركين – ثانيالباب ال
 

 الموقع الجغرافي: -4المادة 
غراي للمركز من قبل مقدم اددمة حبب امعاير التالية:   يدرس اموقع ا
 امتواجدين ي هذا اموقع. ،عدد مشرك  مقدم اددمة .8

وان التفصيل  للمركز وموقعه ي شارع .0 طقة معروفة بشكل جيد للمشركن وبالقرب من مواقع شهرة أو عامات ميزة وضمان سهولة وصول   /الع م
 الزوار إليه.

 شبكات اتصاات أرضية وخلوية. –نظافة  –نقل  –كهرباء   –توافر خدمات امرافق العامة ي اموقع: ماء  .3

 
  المواصفات الفنية: -5المادة 

اسب مع عدد مرتادي هذا امركز وأوقات قدومهم إليه.وجود كونرات حيث يكون عددها  .8  مت

 أن يكون امركز ظاهر للعيان من خال موقعه واللوحات ااعانية ال سركب عليه للدالة على تواجد مقدم اددمة. .0

 .UPSوحدة تغذية كهربائية  -طابعة –ماسحة ضوئية  -تواجد على اأقل: جهاز حاسب .3

 شبك ( ما بن مركز تقدم اددمات وبن امركز الرئيب .وجود اتصال مباشر )ربط  .2

 العاقة مع المشتركين: -6المادة 
ياً وإدارياً مقدم اددمة. .8  تتبع مراكز خدمة امشركن ف

ها: .0  يقع على عاتق مراكز خدمة امشركن عدة التزامات م

 امعاملة اللبقة للزبائن. .8.0

 دمة كممثللن رمين مقدم اددمة.توقيع عقود ااشراك وميع الطلبات امق .0.0

 إستقبال الزبائن ضمن أوقات الدوام الرمية. .3.0

 حل مشاكل الزبون. .2.0

ها بشكل واضح .2.0  تزويد الزبون بأسعار اددمات وشرحها واإعان ع

ية. .6.0  تزويد الزبون ببياناته امالية والف

 
يتم تعريف اأدوات واأنظمة الواجب  المشتركين وضمان جودة الخدمة المقدمة فيه: ةأدوات إدارة فاعلية اأداء في مراكز خدم - 7المادة 

ودة امطلوبةت قق ا  من قبل مقدم اددمة. طبيقها ما 
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 مع نقاط البيع ااتصااتخدمات  مقدممحددات عاقة  – لثالباب الثا

 اأسباب الموجبة:  -8المادة 
طقة أو قرية ولتبهيل وصول  هائ  فيمكن تواجد ما  خدمات ااتصااتنظرًا لصعوبة نشر مراكز خدمة امشركن على مبتوى كل م للمبتهلك ال

قاط البيع حيث مكن لكل نقطة بيع أن تبيع اددمة امقدمة من أكثر من مزود.  يبمى ب
اظمة لقطاع ااتص دد عاقة نقطة البيع مع كل مزود من مزودي وبالتا انطاقًا من دور اهيئة ال اات ي ماية امشرك كان ا بد من وجود معاير 

 وامشرك من جهة أخرى. ،من جهة خدمات ااتصاات

 العاقة مع نقاط البيع: -9المادة 
دد التزامات كل م  هما على أن يتضمن العقد مايل :ضرورة وجود مذكرة تفاهم أو عقد ما بن مقدم خدمات ااتصاات ونقطة البيع 

اظمة لقطاع ااتصاات)يقوم مقدم اددمة بتزويد نقطة البيع بعقد  .8 مع  ف صاحب نقطة البيع بالتوقيع، ويكل  ( مع امشركامعتمد من اهيئة ال
يابة عن مقدم اددمة(على هذا العقد )ب امشرك وذلك على نبختن أصليتن  ،اددمة على العقدابة توقيع مقدم حيث يكون هذا التوقيع مث، ال

 إحداها تذهب للمزود واأخرى للمشرك. 

ب على مقدم خدمات  ،حرصًا على مصلحة امشرك .0 وإمكانية امقارنة واختيار مقدم اددمة الذي يتوافق مع طموحاته ضمن اإمكانيات امتاحة، 
ة امعلوم ة على الوثائق القادمة من ميع ااتصاات تزويد نقطة البيع بوثيقة متضم ، والطلب من نقطة البيع إطاع الطالبن ددمة معي ات أدنا

يابة:  ها بال  مقدم  خدمات ااتصاات ال يقوم ببيع اددمات امقدمة من كل م
 .  إسم مقدم اددمة8.0
 . تاريخ تفعيل اددمة. 0.0
 . شرح مفصل على كل خدمة. 3.0
 للمشرك حق بإهاء العقد، وإجراءات اإهاء.. هل يوجد 2.0
 . مدة العقد.2.0
اي على مبتوى القطر مقدم اددمة من أجل أي إستفبار أو شكوى. 6.0  . رقم 
اسبات والليل.2.0 فيضات هذ الرسوم ي أيام العطل وام  . رسوم الركيب اأو والرسوم الشهرية وأية 
 ن طبيعة اددمة وآليات فوترها واأدوات الازمة لاعراض.. إعطاء معلومات كافية ع1.0
اظمة لقطاع ااتصاات.9.0  . آليات الشكوى إ مقدم اددمة واهيئة ال

 التزامات مقدم الخدمة مع المشترك الحاصل على الخدمة من نقطة البيع:  -11المادة 
اوين نقاط البيع امعتمدة لكل  .1  .) مراكز خدمة، وسائل ااعام ...( على موقعه االكروي والوسائل امتاحة مقدم خدمة،نشر ع
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ر بأجور تركيب اددمة ورسومها الشهرية. مقدم اددمةب إرسال رسالة أو بريد إلكروي من  .2  لكل مشرك جديد 

  .مقدم اددمةى مراكز خدمة امشركن التابعة أو إحد مقدم اددمةيعامل هذا امشرك معاملة أي مشرك حاصل على اددمة من إدارة   .3
 :العاقة مع الهيئة الناظمة لقطاع ااتصاات -11المادة 

قاط البيع امعتمدة لكل  .8 اظمة لقطاع ااتصاات رمياً ب ها التفصيلية وأية مبتجدات. مقدم خدمةإعام اهيئة ال اوي  وع

د ورود شكوى من مشرك  خدمات   مقدم اددمةليس للهيئة أية عاقة مع نقطة البيع ويعتر  .0  .ااتصااتهو امبؤول أمام اهيئة ع

 

 أحكام ختامية -الباب الرابع
 أحكام ختامية: -12المادة 

8 . لس امفوضن وهو ساري امفعول من تاريخ صدور  تصدر هذ الوثيقة بقرار من 
 ظروف ومتغرات البوق.. هذ الوثيقة قابلة للتعديل إذا دعت الضرورة حبب 0
ه.. 3  يبتمر العمل وفق هذ الوثيقة ح تاريخ صدور قرار بتعديل أي مادة م
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