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 الفهرس

 قدمة امل

 أحكام عامة –الباب االول 

 لتعاريفا –1املادة 

 اهلدف –2املادة 

 النطاق -3املادة 

 مواصفات عامة لمراكز خدمة المشتركين – الثانيالباب 

 لمقدمي خدمات اإلتصاالت ) المشغل والمزود (

 شروط عامة -4املادة 

 إحداث مراكز خدمة املشرتكني و معايري  -5املادة 
 

 العالقة مع املشرتكني -6املادة 

 نقاط البيع لمزودي خدمات االنترنت –الباب الثالث 

 االسباب املوجبة – 7املادة 

 عالقة مزود اخلدمة مع نقاط البيع  -8املادة 

 عدد نقاط البيع – 9ادة امل

 احلاصل على اخلدمة من نقطة البيعمع املشرتك  مزود اخلدمة التزامات  -10دة اامل

 والربيد تصاالتالالعالقة مع اهليئة الناظمة ا -11املادة

 األحكام اخلتامية-12املادة 
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 مقدمة:
 إن جملس املفوضني:

 م والئحته التنفيذية. 2010لعام  /18بناًء على أحكام قانون االتصاالت رقم / -
 م. بشأن الوثيقة االسرتشادية ملراكز خدمة املشرتكني ونقاط البيع. 25/9/2014اتريخ  /26وبناء على قراره رقم / -

 
 ملراكز خدمة املشرتكنيلتصبح الالئحة التنظيمية  تعديل هذه الوثيقة االسرتشادية ملراكز خدمة املشرتكني ونقاط البيعيقر 

  ملزودي خدمات االنرتنت  ونقاط البيع 
 

 عامة أحكام – األول الباب
 التعاريف: -1املادة 

 هالتنفيذية، عند استخدامها يف هذ ، والئحته2010للعام  /18رقم /تعتمد املصطلحات والتعابري املعرفة يف قانون االتصاالت 
 .الالئحة

 .بتقدمي خدمات اتصاالت عمومية، وخدمات اإلنرتنت: مرّخص له مقّدم خدمة أو مزّود اخلدمة أو املزّود      
 اعتباري.أي شخص طبيعي أو  :الشخص      
 أي شخص حاصل على ترخيص متنحه اهليئة مبوجب القانون. :املرخَّص له     

 مقّدم خدمة.أو شخص حيصل على خدمات اتصاالت مبوجب عقد اشرتاك مع مشّغل  املشرتك: أي
 

 
 اهلدف: -2املادة 

وتشغيل خدمات االتصاالت، املتعلقة مبواصفات تقدمي إرشادات للشركات املرخص هلا بتقدمي الالئحة  هتدف اهليئة من إصدار هذه 
مع  االنرتنت دمات، وحمددات عالقة مزودي خحيث تواجدها واألعمال اليت تقوم هبامن  )املشغل واملزود ( شرتكنيمراكز خدمة امل

 نقاط البيع وضوابط العمل بينهما، مع مراعاة طبيعة وخصوصية وتنوع اخلدمات املقدمة من قبلها.
 
 والغرض:النطاق  -3املادة 

 وضع  معايري واضحة ملراكز خدمة املشرتكني وحمددات عالقة مقدم اخلدمة ونقاط البيع. الالئحة  الغرض من هذه  .1

 التصاالتلاحلاصلني على ترخيص من اهليئة الناظمة  االتصاالتخدمات  مقدميمجيع الالئحة أبحكام هذه يلتزم  .2
 . والربيد
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  مواصفات عامة لمراكز خدمة المشتركين – الثانيالباب 

 لمقدمي خدمات اإلتصاالت ) المشغل والمزود (

 شروط عامة: – 4املادة 

لرتخيص املمنوح له لوفقاً  أو التعاقد مع مراكز خدمة قائمة، إحداث مراكز خدمة للمشرتكني،جيوز ملزود خدمة األنرتنت  .1
 العائدة له.مراكز خدمة املشرتكني  املرتتبة علىاملسؤولية اإلدارية والفنية وكافة االعمال املزود على وتقع 

مشرتك يف كل  4000الواحد عن التابع ملزود خدمات االنرتنت جيب أن ال يزيد عدد املشرتكني الذين خيدمهم مركز اخلدمة  .2
 مدينة أو منطقة خيدمها مقدم اخلدمة.

 ينخيدم هذه املزودات على أن ال يزيد عدد املزود واحداالشرتاك مبركز خدمة مشرتكني انرتنت ميكن الكثر من مزود خدمة  .3
 .ين/ مزود 3لكل مركز خدمة عن /

 :معايري إحداث مراكز خدمة املشرتكني -5املادة 
 :يعند إحداث مراكز خدمة املشرتكني يؤخذ بعني االعتبار ما يل

من خالل موقعه واللوحات االعالنية اليت سرتكب عليه للداللة على تواجد  وسهل الوصول إليهأن يكون املركز ظاهر للعيان  .1
 .املرّخص له

 اخلارجية للمركز.اللوحات االعالنية  علىيوضح ذلك أن  جيبيف حال كان مركز اخلدمة خيدم أكثر من مزود خدمة  .2
 نقل( –كهرابء   – )ماءيف هذا املوقع العامة رافق املدمات ختوفر  .3
 هذا املركز وأوقات قدومهم إليه. عدد زواررات حبيث يكون عددها متناسب مع واوجود كونت .4
  .(UPSوحدات تغذية كهرايئية ) -طابعة –ماسحة ضوئية  -تواجد على األقل: جهاز حاسب .5
 .للشركة املرخص هلا املركز الرئيسيوجود اتصال مباشر ما بني مركز تقدمي اخلدمات وبني  .6

 العالقة مع املشرتكني: -6املادة 

  :امنه التزاماتدمة عدة اخل والعاملني لديه يف مراكز املرّخص له يقع على عاتق
 .مشرتكنياملعاملة اللبقة للمراعاة قواعد جودة تقدمي اخلدمة و  .1
 .توقيع عقود االشرتاك ومجيع الطلبات املقدمة .2
 .احملددةدوام الضمن أوقات  ملشرتكنيا استقبال .3
 .من قبل اهليئة مدوفق نظام الشكاوى املعت املشرتكنيحل مشاكل  .4
 أبسعار اخلدمات وشرحها واإلعالن عنها بشكل واضح. املشرتكنيتزويد  .5
 املالية والفنية. مببياانهتاملشرتكني تزويد  .6
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 نقاط البيع لمزودي خدمات االنترنت –الباب الثالث 

 األسباب املوجبة:  -7املادة 

للمستهلك  االتصاالتنظرًا لصعوبة نشر مراكز خدمة املشرتكني على مستوى كل منطقة أو قرية ولتسهيل وصول خدمات 
يف محاية املشرتك كان والربيد تصاالت لال وابلتايل انطالقاً من دور اهليئة الناظمة، النهائي فيمكن تواجد ما يسمى بنقاط البيع

 ال بد من وجود معايري حتدد عالقة نقطة البيع مع كل مزود من مزودي خدمات االنرتنت من جهة واملشرتك من جهة أخرى.

  :عالقة مزود اخلدمة مع نقاط البيع -8املادة 

  فيها ددوحي ني وال ختل بقواعد ومبادئ املنافسة.املشرتك مصاحل محايةتراعي نقطة البيع يلتزم مزود اخلدمة إببرام صيغة تعاقدية مع   
والفنية وكافة األعمال املتعلقة خبدمات  وتقع على عاتق مزود اخلدمة كامل املسؤولية اإلدارية ،اه األخراجتكل منهما   التزامات

 مع األخذ بعني االعتبار ما يلي: االنرتنت يف النقاط املعتمدة من قبله،
، والربيدتصاالت لالمن اهليئة الناظمة املعتمد ه مع املشرتك و عقدنموذج زويد نقطة البيع ببت يقوم مزود خدمات االنرتنت .1

)حيث يكون  مزود اخلدمة(ابلنيابة عن )املشرتك على هذا العقد وبصمة توقيع أبخذ  عينوب املتعاقد مع املزود يف نقطة البيو 
 هذا التوقيع مبثابة توقيع املزود على العقد( وذلك على نسختني أصليتني إحداها للمزود واألخرى للمشرتك. 

املسؤولية اإلدارية والفنية وكافة األعمال جيوز ملزود اخلدمة إحداث نقطة بيع خاصة به تعود ملكيتها له وتقع على عاتقه كامل  .2
 املتعلقة خبدمات االنرتنت يف هذه النقطة.

  ./ ل.س 2000/يزيد عن مبلغ  حتديد نسبة العمولة مبا ال .3
على  جيب ،الذي يتوافق مع طموحاته ضمن اإلمكانيات املتاحة املزود واختيارحرصاً على مصلحة املشرتك وإمكانية املقارنة  .4

  :تزويد نقطة البيع بوثيقة متضمنة املعلومات أدانه االنرتنت مزود خدمات
 مقدم اخلدمة اسم •
 اتريخ تفعيل اخلدمة.  •
 شرح مفصل على كل خدمة.  •
 .اإلهناءإجراءات و هناء العقد، إبحق  هل يوجد للمشرتك •
 مدة العقد. •
 أو شكوى.  استفسارمن أجل أي  ملقدم اخلدمةرقم جماين  •
 رسوم الشهرية وأية ختفيضات هلذه الرسوم يف أايم العطل واملناسبات والليل.الاألويل و رسوم الرتكيب  •
 .لالعرتاضإعطاء معلومات كافية عن طبيعة اخلدمة وأليات فوترهتا واألدوات الالزمة  •
 .والربيدتصاالت لال واهليئة الناظمةالشكوى إىل املزود  تقدمي أليات •

 عدد نقاط البيع :  - 9مادة 
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 مشرتك يف أي مركز هاتفي. /200 يف حال أصبح لديه /االنرتنت ابفتتاح نقطة بيع خاصة به  ةيلتزم مزود خدم .1

 مركز هاتفي.مشرتك يف كل  /500 /جيب أن ال يزيد عدد املشرتكني الذين ختدمهم نقطة البيع الواحدة عن  .2

لكل  يندم هذه املزودات على أن ال يزيد عدد املزودخت بنقطة بيع واحدة مشرتكةميكن الكثر من مزود خدمة االشرتاك  .3
 .ين/ مزود 3نقطة بيع مشرتكة عن / 

للداللة  اواللوحات االعالنية اليت سرتكب عليه امن خالل موقعه اوسهل الوصول إليهللعيان  ةظاهر  نقطة البيعكون تأن  .4
 .مقدم اخلدمة اسمعلى 

من خالل أن يوضح ذلك على اللوحات االعالنية اخلارجية  جيبدم أكثر من مزود خدمة ختيف حال كانت نقطة البيع  .5
 .لكل مزود العالمة التجارية

 مع املشرتك احلاصل على اخلدمة من نقطة البيع: مزود اخلدمة التزامات  -10دة ما

  والوسائل املتاحة.على موقعه االلكرتوين  من قبله ونشر عناوينها ملعتمدةانقاط البيع تسهيل وصول املشرتك ملعلومات عن  .1
وقيمة األجور الشهرية  أبجور تركيب اخلدمةفيها من املزود لكل مشرتك جديد خيربه  ةأو إلكرتوني نصية جيب إرسال رسالة .2

 عليه واملسددة من قبله. املرتتبة
مراكز خدمة املشرتكني  أحدمزود أو للاملركز الرئيسي أي مشرتك حاصل على اخلدمة من ابملساواة مع املشرتك معاملة  .3

 .له، من حيث التعرفة واجلودة واإلجراءاتالتابعة 
يف نظام اهليئة قبل إليه من نقطة البيع وفقًا للمعايري احملددة من  االهتمام بشكاوى املشرتكني ومعاجلة الطلبات الواردة .4

 واإلجراءات املعتمدة لديه يف مراكز اخلدمة العائدة له.الشكاوى 

 :والربيد تصاالتالالعالقة مع اهليئة الناظمة ا -11املادة

أعمال خدمات االتصاالت يف نقاط البيع املعتمدة من قبله  عن هو اجلهة املسؤولة أمام اهليئة خدمة االنرتنتيعترب مزود  .1
 .حوهلا بنقاط البيع املعتمدة وعناوينها التفصيلية وأية مستجداتدوراي" إعالم اهليئة وعليه 

املعتمدة من قبله أبي عرض تروجيي حول إلجراءات الالزمة لضمان عدم قيام نقاط البيع ااختاذ كافة  اخلدمة زودمعلى  .2
 عن كافة اآلاثر النامجة والً اهليئة مسؤ  قبل خدمات االتصاالت، ويعترب املزود املستفيد من أي عرض غري موافق عليه من

 عن ذلك.
ت غري مشروعة مع املعنيني يف نقطة البيع اليت يثبت قيامها أبعمال خمالفة وممارساالفوري بوقف التعامل  اخلدمة زودميلتزم  .3

 .للهيئةيعود تقديرها 
 
 

 األحكام اخلتامية:-12املادة 
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استنادًا اىل الالئحة شروط هذه الذي خيل بشروط الرتخيص أو  املرّخص لهحيق للهيئة فرض الغرامات والعقوابت حبق  .1
 الئحة الغرامات والعقوابت املعتمدة من قبل اهليئة.

 .ااملفعول من اتريخ صدوره ةساريتعترب املفوضني و بقرار من جملس  الالئحةه صدر هذت .2
 .الالئحةلتوفيق أوضاعهم مبا يتناسب مع هذه  2018حىت هناية عام  يعطى املرخص هلم مهلة  .3
ووفق نظام االستشارات  وما تراه اهليئة مناسبا   للتعديل إذا دعت الضرورة حسب ظروف ومتغريات السوق ةقابل الالئحة هذه  .4

 العامة املعتمد.
 تنشر اهليئة هذه الوثيقة مبوجب الصالحيات املمنوحة هلا يف قانون االتصاالت والالئحة التنفيذية.  .5

 


