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اتفاقيـة منـح رخصـة                                        

تشغيل خدمات النقل الصوتي عبر بروتوكوالت االنترنت     

 

/م.و/س.ف 04/28/12واألنظمة الصادرة بموجبه أصـدر ملسـا الـوءرال القـرار رقـم   1996لسنة  3استنادا ألحكام قانون االتصاالت رقم 
التصاالت لسمنافسة وتقديم خدمات جديدة في قطاع االتصاالت وعسيه فقد اتفق الفريقـان المـوكوران أدنـا  والخاص بفتح سوق ا 2007لسنة 

             عسى ما يسي:

 فريق أول: وءارة االتصاالت وتكنولوجيا المعسومات

 فريق ثاني: 

 

( تعريفات 1مادة )  

ترينووالاءلكل ووهل نيوو لالوواليووالللعرنووال وو لعوو لالووالللعوووي  ل بوو ل وو  ل عوو  لهتكوو للتكوو للعباروو التللعة عيووالويدتوو لهاهتلالوواليووالللاتي ايوواللعتاوو  اللع
لعبار التللعتارالاللعتوةخا الالاليالللاتي ايالهلعةالع لالرهلتاريفلعي لاليي ل لتللعتا  اللعتخصصالعي لالالا   لللاتص ات 

ل ههعالالبوطين"ل دولةال"

لأيل نل بي ئي للعق    يينللعتي ضينل "لهءلاةللاتص اتلهتكن ع جي للعتاب   تلهلالوءارة"

ل"لهءيرللاتص اتلهتكن ع جي للعتاب   تلهأيل نل بي ئهللعق    يينللعتي ضينل الوءير"

لأهلأيلا   للآ رلالة لسنهلالالالبوطينلبشأللتنظي لاط عللاتص ات ل1996عا ملل3"لا   لللاتص اتلاا للقانون االتصاالت"ل

لطين"لالبوههعال"يال"منطقة الرخصة"

"كهلشخصلو صهل ب لا صووال وونللعوو ءلاةلتخ عووهلتقوواال ل ووا  تللاتصوو اتلهل ووة  لهلتر يووكلهتشووايهله هلاةلشوور  تللتصوو اتلالمرخص لهم"
لالالالبوطين 

ل"للعة ايخللعايلالق ملاليهللعتر صلعوهلبإط  للعارهضللعةج اياللعخ صالبخا  ته تاريخ التشغيل"

تصوو اتلهتكن ع جيوو للعتاب  وو تلعبوووت ملدةقوواال ل ووا  تلأهللا شوو كلأهلتشووايهلشوور  تللتصوو اتل   ووالالووال"للإل لللعتتنوو مل وونلهءلاةللالالرخصـة"
لالبوطين,ل

 "للعشخصلأهللعجياللعتقا العخا اللاتص اتلأليلجيالهبأيلهسيبالهالقً لعبر صاللعتتن وال نللع ءلاة لمزود خدمة االتصاالت"



 

 

 
 Fax 02-2429348   www.mtit.pna.ps Tel 02-2409350/1/3 Ramallahرام هللا 

للأهلاشووا علأهلااسوو للأهلدووتللعصوو تلأهللعري  وو تلأهللعا  وو تلأهللعر وو ءلأهللعصوو ال وونلطريوو ل"ليالتيريغلأهل قهلأهللسووةقر خدمة االتصاالت"
 شر اللاتص اتلأليلجيالهبأيلهسيبال   تلب سةدن كللعرتللإل ل الهلعةبيزي  ا 

 بووو لاجووورلكلل"لأيلسوووب لأهلالهالووو لأهلهسووويبالبصوووريالأهل يره ان طيووووياللعت جووو هةل نظووو ملأهل جت  وووالأ ظتوووالاووو هاةشـــبكة اتصـــاالت"
  لتص اتلد لسطالط اال يره ان طيويال  جيالأهلغيرل  جيا 

ــة "    ــاالت العامـ ــبكة االتصـ  نظ  ووواللتصووو اتلأهل جت  وووال ووونل نظ  ووو تللاتصووو اتللعةوووالتاووورضل وووا  تللتصووو اتل   وووال"شـ
 عبتشةر ينلطرق لأو  ملا   لللاتص ات 

لالاليالللاتي ايا لل"ل خ عيالجويتالأليل نللعنص صللعج يريامخالفة جسيمة"

 "للعربطللعت هيلهلعتنطقالعشر اللاتص اتللعا  الألواللعتر صلعي ل علشر اللاتص اتللعا  العتر صلعي لآ رين الربط البيني"

الالة جووكل بوو لجتيووعل"للعةابيت تللعةالتصووااي للعوو ءلاةلهالقووً لعبقوو ل ينلهللألو وو مللعتر يووالعةداالوواللعدوواللأله وو ل وونللعتةطبروو تللعةوولدليل الربط البيني"
للعتر صلعي للعةقيالدي  

 "لت اليرل ا  تللاتص اتلدينلالبوطينلهلعاهللهلألا عي للع لااال  اجي ،لهلعا سلصديح خدمات االتصاالت الدولية"

 "للاتد هللعاهعالع تص ات ITUهيئة "

لللعتوور صل%(ل نلأسي للعةص يتلالالاأست 50ينلب عت ئال)"للعتبكيالأهللعويطرةل)لعتر شرةلأهلغيرللعتر شرة(ل ب لأكدرل نل توحصة مسيطرة"
  عهلالاللعجتاياللعات  يا

ل"للعتوةييال نل ا  تللعتر صلعوه المستخدم النهائي"
وهلبتوو لالوال عوو ل بو لسووريهللعتدو للاللعدصوورللعدريو لأهللعا لصوو لأهلالقـوة القــاهرة" "لأيلووا لالخوورنل ونل طوو  لسويطرةللعتوور صلعو

غيريووو ل ووونللعكووو لا للعطريايووواللأل وورالأهللعرووور لأهللعدوووريلأهللإلضووورليلأهللعاتبيووو تللعاوووو ريالأهلأ تووو للللعووزاءللأهللعيينووو   تلأه
للعشاك 

 . "لي لت ايخلصاهاللعر صال نللع ءلاةتاريخ النفاذ"
 يووالبإصووالال   عتووال"لهيالتانووالبووأللالقوو مللعتوووةخامللعتةصووهلبشوور اللتصوو اتل   ووالسوو لكل   ووتل  دةووالأهل بالمهاتفة عبر بروتوكول اإلنترنت"

 Dataهلعةووالتقوو ملدة صوويهللعت  عتووالاعوو لشوور ال اب  وو تل)ل(Gateway زههل ا اللعتي تيال ررلدرهت   لللإل ةر تلهلعايلالوووةخاملد لبووال)اع ل
Networkلأهلشوور الا ةر ووتل   ووال)Public Internet Network)  ووال(له نيوو لاعوو لد لبووالأ وورالالوواللعطوور للعدوو  ال ةصووبالبشوور اللتصوو اتل 

أ وورالهلعةووالتقوو ملدوواهاي لبإ يوو كللعت  عتووال بوو ليوو ت لشووخصلآ وورلأهللسووةقر لل   عتووال روورل ووزههللعخا وواللعووايلالوووةخامللعر لبوواللعتةصووبالبشوور ال
 لتص اتل   هلهللعةالتق ملداهاي لبإ ي كللعت  عتال ب لي ت للعتشةر ل 
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( نطاق الرخصة 2مادة )  

يالتقاال ل ا  تللعتي تياللعاهعيال ررلدرهت   لللا ةر تلعجتيعللعتن ط للعةوالتقوعلتدوتلالخ لللعتر صلعهلبت جكليالللاتي ال2-1
للعاهعا هاالال

 ب للعتر صلعهلتقاال ل ا  تهلعبتشةر للعني ئال نلطري للعربطللعرينالألجيزتوهل ونل و لللعرنيواللعةدةيوالعشور  تللاتصو اتل2-2
 ر العبتر صلعي للآل رينلطرقَ لعةابيت تللعربطللعرينا لعا  اللعتر صال نللع ءلاةلأهللسةخالمل رلال للعش

 

( شروط الرخصة 3مادة )  

هلعقو ل ينلهلعةشوريا تللأل ورال لتللعا اوالهلأل ظتوالهلعبو لئحلل1996عووناللل3البةزمللعتر صلعهلبأو  ملا   لللاتص اتلااو لل3-1
لجاالالاالالصاالعةنظي ليالللعقط ع لعةالتصااي للع ءلاةل نلهاتلآل رلعةنظي لاط عللاتص اتلهأيلا   لل

لاالدةر يصل ور ل نللع ءلاة ل2البةزمللعتر صلعهل املتقاال لأيل ا  تللتص اتلغيرللعخا  تللعتداهةلعهلالاللعت هةلاا لل3-2
لالجكلأللالةأكاللعتر صلعهل نلألللألجيزةللعتوةخا الالالتقاال للعخا والالتووركلأيلأضورلالأهلتوال  تل وعلشور  تلهأ ظتوال3-3

للعتشابينللآل رينللعترترطل اي لدينيَ  
لالجكلأللتك لللألجيزةللعتوةخا الالالتقاال ل ا  تهل ط بقالعبت لصي تلهلعتق اليسللعا عتياللعتاةتاةل نلارهللع ءلاة ل3-4
شووور الالجوووكل بووو للعتووور صلعوووهللعدصووو لل بووو ل  لالقووواللعووو ءلاةلاروووهلأيلتاييووورلأهلأضووو الهلأيلشوووخصلأهل  سووووهلأهلشووور هللالوووال بكيووواللعل3-5

  لعتر صا

( سريان الرخصة 4مادة )  

لتتنحللع ءلاةللعيري للعد  اللا صالتشايهلعبخا العتاةللسنالهلواةل نلت ايخللعني  لهالق لعيالللاتي ايا لل4-1
لط:تجاهللعر صالسن يً لهالقَ لألو  ملا   لللاتص اتلهلأل ظتاللعتات للدي لالاللع ءلاةلا للتقامللعتر صلعهلبطبكل ع للبشرلل4-2

 امللاتك يللعتر صلعوهلأيل خ عيالجويتالعشرهطللاتي ايالأهلأو و مللعقو ل ينللعتر يوال و لللعتواةللألصوبيالعبر صوال)هلعةوالل-أ
لال  ً ل نلت ايخل نللسة  هللأل ر( ل30ع لالق للعتر صلعوهلبإص وي لبااللسة  هلأ رًلل طيً لداع ل نللع ءلاةل  لل

    لئالتجاالاللعر صاللعتداهةل نلارهللع ءلاةللعةزلمللعتر صلعوهلبأهلكل-ل-ي
 

( عوائد الرخصة 5مادة )  

صلهلعتداهةلبونالهالن الأاه العدو يللع ءلاةل نل اةللعةر يل توت ئاالاالعللعتر صلعهل نالت ايعللاتي ايالهالاال  عيالايتةي ل 5-1
ل هلواة

لايخلاصالاللعر صالألهلل رة %ل نلاجت عالاالرلهلتهلعتاةلسنال نلت 7الاي للعتر صلعهل نلهالعلل5-2
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%ل نلاجت عال  لئالللعون يال خصو ً  ل نيو لتوو ي تللعت  عتو تللعاهعيوالهتوو ي تل7الاالعللعتر صلعهلبااللعوناللألهع ل ورالل5-3
لعوربطللعرينوالهايتوالأيل شوةري تل ونلشور  تللتصو اتلتواالعل يوسللعنوورالعبو ءلاةل بو لأللتكو لليوالللعترو عغل شوت عالضوتنلاالورلهلتل

لتب للعشر  تلبت لالنتنل امللءههلنللعا لئاللعت عياللعتقراة 
ل :(ل وةدقالعب ءلاة3-5تك لللعا لئاللعتا  اةلالاللعرنال)ل5-4
ل نلل ةي كللعوناللعت عيالهلعةالتراأل نلت ايخلدالالاللعوناللعد  يالعبةر يصل  ال م    ين   ل - أ

%لسون يَ ل بو ل12لع اتللعتدواهلالإ وهلسوية للوةوو يلغرل والتوأ يرلدنووراللا للالشهللعتر صلعهلالالهالعللعا لئاللعتوةدقالالال-ي
 لعتر عغللعتةأ رة 

لعب ءلاةللعد لالالتااالهل  لئاللعةر يص ل5-5

( التزامات التشغيل والتغطية6مادة )  

لالبةزمللعتر صلعوهلبإط  للعارهضللعةج اياللعخ صالب عخا  تل  لل   الشي ال نلت ايخللعني   لل6-1
لالجكلأللالبةزمللعتر صلعهلدةقاال للعخا  تللعتر صالالال   هلل نطقاللعةر يصللعتداهةلالاللعر صا ل6-2
   لالقا داهلل ه ع  لعتاة ه، لعاته سير   ل  تًال  ني  جزك أهلأي لعخا  تللعتر صا تابي  أه د ا  عه عبتر ص الج ء ا 6-3

  ع  لعتةنراينل ن لألشخ ص بإ ط ا الق م أل هبشرط  رر جا  ا ا ها   طا  ب  لعت لالقا الال ع  لع ءلاةلبت   ن  ورقا  طيا
 . اق ل د ات لعةابي  أه لع ا  تنييا داك اره لإلجرلك

تدواهي ل  واة ألاصور القوط هعكون ،  وور  ا طو ا  نيو لدواهلل جوزك لعخوا  تللعتر صوالأه هاو  أه تابيو  عوه عبتور ص الجو ءل6-4
ل:لعد عا الا لعظره  تب  الا لع ءلاة
لأ را  جيال خةصا أه تنظيتيا جيا أه  د تا اره  ن لعخا ا ها  أه دةابي  أ ر دي  صااال لعةا - أ

 أه عألشوخ ص اصو با أه أهلضورا هشوي  عخطور لعةاورض ههلل لعديب عوا أجوه  ن  ع   ته لعنرهايل  ن اليي  ال  لل لعةا - ي
 .ع تص ات شر ا أالا أهلس  ا أ ن  ع  الا بت  لعتتةبك ت

( الترقيم 7مادة )  

الجكلأللالبةزمللعتر صلعوهلبخطاللعةراي للعتاةتاةلالالالبوطينل عل  الاللعةاييرلتللعةالاالتجريي للع ءلاةل بييو ل ونلهاوتلآل ورلل7-1
لباالاجرلكللسةش اةل   الديالللعشأل 

ووهلالووالأيلهاووتل7-2  ووونللتدووةياللعوو ءلاةلبوو عد لالووالتاييوورلت ءيوووعللألااوو ملأهل جت  وو تللألااوو مللعت ء ووالأهللعتخصصوووالعبتوور صلعو
للألها تلبت جكلا ط ال ة دال ور ل  جهلعبتر صلعوهل ب لأالتقهل اتهل نلسةالأشير 

 ووعل رل وو ةلو وو للعيقوورةللعووو بقا،لتدووةياللعوو ءلاةلبوو عد لالووالسوودكلأيلتخصوويصلعألااوو ملأهلعتجت  وو تل وونللألااوو ملالوواللعدوو اتلل7-3
للعة عيا:

للعتطب با؛له/أهلل امللسةخالملتب للألاا ملأهل جت   تللألاا ملب عكي كةل-أ
للسةخال ي لبطريقالالتة لال ل عللعقي هللعتيرهضال ب للاسةخالملهلعةالتربغللع ءلاةللعتر صلعوهلدي ل نلهاتلآل ر ل-ي
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( الممارسات غير التنافسية8مادة )  

لالالج ءلعبتر صلعوهللاشةرل لالالأيل نللعتت اس تلغيرللعةن الويا،لبت لالال ع :لل-7-1
(لأهلأكدورل ونللعتور صلعيو لتو هيلبشو هل ر شورلأهلغيورل ر شورلاعو لتداالوالأسوا الأهلشورهطلأهل2ي ا تلدوينلل نوينل)أيللتل7-1-1

 أو  مل ا  تللاتص اتلالالالبوطين 

 لعوب  للعتنبهلهلعتخ هع ل7-1-2

لديني  ل(لأهلأكدرل نللعتر صلعي ل نلشأ ي لأللت هيلاع لتق س لأس ل للاتص ات2أيللتي ا تلدينلل نينل)ل7-1-3

للعةصرال تللعةالتنعلاي هًلل ب للألشخ صلأهللعييئ تل)أهل بي ل جةتاين(للعتت نللعةا  هل اي لالالس  للاتص ات ل7-1-4
للعةصرال تللعةالتداهلواًللأه  لعألسا اللاهل نلتب للعايلالت نلدي لا  هةلديعللعخا  تلأهللعرن ئع لل7-1-5
 عةالاالت هيلاع للوةك اللعو   أيل تبي تله جلعشر  تللاتص اتلهلل7-1-6
 أيلتصرال تلأهل ت اس تلغيرللعةن الويالأ رالتداهي للع ءلاةلهال للعق ل ينلهلأل ظتالهلعةشريا ت لل7-2

 

( حظر التفضيل والتمييز غير المبرر  9مادة )  

 أه ب عةارال ت الةاب  اليت   ع  أك ل س لك بطريقا لعاته عه لعتر ص  ب  الجك لعتر صا، لعخا  ت تقاال   رض أه تقاال   نالل9-1
 غيور تتييوًزل تتو ا  أه  رورا غيور تينويه أي ترواي ا لأل ورال لعتطرقوا أهللألو  م لعشرهط أه لعةخيين ت  طط تطري  أه لألج ا
 .لعتشةر ين هلعةينيهلدين لعةتييز  ع  الا بت  هص ، بأي أه الئا أي  ن  اينين أشخ ص أه  اين أيلشخص ضا  ررا

 

اا عه لعتر ص الاةررل9-2  دااجا ب ا دي ء أ را، أ  ا دين ا م،ل ن ا ل  ررا غير تتييًزل   ا  أه  ررا غير ًٌل تيني  أظير ٌ 
 .عه   لءاة أه ت باا تت اسهلأشخ ص أه ي  الت اسه تج ايل  ته اع   بت سا

 

( الربط البيني 10مادة )  

 لع ءلاة  تصااي  دةابيت تللعربطللعريناللعةا ب عةقيا عه لعتر ص البةزم
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( تسعير الخدمات 11مادة )  

لالة لتداالالأسا ال ا  تللاتص اتلهالقً لعبتر هئللعة عيا:
 لتصااللع ءلاةلب عةش هال عللعتر صلعوهلهلباالاجرلكللسةش اةل   الا ئتالب عخا  تللعةن الويا،لهيج ءلتااالهلتب للعق ئتال نلهاتل1

لآل رل عل رل  ةللسةش اةلب االلعتر صلعي للآل رين 
الة لتداالالأسا اللعخا  تللعةن الوياللعةالتارضل ب للعتوةخامللعني ئالب ا ةت هل ب لا اللعو  لويتلالتخنعلتب للألسا اللل 2

لعت لالقاللع ءلاة 
 ل ب للعتر صلعهلتقاال لأسا ال،ل عل  الالتااال تي ،ل نللعخا  تلغيرللعةن الويالعب ءلاةلعبت لالقاله ع لارهلتطري لتب للألسا الأهل3
(لال  وً ل ونل30(لال  ً  لهتخطرللع ءلاةللعتر صلعوهل ة بًالبقرلاي لب عت لالقالأهللعورال ل و لل   وينل)30شري لبت لالالقهل نل   ينل) 

وهل  لالقوً ل بييول  للسة مللألسا ا لالإ للع لتةخاللع ءلاةلأيلاجرلكل  لللألال مللعد  ينللعتا  اةلل ةرورتللألسوا اللعتقا وال ونللعتور صلعو
للع ءلاة ل نلاره

وهلدةاواالهلتبو ل4  لا للاالنتللعو ءلاةللألسوا الاليجوكل بييو لأللتروينلالوالا طو اللعورال لأسور يللعورال لبتو لال يوالعةت وينللعتور صلعو
(لأالوو مل وونلتوو ايخللسووة مل10لألسووا الب عطريقوواللعةووالتجابيوو ل قر عووالعبوو ءلاةلهتووا  للعةقوواال لأسووا الجاالوواةلعةبوو للعخووا  تل وو لل شوورةل)

ل ب للألسا اللعجاالاةللعةالالقا ي للعتر صلعوه ل3اللعرال  لهتوريللإلجرلكلتللعتنص صل بيي لالاللعيقرةللعتر صلعوهلا ط 
  لالوريللعاتهلبأسا اللعخا  تلغيرللعةن الويالل ةر اًلل نلت ايخلاارلاي ل نلارهللع ءلاة ل5
ووهل وونللعخووا  تلغيوورللعةن الووويال وورةلهلووواةل6  ووهلسوونا لهعبوو ءلاةلباووالاجوورلكللعترلجاووال بوو ل لالجوو ءلعبوو ءلاةل رلجاووالأسووا اللعتوور صلعو

للألسا اله  ةللعتر صلعوهلتقاال لأسا الجاالاةلعبخا  تلغيرللعةن الويالهالقً لعبنة ئجللعةالتة صهلاعيي للع ءلاةلباالاجرلكللعترلجاا 
لعتنصو صل بييو لالوالل لالج ءلعبتر صلعوهلطبكلتااالهلأسا اللعخوا  تلغيورللعةن الوويالالوالأيلهاوتل ونللألهاو تلتراوً لع جورلكلت7

  4,3لعيقرلتل
  لالبةزمللعتر صلعهلبجاهلأسا اللعخا  تل اب  العبجتيع 8

 

( العالقة مع المستخدم النهائي 12مادة )  

 تداالوا الوة لالييو  لعو ءلاة،  ون  طيوً  ) قواللعتشوةر (ل اةتواة أو و ملهشورهطلتقواال للعخا وا النشور أل عوه  بو للعتور ص الجوكل12-1
ل.عه لعتر ص اره  ن لعتر صا لعخا  ت دةقاال  تةاب  العة عبتشةر ين لإلاش هلت

 لعنيو   تو ايخ  ون أشوير    وا  و ل اعو للعو ءلاة أو و ملهشورهطلتقواال للعخا والهيقوا ي   و هة الاا أل عه لعتر ص  ب  الجكل12-2
ل.عترلجاةهلهل ةت هي 

 :لأل  اللعة عيا بشأل ااش هلت  ب  أو  ملهشرهطلتقاال للعخا ا تشةته أل الجكل12-3
 لعش  ها  - أ

 لعتن ء  ت  تو يا -ي
 لعزب ئن   ا ا أاو م   لاع -ن
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 لعخا ا  ج هة -ه
 لعتو  اة  لعخا  ت ت الير -ه
لا ي كل قاللعتشةر لعبتوةخامللعني ئالهلعتر صلعه  اجرلكلت ل-ه
لسرياللعتاب   تللعخ صالب عتوةخامللعني ئا ل-ي
لشرهطلهطر لهالعللعي لتير لل-ء
 تاةلسري لل قاللعتشةر  لعداللأله  لعلل-م

( جودة الخدمة 13مادة )  

لالبةزمللعتر صلعهللاعةزلملدةر يكلأجيزةللعةشووايهلهت لبايوو لطرقووً لعتقوو اليسلجوو هةللعخا وواللعتاةتوواةل وونلييئوو تللعةقيوويسللعتاةوور لديوو لههعيوو ًللل13-1
ل(لهغيري  ETSI(لهييئاللعةقييسللألهاهبيال)ITU دهللاتد هللعاهعالع تص اتل)

الجكل ب للعتر صلعوهللعةقيوالبتاو اليرلجو هةللعخا والهضوت   تل ووة اللعخا واللعةوالتدواهي للعو ءلاةل ونلهاوتلآل ورلبت جوكلل13-2
لائدالتنظيتيالتصاالداع ل)لعتا اليرللعقي سيا( ل

لالج ءلعب ءلاةلالرضلغرل ال ب ل امللعةقيالب عتا اليرللعقي سيالباالا ط اللعتر صلعهلل طيَ  لل13-3
 

ر الحسابات وتقديم التقارير ( دفات 14مادة )  

لهال ترللعدو ب تل4-1

الدةياللعتر صلعوهلالال   لل تبهللعتاة هلهطو للل واةلسوري لليوالللعر صوالبجتيوعلهالو ترللعدوو ب تللعةوالالقو ملبإ والهي لل14-1-1
لهالقً لعتا اليرللعتد سراللعاهعيالهبديتلال  لل نللعويهلتداالال ش ط تللعتر صلعوهل نل  عي  

وهل بو ل  الواللعواال ترلهلعووج تللعتطب بوالبت جوكللعيقورةللعوو بقال ة ووالعبكشو لهلإلطو عل بييو ل ونلاروهلالرقالل14-1-2 لعتر صلعو
للع ءلاةلأهل نلتي ضهل نللألطرللإلهلايا ل

للعةق ايرللعت عيال14-2
(لأشوويرله عوو ل وو لل وواةل   ووينل6)القوو مللعتوور صلعوووهلل ةروو اًلل وونلتوو ايخللعنيوو  لدةزهيوواللعوو ءلاةلب عةقوو ايرللعت عيووالغيوورللعتااقووال ووهلسووةال

وه،ل تو لالقو ملدةقواال للعةقريورللعوون يللعتواا ل و لل واةل   وينل30) (لال  ً ل ونل ي الواللعربوعللعدو  الهلعرلبوعل ونللعووناللعت عيوالعبتور صلعو
 (لال  ً ل نلاارلالل نلارهل ااقاللعدو ب تلعااللعتر صلعوه،لهيشةتهللعةقريرل ب ل  لالبا:ل30)

  ياللعات  يا؛تقريرللعتيزلل-أ
لتقريرلدي لللعا ه؛ل-ي
 تقريرللتدبيهللعةكبيالعبخا  تللعتقا ال-ن
 تقريرللعةاالق تللعت عيا؛لهل-ه
 أيل اب   تلأ رالتطبري للع ءلاةلوورت لالبزملعةقيي للعةق ايرللعت عيا ل-ه
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للعةق ايرللعينيال14-3
(لال  ً ل ونل ي الوالابوعللعووناللعت عيوال30ة ايخللعني  له  لل اةل   ينل)(لشيرًلللعة عيالع12الق مللعتر صلعوه،لط لللالةرةلأا نال شرل)

ل لتللعصبا،لدةقاال لتق ايرلالنيالابعلسن يالتشةتهل ب للعتاب   تللعة عيا:ل
 ج هةللعخا ا؛ل-أ

للعخا  تللعتقا اله اهللعتوةخا ينللعني ئيينللعتوةيياالنل نل هل ا ا ل-ي
 تقاال للعةق ايرل14-4

للتاب   تلهلعةقو ايرللعتقا والعبو ءلاةلبت جوكلأو و مليوالللاتي ايوالب عباواللعاربيوالهي اوعل بييو لأوواللعتووئ عينللعتخو عينالجكلأللتك لللع
لعااللعتر صلعوهلهيقرلبأللتب للعتاب   تلأهللعةق ايرل   بالههايقال ب لوال ب للعتر صلعوه ل

 

( خدمات الدفع المسبق 15مادة)  

ل  تل ورقاللعاالعلأهل ا  تل ي ترةل)أهل بييت ل ا ( الج ءلعبتر صلعوهلتقاال ل ال15-1
لالبةزمللعتر صلعهلدةقاال لدي   تل قصباللعب ءلاةل نلبط ا تللعاالعللعتور للعةالالن يلطروي لالاللعو  ل،لهتوجيبي لعااللع ءلاةل ل15-2

%ل وونلايتووال30التةجوو هءلالجوو ءلعبوو ءلاةلطبووكلضووت   تل  عيووال وونللعتوور صلعووهل نووالتقاالتووهل ووا  تللعوواالعللعتووور لدنووورالل15-2
للعرط ا ت 

لالج ءلعب ءلاةلتوريهللعنت  الالالو للالشهللعتر صلعهلالالتقاال للعخا الطرقَ لاتي اياللعر صا ل3-ل15
ل

( الفوترة  16مادة)  

عواالعل ب للعتر صلعوهللسةخالمل ظ مللعي ترةللآلعيالب اسةا  البأالنهللعتت اس تللعا عتيوال بو لأللتكو لل رنيوال بو لأسو  للل16-1
للعت جه لهعب ءلاةلورياللإلط عل ب ل ين تل ش لئيال نللعي لتيرلعتق ا ةي لبأسا اللعخا  تللعتابنل ني  ل

الوو الرللعتوور صلعوووهلعبتوووةخامللعنيوو ئالعبخووا  تللعتيوو ترة،له عوو للعدوواللعووايلال وو لل عوو ل جوواالً لتقنيووً ،لجتيووعللعةي صوويهللعتةابقووالل16-2
لبي لتيرل 

 

( الرقابة 17مادة )  

وهللل1-ل17-1 عب ءلاةللعد لالالاجرلكلءي التلتيةيشل يال الأهل رلاروالأهللعكشو ل بو لأيل ونلأ ظتوالهووو ب تلأهل رو  اللعتور صلعو
لأهللعشر الا للتطبكللأل رل ع لألغرلضلالرضلشرهطللاتي ايالهأو  مللعق ل ينللعتر يا 

ت اسووالصوو وي تللعترلارووالأهللعكشوو لبت جووكليوواللاليوو ضللعوو ءيرلأيل وونللعتوو ظيينللعد وو  يينلأهل وو ظياللعوو ءلاةل طيووً لبتل17-2
 .17 نللعت هةلل1لاتي ايالهالقً لعبيقرةل
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( الخصوصية والسرية 18مادة )  

 لعةج ايوا هلألسورلا عبتاب  و ت هلعووريا لعخص صويا عنوت ل لعجيو هللع ء والهلعنورهايال ك الوا الروال بوأل عوه لعتور ص البةوزم ل18-1
 اق عوال اجورلكلت هتطريو  هضوع  و ل  ون ه عو  لعتر صوا لعخوا  ت القواملعوه شوخص أي  ون  تبوه سوي   الوا  بييو  الدصوه لعةوا

 .لعق   لل الةطبري  أو  م أالا هبترل  ة لعتاب   ت تب  هسريا  ص صيا  ب  عبتد الظا
 هال ي  د   ب  به لعخ صا هلعوريا لعخص صيا  ب  لعتد الظا اجرلكلت بشأل ك اليا دري   ت الدةيا بأل عه لعتر ص البةزم لل18-2

  طبري (   نا (لعةدق ل نل ع  عب ءلاة
 

 لعةا ه أه لعترلارا أه لعةخزين أه  ب للعةوجيه ا هًال ال  لل جي ء أي ب سةخالم لعوت م أه لسةخالم عه لعتر ص  ب  الدظر 18-3
ل.لعشأل يال ا   ً  لالا لعتقراة ع جرلكلت هالًق  اا لعت  عت ت الا

( التناءل عن الحقوق 19مادة )  

ووهللعةنوو ءلل وونلأيل وونلوق اووهلبت جريوو لأهللعةصوور لالييوو لعصوو عحلأيلشووخصلاالباووالللعر صووا19-1 شخصوويالالالجوو ءلعبتوور صلعو
ووهلبقرلايوو ل وو لل   ووينل) (لال  ووً ل وونللسووة ملطبووكل30لعدصوو لل بوو للعت لالقوواللعخطيوواللعتووورقالعبوو ءلاةل,لهتخطوورللعوو ءلاةللعتوور صلعو

للعت لالقال نللعتر صلعوه 
وهلبقرلايو ل هلتايرلالاللعدصاللل2-19ل عتويطرةلالوة جكللعدص لل ب ل  لالقاللع ءلاةللعخطيالهلعتوورقا،لهتخطورللعو ءلاةللعتور صلعو

ل(لال  ً ل نللسة  ي لطبكللعتر صلعوه 30الاليالللعشألل  لل   ينل)
ل نللع ءلاة للاالبااللعدص لل ب للعت لالقاللعخطيالهلعتورقاه جلشر ةهل علأيل نلشر  تللاتص اتللالالج ءلعبتر صلعهل19-3

( تعديل وإلغال وإنهال الرخصة20مادة )  

 الج ءلتااالهليالللعر صالالالأيلهاتلبأيل نللعطر للعة عيا:لل20-1
  لبت جكللتي  ل طالدينللع ءلاةلهلعتر صلعوه؛ل1
قو ل ينللعتاتو للديو ،ل للاجرلكللعةااالهل نلارهللع ءلاةلا للاأتلألل ع للعةااالهلضرهايلعجاوهلشورهطللتي ايواللعر صوال ة لالقوال وعللع2

أهل ووعللعشوورهطللعتيرهضووالبشووألل  الوواللعوور صللعصوو هاةلعةقوواال ل ووا  تللاتصوو اتلعنووت لللعتن الووواللعا هعووال،لأهلاعوو للعدوواللعووايل
 اليرضللعةط اللعةقنالهلعةكن ع جا،ل ب لأللتك لللع ءلاةلاالتش هاتل عللعتر صلعوهلارهللتخ  للعقرلالدةااالهللعر صالبتاةل  اليا ل

 ل:ا تلهبأيل نللعطر للعترينالأه  لالج ءلعب ءلاةلاعا كللعر صالأهلتابي للعاتهلدي لالالأيلهاتل نللألهلل20-2
ال  وً لل30 لالالو للها عل خ عيالجويتالل)هلعةالع لالق للعتر صلعوهلبإص وي لباواللسوة  هلأ ورًلل طيوً لدواع ل ونللعو ءلاةل و لل1

ل نلت ايخل نللسة  هللأل ر( 
تر صلعوهلأهله  عهلالالاجرلكلتلتصييالأهللإلال  لأهلأيلاجرلكل ت  هلأهلالالو للادرل هلتنو ءًال   وً لعتصوبدال لالالو للوهللع2

للعالئنين 
ل( 1(للعرنا)6ا للالشهللعتر صلعهلبإط  ل رهضهللعةج ايالهتقاال ل ا  تهلعبجتي ال  لللعتاةللعتداهةلالاللعت هةل)ل-3
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 2لعرنال 4عبت هةل هالًق  تجاالال الة  ع  ا ل ه ع   اته ب  ةي ك تبق ئًي  لعةر يص النةيال20-3
 

( القوة القاهرة 21مادة )  

لالالاةررلأيل نللعيريقينل قصرَللالاللع ال كلب عةزل  تهلالاليالللاتي ايالا لل  لللعد ئهلههلل ع ل  تجل نلظر لا ير ل21-1
 وونللعةزل  تووهللعوو لاهةلالوواليووالللاتي ايووالالابوو للعيريوو للا للتوووركلظوور لاوو يرلالووالتووأ يرلأهل نووعلأووواللعيووريقينل وونللع الوو كلبووأيل21-2

للعتةنراللاسةترلالدةنيياللعةزل  تهللأل راللع لاهةلالاليالللاتي ايا 
ا للتوووركلظوور لاوو يرلالووالتووأ يرلأهل نووعلأووواللعيووريقينل وونللع الوو كلبووأيل وونللعةزل  تووهللعوو لاهةلالوواليووالللاتي ايووا,لالابوو للعيريوو لل21-3

 ي للآل رل طيَ لداع ل  للأسر عل نلت ايخلتأ رللداع للعظر  للعتةنرالأللالربغللعيرل
 

( تسوية المناءعات 22مادة )  

لتخنعليالللاتي ايالعبق ل ينلهلعةشريا تللعتر يالالالالبوطينلهتيورلبت جري  ل22-1
للعقن ئياللعتخةصا  هل   لالنشألدينللعطرالينلو للتطري لأهلتيويرليالللاتي اياللهللوالدن هي لالد للاع للعجي تلل22-2

 

( اإلخطارات 23مادة )  

 لعانو لل  بو  لع صو ل بابو  لعتصود ي لعتووجه ب عرريوا هترسوه   ة بوا عوه هلعتور ص لعو ءلاة دوين لعتةر هعوا لإل طو الت جتيوع تك لل 
 : نيت  عكه لعة عا

ل:لع ءلاة اع  أاسبت ا ل -أ
ل674ص يلل–الملهللالل–هءلاةللاتص اتلهتكن ع جي للعتاب   تل

لعه: لعتر ص اع  أاسبت ا ل - ي
للس للعشر ا:

 صناه للعرريا:       ن ل ي :

 ل
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( أحكام عامة 24مادة )  

 ت لصي غاليالللاتي ايالب عبااللعاربيالهتوةاتهلتب للعباالعجتيعللعا ال تللعتةابقالدةيويرل  لهلهشرهطليالللاتي ايا ل24-1
 يل ب لا    الالدهل دهلأيل نيت  تاةررليالللاتي ايال بز العبطرالينلهألل24-2
لتاةررلأيل  و لعيالللاتي ايالجزكَللالالةجزأل ني  ل24-3
ل الراألسري لليالللاتي ايال نلت ايخلللللل/للللل/للللللللللللللللللللللهعا الالللللل/للللل/لللللللللللللل24-4

 

لأدر تليالللاتي ايالدينللعطرالينلهت للعة ايعل بيي ل نلاره:
ل

 :ركةــــش           ارة االتصاالت وتكنولوجيا المعسومات وء 

 وءير االتصاالت وتكنولوجيا  المعسومات                                 المفوض بالتوقيع
 /السيد                                                                               

 

 
 

 

 

 

 


