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 اتفاقية منح رخصة 

  (BSA)خدمة النفاذ لخدمات النطاق العريض

واألنظمة الصادرة بموجبه أصدر مجلس الوزراء القرار رقم  1996لسنة  3استنادا ألحكام قانون االتصاالت رقم 
والخاص بفتح سوق االتصاالت للمنافسة وتقديم خدمات جديدة في قطاع االتصاالت  2007/م.و/س.ف لسنة 04/28/12

        وعليه فقد اتفق الفريقان المذكوران أدناه على ما يلي:
    

 فريق أول: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 فريق ثاني: 

 ( تعريفات1مادة )

ف ذلا.  تكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه االتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منهاا فاي هاذا البنا  ماا لاا سا ق الىايا   لا   اا
وتكاااون للعباااارات المعمفاااة المىاااتا مة فاااي هاااذه االتفاقياااة والتاااي لاااا سااامد تعمةاااا لهاااا فيهاااا ذات المعااااني الما  اااة لهاااا فاااي قاااانون 

 االت االت 

  دولة فلىطين"  الدولة"

 " وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات وأي من  لفائها القانونيين المفوضين  الوزارة"

 الت وتكنولوجيا المعلومات وأي من  لفائه القانونيين المفوضين  " وزةم االت االوزير"

 أو أي قانون آ م ستا سنه في فلىطين بشأن تنظيا قطاع االت االت  1996لعام  3" قانون االت االت رقا  قانون االتصاالت" 

 (ال ولة"هي "فلىطين" )جميع المناطق التي تتبع منطقة الرخصة"

 ل  ر  ة من الوزارة تاوله تق يا  ا مات االت ااالت واماتا  و تمكياش وتشاإيل و دارة شاب ات "كل شاص حاصل المرخص لهم"
 ات االت في فلىطين 

 " التارةخ الذي يقوم فيه المم ص لاه بإطا  العموض التجارةة الااصة با ماته تاريخ التشغيل"

ىاامام قتقاا يا  اا مات أو  إنشاااء وتشااإيل شااب ات ات اااالت " اإلذن الممنااوم ماان وزارة االت اااالت وتكنولوجيااا المعلومااات للالرخصةةة"
  امة في فلىطين 
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 " الشاص أو الجهة المق مة لا مة االت االت ألي جهة وبأي وسيلة وفقًا للم  ة الممنوحة من الوزارة مزود خدمة االتصاالت"

البياناات أو العاماات أو المماوز أو ال اور " هي تفمةغ أو نقل أو استقباق أو إشاعاع أو إرسااق أو قال ال اوت أو خدمة االتصاالت"
  ن طمةق شب ة االت االت ألي جهة وبأي وسيلة كانت باستثناء البل اإلذا ي والتلفزةوني 

" أي سااال. أو رادساااو أو وسااايلة ب ااامةة أو كهمومإناطيىاااية الموجاااودة كنظاااام أو مجمو اااة أنظماااة قاااادرة  لااا  إجاااماء شةةةبكة اتصةةةاالت"
 مإناطيىية موجهة أو غيم موجهة ات االت قواسطة طاقة كهمو 

منظوماااة ات ااااالت أو مجمو اااة مااان منظوماااات االت ااااالت التاااي تعااامض  ااا مات ات ااااالت  اماااة "شةةةبكة االتصةةةاالت العامةةةة "    
 للمشتمكين طبقا أح ام قانون االت االت 

 " ماالفة جىيمة ألي من الن وص الجوهمةة في هذه االتفاقية  مخالفة جسيمة"

الاامبا المااادي والمنطقااي لشااب ة االت اااالت العامااة ألحاا  الماام ص لهااا مااع شااب ة االت اااالت العامااة لماام ص لهااا " الةةر ا البينةةي"
 آ مةن 

" التعليماات التاي ت ا رها الاوزارة وفقاًا للقاوانين و األح اام المم ياة لتد سا  الدا  األدنا  مان المتطلباات التاي ستوجاش دليل الر ا البيني"
 قها  ل  جميع المم ص لها التقي  

 " توفيم   مات االت االت قين فلىطين وال وق واألقاليا الواقعة  ارجها، والع س صديح خدمات االتصاالت الدولية"

 " االتداد ال ولي لات االت ITUهيئة "

 %( ماان أسااها الت ااوةت فااي50" الملكيااة أو الىاايطمة )المباشاامة أو غياام المباشاامة(  لاا  أكثاام ماان  مىااين بالمائااة )حصةةة مسةةيطرة"
 رأسماق المم ص له في الجمعية العمومية 

 " المىتفي  من   مات المم ص لاه المستخدم النهائي"
اه بمااا فاي ذلاا.  لا  ساابيل المثااق ال الد اام الدمةاق أو العواصاا  أو القةوة القةةاهرة" " أي حا   يااامن  ان نطااا  سايطمة الماام ص لا

و البااام  أو الدااامإل أو اإلضاااماإل أو العملياااات العىااا مةة أو أ مااااق الاازالزق أو الفيناااانات أو غيمهاااا مااان الكاااوار  الطبيعياااة األ اام  أ
 الشإش 

 " هو تارةخ ص ور الم  ة من الوزارة تاريخ النفاذ"
هو نموذن يم ن مزود   مات االنتمنت من النفاذ للشب ة الفقارةة لشمكات  "(BSA)نموذج النفاذ لخدمات النطاق العريض "

     ADSLا   ماته للمىتا م النهائي  ن طمةق النفاذ لاطوط ( لتق يMPLS  IP/االت االت المم  ة )
 

 ( نطاق الرخصة 2مادة )

وفق  ADSLياوق المم ص له بموجش هذه االتفاقية من تزوة    مات االنتمنت للمىتا م النهائي  ن طمةق   طوط النفاذ  2-1
   ال ولةالنموذن المعتم  من الوزارة وذل. في المناطق التي تقع تدت والية 
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يجاااوز للمااام ص لاااه تقااا يا   ماتااااه للمشاااتم  النهاااائي  ااان طمةااااق الااامبا البيناااي ألجهزتاااه ماااان  ااااق البنياااة التدتياااة لشااااب ات  2-2
 االت االت العامة المم  ة من الوزارة أو استا ام ممافق الشب ة للمم ص لها اآل مةن طبقَا لتعليمات المبا البيني 

 من شمكات النطا  العمةض المم  ة من الوزارة وشمكة االت االت الفلىطينية يجوز للمم ص له الد وق  ل  االنتمنت  2-3

 ال يدق للمم ص امتا  قوابه دولية للنفاذ لشب ة االنتمنت العالمية  2-4

 ال يجوز للمم ص له بموجش هذا االتفاقية أن يق م الا مات ال وتية إال بموجش ر  ة منف لة   2-5

ات منافة من  اق   مة تزوة  االنتمنت المم  ة بع  ا ذ موافقة الوزارة المىبقة  ل  ذل.  يجوز للمم ص له تق يا   م 2-6
 ودفع  وائ  التم يص إذا كانت الا مات المق مة مدل تم يص من الوزارة  

 ( شروط الرخصة 3مادة )

  ذات العاقاة واألنظماة واللاوائح والقاوانين والتشامةعات األ ام  1996لىانة  3سلتزم المم ص لاه بأح اام قاانون االت ااالت رقاا  3-1
 التي ت  رها الوزارة من وقت آل م لتنظيا قطاع االت االت وأي قانون ج س  ق  ي  ر لتنظيا هذا القطاع 

 إال قتم يص مىبق من الوزارة  2سلتزم المم ص له   م تق يا أي   مات ات االت غيم الا مات المد دة له في المادة رقا  3-2
ك  المم ص له من أن األجهزة المىتا مة في تق يا الا ماة ال تىابش أي أضامار أو تا ا ات ماع شاب ات وأنظماة يجش أن ستأ 3-3

 المشإلين اآل مةن الممتبا معها قينيَا 
 يجش أن تكون األجهزة المىتا مة في تق يا   ماته مطابقة للمواصفات والمقاسيس العالمية المعتم ة من قبل الوزارة  3-4
  المم ص له الد وق  ل  موافقة الوزارة قبل أي تإييم أو أضافه أي شاص أو مؤسىه أو شمكه  في ملكية يجش  ل 3-5

   الشمكة المم  ة

إس اع نىاة من أي اتفاقيات يعق ها مع المم ص لها اآل مةن ل   الوزارة و ذا لا تعتمض الوزارة  ل     يجش  ل  المم ص له 3-6
 تبم نافذة االتفاقية  اق أسبو ين فإنها تع

 يجش آن تكون جميع م ونات الشب ة و دارة األنظمة والفوتمة في مناطق الوالية الفلىطينية  3-7

 ( سريان الرخصة4مادة )

 تمنح الوزارة الفمةق الثاني  ر  ة تشإيل للا مة لم ة  سنة واح ة من تارةخ النفاذ وفقا لهذه االتفاقية   4-1
نة أ اام  وفقااَا ألح ااام قااانون االت اااالت واألنظمااة المعمااوق قهااا فااي الااوزارة الم  ااة إذا تقاا م للااوزارة تج ساا  الم  ااة لماا ة ساا  4-2

 المم ص له بطلش ذل. بشمط:
  م ارتكاإل المم ص لاه أي ماالفة جىيمة لشموط االتفاقية أو أح اام القاوانين المم ياة  ااق الما ة األصالية للم  اة )والتاي  -أ

 سومًا من تارةخ من استامه األمم(  30استامه أممًا  طيًا قذل. من الوزارة  اق  لا يقا المم ص لاه بإصاحها بع 
 التزام المم ص لاه بأداء  وائ  تج س  الم  ة المد دة من قبل الوزارة   -إل

 



 

 

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

 ( عوائد الرخصة5مادة )

اإل الااوزارة  اان كاماال ماا ة التاام يص ساا فع الماام ص لااه  ناا  توقيااع االتفاقيااة دفعااة ماليااة قيمتهااا نانااة أالف دسنااار أردنااي لدىاا  5-1
  1-4والمد دة بىنة واح ة حىش البن  

% من إجمالي  وائ ه الىنوةة ما وما منهاا تىاوةات الامبا البيناي وقيماة أي مشاتمةات مان شامكات 7س فع المم ص له نىبة  5-2
لشامكات بماا ينامن  ا م ازدوان العوائا  ات االت تا فع نفاس النىابة للاوزارة  لا  أن تكاون هاذه المباالغ مشامولة ضامن إسامادات تلا. ا

 المالية المقمرة 
  :( مىتدقة للوزارة2-5تكون العوائ  المذكورة في البن  ) 5-3
 من انتهاء الىنة المالية والتي تب أ من تارةخ النفاذ  نانين سوم  اق - أ
% سانوةَا  لا  12ىااإل غماماة تاأ يم قنىابة المىتدقة في الوقت المدا د فإناه سايتا احت العوائ إذا فشل المم ص له في دفع  -إل

 المبالغ المتأ مة 
 للوزارة الدق في تع سل  وائ  التم يص   5-4

 

 ( التزامات التشغيل والتغطية6مادة )

 سلتزم المم ص لاه بإطا  العموض التجارةة الااصة بالا مات  اق نانة أشهم من تارةخ النفاذ   6-1
  يا الا مات المم  ة في كامل منطقة التم يص المد دة في الم  ة يجش أن سلتزم المم ص له قتق 6-2
 موافقة ق ون  وذل. المعتاد، العمل سيم  اق  مً ا منها جزء أو أي الا مات المم  ة تعليق أو قوق  له للمم ص يجوز ال 6-3

 ذل. المتنمرةن من األشااص إ طارب يقوم أن وبشمط مبممجة   مة وق   طة  ل  الموافقة في ذل. الوزارة بما من مىبقة  طية
 .معقوق قوقت التعليق أو الوق  تنفيذ ق ء قبل اإلجماء
 تد دها الوزارة م ة ألق م فقا ولكن مىبق، إ طار منها ق ون  جزء الا مات المم  ة أو وق  أو تعليق له للمم ص يجوز  6-4
 :الدالة في الظموف تل. في
 أ م   جهة مات ة أو تنظيمية جهة أو مد مة قبل من ا مةال وق  أو قتعليق أمم قها ي  ر التي - أ
 أو لألشاااص إصاابة أو أو ضامر وشاي. لاطام التعامض دون  الديلولاة أجال من ذل.  مل النموري  من فيها ي ون  التي - إل

  .لات االت شب ة أية أو سامة أمن ذل. في بما الممتلكات
% من رأس ماق الشمكة المىجل أو  شمة 3داء  ن  توقيع الم  ة بقيمة يق م للوزارة ضمانة حىن األ يجش  ل  المم ص له 6-3

$( أسهما اكبم وبد  اق   ال ستجاوز  مىة و شمون ال  دوالر اممة ي وفق النموذن الممفق  10000آالف دوالر أممة ي )
 (  1بالملدق رقا)

   المم ص لاه أو في الداالت التالية: ضمانة حىن األداء لى اد كافة الإمامات المتمتبة  ليجوز للوزارة فمض   6-4

من هذه المادة باإلضافة إل  العقوبة المن وص  ليها في   1  م إطا  الا مات التجارةة في المو   المد د طبقا للفقمة  -أ
 من هذه الم  ة   3-2-19المادة 
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من تارةخ التوقيع  ل    الفشل في التإطية وتق يا الا مات في جميع المدافظات مدل التم يص  اق ستة شهور -إل
 من هذه المادة  2الم  ة طبقا للفقمة 

من المادة رقا   3  م االلتزام بأي من  ناصم جودة الا مة المد دة من الوزارة وذل. بع  إنذار المم ص له طبقًا للفقمة  -ج
12   

 ( الممارسات غير التنافسية7مادة )

 ت غيم التنافىية، بما في ذل.: ال يجوز للمم ص لاه االشتما  في أي من الممارسا -7-1
( أو أكثام مان المام ص لهاا تاؤدي بشا ل مباشام أو غيام مباشام إلا  تد سا  أساعار أو شاموط أو 2أي اتفاقات قاين انناين ) 7-1-1

 أح ام   مات االت االت في فلىطين 

 الىلو  المنلل والماادع   7-1-2

 ن شأنها أن تؤدي إل  تقاسا أسوا  االت االت قينها ( أو أكثم من المم ص لها م2أي اتفاقات قين اننين )  7-1-3

 الت مفات التي تنع قيودًا  ل  األشااص أو الهيئات )أو كلها مجتمعين( المم ن التعامل معها في سو  االت االت   7-1-4
 أي  مليات دمج لشمكات االت االت والتي ق  تؤدي إل  احتكار الىو   7-1-5
 التنافىية أ م  تد دها الوزارة وفق القوانين واألنظمة والتشمةعات   أي ت مفات أو ممارسات غيم 7-2
 يجوز للوزارة وق  أي حمات أو  موض تجارةة إذا رأت أنها تمنع أو تنم بالمنافىة  7-3

  ( حظر التفضيل والتمييز غير المبرر8مادة )

 أو بالتعمفات ستعلق فيما ذل. أكان  سواء قةبطمة العمل له المم ص  ل  يجش المم  ة، الا مات   مض أو تق يا  ن   8-1
 غيم تمييًزا تمارس أو مبمر غيم تفنيل أي تب ي ال األ م   المطبقة أو األح ام الشموط أو التافينات  طا تطبيق أو األجور
 .المشتمكين والتفنيل قين التمييز ذل. في بما وص ، بأي أو فئة أي من معينين أشااص أو معين أي شاص ض  مبمر

ق  له  المم ص يعتبم 8-2  ق رجة باالندياز أ م ،  أمور قين قام، من إذا مبمر غيم تمييًزا مارس أو مبمر غيم  تفنيا أظهم ٌ 
 .له مؤازرة أو تابعة تمارسه أشااص أو هو يمارسه تجاري   مل  إل  ملموسة

 ( الر ا البيني9مادة )

 الوزارة  رهات   قتعليمات المبا البيني التي بالتقي  له المم ص سلتزم
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 ( تسعير الخدمات10مادة )

 ستا تد س  أسعار   مات االت االت وفقًا للمبادئ التالية:
  ت  ر الوزارة بالتشاور مع المم ص لاه و بع  إجماء استشارة  امة قائمة بالا مات التنافىية، وةجوز تع سل تل. القائمة من وقت 1

 ا اآل مةن آل م مع مما اة استشارة باقي المم ص له
  ستا تد س  أسعار الا مات التنافىية التي تعمض  ل  المىتا م النهائي باال تماد  ل  قو  الىو  حيل ال تانع تل. األسعار 2

 لموافقة الوزارة 
ألسعار أو    ل  المم ص له تق يا أسعاره، مع كافة تع ساتها،  ن الا مات غيم التنافىية للوزارة للموافقة وذل. قبل تطبيق تل. ا3

( سوماًا مان 30( سومًا  وتاطم الوزارة المم ص لاه كتابًة بقمارها بالموافقة أو الامفض  ااق ناناين )30نشمها بما ال يقل  ن نانين )
اه موافقاًا  ليهاا استام األسعار  فإذا لا تتاذ  الوزارة أي إجماء  اق األيام الثانين المذكورة ا تبامت األساعار المق ماة مان المام ص لا

 من قبل الوزارة 
اه قتعا سل تلا. 4   إذا رفنت الاوزارة األساعار فيجاش  ليهاا أن تباين فاي إ طاار الامفض أساباإل الامفض بماا ي فاي لتم اين المام ص لا

( أيااام ماان تااارةخ اسااتام 10قبولااة للااوزارة وتاا  وه لتقاا يا أسااعار ج ساا ة لتلاا. الااا مات  اااق  شاامة )األسااعار بالطمةقااة التااي تجعلهااا م
  ل  األسعار الج س ة التي يق مها المم ص لاه  3المم ص لاه إ طار المفض  وتىمي اإلجماءات المن وص  ليها في الفقمة 

 رةخ إقمارها من قبل الوزارة    يىمي العمل بأسعار الا مات غيم التنافىية ا تبارًا من تا5
ااه  اان الااا مات غياام التنافىااية ماامة واحاا ة كاال ساانة  وللااوزارة بعاا  إجااماء المماجعااة  لاا  6   يجااوز للااوزارة مماجعااة أسااعار الماام ص لا

 المماجعة  األسعار د وة المم ص لاه تق يا أسعار ج س ة للا مات غيم التنافىية وفقًا للنتائج التي تتوصل إليها الوزارة بع  إجماء
  يجوز للمم ص لاه طلش تع سل أسعار الاا مات غيام التنافىاية فاي أي وقات مان األوقاات تبعاًا لاجاماءات المن اوص  ليهاا فاي 7

  4,3الفقمات 
   سلتزم المم ص له بجعل أسعار الا مات معلومة للجميع 8
 

 ( العالقة مع المستخدم النهائي11مادة )

ا ) قا  المشاتم ( معتما ة أح اام وشاموط تقا يا الا ماة مسنشا  أن لاه  لا  المام ص يجاش 11-1  تد سا  ساتا فيهاا الاوزارة، مان  طياً
 .له المم ص قبل من المم  ة الا مات قتق يا تتعلق التي للمشتمكين اإلرشادات

 النفااذ ةختاار  مان أشاهم ناناة  ااق إلا  الاوزارة أح اام وشاموط تقا يا الا ماة وةقا مها مىودة يع  أن له المم ص  ل  يجش 11-2
 .لمماجعته وا تمادها

 :األمور التالية بشأن إرشادات  ل  أح ام وشموط تق يا الا مة تشتمل أن يجش 11-3
 الش او   - أ
 المناز ات  تىوةة -إل
 الزبائن    مة أقىام مواقع -ن
 الا مة  جودة -د
 المىا  ة  الا مات توفيم -ه
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 ئي والمم ص له إنهاء  ق  المشتم  للمىتا م النها إجماءات  -و
 سمةة المعلومات الااصة بالمىتا م النهائي  -ي
 شموط وطم  دفع الفواتيم   -ز
 الد  األدن  لم ة سمةان  ق  المشتم    -م
  

 ( جودة الخدمة12مادة )

التقييس المعتمف سلتزم المم ص له االلتزام قتمكيش أجهزة التشإيل وتوابعها طبقًا لمقاسيس جودة الا مة المعتم ة من هيئات   12-1
 ( وغيمها ETSI( وهيئة التقييس األوروبية )ITUقها دوليًا مثل االتداد ال ولي لات االت )

يجش  ل  المم ص لاه التقيا  بمعااسيم جاودة الا ماة وضامانات مىاتو  الا ماة التاي تدا دها الاوزارة مان وقات آل ام بموجاش  12-2
 الئدة تنظيمية ت  ر قذل. )المعاسيم القياسية(  

 يجوز للوزارة تىيل ضمانة حىن األداء  ل    م التقيي  بالمعاسيم القياسية بع  إ طار المم ص له  طيَا  12-3
 يجش  ل  المم ص له تم ين الوزارة من النفاذ ألجهزته للتأك  من االلتزام بمعاسيم جودة الا مة المقمرة   12-4

 

 ( دفاتر الحسابات وتقديم التقارير13مادة )

 تم الدىاباتدفا 13-1
يدتفظ المم ص لاه في م ان  مله المعتاد وطاواق ما ة سامةان هاذه الم  اة بجمياع دفااتم الدىاابات التاي يقاوم بإ ا ادها  13-1-1

 وفقًا لمعاسيم المداسبة ال ولية وبديل ي ون من الىهل تد س  نشاطات المم ص لاه من  الها 
اه  لا  كافاة الا فاتم والىاجا 13-1-2 ت المطلوباة بموجاش الفقامة الىاابقة متاحاة للكشا  واإلطااع  ليهاا مان قبال سبقي المم ص لا

 الوزارة أو من تفوضه من األطم اإلدارةة  
 التقارةم المالية 13-2

( أشااهم وذلاا.  اااق ماا ة نانااين 6يقااوم الماام ص لاااه ا تبااارًا ماان تااارةخ النفاااذ قتزوةاا  الااوزارة بالتقااارةم الماليااة غياام الم ققااة كاال سااتة )
اه، كماا يقاوم قتقا يا التقمةام الىانوي الما قق  ااق ما ة ناناين  (30) سومًا مان نهاياة المباع الثااني والماباع مان الىانة المالياة للمام ص لا
 ( سومًا من إقماره من قبل م ققي الدىابات ل   المم ص لاه، وةشتمل التقمةم  ل  ما سلي: 30)
 تقمةم الميزانية العمومية؛ -أ
 تقمةم قيان ال  ل؛ -إل
 تقمةم  تدليل التكلفة للا مات المق مة -ن
 تقمةم الت فقات المالية؛ و -د
 أي معلومات أ م  تطلبها الوزارة حىبما سلزم لتقييا التقارةم المالية  -ه
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 التقارةم الفنية 13-3
سومًا مان نهاياة رباع الىانة المالياة ( 30( شهمًا التالية لتارةخ النفاذ و اق م ة نانين )12يقوم المم ص لاه، طواق فتمة االنني  شم )

 ذات ال لة، قتق يا تقارةم فنية ربع سنوةة تشتمل  ل  المعلومات التالية: 
 جودة الا مة؛ -أ
 الا مات المق مة و  د المىتا مين النهائيين المىتفي سن من كل   مة  -إل
 تق يا التقارةم 13-4

  موجاش أح اام هاذه االتفاقياة باللإاة العمبياة وةوقاع  ليهاا أحا  المىائولين المااولينيجش أن تكون المعلومات والتقاارةم المق ماة للاوزارة ب
 ل   المم ص لاه وةقم بأن تل. المعلومات أو التقارةم كاملة ودقيقة  ل  ح   لا المم ص لاه  

 

 ( خدمات الدفع المسبق14مادة)

 كليهما معاً(  يجوز للمم ص لاه تق يا   مات مىبقة ال فع أو   مات مفوتمة )أو 14-1
سلتزم المم ص له قتق يا قيانات مق لة  للوزارة  ن بطاقات ال فع المىبق التي سنوي طمحها في الىو  ، وتىجيلها ل     14-2

 الوزارة  

% ماان قيماااة 30يدااق للااوزارة طلااش ضاامانات ماليااة ماان الماام ص لااه  ناا  تق يمااه  اا مات الاا فع المىاابق قنىاابة ال تتجاااوز  14-2
 البطاقات 

 يدق للوزارة تىبيل النمانة في حاق فشل المم ص له في تق يا الا مة طبقَا التفاقية الم  ة  3- 14
 

 ( الفوترة 15مادة)

 ل  المم ص لاه استا ام نظام الفوتمة اآللية باالستعانة بأفنل الممارسات العالمياة  لا  أن تكاون مبنياة  لا  أسااس الا فع  15-1
 ل   ينات  شوائية من الفواتيم لمقارنتها بأسعار الا مات المعلن  نها  المؤجل  وللوزارة حمةة اإلطاع  

اه للمىاتا م النهاائي للاا مات المفاوتمة، و لا  الدا  الاذي ي اون ذلا. مجا يًا تقنياًا، جمياع التفاصايل الازماة و  15-2 سوفم المام ص لا
 المتعلقة بفواتيمه 

 

 ( الرقابة16مادة )

اه  أو للوزارة الدق في إجماء زةار  16-1 ات تفتاي  ميا اني أو مماقباة أو الكشا   لا  أي مان أنظماة وحىاابات أو مبااني المام ص لا
 الشب ة إذا تطلش األمم ذل. ألغماض فمض شموط االتفاقية وأح ام القوانين المم ية 

شاا  بموجااش هااذه يفااوض الااوزةم أي ماان المااوظفين الد ااوميين أو مااوظفي الااوزارة  طيااًا بممارسااة صاااحيات المماقبااة أو الك 16-2
  16من المادة  1االتفاقية وفقًا للفقمة 
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 ( الخصوصية والسرية17مادة )

 التجارةاة واألسامار للمعلوماات والىامةة الا وصاية لنامان الجهاود الازماة والنامورةة  كافاة سباذق باأن لاه المام ص سلتازم  17-1
معقولاة  إجاماءات وتطبياق وضاع  ااق مان وذلا. ةالمم  ا  الاا مات يقا م لاه شااص أي مان  ملاه سايا  فاي  ليهاا يد ال التاي

 .القانون  ستطلبها أح ام أية وبمما اة المعلومات تل. وسمةة   وصية  ل  للمدافظة
 ي فل ندو  ل  به الااصة والىمةة الا وصية  ل  المدافظة إجماءات بشأن كافية قبيانات يدتفظ بأن له المم ص سلتزم   17-2
  طلبها(   ن  (التدقق من ذل. للوزارة
 الت  ل أو المماقبة أو التازةن أو  ل  التىجيل قادًرا ي ون  جهاز أي باستا ام الىمام أو استا ام له المم ص  ل  يدظم 17-3
 .الشأن هذا قانوًنا في المقمرة لاجماءات وفًقا إال الم المات في
لم ة  ام وتق يمها للجهات الماولة قانونيًا  ن    ((log fileيجش  ل  المم ص له االحتفاظ بالمعلومات وبيانات المشتمكين  17-4

 الطلش 

 ( التنازل عن الحقوق 18مادة )

ااه التنااازق  اان أي ماان حقوقااه بموجبهااا أو الت اامف فيهااا ل ااالح أي شاااص إال بعاا  18-1 الم  ااة شا ااية ال يجااوز للماام ص لا
ا ( سومااًا ماان اسااتام طلااش 30ه بقمارهااا  اااق نانااين )الد ااوق  لاا  الموافقااة الاطيااة المىاابقة للااوزارة , وتاطاام الااوزارة الماام ص لاا

 الموافقة من المم ص لاه 
اه بقمارهاا  18-2  كل تإيم في الد ة المىيطمة يىتوجش الد وق  ل  موافقة الوزارة الاطية والمىابقة، وتاطام الاوزارة المام ص لا

 ( سومًا من استامها طلش المم ص لاه 30في هذا الشأن  اق نانين )
إال بع  الد وق  ل  الموافقة الاطية والمىبقة من  دمج شمكته مع أي من شمكات االت االت   يجوز للمم ص لهال 18-3

 الوزارة  

 ( تعديل وإلغاء وإنهاء الرخصة19مادة )

 يجوز تع سل هذه الم  ة في أي وقت بأي من الطم  التالية:  19-1
   بموجش اتفا   طي قين الوزارة والمم ص لاه؛ 1
جماء التع سل من قبل الوزارة إذا رأت أن ذل. التع سل ضموري لجعال شاموط اتفاقياة الم  اة متوافقاة ماع القاوانين المعماوق قهاا،    إ2

أو مااع الشااموط المفموضااة بشااأن كافااة الاام ص ال ااادرة لتقاا يا  اا مات االت اااالت لناامان المنافىااة العادلااة ، أو إلاا  الداا  الااذي 
 ،  ل  أن تكون الوزارة ق  تشاورت مع المم ص لاه قبل اتااذ القمار قتع سل الم  ة بم ة كافية  يفمض التطور التقني والتكنولوجي

 يجوز للوزارة إلإاء الم  ة أو تعليق العمل قها في أي وقت من األوقات وبأي من الطم  المبينة أدناه   19-2
اه بإصااحها بعا 1 سوماًا  30اساتامه أمامًا  طياًا قاذل. مان الاوزارة  ااق    في حاق وقوع ماالفة جىيمة )والتي لاا يقاا المام ص لا

 من تارةخ من استامه األمم( 
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  في حاق حل المم ص لاه أو د وله في إجماءات ت فية أو اإلفاس أو أي إجماء ممانل أو في حاق إقمامه تناازاًل  اماًا لم الدة 2
 ال ائنين 

 (  1( البن )6  ماته للجمهور  اق الم ة المد دة في المادة )  إذا فشل المم ص له بإطا   موضه التجارةة وتق يا -3

  2البن   4للمادة  وفًقا تج س ه ستا لا إذا وذل. م ته بانتهاء تلقائًيا التم يص سنتهي 19-3
 

 ( القوة القاهرة20مادة )

 دائل دون ذل. ناتج  ن ظمف قاهم ال يعتبم أي من الفمةقين مق مَا في الوفاء بالتزاماته في هذه االتفاقية إذا كان ال 20-1
إذا تىاابش ظاامف قاااهم فااي تااأ يم أو منااع أحاا  الفاامةقين ماان الوفاااء بااأي ماان التزاماتااه الااواردة فااي هااذه االتفاقيااة فعلاا  الفمةااق  20-2

 المتنمر االستممار قتنفيذ التزاماته األ م  الواردة في هذه االتفاقية 
  الفاامةقين ماان الوفاااء بااأي ماان التزاماتااه الااواردة فااي هااذه االتفاقيااة, فعلاا  الفمةااق إذا تىاابش ظاامف قاااهم فااي تااأ يم أو منااع أحاا  20-3

 المتنمر أن سبلغ الفمةق اآل م  طيَا قذل.  اق أسبوع من تارةخ تأنمه قذل. الظمف  
 ( تسوية المنازعات21مادة )

  تانع هذه االتفاقية للقوانين والتشمةعات المم ية في فلىطين وتفىم بموجبها 21-1
 كل  اف سنشأ قين الطمفين حوق تطبيق أو تفىيم هذه االتفاقية او اح  قنودها يداق إل  الجهات القنائية المات ة  21-2
 

 ( اإلخطارات22مادة )

 العناوان  لا  الوصاوق بعلاا الم ادوإل المىاجل بالبمةا  وتمسال م توباة لاه والمام ص الاوزارة قاين المتبادلاة اإل طاارات جمياع تكاون 
 :منهما للك التالي
 :الوزارة إل  أرسلت إذا -أ

 674ص إل  –رام هللا  –وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات 
 له: المم ص إل  أرسلت إذا - إل

 اسا الشمكة:
 صن و  البمة :       نوانها:
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 ( أحكام عامة23مادة )

 ع الإايات المتعلقة قتفىيم مواد وشموط هذه االتفاقية تا صياغة هذه االتفاقية باللإة العمبية وتىتعمل تل. اللإة لجمي 23-1
 تعتبم هذه االتفاقية ملزمة للطمفين وألي  ل  قانوني يدل مدل أي منهما  23-2
 تعتبم أي ماحق لهذه االتفاقية جزءَا ال ستجزأ منها  23-3
  إاية      /     /             سب أ سمةان هذه االتفاقية من تارةخ      /     /                      ول 23-4
 

 أقممت هذه االتفاقية قين الطمفين وتا التوقيع  ليها من قبل: 

  
  ن الشمكة           ن الوزارة 

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا  المعلومات
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 (1ملحق رقم )

 

 ضمانة حسن األداء 

% من رأس ماق الشمكة المىجل أو  شمة آالف دوالر أممة ي 3يمتها نتعه  بش ل ال رجعة فيه بأننا سنبقي النمانة البنكية وق
تدت ت مفكا طواق م ة سمةان الم  ة  وبد  اق   ال ستجاوز  مىة و شمون ال  دوالر اممة ي $( أسهما اكبم 10000)

لتزامات المن وص  ليها في وا تبارًا من تارةاه ضمانًا لى اد كافة الإمامات المتمتبة  ل  المم ص لاه أو فمض النمانة بشأن اال
 من الم  ة   6من المادة رقا   4هذه االتفاقية ال سيما الفقمة 

تانع الشموط الواردة في هذا النمان وتفىم وفقًا للقوانين المم ية في فلىطين وهي تانع لا ت اص القنائي الد مي 
 لمداكا فلىطين   

 

  ل  طلب ا وةىمي طواق م ة سمةان الم  ة    ال تدتىش أي فوائ   ل  النمان وة فع لكا نق ًا قناء •
 نىخ هذا النمان غيم قاقلة للت اوق •
 

 وتفنلوا بقبوق فائق االحتمام والتق سم

 

_______________ 
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 (2ملحق  رقم )

 تعةةةةةهد

ت تابعة أو متبو ة  أتعه  انا الموقع أدناه بالعمل  ل  الف ل الدىاقي الكامل لدىابات الشمكة المم  ة  ن أي حىابات لشمكا
لشمكتنا وكذل. أتعه  بف ل حىابات   مات االت االت الماتلفة والمق مة من الشمكة  ن بعنها البعض كما وأتعه  أن سنع س 

 ذل. في التقمةم المالية المق مة للوزارة 

 

 

 التوقيع

 

 

 

 

 

 

 


