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 اتفاقية منح رخصة 

 تقديم خدمات القيمة المضافة  
 

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

   قان المذكوران أدناه على ما يلي:اتفق الفريوعليه فقد 

 فريق أول: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 فريق ثاني: 

 

 ( تعريفات1مادة )

تكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه االتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منهاا فاي هاذا البنا  ماا لاا سا ق الىاياف ذلا.  ا    لا   
رات المعرفاااة المىاااتي مة فاااي هاااذه االتفاقياااة والتاااي لاااا سااارد تعرااااص لهاااا فيهاااا  ات المعااااني المي  اااة لهاااا فاااي قاااانون وتكاااون للعباااا
 االت االت 

 " دولة فلىطين الدولة"

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

 لومات وأي من  لفائه القانونيين المفوضين  " وزار االت االت وتكنولوجيا المعالوزير"

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

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

تيوله تق يا  ا مات االت ااالت وامات   و تركياش وتشاإيل و دارة شاب ات  "كل شيص حاصل ذل. ر  ة من الوزارةالمرخص لهم"
 ات االت في فلىطين 

 " التاراخ الذي يقوم فيه المر ص لاه بإط ف العروض التجاراة الياصة بي ماته تاريخ التشغيل"
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و إنشاء وتشإيل شب ات ات االت ذامة " اإل ن الممنوح من وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات للىماح بتق يا   مات أالرخصة"
 في فلىطين 

 " الشيص أو الجهة المق مة لي مة االت االت ألي جهة وبأي وسيلة وفقًا للر  ة الممنوحة من الوزارة مزود خدمة االتصاالت"

أو الرماوز أو ال اور  " هي تفراغ أو نقل أو استقباق أو إشاعاع أو إرسااق أو بال ال اوت أو البياناات أو الع مااتخدمة االتصاالت"
 ذن طراق شب ة االت االت ألي جهة وبأي وسيلة كانت باستثناء البل اإل اذي والتلفزاوني 

"شب ة ات االت" أي سل  أو رادسو أو وسيلة ب راة أو كهرومإناطيىية الموجودة كنظام أو مجموذة أنظمة قادرة ذل. إجراء  
 ير موجهة ات االت بواسطة طاقة كهرومإناطيىية موجهة أو غ

منظومة ات االت أو مجموذة من منظومات االت االت التي تعرض   مات ات االت ذامة     "شبكة االتصاالت العامة " 
 للمشتركين طبقا أح ام قانون االت االت 

اه بإصا حها بعا  مخالفة جسييمة" اسات مه " ميالفاة جىايمة ألي مان الن اوج الجوهرااة فاي هاذه االتفاقياة والتاي لاا يقاا المار ص لا
 سومًا من تاراخ من است مه األمر   30أمرًا  طيًا بذل  من الوزارة   ق 

" الااربا المااادي والمنطقااي لشااب ة االت اااالت العامااة ألحاا  الماار ص لهااا مااع شااب ة االت اااالت العامااة لماار ص لهااا اليير ا البينييي"
 آ ران 

انين و األح اام المرذياة لتي سا  اليا  األدنا. مان المتطلباات التاي ستوجاش " التعليماات التاي ت ا رها الاوزارة وفقاًا للقاو دليل الر ا البيني"
 ذل. جميع المر ص لها التقيي  بها 

 " توفير   مات االت االت بين فلىطين وال وق واألقاليا الواقعة  ارجها، والع س صييح خدمات االتصاالت الدولية"

 " االتياد ال ولي ل ت االت ITUهيئة "

%( ماان أسااها الت ااوات فااي 50ملكيااة أو الىاايطرة )المباشاارة أو غياار المباشاارة( ذلاا. أكثاار ماان  مىااين بالمائااة )" الحصيية مسيييطرة"
 رأسماق المر ص له في الجمعية العمومية 

 " المىتفي  من   مات المر ص لاه  المستخدم النهائي"
لمثاق ال الي ر اليراق أو العواصف أو  أي ح ث ييرج ذن نطاف سيطرة المر ص لاه بما في  ل  ذل. سبيل ا  "القوة القاهرة"

الزالزق أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية األ رى أو البرف أو اليرب أو اإلضراب أو العمليات العى راة أو أذماق  
 الشإش 

     " هو تاراخ ص ور الر  ة من الوزارة تاريخ النفاذ"
 رمز أو مضمون  أو ش ل تعمل ذل. كليهما أو ال وت أو للبيانات مضافة، قيمة  ات أو ميىنة   مات  "خدمات القيمة المضافة"

 ميزنة، معلومات مع تفاذله  ذل.  تنطوي  التي  تل   أو ميتلفة,  أو بمعلومات إضافية المىتي م  تزوا  بإرض المعلومات بروتوكوق أو
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 بشأن بطاقات التيقيق و  مات بادلها،وت المعلومات بيانات و  مات البيانات، ومعالجة اآللي،   مات الياسش  ل  في بما
 االئتمان 

 ( نطاق الرخصة 2مادة )

ييوق المر ص له بموجش هذه االتفاقية تق يا  الي مات المضافة ذل. أساس غير ح ري لجميع المناطق أو لمنطقة مي دة  2-1
 من المناطق التي تقع تيت والية ال ولة  

لنهائي ذن طراق الربا البيني ألجهزته من   ق البنية التيتية لشب ات االت االت يم ن المر ص له تق يا   ماته للمشتر  ا 2-2
 العامة المر  ة من الوزارة أو استي ام مرافق الشب ة للمر ص لها اآل ران طبقَا لتعليمات الربا البيني 

 

 ( شروط الرخصة 3مادة )

القوانين والتشراعات األ رى  ات الع قة واألنظمة واللوائح  و   1996لىنة   3سلتزم المر ص له بأح ام قانون االت االت رقا  3-1
 التي ت  رها الوزارة من وقت آل ر لتنظيا قطاع االت االت وأي قانون ج س  ق  ي  ر لتنظيا هذا القطاع  

 من الوزارة إال بتر يص مىبق  2سلتزم المر ص له بع م تق يا أي   مات ات االت غير الي مات المي دة له في المادة رقا   3-2

يجش أن ستأك  المر ص له من أن األجهزة المىتي مة في تق يا الي مة ال تىبش أي أضرار أو ت ا  ت مع شب ات وأنظمة  3-3
 المشإلين اآل ران المرتبا معها بينيَا 

 من قبل الوزارة يجش أن تكون األجهزة المىتي مة في تق يا   ماته مطابقة للمواصفات والمقاسيس العالمية المعتم ة  3-4

يجش ذل. المر ص له الي وق ذل. موافقة الوزارة قبل أي تإيير أو أضافه أي شيص أو مؤسىه أو شركه  في ملكية  3-5
   الشركة المر  ة

      سلتزم المر ص له ذن  تق يا الي مات المر  ة بما سلي: 3-6

 ذ م التمييز بين المىتي مين واحترام   وصيتها    -أ
المالي للي مات المق مة )أسعار الي مة لل قيقاة الواحا ة(  و  ائ اها للاراغبين فاي الي اوق ذلا. الي ماة إيضاح المقابل  -ب

 قبل قيامها باستي امها باإلضافة إل. اإلذ ن ذن  ل  ب افة وسائل ال ذاية المرئية والمقروءة والمىموذة 
  كر سعر ال قيقة بش ل واضح ذن  ات اق المشتر  بأي رقا   مة  -ت
ي  بأح ام حقوف المؤلف وغيرها من اليقوف وفق األنظمة المنظمة  ات الع قة ذن  تق يا برامج للمىتي مين مع التقي -ث

 وجوب ح وق مق م الي مة ذل. موافقة الجهة  ات اال ت اج قبل الترواج للي مة 
 إ ا كان الميتوى سيبل بأي ش ل من األش اق ذبر أي وسيلة إذ مية  -1
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تتناوق استقباق أو إرساق مواد سمعية أو سمعية ب راة أو ن وج م توبة أو رسومات إضافة إل. ما  إ ا كانت الي مة  -2
 ق  يىتج  من   مات لها ذ قة بيقوف الملكية الفكراة أو نظام المطبوذات والنشر  

و ترواج الي وق ذل. موافقة الجهات الميت ة في حاق ارتباط الي مة بش ل مباشر أو غير مباشر بتق يا جائزة أ -ج
 تجاري 

ذ م ميالفة المضمون ألح ام الشراعة اإلس مية واآلداب واأل  ف والقواذ  العامة أو العر  والذوف العام وذ م تضمينها  -ح
 أي ميالفة لألنظمة واللوائح المعموق بها في فلىطين  

لها بأي ش ل من األش اق  ذ م استي ام أرقام هاتف المىتي م أو األرقام الواردة ذن طراق المىتي مين أو استإ  -خ
 كاستي امها في حم ت إذ نية أو بيع قواذ  البيانات المتوفرة ل ى المر ص له والتي تيتوي ذل. هذه األرقام   

أن تكااون ماا ة الم المااة متناساابة مااع ميتااوى الي مااة المق مااة وأن سلتاازم الماار ص لااه فااي تقاا يا هااذه الي مااة باالبتعاااد ذاان  -د
 ضروراة المق مات الطوالة وغير ال

 الي وق ذل. موافقة الوزارة كتابيًا قبل طرح أي   مة ج س ة لمشتركيها  - 
 توفير آلية سهلة ومجانية لتم ين المشتر  من وقف الي مة   -ر
االلتزام بالشروط الياصة لكل   مة من   مات القيمة المضافة والتي سترفق في الر  ة ضمن  يجش ذل. المر ص له   3-7

 مليق  اج بهذه الشروط  

 تىليا نىية من أي اتفاقيات تجاراة  اصة بتق يا الي مة للوزارة قبل تفعيلها  يجش ذل. المر ص له 3-8

 ( سريان الرخصة4مادة )

 تمنح الوزارة الفراق الثاني ر  ة تشإيل للي مة لم ة سنة واح ة من تاراخ النفا  وفقا لهذه االتفاقية  4-1
 نون االت االت واألنظمة المعموق بها في الوزارة إ ا تق م المر ص له بطلش  ل  بشرط:تج د الر  ة سنواًا وفقَا ألح ام قا 4-2
ذ م ارتكاب المر ص لاه أي ميالفة جىيمة لشروط االتفاقية أو أح ام القوانين المرذية   ق الم ة األصلية للر  ة )والتي لا   -أ

 سومًا من تاراخ من است مه األمر(  30لوزارة   ق يقا المر ص لاه بإص حها بع  است مه أمرًا  طيًا بذل  من ا
 التزام المر ص لاه بأداء ذوائ  تج س  الر  ة المي دة من قبل الوزارة   - -ب
 

 ( عوائد الرخصة5مادة )

ي دة  س فع المر ص له ذن  توقيع االتفاقية دفعة مالية قيمتها ألف دسنار اردني ليىاب الوزارة ذن كامل م ة التر يص والم 5-1
   1-4بىنة واح ة حىش البن  

 % من إجمالي ذوائ ه الىنواة من الي مات المق مة 7س فع المر ص له نىبة  5-2
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  :( مىتيقة للوزارة2-5تكون العوائ  المذكورة في البن  ) 5-3
 من تق يا التقرار المالي الم قق في أوق ابرال من كل ذام     ث ثين سوم   ق - أ
% سنواَا ذل.  12المىتيقة في الوقت المي د فإنه سيتا احتىاب غرامة تأ ير بنىبة   العوائ له في دفع إ ا فشل المر ص  -ب

 المبالغ المتأ رة 
 للوزارة اليق في تع سل ذوائ  التر يص   5-4

 للوزارة اليق في فرض ذوائ  مالية ذل. استي ام األرقام المي  ة لتق يا الي مة    5-5

 والتغطية ( التزامات التشغيل6مادة )

 سلتزم المر ص لاه بإط ف العروض التجاراة الياصة بالي مات   ق ث ثة شهور من تاراخ النفا     6-1
 يجش أن سلتزم المر ص له بتق يا الي مات المر  ة في كامل منطقة التر يص المي دة في الر  ة   6-2
 موافقة ب ون  و ل  المعتاد، العمل سير   ق ذمً ا منها جزء أو أي الي مات المر  ة تعليق أو بوقف له  للمر ص يجوز ال 6-3

  ل  المتضرران من  األشياج  بإ طار يقوم  أن وبشرط مبرمجة   مة وقف   طة  ذل.  الموافقة  في  ل  الوزارة بما من مىبقة  طية
 .معقوق بوقت التعليق أو الوقف تنفيذ ب ء قبل اإلجراء
تي دها   م ة ألق ر فقا ولكن ، مىبق إ طار منها ب ون  جزء المر  ة أوالي مات  وقف أو تعليق له للمر ص يجوز  6-4

 :اليالة في الظرو  تل  في الوزارة
 أ رى   جهة ميت ة  أو تنظيمية جهة أو مي مة قبل من الي مة  وقف أو بتعليق أمر بها ي  ر التي - أ
 أو لألشياج إصابة أو أو ضرر وشي  ليطر التعرض دون  الييلولة  أجل من  ل  ذمل الضروري  من فيها ي ون  التي - ب

 .ل ت االت شب ة أية أو س مة أمن   ل  في بما الممتلكات
 

 ( الترقيم7مادة )

يجش أن سلتزم المر ص لاه بيطة الترقيا المعتم ة في فلىطين مع كافة التإييرات التي ق  تجراها الوزارة ذليها من وقت آل ر  7-1
 ن  بع  إجراء استشارة ذامة بهذا الشأ

تيتفظ الوزارة باليق في تإيير توزاع األرقام أو مجموذات األرقام الموزذة أو المي  ة للمر ص لاه في أي وقت من   7-2
 األوقات بموجش إ طار كتابي مىبق موجه للمر ص لاه ذل. أال تقل م ته ذن ستة أشهر  

يص لألرقام أو لمجموذات من األرقام في الياالت مع مراذاة ح ا الفقرة الىابقة، تيتفظ الوزارة باليق في سيش أي تي  7-3
 التالية: 

 ذ م استي ام تل  األرقام أو مجموذات األرقام بالكفاءة المطلوبة؛ و/أو   -أ
 استي امها بطراقة ال تتوافق مع القيود المفروضة ذل. االستي ام والتي تبلغ الوزارة المر ص لاه بها من وقت آل ر   -ب
 يق في فرض رسوم ذل. مجموذات األرقام المي  ة  تيتفظ الوزارة بال 7-4
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 ( الممارسات غير التنافسية8مادة )

 ال يجوز للمر ص لاه االشترا  في أي من الممارسات غير التنافىية، بما في  ل :  -7-1

أو شروط أو  ( أو أكثر من المر ص لها تؤدي بش ل مباشر أو غير مباشر إل. تي س  أسعار 2أي اتفاقات بين اثنين )  7-1-1
 أح ام   مات االت االت في فلىطين 

 الىلو  المضلل والميادع   7-1-2

 ( أو أكثر من المر ص لها من شأنها أن تؤدي إل. تقاسا أسواف االت االت بينها 2أي اتفاقات بين اثنين )  7-1-3

 التعامل معها في سوف االت االت الت رفات التي تضع قيودًا ذل. األشياج أو الهيئات )أو كلها مجتمعين( المم ن   7-1-4

 الت رفات التي تي د ح ًا أدن. لألسعار اقل من تل  الذي يم ن بها إذادة بيع الي مات أو البضائع     7-1-5

 أي ذمليات دمج لشركات االت االت والتي ق  تؤدي إل. احتكار الىوف    7-1-6

 ة وفق القوانين واألنظمة والتشراعات  أي ت رفات أو ممارسات غير التنافىية أ رى تي دها الوزار   7-2

 ( حظر التفضيل والتمييز غير المبرر 9مادة )

 أو بالتعرفات ستعلق فيما  ل   أكان سواء  بطراقة العمل له المر ص ذل.  يجش المر  ة،  الي مات تق يا ذرض أو تق يا ذن  9-1
 غير تمييًزا تمارس أو مبرر غير تفضيل أي تب ي ال ى األ ر  المطبقة أو األح ام الشروط أو التيفيضات  طا تطبيق أو األجور
 .المشتركين والتفضيل بين التمييز  ل  في بما وصف، بأي أو فئة أي من معينين أشياج أو معين أي شيص ض  مبرر

ق  له المر ص يعتبر 9-2  ب رجة ازباالنيي أ رى، أمور بين قام، من  إ ا مبرر غير تمييًزا مارس أو مبرر غير ًٌ  تفضي  أظهر ٌ 
 .له مؤازرة أو تابعة تمارسه أشياج أو هو يمارسه تجاري  ذمل  إل. ملموسة

 

 ( الر ا البيني10مادة )

 الوزارة  ت  رها بتعليمات الربا البيني التي بالتقي  له المر ص سلتزم
 ( تسعير الخدمات11مادة )

 ستا تي س  أسعار   مات االت االت وفقًا للمبادئ التالية:
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وزارة بالتشاور مع المر ص لاه و بع  إجراء استشارة ذامة قائمة بالي مات التنافىية، واجوز تع سل تل  القائمة من وقت   ت  ر ال1
 آل ر مع مراذاة استشارة باقي المر ص لها اآل ران 

 تيضع تل  األسعار   ستا تي س  أسعار الي مات التنافىية التي تعرض ذل. المىتي م النهائي باالذتماد ذل. قوى الىوف حيل ال2
 لموافقة الوزارة 

  ذل. المر ص له تق يا أسعاره، مع كافة تع س تها، ذن الي مات غير التنافىية للوزارة للموافقة و ل  قبل تطبيق تل  األسعار أو 3
( سومًا من 30  ق ث ثين )( سومًا  وتيطر الوزارة المر ص لاه كتابًة بقرارها بالموافقة أو الرفض 30نشرها بما ال يقل ذن ث ثين )

ا  است م األسعار  فإ ا لا تتيذ الوزارة أي إجراء   ق األيام الث ثين المذكورة اذتبرت األسعار المق مة من المر ص لاه موافقًا ذليه
 من قبل الوزارة  

ين المر ص لاه بتع سل تل    إ ا رفضت الوزارة األسعار فيجش ذليها أن تبين في إ طار الرفض أسباب الرفض بما ي في لتم 4
( أيام من تاراخ است م  10األسعار بالطراقة التي تجعلها مقبولة للوزارة وت ذوه لتق يا أسعار ج س ة لتل  الي مات   ق ذشرة )

 ذل. األسعار الج س ة التي يق مها المر ص لاه   3المر ص لاه إ طار الرفض  وتىري اإلجراءات المن وج ذليها في الفقرة 

 يىري العمل بأسعار الي مات غير التنافىية اذتبارًا من تاراخ إقرارها من قبل الوزارة     5

  يجوز للوزارة مراجعة أسعار المر ص لاه ذن الي مات غير التنافىية مرة واح ة كل سنة أو طبقًا للم ة المي دة في كتاب 6
سعار دذوة المر ص لاه تق يا أسعار ج س ة للي مات غير التنافىية وفقًا  االذتماد أسهما يقع أواًل وللوزارة بع  إجراء المراجعة ذل. األ

 للنتائج التي تتوصل إليها الوزارة بع  إجراء المراجعة 
  يجوز للمر ص لاه طلش تع سل أسعار الي مات غير التنافىية في أي وقت من األوقات تبعًا لإلجراءات المن وج ذليها في  7

   4,3الفقرات 
 مر ص له بجعل أسعار الي مات معلومة للجميع   سلتزم ال8

 ( العالقة مع المستخدم النهائي12مادة )

 تي س  ستا فيها الوزارة، من  طًيا )ذق  المشتر ( معتم ة أح ام وشروط تق يا الي مة سنشر أن له  ذل. المر ص يجش 12-1
 .له إ ا كان المر ص له ستعامل مباشرة مع المشتر  صالمر  قبل من المر  ة الي مات بتق يا تتعلق التي للمشتركين اإلرشادات

 النفا   تاراخ من أشهر ث ثة   ق إل. الوزارة أح ام وشروط تق يا الي مة واق مها مىودة يع  أن له المر ص ذل. يجش 12-2
 .لمراجعته واذتمادها

 :األمور التالية بشأن إرشادات ذل. أح ام وشروط تق يا الي مة تشتمل أن يجش 12-3

 الش اوى   - أ

 المنازذات  تىواة -ب
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 الزبائن     مة  أقىام مواقع -ج

 الي مة   جودة -د

 المىاذ ة   الي مات توفير -ه

 إنهاء ذق  المشتر  للمىتي م النهائي والمر ص له   إجراءات  -و

 سراة المعلومات الياصة بالمىتي م النهائي  -ي
 شروط وطرف دفع الفواتير  -ز
 ة سراان ذق  المشتر  الي  األدن. لم   -ح

 ( جودة الخدمة13مادة )

سلتزم المر ص له االلتزام بتركيش أجهزة التشإيل وتوابعها طبقًا لمقاسيس جودة الي مة المعتم ة من هيئات التقييس المعتر    13-1
 ( وغيرها ETSI( وهيئة التقييس األوروبية )ITUبها دوليًا مثل االتياد ال ولي ل ت االت )

ش ذل. المر ص له التقي  بمعاسير جودة الي مة وضمانات مىتوى الي مة التي تي دها الوزارة من وقت آل ر بموجش يج 13-2
 الئية تنظيمية ت  ر بذل  )المعاسير القياسية(  

 يجوز للوزارة فرض غرامة ذل. ذ م التقي  بالمعاسير القياسية بع  إ طار المر ص له   طيَا   13-3
فرض كفالة حىن أداء ت ل ال. ذشرة اال  دسنار اردني لضمان التزام المر ص لها   بمقاسيس جودة الي مة  يجوز للوزارة 13-4

 المقررة 

 يجوز للوزارة تىييل الضمانة البنكية أو صر  الشي  إ ا  الف المر ص له:  13-5

يقا بإص ح الميالفة   ق ث ثين سوم من  إ ا  الف المر ص له أي من معاسير جودة الي مة المقررة ذل. الرغا من إنذاره ولا -أ
 تاراخ اإلنذار 

إ ا  الف المر ص له أي من شروط تق يا الي مة الواردة في هذه الر  ة ذل. الرغا من إنذاره ولا يقا بإص ح الميالفة   -ب
   ق ث ثين سوم من تاراخ اإلنذار 

 ( دفاتر الحسابات وتقديم التقارير14مادة )

 ساباتدفاتر الح 14-1

ييتفظ المر ص لاه في م ان ذمله المعتاد وطواق م ة سراان هذه الر  ة بجميع دفاتر اليىابات التي يقوم بإذ ادها   14-1-1
 وفقًا لمعاسير المياسبة ال ولية وبييل ي ون من الىهل تي س  نشاطات المر ص لاه من   لها 
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سبقي المر ص لاه ذل. كافة ال فاتر والىج ت المطلوبة بموجش الفقرة الىابقة متاحة للكشف واإلط ع ذليها من قبل   14-1-2
 الوزارة أو من تفوضه من األطر اإلداراة   

 التقارار المالية  14-2
( أشهر و ل    ق م ة ث ثين 6الم ققة كل ستة ) يقوم المر ص لاه اذتبارًا من تاراخ النفا  بتزوا  الوزارة بالتقارار المالية غير  -1
( سومًا من نهاية الربع الثاني والرابع من الىنة المالية للمر ص لاه، كما يقوم بتق يا التقرار الىنوي الم قق   ق م ة ث ثين  30)
قق للوزارة  قبل ب اية شهر ابرال،  ( سومًا من إقراره من قبل م ققي اليىابات ل ى المر ص لاه ذل. أن ستا تىليا التقرار الم 30)

 واشتمل التقرار ذل. ما سلي: 
 تقرار الميزانية العمومية؛ -أ
 تقرار بيان ال  ل؛  -ب
 تقرار  تيليل التكلفة للي مات المق مة -ج
 تقرار الت فقات المالية؛ و -د
 أي معلومات أ رى تطلبها الوزارة حىبما سلزم لتقييا التقارار المالية  -ه
ذل. المر ص له االلتزام بالف ل اليىابي الكامل بين الي مات المق مة من   ق الر  ة وأي   مات أ رى تق م من   يجش -2

 الشركة و ل  بالق ر الكافي كما لو كانت كل من تل  الي مات تق م من شركة مىتقلة  

 التقارار الفنية  14-3
( سومًا من نهاية ن ف الىنة  30ية لتاراخ النفا  و  ق م ة ث ثين )( شهرًا التال12يقوم المر ص لاه، طواق فترة أالثني ذشر )

 المالية  ات ال لة، بتق يا تقارار فنية ن ف سنواة تشتمل ذل. المعلومات التالية: 
 جودة الي مة؛  -أ
 الي مات المق مة وذ د المىتي مين النهائيين المىتفي سن من كل   مة   -ب
 أي تع س ت ذل. ميطا الشب ة -ج

 تق يا التقارار 14-4
  يجش أن تكون المعلومات والتقارار المق مة للوزارة بموجش أح ام هذه االتفاقية باللإة العربية واوقع ذليها أح  المىئولين الميولين

 ل ى المر ص لاه واقر بأن تل  المعلومات أو التقارار كاملة ودقيقة ذل. ح  ذلا المر ص لاه   
 

 سبق( خدمات الدفع الم15مادة)

 يجوز للمر ص لاه تق يا   مات مىبقة ال فع أو   مات مفوترة )أو كليهما معاً(  15-1
سلتزم المر ص له بتق يا بيانات مق لة  للوزارة ذن بطاقات ال فع المىبق التي سنوي طرحها في الىوف ، وتىجيلها ل ى   15-2

 الوزارة  



 

 

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

% من قيمة  30  تق يمه   مات ال فع المىبق بنىبة ال تتجاوز يجوز للوزارة طلش ضمانات مالية من المر ص له ذن 15-2
 البطاقات 

 يجوز للوزارة تىبيل الضمانة في حاق فشل المر ص له في تق يا الي مة طبقَا التفاقية الر  ة   3- 15
 

 ( الفوترة 16مادة)

المية ذل. أن تكون مبنية ذل. أساس ال فع  ذل. المر ص لاه استي ام نظام الفوترة اآللية باالستعانة بأفضل الممارسات الع 16-1
 المؤجل  وللوزارة حراة اإلط ع ذل. ذينات ذشوائية من الفواتير لمقارنتها بأسعار الي مات المعلن ذنها   

سوفر المر ص لاه للمىتي م النهائي للي مات المفوترة، و ل. الي  الذي ي ون  ل  مج يًا تقنيًا، جميع التفاصيل المتعلقة  16-2
 بفواتيره 

 ( الرقابة17مادة )

للوزارة اليق في إجراء زاارات تفتيش مي اني أو مراقبة أو الكشف ذل. أي من أنظمة وحىابات أو مباني المر ص لاه  1- 17-1
 أو الشب ة إ ا تطلش األمر  ل  ألغراض فرض شروط االتفاقية وأح ام القوانين المرذية  

 وميين أو موظفي الوزارة  طيًا بممارسة ص حيات المراقبة أو الكشف بموجش هذه  يفوض الوزار أي من الموظفين الي 17-2
   17من المادة   1االتفاقية وفقًا للفقرة 

 ( الخصوصية والسرية18مادة )

 التجاراة واألسرار للمعلومات والىراة الي وصية لضمان  الجهود ال زمة والضروراة  كافة  سبذق بأن  له المر ص سلتزم  18-1
معقولة  إجراءات وتطبيق وضع   ق من  و ل  المر  ة الي مات يق م له  شيص أي من ذمله سياف في ذليها يي ل يالت

 .القانون  ستطلبها أح ام أية وبمراذاة المعلومات تل  وسراة    وصية ذل. للميافظة
 ي فل نيو ذل. به  الياصة والىراة الي وصية  ذل. الميافظة إجراءات بشأن كافية ببيانات ييتفظ بأن  له المر ص سلتزم  18-2
  طلبها(  ذن  (التيقق من  ل  للوزارة
 الت  ل  أو المراقبة أو التيزان أو ذل. التىجيل قادًرا ي ون  جهاز أي باستي ام الىماح أو استي ام له المر ص ذل. ييظر 18-3
 .الشأن هذا قانوًنا في المقررة لإلجراءات وفًقا إال الم المات في

 التنازل عن الحقوق ( 19مادة )

الر  ة شي ية ال يجوز للمر ص لاه التنازق ذن أي من حقوقه بموجبها أو الت ر  فيها ل الح أي شيص إال بع  19-1
( سومًا من است م طلش  30الي وق ذل. الموافقة اليطية المىبقة للوزارة , وتيطر الوزارة المر ص لاه بقرارها   ق ث ثين )

 اه  الموافقة من المر ص ل
كل تإير في الي ة المىيطرة يىتوجش الي وق ذل. موافقة الوزارة اليطية والمىبقة، وتيطر الوزارة المر ص لاه بقرارها  19-2 

 ( سومًا من است مها طلش المر ص لاه  30في هذا الشأن   ق ث ثين )
ذل. الموافقة اليطية والمىبقة من  إال بع  الي وق  دمج شركته مع أي من شركات االت االت  ال يجوز للمر ص له 19-3

 الوزارة  
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 ( تعديل وإلغاء وإنهاء الرخصة20مادة )

 يجوز تع سل هذه الر  ة في أي وقت بأي من الطرف التالية:   20-1
   بموجش اتفاف  طي بين الوزارة والمر ص لاه؛  1
اتفاقية الر  ة متوافقة مع القوانين المعموق بها،    إجراء التع سل من قبل الوزارة إ ا رأت أن  ل  التع سل ضروري لجعل شروط 2

 أو مع الشروط المفروضة بشأن كافة الر ص ال ادرة لتق يا   مات االت االت لضمان المنافىة العادلة ، أو  
 سل إل. الي  الذي يفرض التطور التقني والتكنولوجي، ذل. أن تكون الوزارة ق  تشاورت مع المر ص لاه قبل اتيا  القرار بتع

 الر  ة بم ة كافية  

 يجوز للوزارة إلإاء الر  ة أو تعليق العمل بها في أي وقت من األوقات وبأي من الطرف المبينة أدناه   20-2
سومًا من  30  في حاق وقوع ميالفة جىيمة )والتي لا يقا المر ص لاه بإص حها بع  است مه أمرًا  طيًا بذل  من الوزارة   ق 1

 مه األمر( تاراخ من است 
  في حاق حل المر ص لاه أو د وله في إجراءات ت فية أو اإلف س أو أي إجراء مماثل أو في حاق إبرامه تنازاًل ذامًا لم لية  2

 ال ائنين 
 (  1( البن )6إ ا فشل المر ص له بإط ف ذروضه التجاراة وتق يا   ماته للجمهور   ق الم ة المي دة في المادة )  -3

   2البن   4للمادة  وفًقا تج س ه ستا لا إ ا  و ل  م ته بانتهاء تلقائًيا التر يص يسنته 20-3

 ( القوة القاهرة21مادة )

 ال يعتبر أي من الفراقين مق رَا في الوفاء بالتزاماته في هذه االتفاقية إ ا كان اليائل دون  ل  ناتج ذن ظر  قاهر   21-1
أح  الفراقين من الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه االتفاقية فعل. الفراق  إ ا تىبش ظر  قاهر في تأ ير أو منع 21-2

 المتضرر االستمرار بتنفيذ التزاماته األ رى الواردة في هذه االتفاقية  
الفراق  إ ا تىبش ظر  قاهر في تأ ير أو منع أح  الفراقين من الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه االتفاقية, فعل.  21-3

 المتضرر أن سبلغ الفراق اآل ر  طيَا بذل    ق أسبوع من تاراخ تأثره بذل  الظر  
  

 ( تسوية المنازعات22مادة )

 تيضع هذه االتفاقية للقوانين والتشراعات المرذية في فلىطين وتفىر بموجبها  22-1
 .اح  بنودها يياق إل. الجهات القضائية الميت ة  حوق تطبيق أو تفىير هذه االتفاقية او فراقينكل     سنشأ بين ال 22-2
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 ( اإلخطارات23مادة )

 العنوان ذل. الوصوق بعلا الم يوب المىجل بالبرا  وترسل م توبة له والمر ص الوزارة بين المتبادلة اإل طارات جميع تكون  
 :منهما لكل التالي
 :الوزارة إل. أرسلت إ ا -أ

 674ج ب  –رام هللا  –لمعلومات وزارة االت االت وتكنولوجيا ا
 له: المر ص إل. أرسلت إ ا  - ب

 اسا الشركة: 
 صن وف البرا :      ذنوانها:

  

 ( أحكام عامة24دة )ما

 تا صياغة هذه االتفاقية باللإة العربية وتىتعمل تل  اللإة لجميع الإايات المتعلقة بتفىير مواد وشروط هذه االتفاقية  24-1
 وألي  لف قانوني ييل ميل أي منهما  فراقينتفاقية ملزمة للتعتبر هذه اال 24-2
 تعتبر أي م حق لهذه االتفاقية جزءَا ال ستجزأ منها  24-3
   سب أ سراان هذه االتفاقية من تاراخ      /     /                      ولإاية      /     /              24-4

 

 

  تم التوقيع عليها من قبل:و  فريقينأبرمت هذه االتفاقية بين ال
 

 عن الشركة          عن الوزارة                

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا  المعلومات
 

 

 

 

 



 

 

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

 

 



 

 

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

 



 

 

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

 

 (2ملحق رقم )

 (SMS,MMSالرسائل القصيرة و رسائل الوسائا المتعددة ) خدمة لتقديم الخاصة واألحكام الشروط

 بالخدمة  تعريف : أوال

 تتيح في فلىطين، لها المر ص العامة االت االت شب ات طراق ذن  متي  ون    مة مق مو سوفرها   مة هي الرسائل" خدمة"
 طراق  ذن أو للعميل مباشرة موجهة وتكون  (، مرئية ، صوتية ، )ن ية ق يرة رسائل تبادق أو إرساق لعم ئها أو الي مة لمق مي
 ذل. اإلجابة أو بمىتج ات إ طارها أو بمعلومات تزوا ها أو معين جلمنت الترواج بإرض و ل  معينة منطقة ذل.  ذامة رسائل بل

 .المشابهة الي مات من وغيرها استفىاراتها

  الرسائل خدمة مقدم التزامات :ثانًيا

 ذل. المر ص له توفير آلية سهلة ومجانية لتم ين المشتر  من وقف الي مة   يجش  1
 

 ( وغيرها التعليمية أو المالية أو الهن سية أو القانونية أو الطبية راتاالستشا )مثل المهنية الي مات تق يا اقت ار يجش  2
 موافقة  ذل.  الي وق وجوب مع فلىطين ، في المرذية األنظمة حىش بمزاولتها لها المر ص المهن تل  أصياب ذل.
 .الي مة هذه بتق يا للب ء كشرط بالتر يص الميت ة الجهات أو الجهة

 ذنها المعلن للي مة المي  ة الي مات قام أر  ذل. للي مة ال ذائية المنشورات أو /و اتاإلذ ن جميع تيتوي  أن يجش  3
 ي ون  حت. المرئي اإلذ ن في الرسالة لىعر ذرض هنا  ي ون  وأن ومقروء واضح بيا الرسالة سعر كتابة تتا وأن  فقا،

 .الي مة ذل. الي وق  قبل أمرها من بينة ذل. المىتفي ون 
 .رسالة أي إرساق ذن  في فلىطين لها المر ص االت االت وشب ات الرسائل مراكز استي ام ستا أن يجش  4
 بها الياصة الرسائل إرساق  مراكز استي ام ذن  دا ل فلىطين المر  ة االت االت شب ات مشإلي مع التنىيق يجش  5

 قانونية تبعات أي له صالمر  واتيمل  ارج فلىطين لمشتركين الق يرة الرسائل مجموذة إلرساق فلىطين في والموجودة
 ال ا لي مع المشإل ذ قة تي ا التي ال ولية  االتفاقيات بميالفة  له المر ص قيام حاق  في المشإل لها ستعرض ق  مالية أو

 .وغيرها ال وليين المشإلين بالرسائل بين الياصة (GSM Association AA.19) اتفاقية فلىطين مثل  ارج المشإلين
 دا ل   (servers)أجهزة اليوادم تكون  أن فيجش لرسائل، ا واستقباق إلرساق االنترنت يىتي م الي مة  مق م كان إ ا  6

  . فلىطين
 أي أو االنترنت ذل.  موقع في االشترا  كي مة أ رى  لي مات مىتيقة مبالغ لتي يل كوسيلة الي مة  استي ام ذ م يجش  7

 .الوزارة من مىبق إ ن  ذل. الي وق بع  إال أ رى    مة
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 (3رقم ) ملحق

 (IVR)الرد الصوتي التفاعلية  خدمة الخاصة لتقديم واألحكام الشروط

 بالخدمة  تعريف : أوال

هي نظام آلي وبرنامج سنفرد بإنشاء تبادق المعلومات ذن بع  مع قاذ ة بيانات العم ء : (IVR)خدمة الرد الصوتي التفاعلية
 العامة شب ات االت االت طراق ذن متي  ون    مة مق مو فرهاسو    مة باستي ام  طوط الهاتف الثابت أو النقاق  وهي 

 المطلوبة المعلومات ذل.  الي وق للمت ل تتيح فلىطين ، في لها المر ص

 والقانونية، كما تتيح له االشترا  في البرامج الطبية واالستشارات المتي  ة أو العامة كالمعلومات معلوماتية مجاالت ذ ة في
معلن  كما وتتيح للشركات و المؤسىات من توجيه رسائل مي دة, حىش نوع  رقا طراق ذن  و ل  و الترفيهية، والتعليمية الثقافية

 الي مة المطلوبة )تىواقية, دذائية, أسعار أسها, استبيان,     وغيرها( ذن طراق قيام النظام باالت اق بالمشتركين الكترونيا 

 الخدمة مقدم التزامات : ثانَيا

 أصياب ذل.  وغيرها( التعليمية أو أو المالية  الهن سية أو القانونية أو الطبية االستشارات )مثل المهنية الي مات ق يات اقت ار يجش
الجهات   أو الجهة موافقة ذل.  الي وق  وجوب مع فلىطين ، في المرذية حىش األنظمة بمزاولتها لها المر ص المهن تل 

 .لي مةا هذه بتق يا للب ء كشرط بالتر يص الميت ة

 الرقا  يىتي م ال وان  فقا، له الرقا المي ص  ذبر الي مة تق يا ستا وأن بتق يمها، له مر ص غير   مات تق يا ذ م يجش  1
 من الوزارة  ال زمة اليطية الموافقة أ ذ  إال بع  أ رى    مة لتق يا معينة لي مة المي ص

 بيع أو إذ نية، حم ت في  طراق المىتي مين، ذن الواردة األرقام  أو  الي مة، من المىتفي  هاتف  أرقام استي ام ذ م يجش  2
 من ش ل بأي استثمارها أو أ رى  جهات إل.  األرقام هذه ذل. تيتوي  له والتي المر ص ل ى المتوفرة البيانات قواذ 

 األش اق 
 .أق .  ثواني كي  ذشر من أكثر االت اق ذن  بالي مة المىتي م إي اق م ة تتجاوز ال أن يجش  3
 .دوليا أو ميليا سواء لتمرار الم المات كوسيا استي امها وتجنش البيانات قواذ  بين الم المات تمرار  مذ يجش  4
 فقا، ذنها المعلن للي مة الهواتف المي  ة  أرقام ذل. للي مة  ال ذائية المنشورات أو اإلذ نات جميع تيتوي  أن يجش  5

 اإلذ ن ذن  االت اق لىعر  ذرض هنا  ي ون  وأن ومقروء اضحو  الم المة بيا سعر كتابة تتا وأن المعلنة الجهة وأسا
    .الي مة ذل. الي وق قبل بينة ذل. الجميع حت. ي ون  المرئي

 يجش إب غ المشتر  بىعر ال قيقة بش ل واضح ذن  ات اق المشتر  بأي رقا   مة                 6
 به, و تي س  أوقات االت اق المناسبة له   يجش ا ذ موافقة المشتر  المىبقة, قبل إجراء أي ات اق الكتروني  7
 يجش ا ذ موافقة المشتر  المىبقة, ذن أنواع الي مات التي سرغش الي وق ذلي رسائل بشأنها   8
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يجش تي س  تكلفة و طراقة اشترا  المشتر  في الي مة, وطراقة إلإائها, و يجش أن تكون سهلة و واضية, و ستيمل مق م    9
 عوبة ذملية االشترا  أو إلإاء الي مة الي مة أي تبعات تنشا ذن ص

يجش أن ستا حفظ أرقام المت ل بها الكترونيا, و المعلومات المتعلقة باالت اق لفترة ال تقل ذن ستة أشهر, لتتم ن الوزارة   10
  من الرجوع إليها ذن  الياجة, و ستيمل مق م الي مة مىؤولية ذ م توفير تل  المعلومات ذن  طلبها   ق تل  الفترة

 يجش استي ام شب ات و   مات االت االت المر ص لها من قبل الوزارة فقا   11
 ( دا ل فلىطين  serversيجش أن تكون أجهزة اليوادم )  12
 يجش ذل. مق م الي مة االبتعاد ذن المق مات الطوالة وغير الضروراة    13
ر مباشر بتق يا جائزة أو ترواج يجش الي وق ذل. موافقة الجهات الميت ة في حاق ارتباط الي مة بش ل مباشر أو غي  14

 تجاري 
 أي أو االنترنت ذل.  موقع في كي مة االشترا  أ رى  لي مات مىتيقة مبالغ لتي يل كوسيلة الي مة  استي ام ذ م يجش  15

 . أ رى    مة
 يجش الي وق ذل. موافقة الوزارة ذل. أي   مة ج س ة وأسعارها قبل طرح الي مة لمشتركيها    16
أي   مة في حاق اكتشا  أنها غير مناسبة أو تىيء إل. النظرة العامة إليها أو في حاق ورود ش اوي  يجوز للوزارة إلإاء   17

 تتعلق بالي مة 
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 (4ملحق رقم )

 ( WAPنظام التطبيقات الالسلكية ) خدمة الخاصة لتقديم واألحكام الشروط

 بالخدمة  تعريف : أوال

معيار ذالمي مفتوح للتطبيقات التي تىتي م التواصل ال سلكي  وظيفته هو نظام : (WAPنظام التطبيقات الالسلكية ) خدمة
تنزال أو ت فح ميتوى   هذه الي مة تتيح للمشتر  PDA. األساسية هي تم ين االت اق باإلنترنت من   ق هاتف نقاق أو جهاز 

   مة ت اق بالرابا الياج بمزود الي مة  وهي معين )مثل: اإل بار، حالة الجو، األلعاب، نإمات، صور متيركة( ذن طراق اال
 فلىطين   في لها المر ص العامة شب ات االت االت طراق ذن متي  ون    مة مق مو سوفرها

  الخدمة مقدم التزامات : ثانَيا

 أو  الهن سية أو القانونية أو الطبية االستشارات )مثل المهنية الي مات تق يا اقت ار يجش  1
 مع فلىطين ، في األنظمة المرذية حىش بمزاولتها لها المر ص المهن تل  أصياب ذل.  ( وغيرها التعليمية أو المالية  2

 .الي مة هذه بتق يا للب ء بالتر يص كشرط الميت ة الجهات أو الجهة موافقة ذل. الي وق وجوب
 ومقروء واضح بيا ىعرذل. اسا مزود الي مة و ال للي مة ال ذائية المنشورات أو /و اإلذ نات جميع تيتوي  أن يجش  3

 .الي مة ذل. الي وق قبل من أمرها بينة ذل. المىتفي ون  ي ون  حت.
  في فلىطين لها المر ص االت االت وشب ات WAP Gateway  ادم  استي ام ستا أن يجش  4
  أ رى  لي مات مىتيقة مبالغ لتي يل كوسيلة الي مة  استي ام ذ م يجش  5
في حاق ارتباط الي مة بش ل مباشر أو غير مباشر بتق يا جائزة أو ترواج يجش الي وق ذل. موافقة الجهات الميت ة   6

 تجاري 
 يجش الي وق ذل. موافقة الوزارة ذل. أي   مة ج س ة وأسعارها قبل طرح الي مة لمشتركيها    7
ورود ش اوي   يجوز للوزارة إلإاء أي   مة في حاق اكتشا  أنها غير مناسبة أو تىيء إل. النظرة العامة إليها أو في حاق  8

 تتعلق بالي مة 
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 (5ملحق رقم )

 الشروط واألحكام الخاصة بالمسابقات التي تتم بموجب الخدمات المضافة

 

والُمشإل  -المر ص له  -سلتزم مق م الي مة  ( 4، 3، 2اضافة ل لتزامات والشروط المن وج ذليها في االتفاقية والم حق رقا )

 بما سلي:

سواء كانت بواسطة   مات الرسائل االلكترونية بأنواذها أو  -المىابقات واالذ نات الياصة بها  يجش أن تيتوي جميع -1

 ذل. سعر الي مة بش ل واضح ال لُبس فيه    -الي مات ال وتية أو المرئية أو المىموذة أو غير  ل  من وسائل االت اق

 راذي المىابقة  -االف اح ذن اسا الشركة أو الشيص صاحش -2

ش اذ م كل شيص شار  في مىابقة بنتيجة تل  المىابقة من   ق تعميا اسماء الفائزان/ الرابيين بنفس الوسيلة التي  يج -3
 جرت فيها المىابقة، أو بأية وسيلة أ رى تضمن اذ مه 

 

 

 

 

 


