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زود الخدمة القرينتعليمات دور ومسؤوليات مشغل هاتف األجرة وم  

 من 1.7 من قانون االتصاالت، والفقرة 16/أ/12ب، ج، د ،ز، س والمادة /6صادرة بموجب المادة 

  السياسة العامة للحكومة للخدمات الشمولية في قطاع االتصاالت

  

ومزود الخدمة المدار تعليمات دور ومسؤوليات مشغل هاتف األجرة "تسمى هذه التعليمات : التسمية 1

  .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل مجلس مفوضي الهيئة" 2006 للعام ينالقر

  التعريفات 2

وتكون . يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 2/1

 األحكام التنظيمية  وفيالقانونللكلمات أو العبارات غير المعرفة هنا المعاني المخصصة لها في 

  .الصادرة بموجبه

وتمكن  الخدمة الهاتفية األساسية العامة  تعني الخدمات والتسهيالت التي تقدم مع "الخدمات اإلضافية" 2/2

من تقاضي أجورهم من المستخدمين بدقة وموثوقية وبما  مشغل هاتف األجرة ومالك هاتف األجرة

  .مزود الخدمة القرين من قبل جرةهواتف األيتناسب مع األجور المطبقة على 

 خدمة هواتف األجرة آخر يقدم مرخص لهوأي  مزود الخدمة الشمولية تعني "مزودو الخدمة األقران" 2/3

  .مالك هاتف األجرة و مشغل هاتف األجرةإلى 

الفنية  تعني خدمات االتصاالت التي تشمل الحد األدنى من الخصائص "الخدمة الهاتفية األساسية العامة" 2/4

لتمكين إنشاء قناة هاتفية قادرة على تمكين الزبائن والمستخدمين اآلخرين للخدمة الذين يسمح لهم الزبائن 

بإرسال واستقبال مكالمات محلية ووطنية ودولية تحمل  الصوت والفاكسيملي واالتصاالت المعلوماتية 

" لنفاذ الوظيفي إلى خدمات اإلنترنت ا" ويتم اعتبار . بما يكفي للنفاذ الوظيفي إلى خدمات اإلنترنت

متوفراً إذا كانت خدمة النفاذ المقدمة تكافئ تلك المستخدمة من قبل غالبية المشتركين من حيث السرعة 

واالعتمادية واالستمرارية آخذين باالعتبار العوامل الفنية التي يمكن أن تحد من أداء تلك التقنيات في 

طلب النفاذ الوظيفي إلى االنترنت أن يتم تقديم خدمة االنترنت نفسها وال يت. بعض المواقع الجغرافية

  .والتي يمكن أن يقدمها مزود خدمة االنترنت
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  . وتعديالته1995 لسنة 13 تعني قانون االتصاالت رقم "القانون "2/5

  .القانونصادرة بموجب  رخصةالذي بحوزته الشخص  تعني "المرخص له" 2/6

  : ويكونبخدمة هاتف األجرة جهاز اتصاالت طرفي مرتبط تعني "هاتف األجرة" 2/7

  موجوداً في مكان يسهل الوصول إليه من قبل األفراد من العامة، •

  .متاحاً لالستخدام من قبل أولئك األفراد مقابل الدفع أثناء وجودهم القانوني في ذلك المكان •

حساب الدائن أو بطاقات الحساب بطاقات ال ويمكن أن تشمل وسيلة الدفع أي من النقود المعدنية أو

 من حيث مدى قابلية الوصول إليها األجرةهواتف ويمكن تصنيف . أو بطاقات الدفع المسبق  المدين

  :إلى ثالثة فئات هي

 الموجود في مكان يكون وصول العامة إليه غير هاتف األجرةويعني  "هاتف األجرة العام ":1-  الفئة2/7/1

وينحصر حق إنشاء وإدارة وتشغيل . عة، كالشوارع والساحات العامةتاحا على مدار الساوممقيد 

 وتقديم هواتف األجرةويكون إنشاء وتشغيل وإدارة هذه الفئة من . هواتف األجرة العامة بالمرخص لهم

 باإلضافة ألحكام هذه الرخصة خاضعاً لنفس األحكام والشروط ذات العالقة في خدمة هاتف األجرة

  .التعليمات

 الموجود في مكان يكون وصول العامة إليه أكثر هاتف األجرةيعني  و"هاتف األجرة المدار ":2- الفئة 2/7/2

 الخاصة مثل محطات الوقود ومداخل الفنادق والمستشفيات كالعقارات   هاتف األجرة العام تقييدا من

اجد والكنائس الخ والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والمحالت التجارية ومراكز التسوق والمس

  .مشغل هاتف األجرة من قبل هاتف األجرة، حيث يتم التحكم بالوصول إلى 

يكون الوصول إليه محدوداً   الموجود في مكانهاتف األجرةويعني  "هاتف األجرة الخاص: "3- لفئة ا2/7/3

هاتف المستشفيات والنوادي أوالمساكن، حيث يتم التحكم بالوصول إلى غرف مثل غرف الفنادق و

  .مالك هاتف األجرة من قبل األجرة

  . تعني هذه التعليمات ما لم يتم النص عليه بغير ذلك"تعليمات هواتف األجرة" 2/8
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  . أو مجموعة منها)2-الفئة(هاتف األجرة المدار تعني الشخص الذي يدير  "مشغل هاتف األجرة" 2/9

  .)3-الفئة(هاتف األجرة الخاص تعني الشخص الذي يملك ويدير  "مالك هاتف األجرة" 2/10

الخدمات  والخدمة الهاتفية األساسية العامة تعني خدمة االتصاالت التي تشمل "خدمة هاتف األجرة" 2/11

  .اإلضافية

  .تعني هيئة تنظيم قطاع االتصاالت "الهيئة" 2/12

  .الخدمة الشموليةمزود التي يقدمها   خدمة االتصاالت األساسية العامةتعني "الخدمة الشمولية" 2/13

تعليمات بموجب  الخدمة الشموليةالمطلوب منه تقديم  المرخص لهتعني  "مزود الخدمة الشمولية" 2/14

  .التزامات الخدمة الشمولية

كما  المشاركة في تكاليف التزامات الخدمة الشموليةتعليمات تعني  "تعليمات التزامات الخدمة الشمولية "2/15

  .من وقت آلخرتقرها وتعدلها الهيئة 

  تالغاية من هذا التعليما 3

مزودي الخدمة  وبمشغلي هواتف األجرةالدور والمسؤوليات الخاصة تحديد  هي التعليمات الغاية من هذا 3/1

  .األقران

  دور مشغل هاتف األجرة ومزود الخدمة القرين 4

 أن يلتزم  األجرةمشغل هاتف مع يبرمه أن يطلب في العقد الذي مزود الخدمة القرين على يتوجب 4/1

  :األخير بالعمل على ما يلي

ستعالمات الدليل التي يوفرها ا، وومساعدة المأمور إلى خدمات الطوارئ، النفاذ بشكل مجانيتوفير ) أ       (

  .مزود الخدمة القرين

 تتضمن ما هاتف األجرة بشكل واضح على أو بمحاذاة معروضةالتأكد من توفر معلومات كافية ) ب       (

  :يلي

  ؛ والتسعير •
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 بتلبية مشغل هاتف األجرة في حال عدم التزام الخدمة القرينكيفية تقديم شكوى إلى مزود  •

  هذه المتطلبات

  . آخرينمزودي خدمة أقرانتوفير النفاذ إلى خدمة المكالمات الدولية عن طريق ) ج        (

 التي بمشغلي ومالكي هاتف األجرةة السلوك الخاصتوفير الخدمات بشكل يتوافق مع مدونة ) د        (

  .تعدلها من وقت آلخر والهيئةتنشرها 

 من حين آلخر بالتزاماته المنصوص عليها مشغل هاتف األجرة تذكير مزود الخدمة القرين يتوجب على 4/2

  .أعاله

سائل والر توفير نقطة اتصال يمكن الوصول إليها عن طريق الهاتف مزود الخدمة القرين يتوجب على 4/3

 تلك ، ويجب أن تتوفرهواتف األجرةوالبريد االلكتروني وذلك لتلقي الشكاوى من مستخدمي  البريدية

  . ساعة في اليومعلى مدار أربع وعشرين النقطة

تضمن الشكاوى التي استلمها من ت ة ربع سنوي بتقاريرالهيئة تزويد مزود الخدمة القرين يتوجب على 4/4

 المستلمة وتعداداً لها رير األسباب األساسية للشكاوىا تلك التقتحددب أن يج .هواتف األجرةمستخدمي 

  . لسببهاوفقاًً

 للتأكد من التزامه ببنود العقد مشغل هاتف أجرة مراقبة أداء كل قرينلمزود الخدمة ا يتوجب على 4/5

  . أعاله4/1الموقع معه وخصوصاً المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 

 عن أي هاتف أجرة أو مجموعة من خدمة هاتف األجرة حجب مزود الخدمة القرين يتوجب على 4/6

احتيال أو أية أنشطة مخالفة أو عند استخدامها لالحتيال أو اشتباه حدوث  في حاالت هواتف األجرة

  .األمنيةاألجهزة ذلك من قبل السلطات المحلية أو بطلب ال

   خدمة هاتف األجرةحالة 5

  : المذكورة آنفاً ما يليهواتف األجرةميع فئات  يجب أن يتوفر في ج5/1

  نفاذ مجاني إلى خدمات الطوارئ؛ •
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  نفاذ مجاني إلى خدمات المشتركين؛ •

  .عرض واضح لألسعار •

 بموجب )الحصول على رخصة ( الترخيصجرة ومالكي هواتف األمشغلي الطلب من  عنالهيئة ستمتنع 5/2

  .قانونال

التي تتم إدارتها أو تشغيلها في أي مجموعة واحدة من المواقع، أو  هواتف األجرة تحديد عدد هيئةلل 5/3

متناع  االستغاللإساءة ال يمكن اعتباره هواتف األجرة أن توفر ذلك العدد من الهيئة إذا وجدت إجماالً

  .لقانون ا الحاجة للترخيص بموجبعن

   مشغلي ومالكي هواتف األجرة سلوكمدونة 6

  .مشغلي ومالكي هواتف األجرة  سلوكمن وقت آلخر بتعديل مدونةأن تنشر وأن تقوم للهيئة  6/1

  :ما يلي ،السلوك هذه يمكن أن تحدد مدونة 6/2

  تقديمها؛سيتم الخدمات التي ) ا       (

  التعرفة التي سيتم تطبيقها؛) ب       (

   االحتياجات لتحديد المواقع واتاحتها للمرفقج       (

  .خدمةجودة اللمتطلبات ) د       (

  خدمة األجرة تزويد تحكم  أخرىأية معايير أو قواعد) هـ       (

 ال يلبوا مشغلي أو مالكي هواتف األجرة أن  علىعند وجود دليلفقط   هذهالسلوك نشر مدونة للهيئة 6/3

  حاجات الزبائن من حيث جودة الخدمة والتسعير

  

 

 

 


