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اإلطار التنظيمي لخدمات الــقيمة المضافة  VASعلى شبكات
التليفون المحمول
تمهيد
لما كان الجهاز القومي لتنظيم اتتايات – طبقيا لققيانون م ي  10لسين  2003بشينن تنظيم اتتايات
الجهي ي المس ييمم الم تاي ي بتنظ ييم ط ييا اتتا ييات
اتتاات

والش ييمكا

وطل ييا م يين ييرر تطبمي ي السماسي ي المق ييمم لتط ييومم ونش ييم

بم تقف أنواعها وبما مواكب تطوم تكنولوجما اتتاات

وم تق ييف طاع ييا

 -هيو

األفماد والمؤسسا

ومضمن تقبم احتماجا

الدولي ي  -اإلنتاجمي ي وات تا ييادم واإلداممي ي وال دممي ي  -م يين ييدما

اتتا ييات

وبننسييب األس ي ام مييع تشييجمع اتسييتامام فييي هييطا القطييا عق ي أسييل امييم سحتكامم ي وفييي ظيير المنافس ي الحييم
والمفتوح بيمن أفضير ال بي ام الدولمي والوطنمي وبميا مضيمن عرنمي وشيفافم الم قوميا

وحمام حقو المست دممن.
ولمييا كييان الجهيياز (المييم

هييو الجه ي المسييمم الم تا ي بمييني الت ي ام م
اتتايات

المااب في تقدم أو تشغمر يدما

والتايياممي لقشييمكا

أو ال مير فيي مجيار اتتايات

ووضع القواعد ال ام التي تكفر المنافس المشموع بمنها.
نظ ي الم لقتطييوم الكبمييم فييي تقييدم

ييدما

األ مم ونظ الم لقنمو المتزامد لهطه ال دما
أعييداد الطقبييا

شبكا

القمم ي المضيياف عق ي شييبكا

وتيوفمم ال دمي الشيامق

واإلشيماف عقمهيا ومتاب ي أدا هيا

المحمييور فييي كيير انحييا ال ييال فييي اآلون ي

في كامم من دور ال ال مقامني بجمهوممي مايم ال مبمي

المقدمي لقجهيياز فييي الفتييم األ مييم لقحاييور عقي تي ام م

لتقييدم

ييدما

عق شبكا

ونظي الم لت ازميد

القممي المضياف عقي

التقمفون المحمور فقد ا الجهاز بدماس لقوسيا ر التيي ممكين اتباعهيا ليدفع نميو يدما
المحمور دا ر مام كما ا الجهاز بدماس الم و يا

أو المنش ي

القممي المضياف

التيي تواجيذ هيطا النيو مين ال يدما

وكمفمي

التغقب عقمها.
ه ييطا و ييد ييمم الجه يياز سا ييدام ه ييطه القواع ييد والش ييموط التنظمممي ي ل ييدما
التقمفييون المحمييور دا يير جمهوممي ماييم ال مبمي
اتتاات .
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وطلييا وفقيال تحكييا القييانون م ي  10لسين  2003بشيينن تنظييم
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أولاً:تعريفات ً
 .1الجهاز:
مقاد بذ الجهاز القومي لتنظم اتتاات .
 .2مقدمي خدمات التليفون المحمول:
مقاد بها الشمكا

لها من الجهاز بتقدم

المم

دما

التقمفون المحمور دا ر جمهومم مام ال مبم .

 .3خدمات القيمة المضافة على شبكات التليفون المحمول:
هييي ال ييدما

التييي تايياحب ال ييدما

محتو أو هم الم قوما
و/أو اإلدامم

شبكا

و ييدما

فتضمف مم سلمها أو توفم تكامر بمنها وبمن ال دما

او تقا ال دما

التقمفون المحمور
تفاعقم ي

األساسييم والتييي تييت عق ي محتييو أو شييكر لقم قومييا

التي تشمر تفاعر المست د مع م قوميا

وتشمر هطه ال دما

ييدما

وت تشييمر هييطه ال ييدما

المست دممن أو ستاح اتتاار بشبك األنتمن .

بحم ي

تغمييم فييي

األ م مين الناحمي التشيغمقم

م زني أو بمانيا

وطليا كقيذ باسيت دا

 عق سبمر الماار ت الحام -مسا ر نام وفمدمو واوماتتاييات

اتتاييار الاييوتي بييمن

اتساسييم مايير ييدما

 .4مستخدم الخدمة:
طبم ي أو اعتبييام مسييت مر ييدما

مقاييد بييذ أ شي

مستفمد منها.

الي يقمم المضيياف عقي شييبكا

التقمفييون المحمييور أو

 .5المستخدم النهائي:
مقاد بذ أي ش

منها.

القمم المضاف محر هطا اإلطام التنظممي أو مستفمد

طبم ي أو اعتبامي مست مر دما

 .6العميل:
مقاد بذ أي ش

طبم ي أو اعتبامي مت ا د مع مقدمي دما

القمم المضاف إلست دا

دماته .

 .7مقدمي المحتوى Content Provider
مقاد بها الشمكا

او الهم ا

او القنوا
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الت تقد محتو مست د في تقدم
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دما

القمم المضاف

 .8المحتوى اإللكتروني:
مقاد بذ المواد الم مفم والتي ت زن بشكر م مي وت د لقنشم عق شبكا
من ط شكر الن

اتتاات

سوا كان هطا المحتو

أو الماد السم م أو البامم أو األشكار أو البمام .

 .9القوة القاهرة:
أو ظمف أو أحدا

مقاد بها أي حد

وتكون امج عن سماد المم
أو سل سعا

التم م

الحام المسا ر اآلتم :

وظموف مجتم

والمم

ت ممكن دف ها كما ت ممكن التنبؤ بو وعها

لذ وتتسبب في أو تؤد سل استحال تنفمط اتلتزاما

هطا التنفمط بشكر جسم وتشمر تقا األحدا

محر

والظموف عق سبمر الماار ت

الحيمب م قن أ ت واتجتماح واألعمار



الحمب واألعمار ال دوانم األ م (سيوا كان



الحمب األهقم وال امان والتممد وأعمار الشيغب وأعمار الت ممب واإلضماب ال ا واإل يرر



أو السيامي أو المتفجم الناتج من

ال دوانم األجنبم األ م .

بالنظا ال يا ست سطا انحام هطه األعمار بال امقمن لد المم
اإلشي اعا

من النفيط أو اآلاام المشي

النووم أو التقو

أي أجهز نووم متفجم أو األوب .

والسمور المؤام أو اله از األمضم أو الحواد



الفمضانا



الق ام ام الحكومم التي تن

لذ.

الناجم عن ال ناام الطبم م .

عق ت طمر ال دم محر التم م

.

ثانيااًً:النموذجًالتنظيميًللخدمة:
 مقو الجهاز بمني ت ام م
الحاور عق
دما

التم م

لتقدم

سوا كان

دما

القمم المضاف عق

هطه الشمكا

جدمد أو من الشمكا

المسا ر النام المااب في توسمع نشاط عمقها.

 مشتمط في الشمكا

شبكا

تقدم

المتقدم لقحاور عق تم م

دما

المحمور لقشمكا
الحااق عق

المااب في

تم م

تقدم

القمم المضاف توافم الشموط التالم :

 oأن تكون الشمك المتقدم شمك مساهم مامم منشن طبقال لققانون المامي عق أن مكون نشاطها
في مجار اتتاات .

 oأن تمتقا الشمك المتقدم أو ب ض المساهممن في الشمك أو ب ض الشمكا
بم مناسب في مجار تقدم
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التاب

لقشمك المتقدم

 oأن تكون لد الشمك المتقدم القدم المالم المناسب لممامس مار هطا النشاط والوفا باتلتزاما
.

المت قق بالتم م

 oأن تكون الشمك

عقد مع مقد

د أبمم

بإحضام موافق كتابم من أحد مقدمي

لقحاور عق التم م

 محدد المقابر المادي لقتم م
 تحدد مد التم م

.

دما

ال مر مع الشمك المتقدم

المااب في الحاور عق التم م

.

والقواعد التي محددها الجهاز.

القمم المضاف بتقدم طقب ال الجهاز عق أن متضمن

عن المساهممن فمها

 oسابق ال بم لقشمك

 oالمو ف المالي لقشمك
 oدماس جدو لمد

التقمفون المحمور عق

ابق لقتجدمد وفقال لإلج ام ا

 مقو المااب في الحاور عق تم م
 oهمكر الشمك وبمانا

التقمفون المحمور المطقوب ال مر م ذ أو تقو

بارا مرممن جنمذ مامي لقشمكا

ب مل سنوا

الطقب المقد ما مق :

دما

دما

المالم

مل سنوا

تشمر ما مقي:

 الهمكر اإلدماي والوظمفي

 دماس سو Market / Industry analysis
ط تسومقم




ط تشغمقم وفنم عق أن تشمر طممق المبط وأماكن سستضاف ال واد جغمافمال وطممق



ط مالم وادام الم اطم

التشغمر.

 م ضع هطه اإلطام التنظممي ألحكا
والقوا ي والق ام ام

انون تنظم اتتاات

السامم في جمهومم مام ال مبم

القانون م  10لسن  2003بشنن تنظم اتتاات .
 مقتز مقدمي

دما

ومسمي فمما ل ممد بذ ن

القمم المضاف بالحاور من الجها

القانونم واإلدامم الرزم والتي ت ت

هطه الجها

طبقال لققوانمن والقوا ي الم مور بها بما في طلا الموافقا

م  10لسن  2003والتشمم ا
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جممع الموافقا

بإادامها وفقال ألحكا القانون وطلا لمباشم نشاطها
الاادم من أجهز األمن القومي.

القمم المضاف بنت مت است دا األنظم وال دما

شننذ المسال باألمن القومي.

في هطا اإلطام أحكا

المسمم الم تا عق

 مع مماعا أحكا الباب السادل (الماد  64من انون اتتاات
دما

والقوانمن

المم

م  10لسن 2003

مقتز مقدمي

بها بني اوم من الاوم فمما من

ثالثااً:أهمًمالمحًترخيصًتقديمًخدماتًالقيمةًالمضافةًعلىًشبكاتًالمحمولً :
 1-3مدة الترخيص:


مل سنوا

هطا التم م

ابق لقتجدمد ومكون ابرل لقتجدمد لمدد أ م متتالم كرل منها مل سنوا

ومكون تجدمد

بشموط وأحكا جدمد مت اتتفا عقمها طبقال ألحكا القانون م  10لسن  2003بشنن

تنظم اتتاات

وطبقال لإلج ام ا

المناو

عقمها ف التم م

.

 2-3اإللتزامات المالية للترخيص:
 مقابل الترخيص :مبقغ مقد دمه  3 000 000جنمهال ماممال (ارا مرممن جنمذ مامي مدفع نقدال
مم واحد عند التو مع عق

أو مسدد عق

هطا التم م

أ ساط مضافال سلمها فا د مت احتسابها وفقا

لس م الفا د الم قن من البنا الممكزي المامي طبقال لما مقي:

• مبلغ وقدره  1،500،000جنيه مصري (مليون ومخسمائة ألف جنيه مصري) يسدد عند التوقيع على هذا
الرتخيص.
• مبلغ وقدره  500،000جنيه مصري (مخسمائة ألف جنيه مصري) كقسط أول باإلضافة إىل فائدة يتم احتساهبا
وفقا لسعر الفائدة املعلن من البنك املركزي املصري.
• مبلغ وقدره  500،000جنيه مصري (مخسمائة ألف جنيه مصري) كقسط ثاين باإلضافة إىل فائدة يتم احتساهبا
وفقا لسعر الفائدة املعلن من البنك املركزي املصري.
• مبلغ وقدره  000،500جنيه مصري (مخسمائة ألف جنيه مصري) كقسط ثالث باإلضافة إىل فائدة يتم احتساهبا
وفقا لسعر الفائدة املعلن من البنك املركزي املصري.
 الرسوم السنوية :بنسب  % 3من سجمال

اتممادا

بها بحد ادن

السنوم عن ال دم المم

 250000جنمذ مامي سنومال (ما تا و مسون الف جنمذ مامي وطلا مع ت ممف سجمالي اإلممادا

السنوم بانذ سجمالي سممادا
بها بموجب التم م
المم

لها بتقدم

المم

لذ التي متحار عقمها نتمج لتقدممذ جممع ال دما

منقواال منها المدفوعا

ال اا بالمسا ر القامم والتي تحار عقمها الشمكا

دم التقمفون المحمور بجمهومم مام ال مبم من المم

طلا مؤمدال بشهاد من م ام ب الحسابا
اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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لذ

لذ (بشمط أن مكون

 مقابل األعباء :مبقغ و دمه  20000جنمذ مامي (مبقغ و دمه عشمون الف جنمذ مامي ابق لقت دمر
عند تجدمد التم م

التم م

في أور مو عمر في السن الممردم طوار مد

ومت سداد هطا المبقغ لقمم

.
لذ عند التو مع عق التم م

 التأمين :مقتز المم

جنمذ مامي ( مسما

أن مود

الف جنمذ مامي كتنممن لتنفمطه لكاف األحكا الوامد فمذ وت تحسب فا د

عق هطا المبقغ .ومجوز بور شمكا

مقبور الدفع من البنا المسحوب عقمذ
 رسوم الخدمة الشاملة :مقتز المم
محدده المم

زان المم

مبقغا نقدمال 500000

م تمد أو مامفم عق أحد البنوا التجامم المحقم (سطا كان

لذ بإتبا

ووفقال ألحكا انون اتتاات

واعد ال دم الشامق والمساهم في تكالمفها طبقال لما

م ( 10لسن .2003

 رسوم البحوث والتطوير:
 oمقتز المم
اتتاات

لذ بالمساهم في مجار البح
والمجات

وتكنولوجما الم قوما

( %0.5ناف في الم من سجمالي سممادا

ال قمي وبمام
األ م

المم

طا

الت قم والتدممب في مجار
الاق وطلا بحد أدن

لذ السنوم وطلا طبقا لقوا مذ المالم

الم تمد عن السن المالم السابق عق مم اد السداد.

 oمقتز المم

لذ بسداد نسب

إلنفا ها عقي عمر أو معام البح

دمه

دمها  ( %50مسون في الما

من الحد األدن

ال قمي والبمام التدممبم التي محددها المم

.

لقمم

 3-3الخدمات محل الترخيص:
 تتضمن دما

القمم المضاف  VASعق شبكا

 oخدمة الرسائل النصية القصيرة الجماعية:
مقاد بها تقدم

دم لشمكا

النها ممن باوم جماعم
من شبكا

المم

أو هم ا

إلمسار ن

لمحتو واحد سل

عدد من المست دممن

رر فتم زمنم محدد و طلا باست دا المسا ر النام القامم الاادم

له بتقدم

دما

 oخدمة الرسائل النصية القصيرة المفردة:
مقاد بها تقدم

المحمور ال دما

اتتم :

دم لشمكا

أو هم ا

التقمفون المحمور دا ر جمهومم مام ال مبم .
إلمسار ن

لمحتو سل

مست د نها ي واحد باوم

فمدم بفاار زمني محدد وطلا باست دا المسا ر النام القامم الاادم من شبكا

له بتقدم

دما

التقمفون المحمور دا ر جمهومم مام ال مبم .

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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المم

 oخدمة رسائل الوسائط المتعددة ( )MMSالجماعية:
مقاد بها تقدم

دم لق مر إلمسار مسال لمحتو مكون من اوم أو فمدمو سل

المست دممن النها ممن باوم جماعم
المم

المت دد الاادم من شبكا

ال مبم .

عدد من

رر فتم زمنم محدد وطلا باست دا مسا ر الوسا ط

له بتقدم

دما

التقمفون المحمور دا ر جمهومم مام

 oخدمة رسائل الوسائط المتعددة ( )MMSالمفردة:
مقاد بها تقدم

دم لشمكا

أو هم ا

إلمسار مسال لمحتو مكون من اوم أو فمدمو سل

مست د نها ي واحد باوم فمدم بفاار زمني محدد و طلا باست دا مسا ر الوسا ط المت دد
الاادم من شبكا

المم

له بتقدم

 oخدمة الرد الصوتي التفاعلي (:)IVR

مقاد بها تقدم ال دم المبنم عق

دما

التقمفون المحمور دا ر جمهومم مام ال مبم .

تكنولوجما تسمي لجهاز الحاسب اآللي أو البشم بالتفاعر

الاوتي مع المست دممن من رر است دا الاو أو النغما
ال اا بالتقمفون المحمور.

المد ق عن طمم لوح المفاتمي

 oخدمه الكول تون ()RBT

هطه ال دم التي تتمي لقمست د ا تمام نغم وج قها النغم ال اا بذ والتي مسم ها المتار

عندما مقو باتتاار بهطا المست د عق التقمفون المحمور.

 oخدمة الدفع المباشر (”)Direct carrier billing “DCB

مقاد بها تقدم ال دم التي تتمي لقمست د سداد المقابر المادي لمحتوي الكتموني مقو بش ام ذ عبم
اتتاار بنحد الموا ع عق شبك اتنتمن

أو شبك المحمور التابع لها هطا المست د عق أن مت

ا المقابر المادي لق دم من مامد المست د لد شمك المحمور التابع لها (لمشتمكي الكمو

المدفوع مسبقال  Prepaidأو سضافتذ ال

فاتوم المست د لد

شمك المحمور التابع لها

(لمشتمكي الفواتمم  Post paidوطلا كقذ وفقال لقضوابط والقواعد التي مض ها المم

في هطا

الشنن.

 oخدمة :USSD

مقاد بها تقدم

دما

تفاعقم بمن جهاز المحمور والتطبمقا

التي مستضمفها المم

لذ

باست دا بموتوكور الي ي  USSDومت طلا باست دا مسا ر لحظم ) (real timeعبم شبك التقمفون
المحمور ال اا بالمست د وتتكون هطه المسا ر من األم ا والمموز مار  * #وتتضمن هطه

ال دما

دم القوا التفاعقم والتي تتمي لقمست د الد ور عق

 oخدمة الــ:WAP

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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وا تفاعقم عبم .USSD

مقاد بها تقدم ال دم التي تتمي لقمست د الولوج ال ب ض الموا ع عق شبكا

اتتاات

عبم

بموتوكور الي ي ي  WEB WAPوطلا باست دا اجهز التقمفون المحمور ال اا بالمست د وطلا عق

ان مت

ا المقابر المادي من مامد المست د لد شمك المحمور التابع لها (لمشتمكي الكمو

المدفوع مسبقال  Prepaidأو سضافتذ ال

فاتوم المست د لد

شمك المحمور التابع لها

(لمشتمكي الفواتمم . Post paid

 oخدمة األرقام القصيرة ذات التعريفة المميزة : Premium Short codes

مقاد بها تقدم ال دم التي تتمي لقمست د سمسار مسال نام امم أو اج ام مكالم اوتم ال

أحد األم ا القامم طا
عق سبمر الماار دما

الت ممف المممز وطلا مقابر أحد ال دما

التاوم

في المسابقا .

بها ومنها

ات م المم

 oخدمة إرسال الفيديو :Video streaming

مقاد بها تقدم ال دم التي تتمي لقمست د استقبار وامسار الفمدمو باست دا شبك المحمور التابع

لها المست د وطلا عق

ان مت

ا المقابر المادي من مامد المست د لد

شمك المحمور

التابع لها (لمشتمكي الكمو المدفوع مسبقال  Prepaidأو سضافتذ ال فاتوم المست د لد شمك
المحمور التابع لها (لمشتمكي الفواتمم . Post paid

 oخدمة التعريفة المميزة لألرقام العادية :Personal Premium Numbers
مقاد بها تقدم

دم تتمي ألحد مشتمكي مقدمي

دما

بت ممف مممز وطلا وفقال لقضوابط والقواعد المحدد بالتم م

الشنن.

التقمفون المحمور استقبار مكالما
والتي مادمها المم

في هطا

 4-3الحقوق واإللتزامات:
 مقتز المم

لذ بتقدم

لشموط وأحكا التم م
 مقتز المم

دما

القمم المضاف المحدد في البند ( 3-3لقمست دممن النها ممن وفقا

و طلا عبم شبكا

المم

له بتقدم

لذ بالحاور عق موافق كتابم مسبق من المم

دما

التقمفون المحمور.

عق أي دم من دما

القمم

المضاف امم المحدد ف البند ( 3-3بر تقدممها لقمست دممن.
 مقتز المم
ال دم المم

لذ بالت ا د مع شمكا
بها محر هطا التم م

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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لها في جمهومم مام ال مبم لتقدم

تجامم مواف عقمها وم تمدها الجهاز.

 مقتز المم

له بتقدم

لذ بنن ممبط نظامذ مع المم

التقمفون المحمور عن طمم شبكا

دما

اا افتماضم ) (Virtual private networksمن رر أحد مقدمي دما

له من الجهاز كما مقتز بات اط كاف سج ام ا
 مقتز المم
والبمانا

لذ بات اط كاف اإلج ام ا

تنممن الم قوما

وال طوا

األنتمن

الرزم لكاف أج از النظا .

المؤسسم والفنم الرزم لحمام وسمم الم قوما

ال اا بالمست دممن النها ممن أو ال مر والحمك عق شبك المم

 مقتز المم
وت امر

لذ باتحتفاظ بقاعد البمانا

ال اا بكاف الم قوما

ال مر المت ا دمن م ذ لمد سن ممردم وأن مض ها تح

في طلا وأن مسمي له باتطر عقمها وأ ط أي بمانا

لذ.

والبمانا

ال اا بت امرتذ

تامف المم

مموها ضمومم وتزم .

 مقتز المم

لذ بضوابط وم اممم حقو

المقكم الفكمم وحقو

 مقتز المم

لذ ب د تنجمم شبكتذ ونظامذ لقغمم ات ب د الحاور عق

أو من مفوضذ

النشم والطبع وحقو

التجامم وطلا وفقا ألحكا القوانمن والقوا ي الم مور بها في جمهومم مام ال مبم .

المم

المم

ال رما

موافق كتابم مسبق من

.

 مقتز المم

لذ ب د تقدم

ال اا بتحدمد موا ع أش ا
 مقتز المم

تحدمد المو ع لقمست د كما مقتز المم

أو أشما .

لذ بتوفمم الوسا ر الفنم والقوجمستم واتنظم التي تتمي لقمم

لذ بكاف شموط التم م
 مقتز المم

دما

والتحق من شكاو المست دممن ال اا ب دما

لذ بالحاور من الجها

الرزم والتي ت ت

هطه الجها

المسمم الم تا عق

م ام ب الت از المم
المم

جممع الموافقا

لذ.
القانونم واإلدامم

بإادامها وفقال ألحكا القانون وطلا لمباشم نشاطها طبقال لققوانمن

والقوا ي الم مور بها بما في طلا الموافقا

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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طريقة السداد:
لذ باست دا فقط احد الطم األتم لتحامر المقابر المادي لق دما

 مقتز المم

من المست د النها ي:

 oاألم ا القامم المممز  :ستاح سمكانم سمسار المست د مسال نام
القامم طا

 oاتشتماكا
التم م

الت ممف المممز وطلا نظمم اتستفاد من أحد ال دما

المست د لد

ومت اتشتماا في ال دما
المم

المم

المم

بها بموجب

المدفوع مسبقال  Prepaidأو

شمك المحمور التابع لها (لمشتمكي الفواتمم Post paid

التي تست د تقا الطممق في السداد من رر سمسار المست د

أحد األم ا القامم أو من

في هطا الشنن.

 oالدفع المباشم عبم شبكا

بها.

أحد األم ا

امذ موممال أو أسبوعمال أو شهممال بشكر دومي من مامد

شمك المحمور التابع لها (لمشتمكي الكمو

سضافتذ ال فاتوم المست د لد

لمسال ال

امم ال

الدومم  :ستاح سمكانم اشتماا المست د في أحد ال دما

مقابر مبقغ مالي مت

محر التم م

رر ال ي USSDوطلا وفقال لققواعد اتي مادمها

المحمور  :DCBهي ستاح سمكانم سداد المست د النها ي لقمقابر
أو

المادي لقمحتوي الكتموني الطي مقو بش ام ذ عبم اتتاار بنحد الموا ع عق شبك اتنتمن

شبك التقمفون المحمور التابع لها المست د النها ي وطلا بإمسار كود مممز ال المست د عن
طمم

شبك التقمفون المحمور عق

عمقم السداد ومت
(لمشتمكي الكمو

أن مقو المست د بإد ار هطا الكود المممز بر ستما

ا المقابر المادي من مامد المست د لد

المدفوع مسبقال  Prepaidأو سضافتذ ال

المحمور التابع لها (لمشتمكي الفواتمم . Post paid

 مقتز المم

شمك المحمور التابع لها

فاتوم المست د لد

شمك

لذ ب د است دا أي وسمق سداد امم المحدد في البند الساب ات ب د الحاور عق

موافق كتابم مسبق من الجهاز.

أمن المعلومات
 مقتز المم
ات تبا ام

لذ ب مر تقممم سنوي فني تقمممي لألمن السمبماني و متكون من أ تبا ام

ال اا بنقاط الض ف المت امف عقمها بما مق

 testsوتكون هطه ات تبا ام
اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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سم

األ ت ام ا

و

( penetration and vulnerability

و بمه مسبق في هطا المجار ب د موافق

المم

وتقد لقجهاز القومي لتنظم اتتاات  .وفي حال وجود اغ ام

المم

لذ بت قمما

كقذ طبقال لت قمما
 مقتز المم

المم

.

كبممه وهامذ

تغم ام

او اتجهزه ال ااذ بال دمذ أو حمن مطقب منذ طالا بشكر عاجر و ا

األ ت ام ا

و األ تبا ام

المجار ب د موافق المم
مقتز المم

لذ بت قمما

المم

لذ بتنفمط كاف الت قمما

ال دم محر التم م

من شمكا

طا

سم

و بمه مسبق في هطا

وتقد لقجهاز القومي لتنظم اتتاات  .وفي حال وجود اغ ام

اإلارح وطلا كقذ طبقال لت قمما
 مقتز المم

و متكون من

ال ااذ بنقاط الض ف المت امف عقمها بما مق ( penetration

 and vulnerability testsوتكون هطه ات تبا ام
األ تبا ام

هطه األ تبا ام

باإلارح الفومي أو امقاف ال دم محر الاغم لحمن اإلارح وطلا

لذ ب مر تقممم فومي فني تقمممي لألمن السمبماني في حالذ حدو

في التطبمقا

أ تبا ام

المم

ف

مقتز

وتوفمم المتطقبا

المم

ف هطه

باإلارح الفومي أو امقاف ال دم محر الاغم لحمن

.

والتوجمها

التي تادم من أجهز األمن القومي ب او

الفنم الرزم لتحقمقها عق نفقتذ ال اا .

قواعد تقديم الخدمات:
 مقتز المم

لذ بجممع القواعد ال اا ب دما

اإلطام وما د مادمه المم

 في حال تقدم ال دما
بالحاور عق

القمم المضاف المشام المها بممف

مستقبرل في هطا الشنن.

التي ت تتطقب اشتماا مسب

موافق مسبق من المست د النها ي عق

من المست د النها ي مقتز المم
تققي ال دم

تتضمن موافق المست د النها ي عق نو واحد محدد فقط من ال دما
والبمانا

أو البمام أو المسابقا

النها ي عق استقبالها من المم
 مقتز المم

أو اإلعرنا

عق

لذ

أن تكون تقا الموافق

أو المنتجا

أو الم قوما

أو ما شابذ طلا من أاماض التي مواف

المست د

لذ و عق مقابر التشغمر أو ت ممف ال دم وطم التحامر.

لذ بإعطا الح لقمست د النها ي في سنها ال دم في أي و

مسبق من المست د النها ي عق مد استقبالذ لق دم .

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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مشا أو أ ط موافق

 مقتز المم

لذ بالقواعد التنظممم التي مادمها الجهاز وال اا بكر

المضاف كما مقتز بالحاور عق موافق المم
دما

الكتابم المسبق

القمم المضاف المحدد في الممف .1

 ف حال تقدم

دما

 oمقتز المم

بر تقدم أي تطبم جدمد ألحد

لذ بنن مكون ال ممر الممسر لقمسا ر النام القامم أو مسا ر الوسا ط

امج جمهومم مام ال مبم

سل

لذ ب د تمممم المسا ر الدولم (التي

جمهومم مام ال مبم باست دا

النام أو مسا ر الوسا ط المت دد التي مقو بإمسالها ال

مقتز المم

مت تحدمده من بر المم

لذ بإمسار اس الجه التي تمسر المسا ر مسبو بممز

وطلا بجممع المسا ر الممسق الي مقدمي

المحمور وطلا بر سمسالها ال المست د النها ي.
o

.

لذ بإظهام اس الجه التي تمسر المسا ر بجممع المسا ر الممسق منذ سل

المست د النها ي كما مقتز المم

مقتز المم

دما

المسا ر

المست د النها ي دا ر جمهومم

مام ال مبم ست ب د الحاور عق الموافق الكتابم المسبق من المم
o

دما

المسا ر النام أو مسا ر الوسا ط المت دد بما مقي:

المت دد دا ر جمهومم مام ال مبم كما مقتز المم
تنشن

دم من

القمم

لذ بإ طام المم

بنسما عمر

دما

دما

التقمفون

المسا ر النام القامم أو مسا ر

الوسا ط المت دد وكطلا اتس الت ممفي  Sender IDالطي سمت وض ذ عق المسا ر الممسق
من كر عممر لقمست دممن النها ممن وطلا كقذ بر الت ا د م ه ولقمم
تقدم المم

لذ ل دما

المسا ر النام القامم أو مسا ر الوسا ط المت دد ألحد ال مر

سطا كان من شنن تقدم هطه ال دما

لطلا ال ممر اإلضمام باألمن القومي أو بالماقح ال قما

لقدول أو بحقو المست دممن وعق المم
 ف حال تقدم

دما

الح

في و ف

لذ عند ط تنفمط ام ام المم

عق الفوم.

الدفع المباشم  DCBبما مقي:
دما

الدفع المباشم عبم شممح شبكا

 oمقتز المم

لذ بالتحق من أن مست د

 oمقتز المم

لذ بإمسار كود مممز ال المست د عن طمم شبك التقمفون المحمور عق أن

 DCBهو حا ز ط التقمفون المحمور وفقال لققواعد التي مادمها المم
مقو المست د بإد ار هطا الكود المممز بر ستما عمقم السداد.

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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المحمور

في هطا الشنن.

دما

 في حال تقدم

سمسار الفمدمو مقتز المم

لذ بالحاور عق الموافقا

الرزم من الجها

األ م الم نم بتنظم هطه ال دما .
العالقة مع العمالء:
 مح لقمم

عق أن مكون المم

لذ الت ا د مع عمر لتقدم ال دم محر التم م

مس ولم كامق عن ال مر المت ا دمن م ذ وأي م الف لبنود هطا التم م

عات هطه الم الف عقي المم

 مقتز المم

لذ.

أن متضمن هطا النموطج طبم

دم ال مر وتققي شكاومه .

 مقتز المم

واتستجاب لها والمد عقمها في أ مب و

أسباب الشكاو المت قق بتقدم ال دما

 مقتز المم

لذ بت ام

أن مقتز المم

بر

ال دم وشموط تقدممها ومستو أدا ها ومقدام الت ممف

لذ بتوفمم عمال مدمب لتقق استفسا ام

المم

مقو بها أي عممر مقع

لذ بإب ام عقود مع ال مر طبقال لنموطج موحد مت س اممه كتابمال واعتماده من المم

سبمامذ عق

ونظا

لذ مس وت

وجودتها.

وشكاو المست دممن أو الشكاو التي تمد من
ممكن

كما مقتز بوضع نظا محد من تكمام

م لتقق شكاو المست دممن وطلا بت ممف مقو الجهاز بتحدمدها عق

لذ باإلفااح عن الم الم تام ( 155والم المجاني 08003330333

ال اامن بالجهاز لقمست د وطلا في حالذ ماب المست د في تا مد شكواه.

 مقتز المم
المم

ودون اإل رر بالظموف الطام والقو القاهم والم اممم المناو

التعريفة:

 مح

لذ بت ومض المست دممن المضامممن من انقطا أو سو ال دم وطلا وفقا لما مقممه

لقمم

لذ الحاور عق

المضاف ومقتز المم

عقمها بهطا التم م

ت ممف من المست د النها ي وال مر نظمم تقدم

لذ بالحاور عق موافق الجهاز الكتابم المسبق عق ت ممف

المضاف أو ال موض التمومجم ال اا بتقدم هطه ال دما .
 مقتز المم

لذ بنن مت ط اإلج ام ا

لقمست دممن النها ممن وج قها م قوم لقكاف

الترقيم:

 مقتز المم

الرزم وعق

نفقتذ لنشم ت ممف ال دما

وأن مقدمها لمن مطقبها بر مقابر.

لذ ب ط التم م القومم التي مادمها المم

وا

ت دمر

مقابر التم م المطكوم ومواعمد السداد المطكوممن في ال ط المشام المها.

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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دما

دما

.

القمم

القمم

التي مقدمها

عقمها كما مقتز بسداد

ملكية الشبكة:

لذ الشبك التي منش ها بغمض تقدم

 ممتقا المم

واألنظم ال اا ب دما
مم

القمم المضاف

لذ ا م ومقتز المم

ال مبم ست في الحات
 محظم عق المم
الحاور عق

اإل رر بالتزاما

دما

كما مح

لقمم

القمم المضاف بما تشمقها من األجهز
لذ است جام أج از من شبكتذ من

لذ أن تكون تقا الشبك واألجهز واألنظم دا ر جمهومم مام
مسبقال.

التي مواف عقمها المم

لذ بمع شبكتذ  /نظامذ أو التامف فمها بني وجذ أو في أي من مكوناتها ست ب د

موافق كتابم مسبق من المم
المم

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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مرفق ()1
خدمات القيمة المضافة على شبكات المحمول

 .1دم المسا ر النام القامم الجماعم
 .2دم المسا ر النام القامم المفمد

 .3دم مسا ر الوسا ط المت دد ( MMSالجماعم
 .4دم مسا ر الوسا ط المت دد ( MMSالمفمد
 .5دم المد الاوتي التفاعقي (: IVR
 .6دمذ الكور تون (RBT

 .7دم الدفع المباشم (”Direct carrier billing “DCB
 .8دم الي ي USSD
 .9دم ال يWAP

.10

دم األم ا القامم طا

.11

دم سمسار الفمدمو Video streaming

.12

الت ممف المممز ((Premium short codes

دم الت ممف المممز لألم ا ال ادم )(Personal Premium Numbers PPN

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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مرفق ()2
القواعد الخاصة بخدمات القيمة المضافة VAS
أوالً :اإلعالن عن الخدمة والعروض الترويجية:
 مسال اتعرن عن ال دم مجب ان تشمر توضمي ال دم

س م ال دم

طممق المحاسب (سوا مومم

او شهمم وكمفم الحساب سطا ل مكن المامد كاف وكمفم اتشتماا فمها.
 في حال وجود عمض تمومجي عق ال دم (ماار :اما مجانم

هناا طممقتمن لقتطبم ممكن ات تمام

بمنهما:
 oات تمام اتور :توضمي عدد اتما المجانم في مسال اتعرن عن ال دم وفي هطه الحال مت
امقاف ال دم تققا ما ب د انتها الفتم المجانم .
 oات تمام الااني :توضمي عدد اتما المجانم في مسال اتعرن عن ال دم

س م ال دم

وطممق المحاسب ب د اتما المجانم .
 ظهوم اس الجه او الم الطي مت من رلذ اتعرن عن ال دم .
 عد التضقمر بني شكر من اتشكار في ال دما

الم قن عنها مع وضوح وشفافم المسال اتعرنم .

 اعر المست د بم مجاني محدد ممكنذ المجو المذ لم مف تفاامر ال موض او ال دم
اتشتماا.

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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بر

 عند اتعرن عن ال دم
ال ممر مم واحد

مجب ابرغ ال ممر بنو ال دم سوا كان

( one-off serviceمحاسب

أو اشتماا ( subscription serviceمحاسب ال ممر بشكر منتظ عق

مدد

متساوم
ثانياً :االشتراك في الخدمة وتجديدها:
 عد اد ار أي مست د في أي دم بدون موافقتذ المسبق حت سطا كان
 في حال تقدم ال دما

التي ت تتطقب اشتماا مسب من المست د  :مقتز المم

موافق مسبق من المست د عق تققي ال دم
محدد فقط من ال دما

ال دم مجانم .

أو المنتجا

لذ بالحاور عق

عق أن تتضمن الموافق موافق المست د عق نو واحد

أو الم قوما

والبمانا

أو البمام أو المسابقا

ما شابذ طلا من األاماض التي مواف المست د عق استقبالها من المم

أو اإلعرنا

أو

لذ وعق مقابر التشغمر

أو ت ممف ال دم وطم التحامر.
 في حال تقدم ال دما
اتشتماا بنمب

طا

اتشتماكا

الدومم  :مت امسار مسال لقمست د في كر مم بر تجدمد

وعشممن ساع عق األ ر لتطكممه بموعد الدفع وما مستح من الدفع (س م ال دم

وطممق الدفع وكمفم ال موج من ال دم (سنها ال دم
فمما مت ق باتشتماكا

المومم مقو المم

وطلا فمما مت ق باتشتماكا

الغمم مومم أما

بوضع القواعد المت قق بإ طام المست د .

ثالثاً :إنهاء الخدمة:
 توضمي وتسهمر طممق ال موج من ال دم وان تكون مجانم وعن طمم SMS or USSD Code
وتكون في طو واحد .
 مقتز المم

لذ بإعطا الح لقمست د في سنها ال دم في أي و

المست د عق مد استقبالذ لق دم .
اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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مشا أو أ ط موافق مسبق من

 ضموم اعر المست د بانذ في حال اتشتماا في عمض م من أنذ د متمتب عقمذ الغا اتشتماا في
أي عموض ا م .
رابعاً :تقديم الخدمة:
 مت امسار مسال مجانم لكر ا مت من مامد المست د مااحب م ذ كود الغا ال دم في حال
تقدم ال دما
باتشتماكا

طا

اتشتماكا

المومم مقو المم

 في حال تقدم ال دما

طا

الدومم وطلا فمما مت ق

باتشتماكا

الغمم مومم أما فمما مت ق

بوضع القواعد المت قق بإ طام المست د بال ا .
اتشتماكا

الدومم  :جممع المسا ر التي تشمر هطه ال دم تكون مجانم

ماعدا مس اشتماا ال دم .
 ات اط كاف اتج ام ا

وال طوا

المؤسسم والفنم الرزم لحمام وسمم الم قوما

بال مر والمست دممن باف عام .

اإلطار التنظيمي لخدمات القيمة المضافة VAS
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والبمانا

ال اا

