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 2008نيسان  5تاريخ           
  

مقدمي خدمات بعض الترخيص لتتوّلى ")   الهيئة"بـفي ما يلي  إليهايشار  (الهيئة المنظمة لالتصاالت في لبنان  إن
يشار ( 431/2002رقم  االتصاالتوفقًا ألحكام قانون  استعمال الترددات الالسلكية في لبنانالترخيص بو أاتصاالت

  . ")االتصاالتقانون "في ما يلي ب إليه

 في ما يلي إليهيشار (آانت حائزة على ترخيص ") المرخص له"بـفي ما يلي  إليهايشار (                      
، الدولة اللبنانية قبل السلكية منالترددات ال بعض تصاالت واستعمالااللتقديم بعض خدمات ") الترخيص السابق"بـ

  .االتصاالتمن قانون ) أ(48عمًال بأحكام المادة  2008نيسان  4بتاريخ  السابق وقد انتهت مدة هذا الترخيص
نوع أو  نشاءإو الترخيص وإجراءاتعملية ل إطاروضع   هدفعامة ب استشارات إجراءفي وقت قريب  الهيئة تنوي
الخط  أو/و الخط الخاص أو/و اإلنترنت أو/و نقل المعلومات تأمين خدماتتشمل جديدة من التراخيص  أنواع

ن، عند تتضّمو  ") الجديدة تراخيص ال"في ما يلي بـ إليهايشار (في لبنان أخرى  اتصاالتخدمات  أو/و ألتأجيري
في  إليهيشار ( سوف تضعه الهيئة جديدعلمي دات ترّد مخططل وفقًا ترّددات السلكّية محّددة استعمال، حق االقتضاء
  .  ")مخطط الترددات الجديد"ما يلي ب

 ،تأمين المساواةمبادئ الهيئة  راعيتالجديدة،  في ما يتعّلق بالتراخيص  الترخيص جراءاتإلخالل وضعها وتنفيذها 
علمي بشكل  حّيز الترددات الالسلكّية استعمالو، االتصاالتتحديث معدات وشبكات والسوق،  وشفافية ،والمنافسة
كافة المتطلبات بو ما تقدمب عمًال. االتصاالتوفقًا ألحكام قانون  ،وذلك حماية المستهلكو، والتغطية الشاملة ،وفّعال

أو لتجّمع (، مّما يسمح له جديدالمرّخص له إمكانّية تقديم طلب للحصول على ترخيص  منح الهيئة تنويالقانونية، 
بموجب  يقدمهاآان التي  االتصاالتفي تقديم خدمات  باالستمرار،  قبول طلبه المذآور ، في حال)يكون عضوًا فيه

  .أطولزمني تحت ترتيب  السابقالترخيص 

على المرخص له  إلى المؤقتالترخيص هذا تمنح الهيئة  ،مدة الترخيص السابق قد انتهت حكمًا بموجب القانون أنبما 
انتهاء  واستعمال ترددات السلكية لحينبتقديم خدمات  باالستمرارالحق عطاء المرّخص له إأساس مؤقت من أجل 

  .ترددات جديدالمخطط و في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة وإجراءات الترخيص العامة االستشارات الهيئة من

 في ما يلي إليهيشار (، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت 431/2002حكام القانون رقم أب عليه، وعمًال بناًء
ترددات الواستعمال  )أدناهالمحددة ( ةالذي يّخول المرخص له تقديم الخدمات المرخّص") الترخيص المؤقت"بـ
 المؤقت الترخيص مدة طيلة ) المحدد أدناه(النطاق الجغرافي المرخص ضمن  )أدناهالمحددة (المرخصة  سلكيةالال

 .وفي المالحق المرفقة ربطًا في ما يلي والموجبات الواردة ، وفقًا لألحكام والشروط)أدناهالمحددة (

 

 

  

 تعريف المصطلحات والعبارات -1

  :مقابل آل منهايكون للمصطلحات التالية المعاني المدرجة  1.1

  .أعالهله التعريف المحدد في المقدمة ": الترخيص المؤقت"

   .أدناه 2.1الفقرة التعريف المحدد في  اله": مدة الترخيص المؤقت"
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  .أعاله مقدمةالله التعريف المحدد في  :"السابقالترخيص "

  .)ج(لها التعريف المحدد في الملحق  :"الترددات الالسلكية المرخصة"

  .3.1لها التعريف المحدد في المادة  :"الخدمات المرخصة"

   .هو آامل أراضي الجمهورية اللبنانية :"النطاق الجغرافي المرخص"

  .أعالهالوارد في المقدمة له التعريف ": ص لهالمرّخ"

آافة األحكام و اللبنانية هي القوانين والنصوص القانونية والتنظيمية: "قوانين األمن الوطني"
  .)140/1999القانون رقم  بما في ذلك(المتعلقة باألمن الوطني واألوامر اإلجرائية

المصممة لنقل المعلومات وتقديم  من التجهيزات والبرامج المعلوماتية مترابطهي نظام : "الشبكة"
  .خدمات اتصاالت

  .أعالهالمحدد في المقدمة لها التعريف  :" التراخيص الجديدة"

  .أعالهله التعريف المحدد في المقدمة ": مخطط الترددات الجديد"

  .يتمتع بشخصية معنوية معنوي أوشخص طبيعي  أيهو ": شخص"

 والشروط الفنية واألنظمة والقرارات والتعاميم واألوامرم يسامرالهي ": النصوص التنظيمية"
بالصالحيات  عمًالالهيئة وزير االتصاالت أو  الصادرة عن مجلس الوزراء او  وسائر الوثائق

   .431/2002رقم  قانون االتصاالتالمنصوص عليها في 

  .. أعالهله التعريف المحدد في المقدمة ": قانون االتصاالت"

قطاع هي قانون االتصاالت وآافة النصوص التنظيمية ل": التصاالتقطاع التشريعية لالنصوص "
  التصاالتا

  
  .أعالهلها التعريف الوارد في المقدمة  ":الهيئة"

  

 في تلك الواردة التعريفات االتصاالت لقطاع التشريعيةيكون للمصطلحات المّعرفة في النصوص  1.2
  .خالفها على الحاضر المؤقت الترخيص ينص لم ما النصوص

في متن هذا                               أخرىنصوص قانونية  وأيةالقوانين واألنظمة والمراسيم  إلىإشارة  أي إن  1.3
  .الترخيص المؤقت تشمل حكمًا أية تعديالت أو تبديالت لها أو قد تطرأ عليها

الكلمات الواردة ضمن الترخيص المؤقت الحاضر في صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع، آذلك  إن 1.4
  المذآر والمؤنث تشملر تشمل المؤنث ّآالكلمات الواردة في صيغة المذ إناألمر 

 أيتم إبطال  إذابالتالي، و. األحكام الواردة في هذا الترخيص المؤقت مستقلة عن بعضها البعض إن 1.5
  .ذر تنفيذها تبقى سائر األحكام سارية المفعولتّع أو منها 
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على سبيل المثال ال "في متن هذا الترخيص المؤقت متبعة بعبارة " بما في ذلك"تعتبر عبارة  1.6
 ".الحصر

  

  المؤقت مدة الترخيص -.2

وقف  أو 2.2أدناه ما لم يتم تمديد العمل به عمًال بأحكام المادة  - يسري الترخيص المؤقت الحاضر 2.1
تبدأ ") مدة الترخيص المؤقت" في ما يلي بـ إليهايشار (لمدة محددة  -8العمل به عمًال بأحكام المادة 

 31/12/2008بتاريخ اقرب من  ) ب(أو ، 31/12/2008إما بتاريخ ) أ(وتنتهي  5/4/2008بتاريخ 
المرخص له قبل  إلىًا باإلنهاء في الحالة األخيرة بإرسال إشعارالهيئة تقوم  أنمنفردة، على  تحدده الهيئة
 إصدارهابالتزامن مع   العمل بالترخيص المؤقت إنهاءالهيئة تنوي  بأنعلمًا ( على األقل ًاستين يوم

  .)استعمال ترددات السلكية وفق مخطط الترددات الجديدتراخيص و تراخيص الجديدةال

ضمن  ،إضافيةعدة فترات ل أولفترة  المؤقتتمديد مدة هذا الترخيص استنسابي لالهيئة بحق  تحتفظ 2.2  
وإصدار مخطط الترددات الترخيص  إجراءات حصول تأخير فيفي حال وذلك، الحدود المحددة قانونًا، 

  .ألي سبب آخر أو 31/12/2008ما بعد تاريخ  إلىالجديد 

 أو بهلدى وقف العمل  أوتعويض لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت  بأيال يحق للمرخص له  2.3
  .أخرسبب ي أل  أو 8المادة  أو 2 ةالمادأحكام ب عمًالال سيما  انتهاء مدته لسبب مشروعإلغائه قبل 

  الخدمات المرخصة. 3

وعلى أساس الجملة والمفّرق وضمن النطاق الجغرافي بشكل غير حصري للمرخص له  يجاًز 3.1    
" في ما يلي بـ إليهايشار (التالية  االتصاالتتقديم خدمات المرخص وطيلة مدة هذا الترخيص المؤقت، 

آما يمكن أن تفّسرها الهيئة بموجب و االتصاالتقانون  فيمحددة  آما هي ،")الخدمات المرخصة
    :الهيئةالتي تصدرها  أو سواهاالنصوص التنظيمية أو  تالقراراالتحديدات التي تعتمدها ال سيما في 

  المعلوماتنقل خدمات  3.1.1

  خدمات االنترنت 3.1.2

  خدمات الخط الخاص 3.1.3

  ألتأجيريخدمات الخط  3.1.4

خدمات النقل بواسطة الوصالت   باستثناء بيع ،Backhaul بواسطة الوصالت النقلخدمات  3.1.5
Backhaul  مقدمي خدمات اتصاالت آخرين إلىبالجملة على شبكتها.  

 آوبرامج صوتية  أوصور،  أو ،صوتية  إشاراتأو نص،   أي شبكة المرخص لهعلى  ،نقل 3.1.6
 أوبما في ذلك برامج البث عند الطلب  (sound and video programming)بصرية 
أو أي معلومات أو مضمون  (broadcast on demand and/or interactive) التفاعلية

   .متعّلقة بالمعلومات أخرى وأي خدمات

من قانون االتصاالت، قد تحددها الهيئة  )ز(19.2تدخل ضمن نطاق المادة  أخرىخدمات  أية 3.1.7
  .آخر إلىمن وقت 
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الخدمة  أو( ، وخدمات الهاتف الدوليالخلوي، وخدمات الهاتف ةخدمات الهاتف األساسيتستثنى لكن وبشكل صريح 
  .من قانون االتصاالت 19.1المادة تدخل ضمن إطار التي من الخدمات  أخرى وأنواع، )الصوتية الدولية العمومية

  الترددات المرخصة .4

استعمال الترددات الالسلكية المحددة في الملحق  ، بغية تقديم الخدمات المرخصة،للمرخص له جازي  4.1
لهيئة الصالحيات لن أ علمًا ،النطاق الجغرافي المرخصضمن و طيلة مدة الترخيص المؤقت، ،)ج(

  .من قانون االتصاالت 15.4المادة  ألحكامآخر وفقًا  إلىمن وقت المرخصة المطلقة في تعديل الترددات 

لألحكام والشروط الواردة في المرخصة حق المرخص له في استعمال الترددات الالسلكية  يخضع 4.2
  .لقطاع االتصاالت وألحكام النصوص التشريعية )د(الملحق 

في و ،الترخيص المؤقت هذا بموجبمرخصة للمرخص له استعمال ترددات السلكية  أجيزفي حال  4.3
لدى انتهاء مدة جديدا منح ترخيصًا جديد و لحصول على ترخيصلب لبط هذا األخير في ما بعد تقدمحال 

من  دنيااستعمال حد  حقعلى  ،إليهالجديد المشار سيشتمل ترخيصه  في هذه الحالة لمؤقت،الترخيص ا
فق مخطط توزيع و سلكيةمحدد من حّيز الترددات الال مدىضمن  Sm MHzعرض النطاق يوازي 

النصوص التشريعية  أحكاموفق الجديد ولقاء بدالت االستعمال المحددة في الترخيص  الجديد الترددات
لدى ( لتلبية حاجات المرخص له في حينه آافيًا غير األدنىالحد  هذايكون  ما قدرب. لقطاع االتصاالت

مزايدة الستعمال   لمشارآة فيلفرصة متكافئة  األخيرهذا يكون ل، سوف )الترخيص الجديد إصدار
السلكية ووفقا لمخطط توزيع الترددات ال من حّيز أو أآثر محددمدى  ضمن إضافيعرض نطاق 
  .الترددات الجديد

 

  

   التجهيزات المرخصة. 5

  :للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، ووفق النصوص التشريعية لقطاع االتصاالتيحق  5.1

 أو، وترآيب، وشراء، واستئجار، وتملك، وتشغيل، وصيانة شبكة ، بشكل منفرد إنشاء 5.1.1
 intercity or backboneلـجديدة  إنشاءات إحداث دون لكن مع آخرين،  باالشتراك

networks  وتجهيزاتinternational gateway nodes .  

  . النطاق الجغرافي المرخصضمن  أخرىربط شبكته بشبكة  5.1.2

   الرسوم والبدالت .6

فق األحكام وو) ب(لرسوم والبدالت المحددة في الملحق ل الفوري سديدالتيتوجب على المرخص له  6.1
  .هوالشروط الواردة في

 عليه يتوجبالترخيص المؤقت،  هذا بموجبعليه دفعة متوجبة  أيةف المرخص له عن تسديد تخّل إذا 6.2
يتم و، الفعلي تاريخ التسديد ولغاية منذ تاريخ االستحقاق ترتبة على المبالغ المستحقةالم فائدةال تسديد

مؤلفة  خالل سنة لأليام التي مّرت الفعلي عددال أساسعلى  هااحتسابيتم ويوم  إلى ممن يوتراآم الفائدة 
. آخر إلىمن حين  قرارات تصدرهاأو المطبقة بموجب أنظمة  الفائدة نسبةالهيئة  تحدد. يوما 365من 
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ال يحول  بتحصيل هذه الفوائد لهيئة والدولة اللبنانيةوحق امن قبل المرخص له  الفائدة دفعموجب  إن
 المرخص له بحقآخر  إجراء أياتخاذ  أوالمؤقت الترخيص  هذا إلغاءممارسة الهيئة لحقها في ) أ(دون 

قد التي  ات  والعطل والضررمسؤوليجميع ال المرخص له تحميل) ب(و تسديد المن جراء التخّلف عن 
  .المؤقت مخالفة ألحكام وشروط الترخيص أيةعن ارتكابه تتوجب 

يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة دوريًا بالمعلومات المالية الضرورية الحتساب الرسوم والبدالت  6.3
  ).أ(من الملحق  6وفقًا للمادة ) ب(المحددة في الملحق 

   التعديل. 7

  :هذا الترخيص المؤقت أحكاممن  أييحق للهيئة تعديل  7.1

 أحكاماو  هذا الترخيص المؤقت  أحكامي من أو مخالفته ألفي حال نكول المرخص له  7.1.1
  .ولم يتم معالجة المخالفة النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت

  . 7.2المذآور في المادة الهيئة التبليغ  إصدارحال ي ف 7.1.2

  :، تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بما يلي7.1.2 الترخيص المؤقت وفقًا ألحكام المادةهذا قبل تعديل  7.2

  .حيثياتهالتعديل و نص إبرازالترخيص المؤقت مع هذا على  إدخالهالمنوي  تعديلال 7.2.1

  .هذا التعديل أسبابتحديد  7.2.2

 ، علىالمذآور التعديل علىمالحظاته التي يمكن خاللها للمرخص له تقديم  المدةتحديد  7.2.3
  .يوم ثالثين  عن هذه المدة تقلأال 

 الترخيص إنهاء. 8

 8.3و 8.2تين في الحاالت المذآورة في الماد أالالترخيص المؤقت قبل انتهاء مدته هذا  إنهاءال يمكن  8.1
  .أدناه

  . خطيًاعلى ذلك والهيئة  المرخص له  اتفق إذاهذا الترخيص المؤقت  إنهاءيمكن للهيئة  8.2

النصوص  أحكاممن  أي أو أدناه 8.4تلغي الترخيص الحاضر وفقًا ألحكام المادة  أنيمكن للهيئة  8.3
  :التشريعية لقطاع االتصاالت

مخالفات متكررة  جسيمة أو مخالفة ارتكب المرخص لهاعتبرت الهيئة أن في حال  8.3.1
لقوانين  وأللنصوص التشريعية لقطاع االتصاالت،  أو، الترخيص المؤقت هذا ألحكام

  ، مرعية اإلجراءال أخرى نصوص  قانونية  يةأل أواألمن الوطني، 

آالصلح الوقائي (مماثل  إجراءأي أو   تصفية المرخص له أو إفالسإعالن في حال أو  8.3.2
  .)وسواه

 ، تقوم الهيئةأعاله 8.3 في الحاالت المنصوص عليها في المادةا الترخيص المؤقت ذإلغاء ه من اجل   8.4
  :بـ



2008نيسان  5                                                Page 8 of 20  

  

 أو أسبابسبب أو مّبينة  ،المؤقتالترخيص  هذا تبليغ المرخص له خطيًا نيتها إلغاء 8.4.1
   اإللغاء ظروف

في حال اعتبرت الهيئة انه قابل (إعالم المرخص له انه لم يتّم معالجة سبب اإللغاء و 8.4.2
 ىترباستثناء الحاالت التي  ؛ وذلكتبليغه تاريخ خالل فترة ثالثين يومًا من) للمعالجة
  .تستلزم اإللغاء الفوري وعدم منح المرخص له فرصة للمعالجة أنها، استنسابيًا، الهيئة

  استمرارية الخدمة. 9

يتوجب على المرخص له التقّيد بتوجيهات الهيئة بغية تأمين استمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائنه  9.1
  ا تم منح المرخص له ترخيصًا جديد إذا إال ،إنهائه أوعبر شبكته لدى إنتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت 

 تشمل الخدمات خدمات قديم تسيتابع   المرخص له و إنهاء هذا الترخيص المؤقت وآانألدى انتهاء 
  .خدمات مماثلة أونفسها 

  :ان تقّيد المرخص له بتوجيهات الهيئة يتضمن

  ،استمرارية استعمال شبكته 9.1.1

  زبائن المرخص له ، إلىاستمرارية توفّر الخدمات المرخصة  9.1.2

  .استمرارية استعمال الترددات الالسلكية المرخصةو 9.1.3

الذي سوف مقدم الخدمات لزم ن تأ 9.1في المادة  إليهاالتعليمات المشار  إصدارهاعلى الهيئة، عند  9.2
هذا  للمرخص له مقابل المصاريف التي يكون قد تكبدهايسدده  ًلمعقو  تعويضيخلف المرخص له  ب
  .األخير لحساب خلفه

استمرارية تقديم الخدمات، يمكنها طلب  غير مالئم لتأمين 9.1المادة  أحكامن تنفيذ أالهيئة اعتبرت   إذا 9.3
وذلك بغية ضمان استمرارية  ،تجاري معقول أساسعلى  موجداتهبيع شبكة المرخص له وجميع 

  .الخدمات

  

  األخرى والعقوبات الغرامات ،هؤإنها ،تعليق الترخيص المؤقت. 10

النصوص التشريعية أو مخالفته ألي من أحكام هذا الترخيص المؤقت، أو المرخص له نكول في حال  10.1
ومع احتفاظ الهيئة بحقها إنهاء هذا الترخيص المؤقت وفقًا قوانين األمن الوطني،  أو االتصاالتلقطاع 
آافة اإلجراءات التي تراها مناسبة وفرض الغرامات والعقوبات  اتخاذيحق للهيئة  عاله،أ 8.3للمادة 

من  41و 40المادتين  أحكامالمنصوص عليها في النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت، ال سيما 
فرض غرامة آليًا و أويحق للهيئة تعليق العمل بهذا الترخيص المؤقت جزئيًا آما  قانون االتصاالت،
  .الخطأ المرتكبخطورة  أواه الهيئة متناسبًا مع حجم المخالفة وفق ما ترعلى المرخص له 

أو موجبات أو  عقوباتتنفيذ أي  و تعويضات وأ/وغرامات بتسديد أي   فوراقوم أن ي المرخص له ىعل 10.2
  .. 10.1تطبيقًا ألحكام المادة  وفقًا لما تفرضه الهيئة إجراءات

  اتخاذصالحياتها بتعليق لهذا الترخيص المؤقت ال يحول دون ممارسة الهيئة لحقوقها و أوإنهاء  أي إن 10.3
 أي أوالنصوص التشريعية لقطاع االتصاالت، أو وفقًا ألحكام هذا الترخيص المؤقت،   إجراءات أية



2008نيسان  5                                                Page 9 of 20  

  

هذه أي من يحق للمرخص له، في وال   . التعليق أوقانون آخر مرعي اإلجراء عند تاريخ اإلنهاء 
  .ا مسبقًاقد يكون دفعه أخرىي مبالغ أ وأعباء أ  وأرسوم أية  الحاالت، استرداد 

   االستثناءات والموانع. 11

  :ال يعتبر المرخص له مخال بأحكام هذا الترخيص المؤقت في األحوال التالية فقط 11.1

من حاالت القوة القاهرة التي ليس  حالةآان السبب األساسي والمباشر لعدم التقّيد  إذا 11.1.1
اإلستمالك، الحرب، التأميم أو الكوارث الطبيعية، : منها أيعلى  سلطة أيللمرخص له 

 باستثناء(الرسمية اإلدارية والثورات، القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية و
لمؤقت من قبل هذا الترخيص امن  المعنية األحكام تنفيذ  تجعل التي  )طبعا قرارات الهيئة

  .للقانونًا  مخالف ي جهةأ

 وتحديد ماهيتها(إبالغ الهيئة عن القوة القاهرة  في اقرب وقت ممكن، له، على المرخص 11.1.2
  ).التبليغوتحديد ماهيته في (موجب الذي يتعّذر تنفيذه وال )في التبليغ

  :الحاالت التالية أي من في 11.1ال يحق للمرخص له التذرع بأحكام المادة  11.2

 هعن إهمال ةناتجالقوة القاهرة  ت حالةأو آانالقوة القاهرة بحدوث سبب تالمرخص له آان  إذا 11.2.1
أو سوء  إهماللوال  من الممكن تجنب حدوثها أو الحد من نتائجهاو آان أ  هو سوء تصرفأ

  .تصرف المرخص له

 هآان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو آان من الممكن تجنب حدوثها لوال نكول إذا 11.2.2
معاودة تنفيذ الموجب المعني عن الحد من نتائجها أو معالجتها وعجزه عن  هوعجز هأو تخّلف

  .ضمن مهلة معقولة

  .في التمويل لدى المرخص له ص آان سبب القوة القاهرة نق إذا 11.2.3

  .بالرغم من وجود القوة القاهرة ،الموجب المعنيأو التقّيد بل آان من الممكن تنفيذ في حا 11.2.4

  

  .عليه، التعاقد من الباطن اإلداريةيطرة السالتفرغ عن الترخيص، انتقاله، انتقال  .12

التشريعية لنصوص با ّيدوشرط التق ،لهيئةمن ادون اإلستحصال على الموافقة الخطية المسبقة  ،جوزال ي 12.1
  :لقطاع االتصاالت

 هتحويل أو، هرهنأو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه، أو  التفرغ عن هذا الترخيص المؤقت 12.1.1
   لصالح شخص آخر

  له المرخص  بمعظم موجودات أو بالشبكة أو التصرف 12.1.2

عمليات من  أي إبراممال  أو الزيادة رأس  أورأسمال المرّخص له سهم في أالتفرغ عن أو  12.1.3
  : إلى و غير مباشرأمباشر   أن تؤدي بشكل شأنها



2008نيسان  5                                                Page 10 of 20  

  

أو من حقوق التصويت  أو له رأسمال المرخصمن  أآثر أو %10له  تمّلّك المتفّرغ -
   التأمينات

 المرخص له إدارة، أو توجيه المرخص له أعمال السيطرة على من أو تمكين المتفّرغ له -
  .بأي شكل آخر أوالتعاقد  أوعن طريق التملك  أماوذلك، أو التسبب في توجيهها، 

الحقوق والموجبات المنصوص أي من مسبق من الهيئة، ممارسة خطي يحق للمرخص له، دون إذن  12.2
  .الخدمات المرخصة، عبر التعاقد من الباطن بهذه أومتعلقة بشبكته  أآانتعليها في ما يلي، 

 يتعلق بأي مبرم مع شخص ثالث  أتفاق أي أحكام أوهذا الترخيص المؤقت  أحكاممن  أيبغّض النظر عن  12.3
 عن آافة ًالمسؤوخاضعًا والواردة في هذا الترخيص المؤقت، يبقى المرخص له  من الحقوق والموجبات

  .الموجبات المنصوص عليها في هذا الترخيص المؤقت وفي النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت

، يتوجب على المرخص له أعاله 1.2.1.3، و2.1.2.و،1.2.1.1االت المذآورة في المواد من الح أيفي  12.4
 أنللهيئة . وشروط االتفاقات المقترحة وبأية معلومات قد تطلبها الهيئة أحكامإبالغ الهيئة مسبقًا بجميع 

  .تبّلغها من تاريخ المقترحة خالل مهلة ال تتجاوز ثالثين يومًا االتفاقاتمن  أيترفض  أوتوافق 

العملية   ه عتبر هذتقبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية،  أي من العمليات المذآورة  إجراءفي حال 
مما وخرقًا صريحًا ألحكام وشروط هذا الترخيص المؤقت تنازال غير قانوني عن الترخيص المؤقت 

   .من قبل الهيئة ء نهايجعل هذا الترخيص  خاضعا لإل

وفق المادة  عملية مقترحًةي أمناسبًا، رفض  لما تراهوفقًا  ،يحق للهيئة ،ما هو مذآور أعاله إلى إضافة 12.5
  :باستنسابها الخاص االعتبار، آخذة بعين 12.1ً

  التأثير على المنافسة في السوق المعني 12.5.1

  متعلقة باألمن الوطنيشؤون  12.5.2

  .وفقًا للقوانين المرعية اإلجراءصلة تعتبرها الهيئة ذات  أخرى اعتبارات أية 12.5.3

  

  التقّيد بالقوانين والنصوص التنظيمية. 13

 هوريةمفي الج يتوجب على المرخص له التقّيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية المرعية اإلجراء  13.1
المنافسة  لقطاع االتصاالت، قوانين األمن الوطني، قوانين ةاللبنانية، بما في ذلك النصوص التشريعي

  .التاريخية أووالمناطق السياحية المصّنفة  واآلثاروقوانين حماية البيئة 

موجبات وفق القوانين المرعية اإلجراء والنصوص  أيةال يعفي هذا الترخيص المؤقت المرخص له من  13.2
قانون  أيموافقات متوجبة بحكم  أواذونات تراخيص أو  أيمن موجب اإلستحصال على  أو/التنظيمية و

 .هورية اللبنانية مالجنص تنظيمي مرعي اإلجراء في  أو

  

  حّل النزاعات  ،القانون المطبق. 14
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يخضع هذا الترخيص المؤقت للقوانين اللبنانية وتكون الهيئة والمحاآم اللبنانية المرجع الصالح الوحيد للبّت بالنزاعات 
  .تصاالتالناجمة عن هذا الترخيص المؤقت وفقًا ألحكام قانون اال

  

  2008نيسان  5بيروت في 

  رئيس الهيئة المنظمة لالتصاالت

  

  الدآتور آمال شحاده

 
  

  

  ) أ(الملحق              

  الشروط التنظيمية        

  

بسائر آذلك و الهيئة  عن التي تصدر وتعديالتها اآلتية يتوجب على المرخص له التقّيد بجميع الشروط التنظيمية 
  .الهيئةالتي تصدرها   توالقرارا األنظمة

  تنظيم األسعار  .1
األسعار الرائجة وجميع الشروط والبنود التي على يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة بكافة  1.1

 .الخدمات المرخصة أساسها يقدم
سوق من  أيمقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة في  هو المرخص له اعتبرت الهيئة أن في حال   1.2

 ،العروضات وأسعارتسعيرات جديدة  أي أوتعديل لها  وأيفي هذه السوق،  هسعارأاألسواق، تخضع 
  .موافقة الهيئة المسبقة قبل نفاذها في السوقل إلى

 األسعارفي حال لم يكن المرخص له يتمتع بقوة تسويقية هامة في سوق معينة، يحق له تطبيق  1.3
 .موافقة الهيئة المسبقةاإلستحصال على  إلى، دون الحاجة  في السوقالتي يراها مناسبة  

 البيع بهدف اعادة تقديم خدمات . 2

المرخص له مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة وفق أن  الهيئة اعتبرت في حال  2.1
النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت، يحق للهيئة إلزام المرخص له تقديم خدمات مرخصة في هذا 

  .بيعها للزبائن إعادةبغية   آخرين خدمات مقدمي   إلىالجملة   السوق بسعر 

من هذا الملحق النصوص التشريعية  2.1تراعي الموجبات المفروضة بموجب المادة  أنيجب  2.2
  :وقد تشمل هذه الموجبات. لقطاع االتصاالت

مقدم الخدمات  التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل وضع سعة شبكة المرخص له بتصرف -
  .المذآور
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  .أخرىخدمات اتصاالت  أيةالتعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل تقديم  -

  .يجب على المرخص له عرض هذا التعاقد بشروط معقولة

في حال لم يتم االتفاق بين المرخص له ومقدم الخدمات، يحق لكل منهما الطلب من الهيئة التدخل لتحديد الشروط 
 .قرار الهيئة ملزمًا للمرخص له يكون. المعقولة الواجب اعتمادها في التعاقد

 

 

 

 

  

  المشارآة في تجهيزات الشبكة  .3
بأي شروط تنظيمية متعلقة بمشارآة التجهيزات وآافة الممتلكات المكونة  االلتزامعلى المرخص له  3.1

فيها المرخص له مقدم خدمات تعتبر  ذلك، يحق للهيئة، فقط في الحاالت التي  إلىإضافة . لشبكته
فرض على المرخص له أن تذات قوة تسويقية هامة وفق النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت، 

 .  شبكته والمشارآة في التجهيزات إلىمتعلقة بالوصول  إضافيةموجبات 
لك يتوجب على المرخص له المشارآة في إنشاءات البنى التحتية عندما وحيثما تطلب الهيئة منه ذ 3.2

في حال ارتأت الهيئة ضروريًا ان يشارك المرخص . وفقًا للنصوص التشريعية لقطاع االتصاالت
له بإنشاءات البنى التحتية مع غيره من مقدمي الخدمات في مناطق معينة ألجل المصلحة الوطنية 

ام يتمكنوا من إبرلألي سبب آخر، تعلم المرخص له ومقدمي الخدمات المعنيين بذلك  أوالعامة 
  .الالزمة االتفاقات

 
 التفاعل والمعايير الفنية  .4

على المرخص له التقّيد بجميع النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت المرعية اإلجراء لتأمين  4.1
 .التفاعل بين شبكته والخدمات المرخصة مع شبكات وخدمات مقدمي خدمات اتصاالت آخرين

  .جميع معدات شبكته مطابقة للنصوص التشريعية لقطاع االتصاالت أنعلى المرخص له التأآد  4.2

  التنصّت القانوني، حاالت اإلغاثة والطوارئ . 5

يقوم  ،)140/1999وال سيما القانون رقم (عمال بتشريعات األمن الوطني المرعية اإلجراء  5.1
ور ووضعه جهاز تنصت قانوني متط بناًء على طلب الهيئة بترآيب وبرمجة ، المرخص له

ربطه بتجهيزات يتم ويتضّمن معّدات تنّصت ومراقبة فّعالة ، على نفقة الدولة اللبنانية، بالخدمة
الدولة اللبنانية وتمكينها من تشغيله حصريًا  إلىوالترابط لهذا النظام  االلتقاطنقطة  شبكته وتسليم

  .معرفة المرخص له أومساعدة  أوواستنسابيًا، على نفقتها دون تدخل 

  .عملية ربط على شبكة المرخص له بغية التنّصت وفقًا للقوانين المرعية اإلجراء أيتجري  5.2
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 طلب الدولة اللبنانية، إعطاء األولوية ألي منوبناء ليجب على المرخص له في حاالت الطوارئ،  5.3
لة فترة الكلي لخدماته وشبكاته طي أوالدولة في االستعمال الجزئي  ينين من قبلعاألشخاص الم

  .الطوارئ

  المحاسبة وتدقيق الحسابات . 6

، بما في ذلك تقارير المالية والمعلوماتالمستندات والسجالت يتوجب على المرخص له تقديم آافة  6.1
الهيئة مناسبًا ووفقًا لجداول زمنية تحددها، وذلك من اجل التحقق من تراه   مدققي الحسابات، وفق ما 
أجل تحديد  المبالغ من   التي يقّدمها المرخص له ئج المالية األخرىصحة تقارير الدخل والنتا

  .المتوجبة عليه وفق هذا الترخيص المؤقت

 اعتبرته إذاإضافية ال سيما  ومحاسبيةتطلب من المرخص له  تقديم مستندات مالية  أنيحق للهيئة  6.2
بهذه  االلتزام، ويتوجب على المرخص له في سوق معّينة مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة

  .الطلبات

   الحّد من المنافسة. 7

في تقديم  أومن شأنه الحّد من المنافسة في تشغيل الشبكة  أتفاق أوعقد  أيال يجوز للمرخص له إبرام  7.1
  .أو منع تلك المنافسة مقدم خدمات أي أومن قبل المرخص له  االتصاالتخدمات 

 أشخاصمجموعة  أوشخص  أيبمبدأ المساواة وعدم التفرقة تجاه  االلتزاميتوجب على المرخص له  7.2
بصورة خاصة، ال يحق للمرخص له منح . فيما يتعلق باألسعار والشروط وبجودة الخدمات المرخصة

شخص  أومنافع غير مشروعة في ما يتعلق بخدمات يقدمها  هو  أيةقبول  أوغير مبررة  أفضلية أي
منافية للمنافسة تتسبب بالحّد من القدرة  أعمالال يجوز للمرخص له القيام بأية . شرآة تابعين له أو

 .أآثر أوتمنع حصول منافسة حرة في سوق واحدة  أوتحّد  أوالتنافسية لمقدم خدمات منافس 

ير هذه يتوجب على المرخص له تقديم خدماته بشكل غير تمييزي ألي شخص يتقدم بطلب لتوف 7.3
تقبل ) تجارية أوفنية ( أسبابالخدمات، وذلك، وفق التعرفة المنشورة، ما لم يقم المرخص له بتبيان 

  .وفقا لما هو مذآور توفيره الخدمات  آمبرر مقبول لعدم  الهيئةبها 

  إعطاء المعلومات والخضوع للتفتيش . 8

بالتقارير الدورية واإلحصاءات وآافة المعلومات وتزويدها للهيئة فور  االحتفاظعلى المرخص له  8.1
هذا الترخيص المؤقت وقيامها بكافة بنود  تنفيذ على الفّعالة ذلك منه بغية ممارستها الرقابة هاطلب

 واإلداريةالمعلومات التقنية  بما في ذلك  ،موجباتها وفق النصوص التشريعية لقطاع االتصاالت
  .الشبكة والى الخدمات المرخصة وباستعمالها إلىالتشغيلية المتعلقة بالشبكة وبالوصول والمالية و

  .ي تبديل في هذه المعطياتأعلى المرخص له إعالم الهيئة مسبقًا عن 

مع مراعاة حقوق الهيئة في التفتيش الواردة في قانون االتصاالت، يتوجب على المرخص له السماح  8.2
ت وتجهيزات وجداول وملفات آ، وبناًء على طلبها، بالقيام بتفتيش منشلها، ضمن مهلة معقولة

تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق النصوص التشريعية بغية   أخرىمعلومات  وأيةالمرخص له 
  .لقطاع االتصاالت
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 إما ضمن) أ( على أن يتم ذلك يحق للهيئة استعمال ونشر هذه المعلومات، وفق ما تراه مناسبًا، 8.3
المرخص له التجارية والمالية سرية، شؤون فقط بحيث تبقى ) غير تفصيلية( إجماليةمعلومات 

ضرر بأعمال ومصالح المرخص له ال إلحاقاإلجراءات الضرورية لعدم  الهيئة  بعد اتخاذ )ب(إماو
  .القانونية من جراء النشر

صحيحة ودقيقة  تلك المعلومات أن تزويد الهيئة بالمعلومات، التحقق من إطارعلى المرخص له، وفي  8.4
إطار النصوص التشريعية في   أوهذا الترخيص المؤقت  إطارآانت في  إذاعما بغض النظر  وآاملة،

 .لقطاع االتصاالت

 

  

  حماية البيئة. 9

التجهيزات، اتخاذ  وتجهيز وترآيب وتشغيل وصيانة شبكته وسائر إنشاءعلى المرخص له، لدى  9.1
  .من جرائهافي لبنان   ضرر قد يلحق بالبيئة  أياإلجراءات التي تقّلص من حجم 

 .البيئةالمتعلقة  بيجب على المرخص له التقّيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية اللبنانية  9.2

       حماية المستهلك. 10

مضللة للمستهلكين والتقّيد بجميع  أويتوجب على المرخص له االمتناع عن القيام بأية تصرفات غير عادلة 
القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع االتصاالت، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، ونظام حماية 

    .ستضعه الهيئة وتنشره المستهلك الذي
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  )ب(الملحق              

  لرسوم والبدالت ا                  

  

  بدل طلب الترخيص -العائداتتقاسم  –البدل السنوي للترخيص المؤقت  .1
 ،الدولة اللبنانية أن يسدد إلىطوال مدة العمل بهذا الترخيص المؤقت، يتوجب على المرخص له  1.1

 :الممثلة بوزارة االتصاالت
في حال منح المرخص له  بدل سنوي بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية، لقاء استعمال الترددات  1.1.1

من الملحق ج ) أ(1وفق البند  (Access Frequencies)للوصولأية ترددات السلكية 
 .المرفق بهذا الترخيص المؤقت

الدخل "تعريف  إن. حساباته المدققةدخله وفقًا ل إجمالي من ةبالمائن يمبلغ يوازي عشر  1.1.2
المرخص له من جراء تقديم الخدمات المرخصة الذي حققه  الدخل مجموع هو  "اإلجمالي

المبالغ محسومة منه   النطاق الجغرافي المرخص غير مباشرة ضمن  أوبطريقة مباشرة 
فيهم وزارة  ن بم( أجانب أومن قبل المرخص له لمصلحة مقدمي خدمات محليين  المدفوعة 

مقابل خدمات الترابط ) بمهامها التجارية" شرآة اتصاالت لبنان"االتصاالت لحين اضطالع 
 .وصول وال

تتوجب الرسوم السنوية الستعمال الترددات ونسب تقاسم العائدات في المواعيد التي تحددها الهيئة  1.2
االعتبار المراحل االنتقالية  تأخذ الهيئة بعين. المرخص له إلىدفع خطية صادرة عنها  أوامربموجب 

 جديدة الحقًا، وذلك، بشكل يضمن  تراخيص أية   أوبين التراخيص السابقة وهذا الترخيص المؤقت 
اعتماد  إمكانيةيدفع مّرتين عن فترة زمنية معّينة، مع   جميع الفترات وأال لمرخص له عنأن يدفع ا

 .آما تراه الهيئة مناسبا true upطرق احتساب ودفع على أساس 
بدل طلب ترخيص عن هذا الترخيص المؤقت قيمته  يتوجب على المرخص له أن يدفع للهيئة 1.3

ويتوجب هذا الرسم مجددا لدى أي تجديد أو تمديد ) ثالثون مليون ليرة لبنانية( ل.ل /30,000,000/
  . لهذا الترخيص طالما  لم تحدد الهيئة رسما آخرًا

مراقبة التراخيص  للهيئة البدالت السنوية التي تحددها الهيئة لقاء له أن يدفع يتوجب على المرخص 1.4
  . والنظر فيها واإلشراف عليها وتطبيقها واضطالع الهيئة بمهامها وفقا لقانون االتصاالت

 المساهمات في الخدمة الشاملة   .2
 الهيئة ها ئالشاملة التي قد تنشلخدمة ل/للوصول صناديق  أييتوجب على المرخص له تسديد المساهمات في 

من قانون  26آخر ووفق المادة  إلىوذلك وفق المبالغ وفي المواعيد التي تنشرها الهيئة من وقت  وتديرها،
 .االتصاالت

  تعديل الرسوم والبدالت  .3
ترفع قيمة الرسوم والبدالت المتوجب دفعها والمنصوص عليها في هذا  أوتخفض  أنيمكن للهيئة  3.1

 .للنصوص التشريعية لقطاع االتصاالت لبنود هذا الترخيص المؤقت ووفقا الملحق وفقًا
أو بدالت ومبالغ /و وبدالت ترخيص سوف تتضمن التراخيص الجديدة رسوم استعمال حيز الترددات 3.2

  .. من تلك المترتبة بموجب هذا الترخيص المؤقت خالل مّدته الدأو ب/و إلى باإلضافةأخرى 
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  الملحق ج

   ًاالترددات الالسلكية المرخصة مؤقت

  

طوال مدة ") الترددات الالسلكية المرخصة("هذا الترخيص المؤقت يجيز باستعمال الترددات التالية  .1
 .الترخيصالترخيص المؤقت وذلك وفق الشروط واألحكام المنصوص عنها في هذا 

 ال يوجد ترددات  :من أجل توفير الوصول للزبائن المستخدمين النهائيين  ) أ(
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  )تابع( الملحق ج

 :آخرينأو مقدمي خدمات /للمرخص له و backhaul and transitمن أجل تأمين وصالت من نوع   ) ب(
 ال يوجد ترددات

  

   



2008نيسان  5                                                Page 18 of 20  

  

  

بين نقطتين  الوصالت المكروويةترددات أو /توزيع أية ترددات وصول و إعادةأو /يحق للهيئة تعديل و .2
(Backhaul and transit)  خطي ودون أن  إشعارالمخصصة للمرخص له في أي وقت، وذلك بموجب

 مباشرة أو غير مباشرة  ناجم بصورة  إزعاجيرتب ذلك أي مسؤولية على الهيئة من جراء أية خسارة أو 
 .ترددات الوصالت المكروويةأو /والتوزيع لترددات الوصول هذه  إعادةالتعديل أو  عن

بقدر ما آان المرخص له . ما هو محدد أعالهبخالف ال يجوز للمرخص له أن يستعمل أية ترددات السلكية  .3
من الملحق ج، يتوجب على المرخص  1يستعمل سابقا ترددات السلكية أخرى غير مدرجة في جدول البند 

بدء مّدة الترخيص ثة أشهر بعد تاريخ دة أقصاها ثالتصرف الهيئة خالل مهذه الترددات ووضعها ب إخالءله 
من هذا  9مع مراعاة أحكام المادة . أو في أي تاريخ يحدد في مخطط حّيز الترددات الجديد المؤقت

تم الترخيص للمرخص له باستعمال أية ترددات بموجب ترخيص جديد آما هو ما لم ي ،الترخيص المؤقت
أو انتهاء هذا  إنهاءالترخيص المؤقت، يجب على المرخص له عند من هذا  4.3في المادة  إليهمشار 

الترخيص المؤقت في الوقت له باستعمالها بموجب هذا  ًاأية ترددات آان مرّخص إخالءالترخيص المؤقت 
 بإعادةصادر عن الهيئة في ما يتعلق  آخرأو في أي قرار  مخطط الترددات الجديدوالشكل المحددين في 

 . توزيع الترددات

 الجديدمخطط الترددات ل وفقا تردداتحّيز الحق استعمال  بما فيهأية تراخيص مستقبلية  إصداريتم  .4
  .النصوص التشريعية لقطاع التصاالتو

  

 

   



2008نيسان  5                                                Page 19 of 20  

  

 

 

  )د(الملحق 
      

  استعمال الترددات الالسلكية، محطات االتصاالت والمعدات                   
   
  

 .الالسلكية استعمال الترددات. 1
عدم تسببها بأي بشكل يضمن لترددات الالسلكية المرخصة اعلى المرخص له استعمال  1.1

تعمل في نفس  أخرىو شبكات أتشويش على محطات االتصاالت الالسلكية األخرى، 
و في مناطق جغرافية أحقبة الترددات الالسلكية /و على نفس مدىأالمنطقة الجغرافية 

  .ترددات السلكية أخرىمدى /و حقباتأ أخرى
 ومحطات االتصاالت الالسلكية والمعدات العائدة لها  ة المرّخص لهشبكيجب أن تكون  1.2

ي تشويش قد يحصل من جراء تشغيل محطات اتصال وشبكات أمحمية بشكل مناسب من 
و في أمدى الترددات الالسلكية /و نفس حقبةأأخرى تعمل ضمن نفس المنطقة الجغرافية 

 .مدى ترددات السلكية أخرى/و على حقباتأ أخرىرافية ي مناطق جغأ
استعمال الترددات الالسلكية  وإدارةعلى المرخص له التعاون ومساعدة الهيئة على تنسيق  1.3

معلومات  إعطاءالمتعلقة بالبلدان المجاورة، بما في ذلك على سبيل التعداد ال الحصر، 
 .سلكية ضمن شبكة المرخص لهللهيئة والحّد من قوة البّث ألي محطات اتصاالت ال

حّيز  الستعمالالنصوص التشريعية لقطاع االتصاالت المنظمة  أحكاممع مراعاة  1.4
 بما فيها على سبيل التعداد ال الحصر النص التنظيمي لحّيز الترددات(الترددات الالسلكية 

ء من ي جزأاستعمال  وفق ما يراه مناسبا   ، يسمح للمرخص له)د(هذا الملحق  وأحكام) 
  حقبة/مدىو صيانة التشويش بما في ذلك تأمين أالترددات الالسلكية المرخصة إلدارة 

guard band. 
مرخص ترددات وصول وترددات ميكرووية بين نقطتين ألي  المرّخص له ستعمالا إن 1.5

مع جدول توزيع الترددات الالسلكية  طابقيجب أن يت من قبل الهيئةله باستعمالها 
يقدم المرخص له للهيئة تفاصيل عن مخطط استعماله لموجات الوصول . الوطني

ي تعديل للمخطط أوالموجات الميكرووية بين نقطتين ويبقي الهيئة على علم آلما حصل 
ترددات الوصول مخطط استعمال المرخص له ل تطابقفي حال عدم . هذاستعماله الو أ

يحق للهيئة  ،وطني للترددات الالسلكيةوالترددات الميكرووية بين نقطتين مع الجدول ال
مخطط جديد لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين اعتماد إلزام المرخص له ب

التي تراها الهيئة مناسبة تحقيقًا أخرى  إجراءاتاتخاذ أية و بأ وتقديمه للهيئة نقطتين
ترددات  المين استعماإلجراءات الالزمة لتأآافة على المرخص له اتخاذ . للتطابق

  . بشكل فعال الميكرووية بين نقطتين الوصول والترددات
 
  

 المعايير الفنية وشروط تشغيل معدات االتصاالت الالسلكية. 2
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مع آافة المرخص له متوافقة  ةمعدات االتصاالت الالسلكية العائدة لشبك يجب أن تكون 2.1
و للنصوص أمن قانون االتصاالت  23المعايير والشروط التي تحددها الهيئة وفقًا للمادة 

  .التشريعية لقطاع االتصاالت

  التفتيش إجراءات  .3           

ي من تجهيزات أ إلىعلى المرخص له السماح ألي شخص مفوض من قبل الهيئة بالدخول 
ي وقت أاالتصاالت الالسلكية وإجراء تفتيش وتجارب على معدات االتصاالت الالسلكية في 

بأحكام هذا الترخيص  االلتزامألجل التأآد من ) ي وقت آان في الحاالت الطارئةأو في أ(معقول 
  .ي تشويشأو التحقق من مصادر أالمؤقت 

  

  الحّد من استعمالها، ووقف العمل بها تعديل التجهيزات والمعدات،. 4           

و أو تقليص استعمالها، أو معدات االتصاالت الالسلكية أيحق للهيئة طلب تعديل  تجهيزات  4.1
و ضمن مهلة تحددها الهيئة وفقًا لما تراه أو نهائي عل الفور أوقف العمل بها بشكل مؤقت 

و معدات االتصاالت الالسلكية أن استعمال تجهيزات أالهيئة  ارتأتفي حال  وذلك مناسبًا
معدات اتصاالت السلكية  وأشويش على استعمال تجهيزات بت تسببالو يساهم في أيسبب 
  .مرخصة أخرى

  
و وضع أتعديل المرخص له ب إلزامفي حاالت الطوارئ، وفق ما تراه مناسبا يحق للهيئة  4.2

ت الالسلكية، آما يحق لها وقف العمل بها بشكل و معدات االتصاالأحدود الستعمال تجهيزات 
تمارس الهيئة هذه السلطة بموجب . و ضمن مهلة تحددها الهيئةأو نهائي على الفور أمؤقت 
عام ينشر في التاريخ والمكان وبالطريقة  إشعارو بموجب أالمرخص له  إلىخطي يبلغ  إشعار

  .التي تراها الهيئة مناسبة وفقًا للظروف
  

  تقاسم استعمال حيز الترددات . 5
  

أو /و الموجبات وأ/و المنافع وأ/أي من الحقوق و و التنازل عنأال يحق للمرخص له التفرغ      
أو /و ابهو المتاجرة أ/و هاتقاسمأو /و، هابيع وأ/و، االلتزامات المتعلقة بالترددات الالسلكية المرخصة

  .وذلك آليا أو جزئيا ألي  شخص آان بأي شكل آانها بالتصرف  وأ/و، بشأنها الترخيص من الباطن

  

 


