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مقدمة
تنص هذه السياسة التنظيمية على التزامات المرخص لهم فيما يتعلق بتوفير معلومات الدليل.

عام
 2.2يجب على المرخص لهم بإسناد أرقام الهاتف توفير معلومات الدليل .يجب أن تتاح هذه المعلومات بشكل مطبوع
أو من خالل خدمة االتصال اليومي (استعالمات الدليل).
 2.1في حين تنص المادة رقم  1.2المذكورة سابقا ً على الحد األدنى المطلوب للنشر ،يمكن للمرخص لهم ،حسب كل
حالة على حدة ،تقديم خيارات نشر بديلة ،بعد أخذ أذواق المستهلكين في االعتبار.
 2.1يجب على المرخص لهم تقديم معلومات كاملة ودقيقة للدليل.
 2.1يجب أال ينشر أو يتيح المرخص لهم معلومات الدليل إال بعد الحصول على موافقة كل العمالء المعنيين.
 2.1يجب على المرخص لهم تلبية جميع الطلبات المعقولة لمرخص لهم آخرين بخصوص توفير معلومات الدليل.
 2.1يجب على المرخص لهم تطبيق مبدأ عدم التمييز في معاملة معلومات الدليل.
 2.1ال يجوز بيع أو منح معلومات الدليل ألسباب غير تلك الضرورية لتنفيذ هذه السياسة التنظيمية .مع هذا ،يمكن
إجراء استثناءات محدودة ألسباب تتعلق باألمن القومي ،على النحو الذي تحدده الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االتصاالت ،العتبارات المصلحة العامة.

دليل المعلومات
 2.1يجب أن يضم دليل المعلومات في الحد األدنى ما يلي:
 االسم
 صندوق البريد والمدينة
 رقم الهاتف
 2.2يجب على المرخص لهم توفير الخيار لعمالئهم بنشر أو عدم نشر معلوماتهم في الدليل .ويجب أن تكون خدمة نشر
المعلومات في الدليل مجانية ،على األقل لكل خط هاتف رئيسي.
 2.20في حال احتوى رقم الهاتف المنشور على خطأ ،وكان الرقم المنشور غير مخصص لعميل معين ،يجب أن
يتم تحويل الجهات المتصلة إلى الرقم الصحيح .تكون خدمة تحويل االتصال مجانية بالنسبة للجهة المتصلة والجهة
المتصل بها .تستمر خدمة تحويل االتصال هذه مفعلة حتى يتم تصحيح الخطأ أو حتى يوقف العميل الخدمة ،أيهما
أوالً.
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الدليل المطبوع
 2.22يجب توحيد معلومات الدليل ،أياً كان المرخص له الذي يعين رقم الهاتف أو الذي يقوم بإصدار الدليل المطبوع.
يجب أال يضطر العميل إلى استشارة عدة دالئل مطبوعة ،أو عدة أقسام داخلية ،من أجل الحصول على أرقام هاتف
تم تعيينها من قبل مرخص لهم مختلفين.
 2.21يجب على المرخص لهم تلبية جميع الطلبات المعقولة لمرخص لهم آخرين لنشر أرقام هواتف الخدمات أو
توفير مساحة للطباعة.
2.21

يجب على المرخص لهم التأكد من عرض أرقام خدمات الطوارئ بشكل بارز في جميع نسخ الدليل المطبوعة.

2.21

يجب تحديث نسخ الدليل المطبوعة سنويا ُ على األقل.

 2.21يجب على المرخص لهم توفير الدليل المطبوع للعمالء عند االكتتاب األولي ثم سنويا ً بعد ذلك .ولكن ،حسب
المادة  ،1.1وبنا ًء على طلب العميل المعني ،يمكن للمرخص لهم توفير خيارات نشر بديلة آخذين بعين االعتبار
رغبة العميل.
 2.21يجب توفير نسخة واحدة مجانية من الدليل المطبوع لكل عميل .مع ذلك ،في حال كان دليل المعلومات الذي
يوفره المرخص له يغطي منطقة معينة ،يلتزم المرخص له بتوفير الدليل المطبوع مجانا ً للعمالء ضمن هذه المنطقة.
باستثناء ذلك ،يمكن للمرخص لهم تقاضي أجور رمزية.
2.21

يجب على المرخص لهم إما توفير األدلة المطبوعة أو إخطار عمالئهم بحين توافرها لالستالم.

استعالمات الدليل
 2.21يجب توحيد مصدر معلومات الدليل ،بصرف النظر عن المرخص له الذي يعين رقم الهاتف .يجب أال يضطر
العمالء إلى إجراء عدة مكالمات من أجل الحصول على معلومات الدليل بسبب كون أرقام الهاتف معينة من قبل
عدة مرخص لهم.
 2.22في حال كون مكالمات استعالمات الدليل مأجورة على أساس زمني ،على المرخص لهم أخذ رسوم بنا ًء على
وقت إجراء المعاملة فقط.
 2.10يجب على المرخص لهم التأكد من عرض أرقام هاتف استعالمات البريد بشكل بارز في جميع الهواتف
العمومية العائدة لهم.
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