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  --------------------------------------------------------: فاكس
  ---------------------------------------------------:بريد إلكتروني

                                  مؤسسة /حن شركةننتعهد 
  :بما يلي /                                                                   /سجل التجاري رقم

االلتزام التام بأنظمة الهيئة والقرارات واإلرشادات الصادرة عنها، وأي أنظمة أو إجراءات أو تعليمات تـصدرها الهيئـة                   .١
 لإلطـالع علـى أي أنظمـة أو لـوائح أو     sa.gov.citc.wwwال، والرجوع إلى موقع الهيئة على شبكة االنترنت     مستقب

 .تعليمات جديدة بهذا الخصوص
 .االلتزام باألنظمة السارية في المملكة، واألنظمة والتعليمات األخرى المنظمة للخدمات المقدمة .٢
فاء شروط وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإضافة نشاط استيراد أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات إلـى سـجله                 استي .٣

 .التجاري
 .المنظمة لذلك بالمملكةلوائح النظمة واألااللتزام بالسعودة وفق  .٤
 ).جدإن و(االلتزام بأي متطلبات إضافية تصدرها الهيئة مستقبال، بما في ذلك المقابل المالي  .٥
 لـضمان مطابقتهـا   الكهربائيـة ) التمديدات(تستخدم الشبكة  استيراد أي أجهزة أو معدات       الحصول على موافقة الهيئة قبل     .٦

 .مدة من قبل الهيئةتللمواصفات الفنية والترددات المع
اصـفات التـي     مع مواصفات السالمة والمطابقة الكهرومغناطيسية ومتطلبـات المو        نوردها التي   األجهزةجميع   تتوافق   أن .٧

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تصدرها
ثبات مطابقة األجهزة للمواصفات إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومـات وأي           إلالزمة   ال المستندات بسرعة تقديم  اإللتزام .٨

 .بهذا األمر، عند طلبها مستندات أو إثباتات ذات عالقة
 بحيـث تكـون شـبكة        داخل المباني أو بين مباني المجمع الواحـد         المستوردة  األجهزة والمعدات   جميع أن يكون استخدام   .٩

التمديدات الكهربائية مملوكة لصاحب المبنى او المجمع الخاص واليسمح باستخدام أي جزء من الشبكة الكهربائية المملوكة                
 .لكهرباء حتى لو وقعت داخل نطاق المجمع الواحدا اتلشرك

 إذا تسببت في حدوث أي تداخالت في أي وقت وفي أي موقع حسبما تراه الهيئـة، مـع                   هايل تشغ إيقاف) المستخدم  (  على .١٠
 .عدم تحمل الهيئة ألي مسئولية تترتب عن ذلك اإليقاف

ضرورة التأكد من كيفية عمل هذه األجهزة والمكان المناسب لتركيبها وخصوصا مـا يتعلـق برفـع                 ) المستخدم  ( على   .١١
حيث . بكته والحيلولة دون أن يقوم أحد بالدخول إليها وإساءة استخدامها بعلمه أو دون علمه             مستوى الحماية وذلك لحماية ش    

 .أن مالك هذه الشبكة مسئول مسؤولية تامة عن أي استخدام ناشئ عن هذه الشبكة
تم توريدها   التي   األجهزةبتزويد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أو الجهات الحكوميه المختصه بحصر لجميع             اإللتزام .١٢

 .والجهات التي قامت بشرائها، وأماكن تركيبها عند طلبها
اإللتزام عند بيع هذه األجهزة الى طرف آخر لغرض اإلستفادة منها أو إعادة بيعها ، بأخذ تعهد على ذلك الطرف بالتقيد  .١٣

 داخل المباني والمجمعات الكهربائية) التمديدات(شروط وضوابط استخدام الشبكات شامل بجميع الشروط الواردة أعاله 
 والمنشوره على موقع )Broadband over Power Line( الخاصة لتقديم خدمات االتصاالت بتقنية النطاق العريض

 .واالحتفاظ بصورة منه إلبرازه عند طلب الهيئة أو الجهات الحكوميه المختصة، الهيئة
العقوبات التـي تراهـا هيئـة         توقيع وللمساءلة  نكون عرضة    فإننا   الواردة اعاله الشروط   عدم االلتزام بأي من      ةفي حال  .١٤

  .حكوميه المختصه علينااالتصاالت وتقنية المعلومات والجهات ال
  :اإلســـم 

  :رقم الهوية   الوظيفة

  :الخــتم  :التوقيع


