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  ..................................................مؤسسة / نقر ونتعهد نحن شركة

  ......../.........................................................سجل تجاري رقم

  :بما يلي 
  .الممنوح لشركتنا ترخيصالأن هذا التعهد جزء ال يتجزأ من  -1

  ول أي مخالفةح لنا خاضع لقانون االتصاالت والقرارات الوزارية المفسرة له المعمول بها في  دولة الكويت والتي تجيز للوزارة إنهاء الترخيص عند حصان الترخيص الممنو -2

  ). 1959سنة ل 8قانون رقم(للترخيص وقانون االتصاالت     
  .ظمة أو قرارات أو إجراءات تصدرها الوزارة مستقبال وأي أن, الصادرة عنها االلتزام التام بأنظمة الوزارة والقرارات  -3

  .لتحقيق ذلك  ةاإلمكانيات الالزموااللتزام الكامل بعدم التداخل على األنظمة األخرى القائمة أو التأثير عليها ووضع السبل -4

  جميع المحطات الخاصة بالشبكة عليها وتحديد تقنية الربط المستخدم عليها بجميع بظام المستخدم وتحديد المواقع  التي سوف يتم تركينالصفات الفنية عن اتزويد الوزارة بالمو -5

  . ومساراتها تزويد الوزارة بإحداثيات هذه المواقع مع   ,المحطات    
  وكذلك التأكيد على أن مواصفات األجهزة المستخدمة, مةبتشغيل هذا النوع من الخد  ذات الصلة)  ITU(   تااللتزام بجميع التوصيات الفنية الصادرة من اإلتحاد الدولي لالتصاال -6

   .وكذلك التي تصدرها الجهات المعنية بالدولة  عالميا والمعتمدة تماما للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة مطابقة    

  :تترتب على ذلك في الحاالت التالية لية وتحمل أي مسؤ لشركة بدون سابق إنذار ودون لللوزارة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح  ان -7
  . للمصلحة  العامة للدولة و رأت الوزارة ضرورة سحب الترخيص لدواعي أمنية أ متى ما •

 .اإلفالس أو أي إجراءات متشابهة, التصفية  •

  :لمواصالتال يجوز لنا القيام بأي عمل من االعمال التالية دون اخذ موافقة مسبقة من وزارة ابأنه  -8
 .التنازل عن الترخيص •

 .إعارة االجهزة او المعدات المرخص بها أو تأجيرها أو بيعها أو التصرف بها •

 .بيعها او تسهيل استخدام الغير لها بمقابل أو بدونهتأجير الخدمة او الخدمات المنتفع بها من الباطن أو إعاده  •

 .إستخدامهابفي التصريح الصادر  همعدات اوعلى مواصفاتها او خصائصها او نقلها من االماكن المحددإجراء أو إدخال أي تعديل او تغيير على االجهزة او ال •

  .أخرىلى أي دولة إو   ايصال أي نوع من خدمات االتصاالت من •

 .الترخيص بفترة شهرين الى الوزارة قبل موعد انتهاءطلب التجديد بكتاب  على ان نتقدم  الوزارة  ،موافقة بعد بأن الترخيص يجدد سنوياً  -9

.و ترخيص األجهزة )الترددات (النطاق الترددي السنوية المستحقة نظير تخصيص االجورااللتزام بدفع  -10  
. هزةجمن األ) دداتالتر(وايضا كتاب يفيد بإلغاء برمجة التردد) االجهزة+التردد(في حالة الرغبة في إلغاء الترخيص نتقدم بكتاب رسمي للوزارة لإللغاء الترخيص بأنه -11  

.إخطار الوزارة عند أي تغيير بعنوان المراسالت المدون اعاله-12  

   لية  تترتب على ذلك وللوزارة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بدون سابق إنذار ودون  تحمل أي مسؤ ه فإنفي حالة عدم االلتزام بأي من الشروط الواردة أعال بأنه -13
        .المختصة علينا الحكومية العقوبات التي تراها الوزارة والجهات  للمساءلة وتوقيع  ضة نكون عرو      

  

  

  ............................................................................:إسم المفوض بالتوقيع

  
  ..............................:..........رقم البطاقة المدنية:..............................الوظيفة

  

                                                           ...................................:الشركة ختم :.........................................التوقيع


