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 الخدمة:نبذة مختصرة عن 

هي عبارة عن البدالة التجارية والتي يتم الطلب عليها من قبل الجهات الخاصة كالشركات والمؤسسات 

 والجهات الحكومية.

 المطلوبة:المستندات 

( من الهيئة العامة 1800شهادة تخصيص خدمة )وزارة المواصالت مرفق به كتاب باسم وكيل  .1

 لالتصاالت وتقنية المعلومات.

 .براءة ذمة باسم الشركة .2

 .السجل التجاري .3

 الخدمة:إجراءات تقديم 

( من 1800وزارة المواصالت مرفق به شهادة تخصيص خدمة )الحصول على كتاب باسم وكيل  .1

 1800بطلب الخدمة وذكر رقم البدالة المراد ربطه على  الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

 .تعبئة نموذج طلب الخدمةلمراجعة برج التحرير  .2

 .لى حسابات الخدمات التجارية في وزارة المواصالتإتقديم طلب الخدمة ودفع الرسوم  .3

 الرسوم:

 ربطها على  ( خطوط هاتفية أو يتم4) وطة على بدالة الخدمة عدديكون الحد األدنى للخطوط المرب

( ISDNخدمات الشبكة الرقمية المتكاملة وتسدد أجور تركيب وتشغيل خدمة )( ISDNخدمة )

 لصالح وزارة المواصالت.والخطوط الهاتفية 

 

 ( تسعمائة دينار كويتي عند طلب خدمة  900.000يستوفي مبلغ )كضمان بنكي  (1-800)د.ك

 ويكون ساري المفعول طوال مدة تشغيل الخدمة.لصالح الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

 

 

  كالتالي: (1-800)تكون رسوم تخصيص خدمة 

د.ك( أربعمائة وخمسون دينار كويتي نظير أجور التركيب  450.000يستوفى مبلغ وقدره ) -1

 وتدفع مقدما لصالح وزارة المواصالت ولمرة واحدة وغير قابلة لالسترجاع.

د.ك( مائة دينار كويتي نظير أجور التسجيل وتدفع مقدما  100.000) يستوفى مبلغ وقدره -2

 لصالح وزارة المواصالت ولمرة واحدة وغير قابلة لالسترجاع.

د.ك( اربعمائة وخمسون دينار كويتي عن كل رقم بالخدمة  450.000اشتراك سنوي بواقع ) -3

 ال غير وتدفع للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.

 

  ة إعادة من أجور التركيب لصالح الوزارة المواصالت في حال %10مالية تعادل يتم دفع غرامة

 الخدمة بعد القطع المؤقت.

 



  دون اإلخالء بالرسوم المقررة عن االشتراك السنوي وأجور التركيب والتسجيل يتم تحصيل المبالغ

ترك الحصول على رقم التالية لصالح الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات في حالة رغبة المش

 مميز يحتوي على عدة أرقام متشابهة على النحو التالي:

 د.ك( ثالثة آالف دينار كويتي لألرقام الذهبية. 3000) -1

 د.ك( ألفان دينار كويتي لألرقام الفضية. 2000) -2

 .د.ك( ألف دينار كويتي لألرقام البرونزية 1000) -3

 

 الخدمة:مقدم 

  (الدوليةقطاع الخدمات )وزارة المواصالت. 

 الخدمة:مكان تقديم 

 )مبنى وزارة المواصالت )إدارة حسابات الخدمات التجارية. 

 .)برج التحرير )قطاع الخدمات الدولية 

 مالحظات:

  في حالة تنازل المشترك عن خدمة لمشترك آخر يتم دفع أجور التركيب لصالح الوزارة من المشترك

 الجديد.

 نطاقات األرقام الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.م الئحة الترقيم الوطنية عمل تنظ 

 

 

 

 


