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 اخلاصة الشروط

 (VSAT)االتصاالت باستخدام نظام الفيسات خدمات  تقديم لرتخيص

 

 

 نطاق اخلدمات املرخص بها .1

مبوجب هذا الرتخيص، جيوز للمرخص له أن ميارس ما يلي: 1-1

اتصاالت باستخدام نظام الفيسات يف اململكة، مطابقة للمقاييس الدولية، ومعتمدة من تأسيس شبكة  .أ 

و أكثر من اجلهات املعرتف بها العتماد املواصفات واملقاييس الدولية، واملقبولة من قبل جهة واحدة أ

اهليئة، وتشغيل تلك الشبكة وصيانتها، وذلك لتقديم خدمات االتصاالت وفقًا ألحكام وشروط هذا 

الرتخيص.

 تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات على املستوى احمللي والداخلي.  .ب 

السعات الفضائية لألقمار الصناعية املسموح باستخدامها يف اململكة، وميكن االتفاق مع  استخدام .ج 

مشغلني آخرين ألنظمة الفيسات املرخص هلم للمشاركة يف السعات.

بينها داخل أو خارج اململكة، ويف حالة تقديم خدمات ملقدم اخلدمة ربط اجملموعات املغلقة فيما جيوز  1-2

عات وفق أنظمة اهليئة فيجب ان يتم عرب بوابات العبور الدولية املرخص هلا من قبل االنرتنت لتلك اجملمو

 اهليئة داخل اململكة.

جيب ان يكون موقع احملطة/ احملطات املركزية لنظام الفيسات التابعة للمرخص له داخل اململكة، وميكن  1-3

ط احلصول على الرتاخيص أو استخدامها للمراقبة والتحكم يف أنظمة الفيسات يف الدول األخرى، بشر

 املوافقات الالزمة من  تلك الدول.

يلتزم املرخص له بالتنسيق مع اهليئة بشأن تسجيل احملطة أو احملطات املركزية وفقًا ألنظمة االحتاد  1-4

، وكذلك أي حمطة طرفية أخرى تستخدم هوائي كبري احلجم ونطاق كبري من الدولي لالتصاالت

حالة مساح اهليئة للمرخص له باستخدام الرتددات املصرح له باستخدام الرتددات  الرتددات الالسلكية. ويف

املصرح له باستخدامها قبل استكمال عملية التنسيق املطلوبة، فيلزم املرخص له تقديم املعلومات الضرورية 

 إجراء عمليات الضبط أو التعديل الالزمة على حسابه اخلاص.

بث احملتوى لرتاخيص أو تصاريح منفصلة تصدرها اجلهات احلكومية ذات العالقة.خيضع  1-5

الوفاء مبتطلبات اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل اليت حتددها اهليئة. 1-6

 ال جيوز االرتباط مع أي شبكات اتصاالت غري مرخص هلا من قبل اهليئة. 1-7
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مدة الرتخيص وجتديده .2

م(. وجيوز جتديد هذا 2هـ )../../...14..( عشر سنوات اعتبارًا من ../../10ملدة )يسري هذا الرتخيص      

الرتخيص ملدة مماثلة، وفق أنظمة اهليئة.
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(1رقم )امللحق 

 املقابل املالي

.اإلطار التنظيمي للمقابالت املالية هو حمدد يف ماوفق وذلك ، لصاحل اهليئةيدفع املرخص له املقابل املالي 
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 (2مللحق رقم )ا

الرتددات املخصصة للمرخص له

الرتددات املسموح للمرخص له باستخدامها بغرض تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام )الفيسات( يف  

هي الرتددات التالية: ذا الرتخيصاململكة العربية السعودية طبقًا ألحكام وشروط ه

)...................( ميجاهرتز وبغرض نطاق )..........( ميجاهرتز لكل تردد.     




