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 للترخيص الفئوي من النوع )ب(الشروط واألحكام الخاصة 

 التحتية للبنية بالجملة البيع خدماتلتقديم  

 

 المادة األولى: نطاق الخدمات

 تسويق عناصر البنية التحتيةذلك بما في  البيع بالجملة للبنية التحتيةخدمات بتقديم  المرخصةيسمح للجهات  1-1

تحديد عناصر البنية التحتية التي قد  الحق في"الهيئة"  هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتو ل. بشكل تجاري

 . مشمولة ضمن نطاق هذا الترخيص تسمح بأن تكونأو ال  تسمح

  :بشكل تجاري تقديمهال بهانطاق الخدمات المرخص  1-2

  والصواريبراج األ: ) أ ( الفئة  1-2-1

نقاط و (IBS)الحلول الداخلية ،(DAS) أنظمة الهوائي الموزعة ،الخاليا الصغيرة : ( بالفئة ) 1-2-2

 الالسلكية الوصول

 او دوائر األبراجمواقع لربط خدمات التقديم بما في ذلك  ،البرابخالمعتمة و: األلياف (  ج) الفئة  1-2-3

  النشطة الثابتة والنفاذ الوصول

دوائر بما في ذلك خدمات  ،النشطة الثابتة بياناتلا لوصالت بالجملة البيع خدمات :(  د)  الفئة 1-2-4

  النشطة الثابتة والنفاذ الوصول

المحلية والدولية أو محطات االنترنت  مقسماتالخدمات األخرى مثل البوابات الدولية أو بتقديم  ال يُسمح 1-3

بتوسيع أو تقليل نطاق الخدمات حسب  الهيئةقد تقوم  ،ذلكومع  بموجب هذا الترخيص.البحرية اإلنزال 

 .تقديرها الخاص

في جميع أنحاء المملكة سواء بشكل تجاري مكونات البنية التحتية المذكورة أعاله  تقديميجوز للمرخص لهم  1-4

أو تقليص هيئة تمديد ليجوز لو. رات الكبيرةستثمافي المساحات الخارجية أو داخل المباني أو داخل حدود اال

 .النطاق الجغرافي للخدمات وفقًا لتقديرها

 :لحصول على هذا الترخيصبايسمح لها  ال التي الجهات 1-5

  .ذوي البنية التحتية الموحدة المرخص لها بتقديم خدمات االتصاالت شركات ال  1-5-1

 .ذوي البنية التحتيةالشركات المرخص لها بتقديم خدمات االتصاالت الثابتة  1-5-2

 .ذوي البنية التحتيةالشركات المرخص لها بتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة  1-5-3

 .الشركات المرخص لها بتقديم خدمة البيانات 1-5-4

 .االتصاالت مرافق تأجير خدمةالشركات المرخص لها بتقديم  1-5-5



 

 

 6من  2الصفحة                                                                                                                      التحتية للبنية بالجملة البيع خدمات تقديمالشروط واألحكام الخاصة لترخيص 
 

 األبراج وأ/و البرابخ وأ/و البصرية األلياف شبكات حاليًا يمتلكون الذين التحتية البنية لمالكي يمكن الكما  1-6

 خدمة ترخيص على للحصول بطلب التقدم لهم يجوز اال انه الترخيص، هذا على الحصول الخاصة لخدماتهم

 .االتصاالت مرافق تأجير

 

  المادة الثانية: التعاريف

تعني األبراج األرضية أو األبراج على أسطح المباني، التي توفر مساحة لمقدمي الخدمة  :والصواري األبراج 2-1

ذوي البنية التحتية لتركيب معداتهم النشطة )مثل الهوائيات( وغيرها من المعدات المرتبطة، والحاويات وغيرها، 

يل المثال ال الحصر )الكهرباء علماً أن األبراج والصواري تشمل تقديم الخدمات الكهروميكانيكية ومنها على سب

والتكييف(، وال تشمل أي معدات نشطة، ويشمل نطاق األبراج والصواري إعادة بيع خدمة األلياف البصرية 

بغرض ربط أبراج مقدم خدمة البيع بالجملة للبنية التحتية مع الشبكة الرئيسية لمقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية 

 لياف البصرية ألي غرض آخر.وال يشمل إعادة بيع خدمة األ

 الخاليا تعريف يمكن :(IBS)داخل المباني التغطية وحلول  (DAS) ةالموزع اتالخاليا الصغيرة / أنظمة الهوائي 2-2

 الخاليا إلى وصولال مراكز بأنها (IBS) المباني داخل والحلول (DAS) الموزع الهوائي أنظمة / الصغيرة

 المرخص، وغير المرخص الترددي الطيف نطاقات في تعمل التي منخفضةال الطاقة ذات الالسلكية الراديوية

 الصغيرة الخاليا من متعددة أنواع هناكو. إلخ والمالجئ الطاقة أنظمة مثل بها المرتبطة األخرى والمعدات

 (.الصغيرة والخاليا ،الخاليا الكبرى ،الصغرى خالياال) مثل الحجم في المتباينة

 لتوفير تستخدم اتصال شبكات تعتبر التي الخلوية غير الشبكات إلى الوصول نقاطاط الوصول الالسلكية: نق 2-3

  الشبكة داخل التحرك على بالقدرة المستخدم وتزويد معينة منطقة في السلكية خدمات

 األرض تحت المطمورة بالكوابل تحيط التي( األنابيب أو القنوات مثل) التحتية البنية عناصر إحدى تعني :البرابخ 2-4

 تقسيم ويمكن. الحفر من مزيد إلى الحاجة دون الخالية البرابخ في إضافية كوابل بوضع والسماح لحمايتها،

 .الفرعية برابخ إلى البرابخ

تعني كوابل األلياف البصرية غير المتصلة بأي معدات تراسل، والتي يمكن استخدامها في  المعتمة: األلياف 2-5

 المعتمة األلياف توفير يمكن .جميع أنحاء الشبكة )مثل شبكات النفاذ المحلية، والشبكات الوطنية بين المدن(

  .ةمشترك ضوئية ألياف كابل في ألياف كجدائل أو كامل ليفي ككابل إما للتأجير

 خدمات تتضمن والتي الثابتة البيانات خدماتل بالجملة البيع خدمة: الثابتة البيانات اتصال لدوائر بالجملة البيع 2-6

 .النشطة اإلرسال

 النفاذ شبكاتل لالتصاالت التحتية البنية ربط خدمات توفير إمكانية بذلك يعنى :(Backhaul)ربط ال خدمات 2-7

 .األساسية بشبكاتهم الخدمات بمزودي الخاصة
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 النهائي الشبكة طرفب تتصل التي النشطة أو الخاملة الثابتة التحتية البنية خدمات تعني خدمات الوصول الثابتة: 2-8

 .(FTTx البصرية واأللياف المعتمة األلياف توصيالت مثل)

 التحتية البنية عناصر وتبيع وتشغل تملك التي الجهة يقصد به  :التحتية للبنية بالجملة البيع خدمات مقدم 2-9

 . وغيرها النشطة، أو المعتمة واأللياف الالسلكية النفاذ وشبكات الصغيرة والخاليا األبراج مثل لالتصاالت

 له المرخص بين التغطية وخطط تأجيرال اتفاقيات مثل التجارية باالتفاقات بعد فيما إليه يشار التجاري:التسويق  2-10

  .اآلخرين بالجملة البيع خدمات مقدمي أو التحتية البنية ذوي الخدمات ومقدمي

 والشركات ةيالحكومالجهات  ذلك في بما ،االتصاالت لخدمة النهائي المستهلك يقصد به :المستخدم النهائي 2-11

 .ةالسكني المناطق في والمستهلكين

 على المستأجرين جميع مع ةالتجاري ياتالتفاقا في عليها المتفق قائمة بالخدمات واالسعار بطاقات األسعار: 2-12

 ،األول المستأجر مثل) المستأجرين أنواع لجميع اإليجار معدالت جميع األسعار بطاقة وتشمل. األسعار جميع

 برج على الثاني للمستأجر اإليجار معدل مثل األبراج تصنيف ومكان طبيعة حسب( والثالث الثاني والمستأجر

 .معينة حضرية منطقة في معين نوع من

 

 المقابل المالي للترخيص : الثالثةالمادة 

 .المالية للمقابالت التنظيمي اإلطار في محدد هو ما وفق لترخيصل ةماليال تمقابالال بدفع له المرخص يلتزم 3-1

 .بها التقيد له المرخص على الواجب السداد وطريقة الفواتير، صدور طريقة هيئةال تحدد 3-2

 .خالل شهر واحد من تاريخ إصدارهافاتورة  أي قيمة سداد ويجب، الفاتورة صدور فور المالي المقابل ستحقيُ  3-3

 : مدة الترخيص والتجديدالرابعةالمادة 

 موافقة بعدلمدة مماثلة  هيجوز تجديدو ،الترخيص صدورمن تاريخ بدأ تسنوات  (10ة )الترخيص عشرهذا  دةم 4-1

ً  الهيئة  .وقت التجديد عند ألنظمتها ووفقا
 

 الجهات التي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم الخدمة لهاالمادة الخامسة: 

ذوي البنية التحتية  الخدمات لمقدمي فقط التحتيةتقديم خدماتهم وبنيتهم  وفق هذا الترخيص لهم لمرخصل يمكن 5-1

، النهائي المستخدم مع عالقة بأي يقوموا وأال الهيئة،ومقدمي خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية المرخصين من 

 .النهائي المستخدم إلى خدماته يقدم ال بأنه التحتية، البنية ذوي الخدمات مقدمي عن المرخص ويختلف

من الفئة )أ( "األبراج والصواري" تقديم خدماتهم إلى جهات أخرى   للمرخص لهميمكن  (1-5) استثناًء من الفقرة 5-2

بإشعار الهيئة عبر خطاب رسمي قبل تقديم  المرخص لهغير المذكورة في الفقرة المشار إليها آنفاً، على أن يقوم 

 قطاع أهداف يحققديرها المطلق وبما الخدمة بخمسة عشر يوم عمل، وللهيئة الحق في منع ذلك وفق تق

 .االتصاالت نظام من الثالثة المادة حسب االتصاالت
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  : التزامات مقدم الخدمةالسادسةالمادة 

 :يلى ماب االلتزام التحتية للبنية بالجملة البيع خدمات لتقديم   ةمرخص شركة أي على يجب 6-1

سوقي  وجود وضعبسبب  السيطرة في السوقعدم االنخراط في أي ممارسات تشكل إساءة الستخدام  6-1-1

 .التنفيذيةاالتصاالت والئحته نظام عمالً باألحكام الموضحة في للمرخص مهيمن 
 

 

خدمات البيع بالجملة ومقدمي ذوي البنية التحتية الدخول في مفاوضات بحسن نية مع مزودي الخدمات  6-1-2

هيئة االتصاالت  فإن في حالة تعذر الوصول إلى اتفاقية تجارية. للوصول إلى اتفاقيات تجارية اآلخرين

 .وفقا ألنظمتها الحق في التدخللها  وتقنية المعلومات

 .قدم أي اتفاقات حصريةيشارك أو ال ي أن 6-1-3

يجب أن تتضمن االتفاقيات التجارية مجموعة من و. هيئة بجميع االتفاقيات التجارية النهائيةالتزويد  6-1-4

أو ذي البنية التحتية على النحو المتفق عليه بين المرخص له ومقدم الخدمة  اتفاقيات مستوى الخدمة

 .اآلخرخدمات البيع بالجملة مزود 

هيئة مؤشرات األداء التي سيتم توفيرها حسب التحدد و. هيئة بمؤشرات األداء المالية والتشغيليةالتزويد  6-1-5

 .الحاجة

 للجهات السماح له المرخص على يتعين، العالقة ذات الجهات تحددها كما الكوارث أو الطوارئ حاالت في 6-2

 التعويضات على الجهات تلك من الحصول في أحقيته مع، يوفرها التي شآتهنم باستخدام المعنية الحكومية

 . االستخدام ذلك من الناشئة

 ومقدمي اآلخرين لهم المرخص شبكات مع طابتراالو البيني للتشغيل قابلة التحتية بنيته تكون أن ضمان 6-3

 .اآلخرين التحتية البنية ذوي الخدمات

 .اآلخرين مع واالرتباط البيني التشغيل قابلية على للحفاظ المطلوبة التحتية بنيته في تعديالت أي تكلفة تحمل 6-4

 .هيئةال قبل من عليها المنصوص األخرى والتنظيمات واللوائح األنظمة وجميع ،الترخيص هذا شروطب االلتزام 6-5

   .الصلة ذات األخرى الحكومية اللوائح و األنظمة جميعب االلتزام 6-6

 المرخص الخدمات نطاق" من والصواري األبراج" (  أ)  الفئةورد في  في حال ان الجهة ترغب في تقديم ما 6-7

 ، فإنه يجب عليها التالي:بها

 ."والصواري األبراج"  تقديم خدمات بشأن الرغبة في هيئة ال إفادة  6-7-1

 هيئةالإفادة ( بعد 2برج خالل عامين ) (100)مائة قل عن يال  حد أدنى من األبراجتشغيل االلتزام ب 6-7-2

   على ذلك. والموافقة

 .لكل اتفاقية تجارية ببطاقات األسعارهيئة التزويد  6-7-3

 خدمات تقديم ذلك في بما، والبرابخ المعتمة "األلياف ( ج)  الفئة في ورد ما تقديم في ترغب الجهة ان حال في 6-8

 لوصالت بالجملة البيع "خدمات(  د)  النشطة" أو الفئة الثابتة والنفاذ الوصول دوائر او األبراج لمواقع الربط
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 نطاقى ما ورد في بناًء عل النشطة" الثابتة والنفاذ الوصول دوائر خدمات ذلك في بما، النشطة الثابتة البيانات

 :التالي عليها يجب فإنه، بها المرخص الخدمات

 .  المرخصة من نطاق الخدمات( د) أو( ج) الفئةالخدمة الواردة في تقديم  طلب بشأنهيئة ال إفادة 6-8-1

تزويد الهيئة بخطة تنفيذ البنية التحتية كجزء من متطلبات إصدار الترخيص، واعتمادها من الهيئة،  6-8-2

تشمل الخطة على االلتزام بتوصيل األلياف البصرية إلى الوحدات السكنية لألفراد بما ال يقل عن بحيث 

ً –( وحدة سكنية 60,000) خالل خمس سنوات من تاريخ اعتمادها  -غير مخدومة باأللياف البصرية سابقا

 .من الهيئة، على أن تشمل الخطة تفاصيل تلك النقاط

من تراه من االلتزامات الواردة أعاله، كتلك الجهات التي تستهدف المشاريع للهيئة الحق في استثناء  6-8-3

الضخمة إلنشاء بنى تحتية متكاملة للخدمات على مستوى جغرافي محدد، أو الجهات التي تستهدف 

   .الربط باأللياف بين المدن وداخلها، أو غيرها بحسب ما تقرره الهيئة وفقاً ألنظمتها

 حقها في تحديد الحد األدنى من التغطية لكل منطقة على حدة لكل إفادة على حده.تحتفظ الهيئة ب 6-8-4

 محدد هو كما (د) الفئة تحت خدمات تقدم التي التحتية للبنية بالجملة البيع خدماتب هل مرخص أي على يجب 6-9

 يمكنو ،المعتمة واأللياف البرابخ مثل النشطة غير التحتية البنية خدمات قدمي أن ،المرخصة الخدمات نطاق في

 األخرى األطراف واحتياج له المرخص تقدير حسب ،ذلك إلى باإلضافة النشطة الخدمات تقديم

 المادة في محدد هو كما ،االتصاالت قطاع أهداف يحقق ال ترخيص طلب أي رفض في بالحق هيئةال تحتفظ 6-10

 .االتصاالت نظام من الثالثة
 

 :الترخيصالحصول على المتطلبات الخاصة التي يجب تقديمها من قبل مقدم الطلب مع طلب  :السابعة المادة

 .التواصل وبيانات المسؤولين( األشخاص) والشخص الطلب هذا من الهدف التي توضح الوثائق الالزمة تقديم 7-1

 كما السعودي العربي النقد مؤسسة من معتمد دولي بنك أو سعودي بنك من مالي تعريف بخطاب الهيئة تزويد 7-2

 على الحصول على وقدرته المالية الطلب مقدم مالئة الخطاب في يوضح أن ويجب(. 1) الملحق في محدد هو

 الطلب مقدم وأن األعمال خطة من األولى سنوات( 5) الخمس خالل التمويل متطلبات لتلبية الكافي التمويل

 .الترخيص مدة طوال عملياته على الحفاظ على قادًرا سيكون

 سبيل على) التفصيلية والتشغيلية المالية الخطط ذلك في بما سنوات خمس( 5) لمدة عمل بخطة الهيئة تزويد 7-3

 (المال رأس هيكل النقدية، التدفقات بيان العمومية، الميزانية والخسارة، الربح بيان المثال

 وجه على به الخاص االدارة وفريق الطلب لمقدمي الصلة ذات والتجارب الخبرات توضح التي الوثائق تقديم 7-4

 .الخصوص
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  (1لحق )الم

  (السادسةوفقًا للمادة  وتعبئتهمالحظة للمتقدمين: يرجى طباعة هذا النموذج )

 الماليالتعريف خطاب نموذج 

 معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 تهيئة االتصاالت وتقنية المعلوما

 السعودية العربية المملكة 11588 الرياض 75606 ب ص.

  (التاريخ أدرج)  

  ..……………………………………………………… :اسم صاحب الطلب

 تحية طيبة وبعد،

 

 

 في المملكة العربية السعودية خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية: طلب للحصول على ترخيص الموضوع

اسم مقدم الطلب أو أسماء أعضاء اذكر الطلب الذي يتألف من ]أن مقدم ونتفهم  ،التوقيع[الذى قام ببنك الاسم أدرج ] ،نحنندرك 

في المملكة العربية  خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية[ )مقدم الطلب( يعتزم تقديم طلب للحصول على ترخيص اتحاد الشركات

 .السعودية

التمويل الكافي الحصول على أن مقدم الطلب سيكون لديه القدرة على  نضمن لكمنحن  ،لما يلي بناًء على استعراضنا الشامل

وذلك وفقا لترخيص المقابالت المالية لبما في ذلك  ،( سنوات األولى من خطة األعمال5لتلبية متطلبات التمويل خالل الخمس )

 :لما يلي

 قدم الطلب مع طلب الترخيصخطة األعمال التي يتعين تقديمها كجزء من المتطلبات الخاصة التي سيقدمها م. 

 الموارد المالية المتاحة لمقدم الطلب. 

  لمرخص له في لعمليات القدرة مقدم الطلب على جمع التمويل الكافي في أسواق رأس المال المحلية والدولية إلنشاء

 .المملكة العربية السعودية

وتشمل هذه األمور عدم حدوث أي تأخير جوهري . على المعلومات التي كانت متوفرة لدينا في هذا التاريخ هذا الخطابيستند 

وعدم  ،وظروف مرضية في أسواق رأس المال المحلية والدولية ،وتنفيذ الوثائق بشكل مرض ،في عملية منح التراخيص

  .حدوث تغيير جوهري في شروط الترخيص الذي سيتم إصداره

القضائية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية  للجهاتلقوانين المملكة العربية السعودية ويكون هذا الخطاب خضع ي

 .بشأن هذا الخطاباالختصاص الحصري لتسوية أي نزاع ينشأ 

 إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات، يرجى التواصل معنا.

 والتقدير. وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  فوض / المفوضين بالتوقيع(توقيع الم)

  )بالتوقيع المفوضاسم (

  (اسم البنك المصدر)
 (تاريخ)ال


