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 المقدمة .١

ـــة مـــن مقـــدمي الخـــدمات المـــرخص ي ١-١ ـــد المقـــابالت الماليـــة والرســـوم المطلوب هـــدف هـــذا اإلطـــار التنظيمـــي لتحدي

 لهم.

األحكــام النظاميــة المتعلقــة بالمقابــل المــالي الــذي  ه٤/٤/١٤٤٠) والتــاريخ ١٩٦تضــمن قــرار مجلــس الــوزراء ذي الــرقم ( ٢-١

 تحصله الدولة وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من شركات االتصاالت المرخص لها.

يـــتم استحصـــال مقابـــل مـــالي لصـــالح الخزينـــة العامـــة نظيـــر : "تضـــمنت المـــادة السادســـة مـــن نظـــام االتصـــاالت بـــأن ٣-١

ص للمشــغلين، والســماح لهــم باســتخدام التــرددات بموجــب قــرار يصــدر مــن تقــديم الخــدمات تجاريــًا، وإصــدار التــراخي

 مجلس الوزراء".

ـــل  ٤-١ ـــد المقاب ـــة بتحدي ـــد الخاص ـــس والقواع ـــة األس ـــع الهيئ ـــأن "تض ـــاالت ب ـــام االتص ـــن نظ ـــابعة م ـــادة الس ـــمنت الم تض

 وضع المنافسة". يقتضهالمالي لخدمات االتصاالت بالقدر الذي 

 تراخيص) تحديد أنواع التراخيص التي تصدرها الهيئة ونطاق خدماتها.تضمن (اإلطار التنظيمي لتصنيف ال ٥-١

 

 المقابالت المالية المستحقة على المرخص لهم .٢

 ):٢-١فقًا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه بعالية في الفقرة (و ١-٢

مرخص لها منفردة يعرف (صافي إيرادات االتصاالت) بأنه "إجمالي اإليرادات التشغيلية لتقديم خدمات االتصاالت ال  ١-١-٢

أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى، بعد استبعاد حقوق شركات االتصاالت الخارجية والمحلية المتمثلة في 

 البنود الوارد في جدول (بنود التكاليف) المرفق بهذا اإلطار التنظيمي"؛

 .م١/١/٢٠١٨عليها ابتداء من تاريخ يدخل تعريف (صافي إيرادات االتصاالت) حيز التنفيذ على الجهات التي ينطبق  ٢-١-٢

 

 تكون المقابالت المالية السنوية كالتالي: ٢-٢

) عشرة في المائة من صافي %١٠مقابل مالي سنوي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات االتصاالت تجاريًا قدره ( ١-٢-٢

 إيرادات االتصاالت؛

) واحد في المائة من صافي إيرادات %١(مقابل مالي سنوي نظير الحصول على الترخيص تتقاضاه الهيئة قدره  ٢-٢-٢

 االتصاالت؛

 المقابالت المالية نظير تخصيص واستخدام الموارد الترقيمية وفقًا ألنظمة الهيئة؛ ٣-٢-٢
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 المقابالت المالية نظير تخصيص واستخدام الطيف الترددي وفقًا ألنظمة الهيئة؛ ٤-٢-٢

 دمها الهيئة وذلك وفقًا ألنظمتها.المقابالت المالية األخرى نظير األعمال أو الخدمات التي قد تق ٥-٢-٢

يجوز للهيئة فرض مقابالت مالية نظير إصدار التراخيص وتجديدها والتحويل بين أنواعها المختلفة وطلب ضمانات بنكية،  ٣-٢

 ويوضح جدول (المقابالت المالية إلصدار التراخيص وتجديدها والضمانات) تلك المقابالت والضمانات.

 الشامل المعتمدة.  قًا لسياسة الخدمة الشاملة وحق االستخداميجوز تطبيق مقابل مالي وف ٤-٢

 م على:١/١/٢٠١٩) ابتداًء من ٢-٢يتم تطبيق المقابالت المالية السنوية وفق الفقرة ( ٥-٢

 الجهات الحاصلة على ترخيص موحد والشركات التابعة لها؛ ١-٥-٢

 ابعة لها؛الجهات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات االتصاالت الثابتة والشركات الت ٢-٥-٢

الجهات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية والشركات التابعة  ٣-٥-٢

 لها؛

الجهات الجديدة التي يتم منحها تراخيص تقديم أي من خدمات االتصاالت ذات البنية التحتية أو تقديم أي من  ٤-٥-٢

 خدمات مشغلي الشبكة االفتراضية.

على جميع الجهات المرخصة األخرى التي ال  م١/١/٢٠٢١)، ابتداء من ٢-٢بالت المالية السنوية وفق الفقرة (يتم تطبيق المقا ٦-٢

)، ويستمر تطبيق المقابالت المالية السنوية الحالية على جميع الجهات المرخصة األخرى التي ال ٥-٢تشملها الفقرة (

 ) وفق التالي:٥-٢تشملها الفقرة (

المالي السنوي لتقديم الخدمة تجاريًا للجهات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات  يستمر تطبيق المقابل ١-٦-٢

م، ٣١/١٢/٢٠٢٠) ثمانية في المائة من صافي إيرادات االتصاالت حتى تاريخ %٨المعطيات على مقداره الحالي البالغ (

 )؛٥-٢-٢و() ٤-٢-٢) و(٣-٢-٢) و(٢-٢-٢وتكون بقية المقابالت المالية السنوية وفق الفقرات (

يستمر المقابل المالي السنوي لتقديم الخدمة تجاريًا والمقابل المالي السنوي نظير الحصول على الترخيص الذي  ٢-٦-٢

تتقاضاه الهيئة وفق جدول (المقابالت المالية السنوية لتقديم الخدمة تجاريًا والمقابالت األخرى التي تتقاضاها 

م، وتكون بقية المقابالت ٣١/١٢/٢٠٢٠ا اإلطار التنظيمي حتى تاريخ ب) المرفق بهذ –الهيئة للتراخيص الفئوية 

 )؛٥-٢-٢) و(٤-٢-٢) و(٣-٢-٢المالية السنوية وفق الفقرات (

يستمر تطبيق المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريًا المعمول به حاليًا والمقابالت المالية األخرى  ٣-٦-٢

 م.٣١/١٢/٢٠٢٠لتصديق الرقمي حتى تاريخ المشار إليها في ترخيص تقديم خدمات ا
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) بالتدرج على أي مرخص له جديد لبناء شبكة اتصاالت ذات بنية تحتية، ١-٢-٢يكون تطبيق المقابل المالي الوارد في الفقرة ( ٧-٢

السنة ) خمسة في المائة في %٥) اثنين ونصف في المائة في السنة المالية األولى أو جزء منها، و(%٢٫٥بحيث تكون (

 عشرة في المائة سنويًا في السنة المالية الثالثة وما بعدها. )%١٠المالية الثانية، و(

على كل مرخص له الحصول على موافقة الهيئة عند قيامه بإدراج أي مبلغ مالي ضمن (بنود التكاليف) المشار إليها في  ٨-٢

 ).١-١-٢الفقرة (

ل قيامه باستثناء أي بند من بنود اإليرادات التشغيلية للخدمات يجب على كل مرخص له الحصول على موافقة الهيئة قب ٩-٢

غير المرخص لها أو أي إيرادات أخرى من المقابل المالي، وتكون جميع مستحقات الدولة ومستحقات الهيئة المتمثلة في 

الترخيص وغيرها من المقابل المالي نظير تقديم خدمات االتصاالت تجاريًا والمقابل المالي السنوي نظير الحصول على 

) ثالثون يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت محل ٣٠المستحقات، واجبة السداد في مدة أقصاها (

خالف بين الهيئة والمرخص له. ويجوز للمرخص له عند ثبوت أحقيته في بعض المبالغ المدفوعة حسمها من الدفعات 

 الالحقة.

ذا اإلطار التنظيمي ومرفقاته وفقًا للمستجدات والرفع بذلك التخاذ ما يلزم وفقًا لما تضمنه قرار مجلس تراجع الهيئة ه ١٠-٢

 .بعاليةالوزراء المشار إليه 

تحدد الهيئة طريقة صدور فواتير المقابل المالي وطريقة السداد، وفترات صدورها، وتفاصيل الدفع الواجب على المرخص  ١١-٢

 تبليغه بها؛ ما لم يحدد خالف ذلك وفق أنظمة الهيئة.له االلتزام بها بعد 

يحل هذا اإلطار التنظيمي محل "اإلطار التنظيمي للمقابالت المالية للتراخيص الموحدة ذات البنية التحتية" الصادر بموجب  ١٢-٢

 .ه١/٥/١٤٤٠) والتاريخ ٤٠٠/١٤٤٠قرار الهيئة ذي الرقم (
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 جدول بنود التكاليف

 التعريف البند الفرعي الرئيسالبند 

 تكاليف التراسل

تكاليف دوائر التراسل 

 المحلي

التكاليف التي يدفعها مقدم خدمة محلي لمقدم خدمة محلي 

آخر نتيجة الستئجاره دوائر التراسل المحلية التي تربط بين نقطتين 

تابعتين لشبكة مقدم خدمة آخر محلي، أو بين مقدمين خدمة 

 رير حركة االتصاالت فيما بينهما.آخرين محليين لتم

تكاليف دوائر التراسل 

لربط االتصال البيني 

 المحلي

التكاليف التي يدفعها مقدم خدمة محلي لمقدم خدمة محلي 

آخر نتيجة الستئجاره دوائر الربط المادي والمنطقي (دوائر ربط 

االتصال البيني المحلية) من مقدم الخدمة اآلخر للربط فيما بين 

شبكتيهما من أجل تمكين مستخدمي الشبكتين من االتصال 

 فيما بينهم.

تكاليف استئجار خدمات 

الوصول للدوائر النفاذ 

 المحلية

التكاليف التي يدفعها مقدم محلي لمقدم خدمة محلي آخر 

نتيجة الستئجاره دوائر النفاذ المحلية المتمثلة في خدمة 

، وخدمة )Line Sharing(االستخدام المشترك لدوائر شبكة النفاذ 

 .)Bit stream(إعادة بيع إرسال النبضات الرقمية 

 تكاليف التجوال

 تكاليف التجوال المحلي

التي يدفعها مقدم خدمة محلي لمقدم خدمة محلي  التكاليف

آخر نتيجة استخدام المشترك التابع له لشبكة مقدم الخدمة 

 الدولي.

تكاليف خدمات التجوال 

 الدولي

التكاليف التي يدفعها مقدم خدمة محلي لمقدم خدمة دولي 

 نتيجة استخدام المشترك التابع له لشبكة مقدم الخدمة الدولي.

الربط تكاليف 

 البيني

 

 

تكاليف خدمات 

االتصاالت االنتهائية 

 المحلية

التكاليف التي يدفعها مقدم خدمة محلي لمقدم خدمة محلي 

آخر نتيجة لتسلم مقدم الخدمة اآلخر أًيا من خدمات االتصاالت 

(صوتية، مرئية، رسائل قصيرة، رسائل وسائط متعددة، معطيات، 

عبر وصلة ربط االتصال  وغيرها مما يندرج ضمن الفئة نفسها)

 البيني، لتوصيلها للمستخدم النهائي التابع لشبكته.

 

تكاليف خدمات 

االتصاالت االنتهائية 

 الدولية

التكاليف التي يدفعها مقدم خدمة محلي لمقدم خدمة دولي 

نتيجة لتسلم مقدم الخدمة الدولي أًيا من خدمات االتصاالت 

وسائط متعددة، معطيات  (صوتية، مرئية، رسائل قصيرة، رسائل

وغيرها مما يندرج ضمن الفئة نفسها) عبر وصلة ربط االتصال 

البيني، لتوصيلها للمستخدم النهائي التابع لشبكته. وال يتضمن 

هذا البند التكاليف الناتجة من تمرير الحركة الدولية لمقدم خدمة 

 محلي آخر.
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 والضماناتصدار التراخيص وتجديدها مقابالت المالية إللجدول ا

 المقابل المالي و/أو الضمان البنكي للخدمة نوع الخدمة

خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية 

 التحتية

) خمسة ماليين ريال سعودي كمقابل مالي إلصدار ٥٬٠٠٠٬٠٠٠(

 الترخيص.

خدمات مشغلي شبكات االتصاالت 

 )MVNO(المتنقلة االفتراضية 

) خمسة ماليين ريال سعودي كمقابل مالي إلصدار ٥٬٠٠٠٬٠٠٠(

 الترخيص.

خدمات مشغل الشبكة االفتراضية 

 )IoT- VNO(إلنترنت األشياء 
 ) مليون ريال سعودي كمقابل مالي إلصدار الترخيص.١٬٠٠٠٬٠٠٠(

 ) ألف ريال سعودي كمقابل مالي إلصدار الترخيص.١٬٠٠٠( خدمات التصديق الرقمي

خدمة االتصاالت باستخدام نظام 

 )VSAT(الفيسات 

) ثالثون ألف ريال سعودي كمقابل مالي إلصدار الترخيص ٣٠٫٠٠٠( -١

 (يدفع لمرة واحدة فقط عند إصدار الترخيص).

) عشرة آالف ريال سعودي مقابل مالي عند كل تجديد ١٠٫٠٠٠( -٢

 للترخيص.

خدمة تقديم االتصاالت الشخصية 

المتنقلة عبر األقمار الصناعية 

)GMPCS( 

خمسون ألف ريال سعودي كمقابل مالي إلصدار  )٥٠٫٠٠٠( -١

 الترخيص.

) عشرون ألف ريال سعودي كمقابل مالي عند طلب ٢٠٫٠٠٠( -٢

 تجديد الترخيص.

خدمة تشغيل أنظمة وشبكات 

االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر 

 )GMPCS(األقمار الصناعية 

 مقابل مالي سنوي للترددات وفق أنظمة الهيئة بشأنه.

خدمة األقمار الصناعية ذات النطاق 

 العريض

) مائة ألف ريال ١٠٠٫٠٠٠مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة (

 سعودي يدفع مرة واحدة.

خدمات البيع بالجملة للبنية تقديم 

 التحتية

ريال   ) مائة ألف١٠٠٬٠٠٠مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة (

 سعودي يدفع لمرة واحدة.

 ) خمسمائة ألف ريال سعودي.٥٠٠٬٠٠٠ضمان بنكي قدره ( )٧٠٠(خدمة النصوص المسموعة 

 سعودي.) خمسمائة ألف ريال ٥٠٠٬٠٠٠ضمان بنكي قدره ( خدمة الرسائل القصيرة

خدمات إنترنت األشياء باستخدام 

 الترددات المعفاة من الترخيص

ريال   ) مائة ألف١٠٠٬٠٠٠مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة (

 سعودي يدفع لمرة واحدة.
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 جدول المقابالت المالية السنوية لتقديم الخدمة تجاريًا والمقابالت األخرى التي تتقاضاها 

 م)٣١/١٢/٢٠٢٠ب (المطبقة حتى تاريخ  –الفئوية الهيئة للتراخيص 

 المقابل المالي السنوي للخدمة نوع الخدمة

خدمة االتصاالت باستخدام نظام 

 )VSAT(الفيسات 

) ثالثون ألف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ٣٠٫٠٠٠( -١

 الخدمة تجاريًا.

) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي كمقابل مالي ٢٥٫٠٠٠( -٢

 سنوي لألعمال والخدمات اإلدارية.

خدمة تقديم االتصاالت الشخصية 

المتنقلة عبر األقمار الصناعية 

)GMPCS( 

) مائة وخمسون ألف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي ١٥٠٫٠٠٠( -١

 لتقديم الخدمة تجاريًا.

سبعة آالف وخمسمائة ريال سعودي كمقابل مالي  )٧٫٥٠٠( -٢

 اإلدارية.سنوي لألعمال والخدمات 

 )ISP(تقديم خدمات اإلنترنت 

 خمسة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص. )٥٫٠٠٠( -١

) عشرة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة 

 (AVL)المركبات 

 مالي سنوي للترخيص.خمسة آالف ريال سعودي كمقابل  )٥٫٠٠٠( -١

) عشرة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

 خمسة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص. )٥٫٠٠٠( -١ خدمة مراكــز االتصـال

) عشرة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

إدارة ومراقبة شبكات خدمة 

 االتصاالت والمعلومات

 خمسة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص. )٥٫٠٠٠( -١

) عشرة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

 

خدمة اإلنترنت للطائرات في أجواء 

 المملكة العربية السعودية

 سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص. خمسة آالف ريال )٥٫٠٠٠( -١

) عشرة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

خدمة الهاتف المتنقل على 

الطائرات في أجواء المملكة 

 العربية السعودية

 خمسة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص. )٥٫٠٠٠( -١

ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ) عشرة آالف ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

 خدمة تأجير مرافق االتصاالت

 )CSP( 

من صافي  )%١(مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة  -١

 االيرادات الناتجة عن تأجير الفائض من السعات.

من  )%١٠(مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار  -٢

صافي االيرادات الناتجة عن تأجير الفائض من السعات. 
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في السنة األولى،  )%٥(واستثناء من ذلك تكون هذه النسبة 

 في السنة الثانية، اعتبارًا من تاريخ صدور الترخيص. )%٨(و 

خدمة األقمار الصناعية ذات النطاق 

 العريض

سنويًا ) %١٠(مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا ويعادل  -١

 من صافي إيرادات المرخص له.

من صافي إيرادات  )%١(مقابل مالي سنوي للترخيص ويعادل  -٢

 المرخص له.

تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية 

 التحتية

من صافي ) %١(مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة  -١

للبنية االيرادات الناتجة عن تقديم خدمات البيع بالجملة 

 التحتية.

من ) %١٠(مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار  -٢

صافي االيرادات الناتجة عن تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية 

في السنة ) %٥(التحتية. واستثناء من ذلك تكون هذه النسبة 

في السنة الثانية، اعتبارًا من تاريخ صدور ) %٨(األولى، و 

 الترخيص.

 )٧٠٠(خدمة النصوص المسموعة 

 ) خمسة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص.٥٫٠٠٠( -١

) عشرة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

 خدمة الرسائل القصيرة

 خمسة آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي للترخيص. )٥٫٠٠٠( -١

آالف ريال سعودي كمقابل مالي سنوي لتقديم ) عشرة ١٠٫٠٠٠( -٢

 الخدمة تجاريًا.

خدمات إنترنت األشياء باستخدام 

 الترددات المعفاة من الترخيص

سنويًا  )%١٠(مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا ويعادل   -١

 من صافي إيرادات االتصاالت.

من صافي إيرادات  )%١(مقابل مالي سنوي للترخيص ويعادل  -٢

 االتصاالت.
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