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  قائمة المحتويات
  

  مقدمة 
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  )المالحق (-  ثانيةالمادة ال
  ) بأنظمة الهيئة وقراراتهاااللتزام( -  المادة الثالثة
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  )ضمان استمرار تقديم الخدمة (- المادة الثانية عشر
  )الجوالفتح باب المنافسة لتقديم  خدمات الهاتف  (- المادة الثالثة عشر
  )المقابل المالي المدفوع بواسطة المرخص له (- المادة الرابعة عشر
  )الترددات (- المادة الخامسة عشر
  ) الترقيم (- المادة السادسة عشر
  ) ومعداتهاتصاالتأجهزة اال (- المادة السابعة عشر
  )استخدام العقارات( - المادة الثامنة عشر
  )مات الخدمةالتزا( - المادة التاسعة عشر

  ") التعرفة "-المقابل المالي (-المادة العشرون         
  ) استمرار الخدمة في حاالت الطوارىء (- المادة الواحد والعشرون

  
  . وتقديم الخدمةجدول متطلبات تأسيس الشبكة ومنطقة التغطية) ١(الملحق رقم 
  .الترددات) ٢(الملحق رقم 
  .المقابل المالي) ٣(الملحق رقم 

  
  



 ١٨ من ٣صفحة 

  مقدمة 
  

هــ  ١٢/٣/١٤٢٢وتـاريخ   ) ١٢/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقـم       تصاالتبناًء على نظام اال   
" الهيئـة " وتقنيـة المعلومـات      تصاالتم وبموجب أحكام تنظيم هيئة اال     ٢٠٠١ يونيو   ٤الموافق  

م، ٢٠٠١ مـايو    ٢٨هـ الموافـق    ٥/٣/١٤٢٢وتاريخ  ) ٧٤(الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم      
 هـ القاضي بالموافقة علـى      ١٤٢٥/ ٢٣/٦و تاريخ   ) ١٨٩(قرار مجلس الوزراء رقم     وبموجب  

والمرسوم الملكـي رقـم     " اتصاالتشركة إتحاد   "الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية بإسم       
هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار إليـه ، و بموجـب   ٢/٧/١٤٢٥وتاريخ  ) ٤٠/م(

هـ القاضي بالموافقة علـى التـرخيص       ٢٣/٦/١٤٢٥و تاريخ    )١٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم     
 سجل تجاري   اتصاالت، فقد أصدرت الهيئة هذا الترخيص إلى شركة إتحاد          اتصاالتلشركة إتحاد   

ـ   ) هـ   ٢/١١/١٤٢٥و تاريخ    ١٠٢٠٣٨٩٦ (رقم   ، وفقاً للشروط   "المرخص له  "والمشار إليها ب
  : واألحكام المبينة أدناه

  
 )التعريفات ( –المادة األولى 

  
 تـصاالت يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في النظام و التنظيم و الالئحة التنفيذية لنظـام اال             

و فضال عن ذلك يكون للمصطلحات والتعـابير        . المعاني نفسها عند إستخدامها في هذا الترخيص      
  :لكالمعاني المحددة أمامها، ما لم يتطلب سياق الكالم في هذا الترخيص خالف ذ

  
المناطق من المملكة التي يجب على المرخص له فيها ضمان أن           " منطقة التغطية " -١

من خالل شـبكة  ) GSM(بإمكان المشتركين الوصول إلى خدمات الهاتف الجوال    
مـن هـذا    ) ١(الهاتف الجوال العائدة للمرخص له كما هو محدد فـي الملحـق             

 .الترخيص
  
 المرخص له بتقديم خدمات الهاتف الجوال       اليوم الذي يبدأ فيه   " بدء تقديم الخدمة  " -٢

)GSM (للعموم نظير مقابل مالي. 
 
 أي شخص يستخدم أو يعقد إتفاقـاً مـع المـرخص لـه              )"المستخدم(المشترك  " -٣

التي يقوم المرخص له بتوفيرهـا      ) GSM(للحصول على خدمات الهاتف الجوال      
 .للعموم بواسطة شبكة الهاتف الجوال العائدة له

  
يكون لها المعنى المبين في المادة الخامسة مـن هـذا           " ن الترخيص تاريخ سريا " -٤

 .الترخيص
  
 اديـة حال اإلجراءات الصادرة وفقا ألحكام المادة       "إجراءات إدارة الطيف الترددي   " -٥

 .تصاالت لنظام االن من الالئحة التنفيذيةيثمانالو
  



 ١٨ من ٤صفحة 

لة ربط  في المملكة ووص    دولي  تأسيس وصيانة مقسم   " الدولية تصاالتخدمات اال " -٦
 المرخص  اتصاالت بين شبكة    )GSM( لتقديم خدمات الهاتف الجوال      اتصال بيني 

 . األخرى  في بلدان العالمتصاالتله وشبكات اال
  

يكون لها المعنى المبين في رخصة تقديم خدمات        " )ISP(تقديم خدمات اإلنترنت    " -٧
 . اإلنترنت الصادرة من الهيئة

  
  .ةالمملكة العربية السعودي" المملكة" -٨

  
هذا الترخيص أو أي تعديل له صـادر مـن الهيئـة، وفقـا لنظـام                " الترخيص" -٩

 .   والالئحة التنفيذيةتصاالتاال
  
الخدمات والشبكات التي يصرح للمـرخص لـه        " الخدمات والشبكات المرخصة  " - ١٠

 .بتقديمها وإنشائها وتشغيلها واستخدامها وفقاً للمادة الرابعة من هذا الترخيص
  
أي مقدم خدمة مرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات          " ص له مقدم خدمة مرخ  " - ١١

  . في المملكةتصاالتاال
  
 . النطاق الجغرافي المحدد في المادة السابعة من هذا الترخيص"نطاق الترخيص" - ١٢
  
 إجمالي اإليرادات من تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الجـوال          "صافي اإليرادات " - ١٣

)GSM (    االت المحلية والخارجية والتي تبينهـا      تجارياً ناقصا حقوق جهات االتص
  .نتائج تسوية هذه الخدمات

  
 أية خطة تتعلق بإمكانية نقل األرقام قد تطلب الهيئة من           "خطة إمكانية نقل األرقام   " - ١٤

 . المرخص له إعدادها وتقديمها للهيئة إلقرارها وفقا ألنظمة الهيئة
  

لهاتف الجـوال بتقنيـة      ل  والتجاري   والتشغيليالفني   العرض   "مستندات العرض " - ١٥
)GSM (        طلـب تقـديم      وثيقـة  التي قام المرخص له بتقديمه إلى الهيئة ردا على 

 . العروض
  

شبكة الهاتف الجوال لتقـديم خـدمات الهـاتف الجـوال            "شبكة الهاتف الجوال  " - ١٦
)GSM (            للعموم والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر على المقاسم وأنظمـة

 .  الدوليةتصاالتوصالت التراسل وعناصر شبكة االالمحطات القاعدية وشبكة 
  



 ١٨ من ٥صفحة 

 الهاتف الجوال العام باستخدام     اتصاالت خدمات   "(GSM)خدمات الهاتف الجوال    " - ١٧
المعتمدة من قبل معهد معايير      (GSM) الهاتف الجوال    تصاالتالمعايير الدولية ال  

خدمات ، وال تشمل    ITU تصاالت واإلتحاد الدولي لال   ETSI األوروبي   تصاالتاال
 . IMT-2000)( المتنقلة تصاالتالجيل الثالث من اال

  
 للحصول علـى  وثيقة طلب تقديم العروض"  (RFA)وثيقة طلب تقديم العروض" - ١٨

هــ  ٢١/٢/١٤٢٥ترخيص لتقديم خدمات الهاتف الجوال في المملكة المؤرخ في          
 . م٢٠٠٤ أبريل ١١الموافق 

  
تقـديم  "  (GMPCS)ر الصناعية الشخصية المتنقلة عبر األقماتصاالتخدمات اال" - ١٩

الطرفية / الشخصية المتنقلة باستخدام األجهزة الالسلكية اليدوية      تصاالتخدمات اال 
 .مباشرة مع األقمار الصناعية

  
 خدمة الرسائل القصيرة كما عرفتهـا منظمـة         )"SMS(خدمة الرسائل القصيرة    " - ٢٠

 GSM Association).(الهاتف الجوال 
  

 السلكية والالسلكية مثل نظـم الميكرويـف        تصاالتمرافق اال " وصالت التراسل " - ٢١
وكوابل األلياف البصرية المستخدمة في ربط المرافق التي تشمل، علـى سـبيل             

 و radio base station sites القاعديـة المثال ال الحصر، مواقـع المحطـات   
 العائدة للمرخص له سواء فيما بينها، أو بينها وبـين مرافـق    switchesالمقاسم    

 .  م خدمة مرخص له آخرمقد
  

السنة الهجرية طبقاً لتقويم أم القرى التي تبدأ من تاريخ سريان الترخيص            " السنة" - ٢٢
  . أو في نفس اليوم من كل سنة بعد ذلك

  
  )المالحق (–المادة الثانية 

  
تشكل المالحق التالية جزءاً من هذا الترخيص، وتخضع لكافة الشروط واألحكـام             -١

   -: الترخيصالمنصوص عليها في هذا
  

  جدول متطلبات تأسيس الشبكة ومنطقة التغطية  -) ١(الملحق 
  

  الترددات  -) ٢(الملحق 
  

   المقابل المالي -) ٣(الملحق 
  



 ١٨ من ٦صفحة 

 و  ٣ و   ٢تقديم العروض المعد من قبل الهيئة، وخصوصاً المـواد           طلبوثيقة  إن   -٢
. لتـرخيص  ستؤخذ بعين االعتبار من قبل الهيئة عند تفسير وتنفيذ مواد هـذا ا             ٤

باإلضافة إلى أنه يجوز للهيئة أن تأخذ بعين االعتبار مستندات العرض متى مـا              
رأت الهيئة حسب تقديرها المطلق ضرورة اإلستناد إلى تلـك المـستندات عنـد              

وثيقة طلب تقديم   و في حالة التعارض فيما بين هذا الترخيص و        . إتخاذها أي قرار  
  .ا الترخيص ومالحقه ومستندات العرض، فسوف يؤخذ بهذالعروض

  
  )اإللتزام بأنظمة الهيئة و قراراتها (–المادة الثالثة 

  
 ،يجب على المرخص له اإللتزام بشروط هذا الترخيص والمالحق المرفقـة بـه             -١

 والئحته التنفيذية وتنظيم الهيئة والقرارات واإلرشـادات        تصاالتوأحكام نظام اال  
 .قةالمملكة ذات العالوأنظمة الصادرة من الهيئة 

 
يتم تنفيذ هذا الترخيص وفقاً ألنظمة الهيئة، وأي قرارات تـصدرها، والـشروط              -٢

 . الواردة في هذا الترخيص
 
يلتزم المرخص له بالقرارات التي تصدرها الهيئة والتي تحدد التزاماته وحقوقـه،       -٣

  : ما يليوتشمل على سبيل المثال ال الحصر 
  

 .الخدمة  شروط تقديم  - أ 
 
 . المقدمة من المرخص له تصاالتاالمؤشرات جودة خدمات   - ب 

  
) التعرفـة (والقواعد المستخدمة في تحديد المقابل المالي  األسس  - ج 

 .تصاالتلخدمات اال
  
 .الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل  -د  

  
 .المقابل المالي  - ه 

  
 .الترددات  - و 

  
   .الترقيم  - ز 

  
 .إمكانية نقل األرقام  - ح 

  



 ١٨ من ٧صفحة 

  .ربط اإلتصال البيني  -ط 
  
 .  واعتماد نوعيتهاترخيص األجهزة والمعدات  - ي 

  
وفقا لما نصت عليه الالئحة التنفيذية فإنه يحق للهيئة أن تطلب مرئيات المرخص              -٤

له قبل إصدار القرارات التي ترى الهيئة أنها ستؤثر بصورة أساسية على حقوق              
وتأخذ الهيئة في االعتبار المرئيات التي يبديها المرخص        . المرخص له والتزاماته  

ذه القرارات، وذلك حسبما تراه مناسبا، ووفق تقديرها المطلـق،          له فيما يتعلق به   
 . وبما ينسجم مع أنظمتها

 
للهيئة أن تقرر طلب مرئيات األطراف األخرى، ويشمل ذلـك مقـدمي الخدمـة               -٥

 والئحته التنفيذية   تصاالتاآلخرين والمشتركين، وفقا لصالحياتها بموجب نظام اال      
 .وأنظمة الهيئة األخرى

 
 العربية من الترخيص هي النسخة الرسمية، وفي حالة وجود اختالف           تعد النسخة  -٦

 . النص العربي هو المعتمدلها يكونبينها وبين أي ترجمة 
  
يطبق على أعمال المرخص له وتصرفاته، فيما لم يرد بـه نـص فـي نظـام                  -٧

 . والئحته التنفيذية وتنظيم الهيئة، األنظمة المعمول بها في المملكةتصاالتاال
  

  )الترخيص (-ة الرابعة الماد
  
 وتقنيـة   تـصاالت  والئحته التنفيذيـة، وتنظـيم هيئـة اال        تصاالتوفقاً لنظام اال   -١

 : المعلومات، فإن الهيئة تصدر هذا الترخيص للمرخص له للقيام بما يلي
 

سـم  ا، والتي من ضمنها مق     في المملكة  إنشاء الشبكات السلكية والالسلكية     - أ 
صيانتها واسـتخدامها لتقـديم خـدمات       ، وتشغيلها و    ة الدولي تصاالتاال

وفقاً ألحكام هذا الترخيص وخاصـة      في المملكة    (GSM)الهاتف الجوال   
 .من هذا الترخيص) ١(الشروط المنصوص عليها في الملحق 

 
 وفقا ألحكام األنظمـة      في المملكة  )GSM( تقديم خدمات الهاتف الجوال      - ب 

 :ال ال الحصر ما يلي ، وتلك الخدمات تشمل على سبيل المثهاالمرعية في
  

 .ة الصوتيتصاالتخدمات اال . ١
 

 .(GSM)تقديم خدمات المعطيات المبنية على تقنية  . ٢
  



 ١٨ من ٨صفحة 

  .SMSخدمة الرسائل القصيرة  . ٣
  

  .MMSخدمة الرسائل متعددة الوسائط  . ٤
  

الخدمات والخصائص الرقمية اإلضافية، مثل خاصية االنتظـار         . ٥
call waiting   وحجز المكالمة call hold المكالمـة    وتحويـل 

call forwarding  وإظهار الرقم  calling line identification 
(CLI).  

  
 . الدوليةتصاالتخدمات اال . ٦

 
يجب على المرخص له في حالة الرغبة في تقديم خدمات االنترنت عن طريـق               -٢

 .له أن يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة شبكة الجوال التابعة
 
 عامة أو خاصـة مـن       اتصاالتأية شبكة   يصرح للمرخص له بربط شبكته مع        -٣

 الشبكات المرخص لها من قبل الهيئة، ومع أية معدات اتصال مرخصة أو معتمدة            
 .  وفقا ألحكام الفصل الثاني عشر من الالئحة التنفيذيةمن الهيئة

  
يجب عدم قيام المرخص له باستعمال وصالت التراسل الالسلكي إال وفقا ألنظمة             -٤

ادر له من الهيئة، وال تستطيع الهيئة ضمان توفر تـرددات  الهيئة والترخيص الص  
السلكية مناسبة لكافة وصالت التراسل ولكنها ستقوم حيثما أمكن بتوفير الترددات           

 .    من هذا الترخيصةالمناسبة عند الطلب وفقا ألحكام المادة الخامسة عشر
  
م المـرخص لـه     باإلضافة إلى األحكام والشروط المبينة في هذا الترخيص، يلتز         -٥

 :باآلتي
  

تقديم تقارير دورية إلى الهيئة، وتوفير أية معلومات تطلبها منه، وتحـدد              - أ 
 .الهيئة أنواع تلك التقارير، وطبيعة المعلومات المطلوبة، ووقت تقديمها

 
القيام بتوفير اإلمكانية الفنية في أجهزة و معدات شبكاته التي يمكن مـن              - ب 

وتتحمـل  . نية ومعداتها بهـذه الـشبكات     خاللها ربط أجهزة المراقبة األم    
الجهات األمنية تكاليف أجهزة ومعدات برامج المراقبة األمنية المذكورة،         

 .و كذلك تكاليف تشغيلها وصيانتها ودوائر الربط الالزمة لها
 



 ١٨ من ٩صفحة 

 التابعـة لـه تحـت تـصرف         ة الهاتف الجوال  وضع كافة إمكانيات شبك    - ج 
 التي تقدرها   ئحاالت الطوار  الستخدامها في    المختصة،الجهات الحكومية   

  .  وتتولى الدولة تعويض المرخص له لقاء هذا االستخدام.الدولة
  

  )تاريخ سريان الترخيص (-المادة الخامسة 

  . يبدأ العمل بهذا الترخيص من تاريخ صدوره من الهيئة
  
  

  )مدة الترخيص والتجديد (-المادة السادسة 

 ويكون قابالً للتجديد لمدة مماثلة، بعد سريانه،خ من تاريخمس وعشرون سنة مدة هذا الترخيص 

  .حسب أنظمتهاوموافقة الهيئة 
  
 

  ) نطاق الترخيص (-المادة السابعة 
  

يشمل نطاق الترخيص قيام المرخص له بتقديم الخدمات والشبكات المرخص له بها فـي جميـع                
ت األخرى خارج المملكة، وفقا لألنظمـة واالتفاقيـات         مناطق المملكة وكذلك بين المملكة والشبكا     

  . المنظمة لهذا األمر
  
  

  )تعديل الترخيص (-المادة الثامنة 
  
  . ال يجوز تعديل هذا الترخيص إال من قبل الهيئة ووفقا ألنظمتها -١
 
. يجوز للهيئة أن تقرر إصدار نوع أو أكثر من التراخيص إستناداً إلـى أنظمتهـا               -٢

تم تعديل هذا الترخيص ليتوافق مع التراخيص الجديدة، وذلـك          وفي هذه الحالة، ي   
  .وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً في هذا الشأن

  
  

  )التنازل عن الترخيص والتعاقد من الباطن (-المادة التاسعة 
  
يخضع التنازل عن هذا الترخيص ألحكام المادة الثالثـة والعـشرين مـن نظـام               -١

 .  الالئحة التنفيذية و األحكام الواردة فيتصاالتاال
 



 ١٨ من ١٠صفحة 

يجوز للمرخص له بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة التنازل             -٢
 شريطة أن يكون المتنازل إليه مستوفياً جميع المتطلبات النظامية          الترخيص،عن  

 وذلك وفقاً لما تقرره الهيئـة       الترخيص،والفنية والمالية والتجارية للحصول على      
 . أنظمتهاوبما ينسجم مع 

  
التعاقد مع أشخاص آخرين من البـاطن، لتقـديم خـدمات           يجوز للمرخص له    ال   -٣

بعد الحـصول علـى    إال   المرخص له بتقديمها بموجب هذا الترخيص      تصاالتاال
ويجب على المرخص له تقديم أي تعـديالت        . الهيئةالموافقة الخطية المسبقة من     

 .لموافقة الخطية عليها قبل تنفيذهاعلى العقود المذكورة إلى الهيئة للحصول على ا
  
تعاقد مع أشخاص آخرين لتشغيل وصيانة جزء من شـبكته          اليجوز للمرخص له     -٤

تظل جميع التزامات المرخص له بموجـب هـذا التـرخيص مـن             و ،نيابة عنه 
 .مسؤوليته

  
  

  )إلغاء الترخيص وتعليقه (-المادة العاشرة 
  

ة إرتكاب المرخص له ألي سبب موجب لذلك وفقـاً          يحق للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في حال       
  . ألنظمة الهيئة

  
  

  )المخالفات والغرامات(  -المادة الحادية عشر 
  
 .تم معالجة المخالفات والغرامات المتعلقة بهذا الترخيص وفقاً ألنظمة الهيئةي -١
 
عند حدوث ما يتطلب قيام الهيئة بتحويل مسألٍة ما إلى لجنة الفصل في مخالفـات                -٢

  : يتم قبل ذلك اتخاذ ما يليتصاالتم االنظا
  

إخطار المرخص له كتابة بالمخالفة، بما في ذلك اإلشارة إلـى األسـس               - أ 
القانونية المستند عليها، والحقائق الموضحة لذلك، وإتاحة الفرصـة لـه           

   .المخالفة خالل فترة زمنية مناسبة تحددها الهيئةلمعالجة 
 
 وذلـك ألخـذها فـي       بالمخالفـة،  طلب مرئيات المرخص له فيما يتعلق      - ب 

 .  عند النظر في هذه المخالفة،االعتبار
  



 ١٨ من ١١صفحة 

إجـراءات   ألنظمة الهيئـة و     وفقاً تصاالتتقوم لجنة الفصل في مخالفات نظام اال       -٣
 ما قام به المرخص     المخالفة، باألخذ في االعتبار عند النظر في تلك         ل اللجنة، عم

 .  له من إجراءات لمعالجة المخالفة
  

  )ضمان استمرار تقديم الخدمة (-ثانية عشر المادة ال
  
في حال عدم تجديد هذا الترخيص أو تعليقه أو إلغائه، فإنه يجب على المـرخص                -١

له القيام بجميع اإلجراءات التي تطلبها الهيئة لضمان استمرار تقديم الخدمة وفقـا             
ذ وتقوم الهيئة بطلب مرئيات المرخص له بهذا الخصوص واألخ        .  ألنظمة الهيئة 

 .بما تراه مناسبا منها
 
 فإنه يحق للمـرخص لـه       إلغائه،أو  تعليقه  في حالة عدم تجديد هذا الترخيص أو         -٢

المطالبة بتعويض عن التكاليف اإلضافية التي تحملها لـضمان اسـتمرار تقـديم             
 ويمكن الحصول على هذا التعويض من خالل الوسـائل التـي تقررهـا              .الخدمة
 أو أي طرف آخـر      له، عن دفع تعويض للمرخص      لةمسؤو الهيئة   تعد وال   .الهيئة

  . عن أي تكاليف يتحملها المرخص له
  
 

  )فتح باب المنافسة لتوفير خدمات الهاتف الجوال (-المادة الثالثة عشر 
  
 اتصاالت لن تقوم الهيئة بإصدار أية تراخيص جديدة إلنشاء أو تجهيز أية شبكة              -١

تف جـوال قبـل تـاريخ        هـا  تهاتف جوال أو تقـديم أيـة خـدمات اتـصاال          
 :، باستثناء)م٢٠٠٦ / ٩ /٣٠(هـ الموافق     ٧/٩/١٤٢٧

 
 تـصاالت لـشركة اال   إصدار ترخيص الهاتف الجوال من الجيل الثالث  - أ 

 في حالة تقـدم     اتصاالت مماثل للترخيص الصادر لشركة اتحاد       السعودية
 .الشركة إلى الهيئة بطلب خالل المدة المحددة لذلك

 
 Public Mobile) النقـل العـام   اتـصاالت مات  تراخيص تقـديم خـد   - ب 

Trunking Services)  
 
 الشخـصية المتنقلـة عبـر األقمـار الـصناعية           تـصاالت خدمات اال  - ج 

)GMPCS.( 
  

إلى الحد المطلوب لتحقيق منافسة عادلة، فإن جميع التـراخيص الـصادرة عـن              -٢
اثلة سوف تتضمن شروطا وأحكاما مم    ) GSM(الهيئة لتقديم خدمات الهاتف الجوال    

 . لتلك المطبقة على المرخص له وفقا ألنظمة الهيئة



 ١٨ من ١٢صفحة 

  
  )المقابل المالي المدفوع بواسطة المرخص له (–المادة الرابعة عشر 

 
) ٣(يلتزم المرخص له بأن يدفع للهيئة المقابل المالي الموضح في الملحق رقـم               -١

 .من هذا الترخيص
   
تقديم خدمات الهاتف الجوال يلتزم المرخص له بسداد المقابل المالي المستحق عن  -٢

)GSM( ًعلى دفعات ربع سنوية لترخيصاومقابل  تجاريا. 
  
يلتزم المرخص له بسداد المقابل المالي الستخدام الترددات في تاريخ بدء الخدمة  -٣

 بالنسبة للسنوات الالحقة فان المقابل المالي الستخدام الترددات أما، األولى للسنة
 . ريخ السنوية المقابلة لتاريخ بدء الخدمةيصبح مستحق الدفع في التوا

  
وفقا لقرار الهيئة رقم يلتزم المرخص له بسداد المقابل المالي الستخدام األرقام  -٤

  .هـ ٤/١/١٤٢٥ وتاريخ ٣٤/١٤٢٥
 
  
تسديدها،  وكيفية تعن هذه المستحقاستقوم الهيئة بتحديد طريقة إصدار الفواتير  -٥

 .وإبالغ المرخص له بذلك لاللتزام بها
  
تصبح الدفعة مستحقة السداد فور صدور الفاتورة الموضحة لها من الهيئة، ويجب  -٦

 .أن يتم سدادها خالل فترة شهر واحد من تاريخ صدور الفاتورة من الهيئة
  

  )الترددات( -المادة الخامسة عشر 
  
ترخص الهيئة بموجب هذا الترخيص للمرخص له باستخدام الترددات الموضـحة       -١

من هذا الترخيص، وذلك فقط لتقديم خدمات الهاتف الجـوال          ) ٢(في الملحق رقم    
)GSM(وال يجوز للمرخص له استعمال هذه الترددات ألي غرض آخر ،. 

 
يتم تخصيص الترددات اإلضافية التي سوف يحتاجها المرخص له، لتمكينه مـن             -٢

ات القيام بأعماله وتنفيذ التزاماته المحددة بموجب هذا الترخيص، طبقاً لإلجـراء          
النظامية المحددة في أنظمة الهيئة، ومقابل قيام المرخص له بسداد المقابل المـالي      

 . إلستخدام هذه الترددات
 
مـن هـذا    ) ٢(يخضع استخدام المرخص له للترددات المبينة في الملحق رقـم            -٣

الترخيص، وجميع الترددات األخرى، إلى األحكام الواردة في أنظمة الهيئـة، و            
 : ره من أحكام وأسس فيإلى ما يتم إقرا



 ١٨ من ١٣صفحة 

  
 الخطة الوطنية للطيف الترددي،   - أ 

 
 . إجراءات إدارة الطيف الترددي - ب 

  
يجوز للهيئة، وبعد إستطالع مرئيات المرخص له، وإرسال إشعار له بـذلك، أن              -٤

وفقـاً  و  تقوم بمنحه ترددات بديلة، بناًء على الخطة الوطنية للطيـف التـرددي،             
 .لإلجراءات المعتمدة في الهيئة

  
  )الترقيم( -المادة السادسة عشر 

   
تقوم الهيئة بتخصيص األرقام التي يتقدم المرخص له بطلبها لتقديم خدمات الهاتف            -١

 وفق اإلجراءات الموضحة في الخطة الوطنية للترقيم، ويتعـين          )GSM(الجوال  
 والئحتـه التنفيذيـة     تـصاالت على المرخص له استخدامها وفقا ألحكام نظام اال       

   .طنية للترقيم، وأي قرارات تصدرها الهيئة لتنظيم الترقيموالخطة الو
 
بالنسبة لألرقام اإلضافية التي يحتاجها المرخص له، فيتم تخصيصها وفقا ألنظمة            -٢

 . الهيئة، وبما ينسجم مع الخطة الوطنية للترقيم والقواعد واألحكام الموضحة بها
  
 ات قـرار   مشتركيه وفـق   يجب على المرخص له توفير إمكانية نقل األرقام إلى         -٣

  .في هذا الشأنالهيئة 
  
  

  ) ومعداتهاتصاالتأجهزة اال ( -المادة السابعة عشر 
  

 الخاصة بـه،    تصاالتيلتزم المرخص له بالحصول على تراخيص من الهيئة ألجهزة ومعدات اال          
نظمة وفقاً أل  الترخيص وذلك والتي يحتاجها ليتمكن من ممارسة حقوقه، والوفاء بإلتزاماته بموجب          

  .الهيئة
  
  

  )استخدام العقارات (-المادة الثامنة عشر 
  

يجوز للمرخص له الدخول إلى األماكن العامة أو الخاصة ألغراض تتعلق بإنشاء وصيانة وتشغيل              
 بموجب هذا الترخيص، وفقـا ألنظمـة    بتقديمهاشبكة الهاتف الجوال وتقديم الخدمات المصرح له     

 . المملكةواألنظمة المعمول بها في الهيئة
  
  



 ١٨ من ١٤صفحة 

  )التزامات الخدمة (-المادة التاسعة عشر 
  
يلتزم المرخص له بتقديم خدماته وفق مؤشرات جودة الخدمة، وشـروط تقـديم              -١

 .الخدمة التي تعتمدها الهيئة وفقاً ألنظمتها
  
 تـصاالت يلتزم المرخص له بتنفيذ جميع اإللتزامات التي ينص عليهـا نظـام اال             -٢

في تقديم الخدمات والعمل على تطويرها      واإلستمرار  ص  والئحته التنفيذية والترخي  
 : وتحسينها إنسجاماً مع أهداف النظام وباألخص الخدمات التالية

  
تزويد مشتركيه بفواتير خطية مفصلة وواضحة وعادلـة ودقيقـة، تفـي              - أ 

  . والئحته التنفيذيةتصاالتبمتطلبات نظام اال
 
 . تقديم خدمات االستعالمات المختلفة - ب 

 
 الطوارىء المختلفة الخاصة بـالهالل األحمـر،        اتصاالتخدمات  تقديم   - ج 

 باستخدام نفـس األرقـام الحاليـة        واألمن العام والدفاع المدني وغيرها    
  .المخصصة لهذه الخدمات

  
  ")التَعرفة"المقابل المالي ( –المادة العشرون 

   
، ويجوز للهيئـة     يمهايجب على المرخص له أن يقدم للهيئة تعرفة لكافة خدماته المرخص له بتقد            

 تصاالتبناء على ما ورد في نظام اال      تقديمها  بحسب تقديرها تنظيم تعرفة الخدمات المرخص له ب       
  . و الئحته التنفيذية

  
  

  ) استمرار الخدمة في حاالت الطوارئ (-المادة الواحدة والعشرون 
  
دون  المرخص له بتقـديمها      تصاالتال يجوز للمرخص له إيقاف تقديم خدمات اال        -١

إذن مسبق من الهيئة، إال في حالة حدوث قوة قاهرة تؤثر على تنفيذه اللتزاماتـه               
وتعرف القوة القاهرة بأنها، كل حـادث يخـرج   . المنصوص عليها في الترخيص  

عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له، ولم يكن بإمكانه توقعه عنـد إصـدار              
ر والحروب والكوارث الطبيعية    الترخيص، أو دفعه بعد وقوعه، مثل القضاء والقد       

وعلى المرخص له عند حدوث القوة القاهرة إبالغ الهيئة بـذلك فـوراً،             . القاهرة
وتقوم الهيئة بدراسة األمر، وإصدار القرار المناسب       . مشفوعاً بالمستندات المؤيدة  

 . بهذا الشأن، وفق ما يتضح لها، وحسب األنظمة المتبعة في المملكة
 



 ١٨ من ١٥صفحة 

 بالعمل على ضمان استمرارية تقديم خدمات الهـاتف الجـوال       يلتزم المرخص له   -٢
)GSM (           المرخص له بتقديمها في جميع الظروف واألحوال، ووضـع الخطـط

 .والترتيبات والتنظيمات واألسس التي تكفل تحقيق ذلك
 
يلتزم المرخص له بإعداد فرق خاصة إلصالح جميع األعطال التي تتعرض لهـا              -٣

أو شبكة الهاتف الجوال العائدة له في المملكة في         ) GSM(خدمات الهاتف الجوال    
حاالت الكوارث والطوارئ، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكـن،           

 تـصاالت كما أن عليه تأمين وسائل اال     . ووضع القواعد والتنظيمات الالزمة لذلك    
   .بين المناطق المنكوبة والمناطق األخرى، وخاصة ألجهزة الطوارئ والخدمات



 ١٨ من ١٦صفحة 

  )١(الملحق رقم 
  

   وتقديم الخدمةجدول متطلبات تأسيس الشبكة ومنطقة التغطية
  

  
  

 : كما يلي ومناطق التغطيةتصاالتيلتزم المرخص له بتأسيس شبكات اال
 .خدمات الهاتف الجوالطلب تقديم العروض للترخيص لتقديم ورد في وثيقة ما  . أ 
ـ وال ة طلب تقديم العـروض     على وثيق   المرخص له  ما ورد في العرض المقدم من قبل        .ب   يت

 :يلي ما تشمل على سبيل المثال ال الحصر
الفنـي والتـشغيلي    العـرض   " الجزء الثالـث      من ) التعهدية تااللتزاما ()٢-١١(الفقرة    . أ 

 " GSM  للهاتف الجوالوالتجاري
  من العـرض الفنـي والتـشغيلي       )ج٧-٣(الفقرة  جدول نشر الشبكة والتغطية الوارد في        .ب 

من الملحق  ) تغطية المدن والطرق   ()د -٣(  الجزء لجداول الواردة في   وا GSM والتجارى
  .مالحق تشغيلية وفنية "٣

 ."GSMمالحق خرائط ورسومات التغطية للهاتف الجوال بتقنية  "٤ملحق "   .ج 
  



 ١٨ من ١٧صفحة 

  )٢(الملحق رقم 
  

  الترددات
  

مات يكون للمرخص له حق استخدام الترددات التي يتم تخصيصها له من الهيئة فـي تقـديم خـد                 
  :وفقا لشروط وأحكام هذا الترخيص) GSM(الهاتف الجوال بتقنية 

  
  " ) GSM 900"ميغاهيرتز في نطاق الجوال ) ٢x٥(ترددات بعرض نطاق متصل (
  
   
  



 ١٨ من ١٨صفحة 

  )٣(الملحق رقم 
  

 المقابل المالي
 

دفع المقابل المالي التالي لصالح الهيئة وذلك وفقـا لـشروط           ب المرخص له    يلتزم    -١
 : الرابعة عشرة من هذا الترخيص وهذا الملحقوأحكام المادة

  
الي   لالئحـة  مقابل مالي إلستخدام الترددات كدفعة سنوية  وفقاً           -أ ل الم المقاب

      .   الستخدام الترددات في المملكة
  

  .من صافي إيرادات المرخص له% ١مقابل مالي للترخيص كدفعة سنوية بنسبة    -ب 
  
لقرار حجز وتخصيص األرقام للمرخص له، وفقا       مقابل مالي الستخدام و      - ج

  .هـ ٤/١/١٤٢٥ وتاريخ ٣٤/١٤٢٥الهيئة رقم 
 
 تجارياًَ كدفعة سـنوية     )GSM(مقابل مالي لتقديم خدمات الهاتف الجوال         -د

 ،خمسة عشر بالمائة من صافي إيرادات المـرخص لـه         %) ١٥( بنسبة  
  فـي الـسنة      خمسة بالمائـة  %) ٥(نسبة  هذه ال  من ذلك تكون     واستثناءا

وعشرة فـي   %) ١٠(األولى إعتبارًأ من تاريخ صدور الترخيص له ، و        
 . المائة في السنة الثانية

  
والخدمات المقدمة مـن    مقابل مالي نظير األعمال     حسب مقتضيات الحال،    -هـ

   .الهيئة وفقا ألحكام التنظيم
  
ة مقابل مالي سنوي كنسبة مئوية من صافي إيرادات المرخص له كمساهم            -و

من المرخص له في تمويل الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل وفقـا            
 . الهيئة طبقا ألنظمتهالما تقرره

  
 من هذا الملحق يمكن تعديله من قبل الهيئـة          )١ (المقابل المالي الوارد في الفقرة      -٢

  . من وقت آلخر وفقا ألنظمة الهيئة
  


