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   في المملكة العربية السعودية

  
  
  

  ترخيص 
  

  صادر عن 
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 ١٥ من ٢صفحة 

  
  

  لمحتوياتقائمة ا
  

  مقدمة 
  )التعريفات ( -  المادة األولى
  )المالحق (-  المادة الثانية
  ) بأنظمة الهيئة وقراراتهاااللتزام( -  المادة الثالثة
  )الترخيص (-  المادة الرابعة
  )تاريخ سريان الترخيص (-  المادة الخامسة
  )مدة الترخيص والتجديد (-  المادة السادسة
  ) نطاق الترخيص (-  عةالمادة الساب
  )تعديل الترخيص (-  المادة الثامنة
  )التنازل عن الترخيص والتعاقد من الباطن (-  المادة التاسعة
  )إلغاء الترخيص وتعليقه (-  المادة العاشرة

  )المخالفات والغرامات (- المادة الحادية عشر
  )ضمان استمرار تقديم الخدمة (- المادة الثانية عشر

  )المقابل المالي المدفوع بواسطة المرخص له (- عشرالثالثة مادة ال
  )الترددات (- عشرالرابعة المادة 
  )أجهزة االتصاالت ومعداتها (- عشرالخامسة المادة 
  )استخدام العقارات( - عشرالسادسة المادة 
  )الخدمةالتزامات ( - عشرالسابعة المادة 
  ") التعرفة "-بل الماليالمقا (-     الثامنة عشرالمادة 
  ) ئ استمرار الخدمة في حاالت الطوار (-  التاسعة عشرالمادة 

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

  
  



 ١٥ من ٣صفحة 

  
  

  مقدمة 
  

هــ  ١٢/٣/١٤٢٢تـاريخ   الو) ١٢/م( رقم    ذي الرقم  المرسوم الملكي بناء على نظام االتصاالت الصادر ب     
الصادر بقرار  " الهيئة" وتقنية المعلومات    التصاالتا وبموجب أحكام تنظيم هيئة      ،م٢٠٠١ يونيو   ٤الموافق  

م، فقد أصدرت الهيئـة     ٢٠٠١ مايو   ٢٨هـ الموافق   ٥/٣/١٤٢٢تاريخ  الو) ٧٤(رقم  ال  ذي مجلس الوزراء 
ولية محـدودة، والمـسجلة بالـسجل       ؤ، ذات مـس    "االتصاالت المتكاملة المحدودة  "  شركةلهذا الترخيص   

ـ   ١٠١٠٢٠٦٠٥١تحت الرقم    الرياضالتجاري بمدينة    ، وفقـاً للـشروط     "المرخص لـه   "والمشار إليها ب
   : التاليةواألحكام

  
 )التعريفات ( –المادة األولى 

  
ظيم و الالئحة التنفيذية لنظام االتـصاالت المعـاني         يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في النظام و التن       

 المعـاني    األخرى فتخـتص بهـا     لمصطلحات والتعابير أما  ا  و  .  في هذا الترخيص   استخدامهانفسها عند   
 :في هذا الترخيص خالف ذلك النصالمحددة أمامها، ما لم يتطلب سياق 

  
ـ         " منطقة التغطية " -١ ه فيهـا ضـمان أن بإمكـان        المناطق من المملكة التي يجب على المـرخص ل

 العائدة للمرخص له كما هو      شبكة المعطيات المشتركين الوصول إلى خدمات المعطيات من خالل        
  .من هذا الترخيص) ١ (رقم محدد في الملحق

  
للعموم نظير مقابـل    المعطيات  اليوم الذي يبدأ فيه المرخص له بتقديم خدمات         " بدء تقديم الخدمة  " -٢

 .مالي
 
مع المرخص له للحصول على خـدمات       اتفاقاً   أي شخص يستخدم أو يعقد       )"خدمالمست(المشترك  " -٣

 .العائدة لهالمعطيات التي يقوم المرخص له بتوفيرها للعموم بواسطة شبكة المعطيات 
  
 .يكون لها المعنى المبين في المادة الخامسة من هذا الترخيص" تاريخ سريان الترخيص" -٤
  
 مـن   الحادية والثمـانين  إلجراءات الصادرة وفقا ألحكام المادة       ا "إجراءات إدارة الطيف الترددي   " -٥

 . لنظام االتصاالتالالئحة التنفيذية
  
في المملكة ووصلة ربـط اتـصال       دولي   )مقسم(منفذ   تأسيس وصيانة    " الدولية االتصاالتخدمات  " -٦

العالم  بين شبكة اتصاالت المرخص له وشبكات االتصاالت في بلدان           المعطياتبيني لتقديم خدمات    
 . خرىاأل
  

يكون لها المعنى المبين في رخـصة تقـديم خـدمات اإلنترنـت             " )ISP(تقديم خدمات اإلنترنت    " -٧
 . الصادرة من الهيئة

  



 ١٥ من ٤صفحة 

 
  

  .المملكة العربية السعودية" المملكة" -٨
 والالئحـة   االتـصاالت هذا الترخيص أو أي تعديل له، صادر من الهيئة، وفقا لنظام            " الترخيص" -٩

 .  التنفيذية
  
الخدمات والشبكات التي يصرح للمرخص له بتقـديمها وإنـشائها          " الخدمات والشبكات المرخصة  " - ١٠

 .وتشغيلها واستخدامها وفقاً للمادة الرابعة من هذا الترخيص
  
أي مقدم خدمة مرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات االتصاالت فـي             " مقدم خدمة مرخص له   " - ١١

  .المملكة
  
 . غرافي المحدد في المادة السابعة من هذا الترخيص النطاق الج"نطاق الترخيص" - ١٢

  
إجمالي اإليرادات من تقديم خدمات المعطيات تجاريا ناقـصا حقـوق جهـات              "صافي اإليرادات "" - ١٣

 . المحلية والخارجية والتي تبينها نتائج تسوية هذه الخدماتاالتصاالت
  

طيات في المملكـة العربيـة      خدمات المع ل  العرض التجاري والتشغيلي والفني    "مستندات العرض " - ١٤
 . التي قام المرخص له بتقديمه إلى الهيئة ردا على طلب تقديم العروض السعودية

  
والتي تشمل علـى     العامة التي تقدم خدمات المعطيات       االتصاالتشبكة   "خدمات المعطيات شبكة  " - ١٥

كية والالسلكية  السل االتصاالتأجهزة ومعدات   وصالت التراسل و  و المقاسم   ،سبيل المثال ال الحصر   
  .وعناصر شبكة االتصاالت الدولية

  
  .من هذا الترخيصالرابعة الخدمات الواردة في المادة  "المعطياتخدمات " - ١٦

  
طلب تقديم العروض للحصول على تـرخيص لتقـديم   وثيقة "  (RFA)طلب تقديم العروضوثيقة " - ١٧

 . م٢٠٠٤ريل أب ١٨هـ الموافق ٢٨/٢/١٤٢٥ في المملكة المؤرخ في المعطياتخدمات 
  

ويف وكوابـل األليـاف     ومرافق االتصاالت السلكية والالسلكية مثل نظم الميكر      " وصالت التراسل " - ١٨
البصرية المستخدمة في ربط المرافق التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، مواقع المحطـات               

ء فيما بينها، أو  العائدة للمرخص له سواswitchesالمقاسم  و radio base station sites القاعدية
 .  بينها وبين مرافق مقدم خدمة مرخص له آخر

  
السنة الهجرية طبقاً لتقويم أم القرى التي تبدأ من تاريخ سريان الترخيص أو في نفس اليوم                " السنة" - ١٩

  . من كل سنة بعد ذلك
  
  
  



 ١٥ من ٥صفحة 

  
  

  )المالحق (–المادة الثانية 
  
  كافة لشروط واألحكام المنصوص عليها   لتشكل المالحق التالية جزءاً من هذا الترخيص، وتخضع          -١

   -:في هذا الترخيص
    وتقديم الخدمةجدول متطلبات تأسيس الشبكة ومنطقة التغطية  - )  ١(  رقمالملحق 

  
  الترددات   - )  ٢ ( رقم الملحق

  
   المقابل المالي  - )  ٣(  رقمالملحق 

  
 ستؤخذ بعـين    ٤ و   ٣ و   ٢  من قبل الهيئة، وخصوصاً المواد     ةطلب تقديم العروض المعد   وثيقة  إن   -٢

باإلضافة إلى أنه يجوز للهيئة أن      .  وتنفيذها االعتبار من قبل الهيئة عند تفسير مواد هذا الترخيص        
 االسـتناد تأخذ بعين االعتبار مستندات العرض متى ما رأت الهيئة حسب تقديرها المطلق ضرورة            

طلب وثيقة  يما بين هذا الترخيص و    وفي حالة التعارض ف   . تخاذها أي قرار  اإلى تلك المستندات عند     
  . فسوف يؤخذ بهذا الترخيص ومالحقه؛تقديم العروض ومستندات العرض

  
  ) بأنظمة الهيئة و قراراتهاااللتزام (–المادة الثالثة 

  
وأحكـام نظـام     ،بـه  بشروط هذا الترخيص والمالحق المرفقـة        االلتزاميجب على المرخص له      -١

 وأنظمـة ظيم الهيئة والقرارات واإلرشادات الصادرة من الهيئـة          والئحته التنفيذية وتن   االتصاالت
 .المملكة ذات العالقة

 
يتم تنفيذ هذا الترخيص وفقاً ألنظمة الهيئة، وأي قرارات تصدرها، والشروط الـواردة فـي هـذا                  -٢

 . الترخيص
 
لى سبيل  يلتزم المرخص له بالقرارات التي تصدرها الهيئة والتي تحدد التزاماته وحقوقه، وتشمل ع             -٣

  : مايليالمثال ال الحصر 
  

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

  

 .لخدمات المعطيات) التعرفة(لمالي والقواعد المستخدمة في تحديد المقابل ا األسس  - ج 
  

 .الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل  -د  
  

 .المقابل المالي  - ه 
  



 ١٥ من ٦صفحة 

 
  

 .الترددات  - و 
  

  . البينيالتصالاربط   - ز 
  

  .ترخيص األجهزة والمعدات واعتماد نوعيتها  - ح 
  
 فإنه يحق للهيئة أن تطلب مرئيات المرخص له قبل إصـدار            ؛وفقا لما نصت عليه الالئحة التنفيذية      -٤

وتأخـذ  . القرارات التي ترى الهيئة أنها ستؤثر بصورة أساسية على حقوق المرخص له والتزاماته            
ئيات التي يبديها المرخص له فيما يتعلق بهذه القرارات، وذلك حسبما تراه            الهيئة في االعتبار المر   

 . مناسبا، ووفق تقديرها المطلق، وبما ينسجم مع أنظمتها
 
للهيئة أن تقرر طلب مرئيات األطراف األخرى، ويشمل ذلك مقدمي الخدمة اآلخرين والمشتركين،              -٥

 .نفيذية وأنظمة الهيئة األخرىوفقا لصالحياتها بموجب نظام االتصاالت والئحته الت
 
تعد النسخة العربية من الترخيص هي النسخة الرسمية، وفي حالة وجود اختالف بينها وبـين أي                 -٦

 . النص العربي هو المعتمدلها يكونترجمة 
  
يطبق على أعمال المرخص له وتصرفاته، فيما لم يرد به نص في نظـام االتـصاالت والئحتـه                   -٧

 . األنظمة المعمول بها في المملكة؛التنفيذية وتنظيم الهيئة
  

  )الترخيص (-المادة الرابعة 
  
 فـإن الهيئـة     ؛وفقاً لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية، وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات          -١

 : تصدر هذا الترخيص للمرخص له للقيام بما يلي
 

، والتي من ضمنها    ات المعطيات  والخاصة بخدم   المملكة  في إنشاء الشبكات السلكية والالسلكية     - أ 
 ي ف المعطياتلتقديم خدمات    وتشغيلها و صيانتها واستخدامها      ،ة الدولي تاالتصاال) مقاسم( منافذ

) ١ (رقـم   وخاصة الشروط المنصوص عليها في الملحق      ،وفقاً ألحكام هذا الترخيص    ،المملكة
 .من هذا الترخيص

 
قـد  ، وتلك الخـدمات     هام األنظمة المرعية في   وفقا ألحكا   المملكة  في المعطيات تقديم خدمات    - ب 

تشمل علـى سـبيل     أو خدمات الشبكات المقسمية للمعطيات والتي        ،تكون من نقطة إلى نقطة    
 :المثال ال الحصر ما يلي

  
 .(Digital Leased Lines)الخطوط الرقمية المؤجرة  . ١

 
  .(Broadband Services)الخدمات عريضة النطاق  . ٢

  



 ١٥ من ٧صفحة 

 
  

  .(VPN Services)فتراضية الة اخدمات الشبكة الخاص . ٣
  

  .(IP Services)خدمات بروتوكول اإلنترنت  . ٤
  

  .(ATM Services) ي تقنية التراسل غير التزامناتخدم . ٥
  

 .(Frame Relay Services)خدمات تقنية الترحيل اإلطاري للمعطيات  . ٦
  

 .(Wavelength Services)خدمات التراسل بتغيير الطول الموجي  . ٧
  

 (International Data Gateway Services)الدولية للمعطيات ) المقاسم(المنافذ خدمات  . ٨
  

 .(International Data Transit Traffic)حركة المعطيات العبورية الدولية  . ٩
 

خـدمات  عن طريـق شـبكة   اإلنترنت  في حالة الرغبة في تقديم خدمات ،يجب على المرخص له    -٢
 . من الهيئة أن يحصل على ترخيص بذلك؛له التابعةالمعطيات 

 
دولية للمعطيات خاصة به، ويلتزم بتنفيذ عمليـة الفلتـرة          ) مقاسم(منافذ  يقوم المرخص له بتأسيس      -٣

، وفقـا   لمحتوى اإلنترنت والتي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيـة حاليـا            ) الترشيح(
 .للتعليمات والضوابط المعتمدة من الهيئة

 
ه مع أي شبكة اتصاالت عامة أو خاصة من الشبكات المـرخص            يصرح للمرخص له بربط شبكت     -٤

 وفقا ألحكـام الفـصل      ،الهيئة من    أو معتمدة  ،لها من قبل الهيئة، ومع أي معدات اتصال مرخصة        
 . الثاني عشر من الالئحة التنفيذية

  
يجب عدم قيام المرخص له باستعمال وصالت التراسـل الالسـلكي إال وفقـا ألنظمـة الهيئـة                   -٥

 وال تستطيع الهيئة ضمان توفر ترددات السلكية مناسبة لكافـة           .ص الصادر له من الهيئة    والترخي
 وفقـا ألحكـام     ،وصالت التراسل ولكنها ستقوم حيثما أمكن بتوفير الترددات المناسبة عند الطلب          

 .    من هذا الترخيصةعشر الرابعةالمادة 
  
 :، يلتزم المرخص له باآلتيباإلضافة إلى األحكام والشروط المبينة في هذا الترخيص -٦
  

تقديم تقارير دورية إلى الهيئة، وتوفير أي معلومات تطلبها منه، وتحدد الهيئـة أنـواع تلـك                   - أ 
 .التقارير، وطبيعة المعلومات المطلوبة، ووقت تقديمها

  
  
  



 ١٥ من ٨صفحة 

  
 

 التي يمكن من خاللها ربـط أجهـزة         ها و معدات   شبكاته القيام بتوفير اإلمكانية الفنية في أجهزة      - ب 
وتتحمل الجهات األمنية تكاليف أجهزة برامج المراقبة       . مراقبة األمنية ومعداتها بهذه الشبكات    ال

 .، و كذلك تكاليف تشغيلها وصيانتها ودوائر الربط الالزمة لها ومعداتهااألمنية المذكورة
  

 التابعة له تحـت تـصرف الجهـات الحكوميـة     خدمات المعطياتة وضع كافة إمكانيات شبك  - ج 
 وتتـولى الدولـة تعـويض       . التي تقدرها الدولـة    ئ الستخدامها في حاالت الطوار    المختصة،

 .المرخص له لقاء هذا االستخدام
  

  )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 موافقة سريانه،من تاريخ ن سنة خمس وعشرومدة هذا الترخيص 

  .حسب أنظمتهاوالهيئة 
 

  ) نطاق الترخيص (-المادة السابعة 
  

يشمل نطاق الترخيص قيام المرخص له بتقديم الخدمات والشبكات المرخص له بها فـي جميـع منـاطق                  
  . المملكة، وفقا لألنظمة واالتفاقيات المنظمة لهذا األمرالمملكة وكذلك بين المملكة والشبكات األخرى خارج 

  
  )تعديل الترخيص (-المادة الثامنة 

  
  . ال يجوز تعديل هذا الترخيص إال من قبل الهيئة ووفقا ألنظمتها -١
 
وفي هذه الحالة، يتم    . ستناداً إلى أنظمتها  ايجوز للهيئة أن تقرر إصدار نوع أو أكثر من التراخيص            -٢

ترخيص ليتوافق مع التراخيص الجديدة، وذلك وفقاً لما تراه الهيئة مناسـباً فـي هـذا                تعديل هذا ال  
  .الشأن

  
  )التنازل عن الترخيص والتعاقد من الباطن (-المادة التاسعة 

  
 و األحكـام    االتصاالتيخضع التنازل عن هذا الترخيص ألحكام المادة الثالثة والعشرين من نظام             -١

 . يةالواردة في الالئحة التنفيذ
  
  
  
  



 ١٥ من ٩صفحة 

  
 
 التـرخيص، يجوز للمرخص له بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة التنازل عن               -٢

شريطة أن يكون المتنازل إليه مستوفياً جميع المتطلبات النظاميـة والفنيـة والماليـة والتجاريـة                
 .  وذلك وفقاً لما تقرره الهيئة وبما ينسجم مع أنظمتهاالترخيص،للحصول على 

  
يجوز للمرخص له التعاقد مع أشخاص آخرين من الباطن، لتقديم خدمات االتصاالت المرخص             ال   -٣

ويجب . بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة        إال   له بتقديمها بموجب هذا الترخيص    
 للحـصول علـى الموافقـة       ؛على المرخص له تقديم أي تعديالت على العقود المذكورة إلى الهيئة          

 .خطية عليها قبل تنفيذهاال
  
تظـل  و ،تعاقد مع أشخاص آخرين لتشغيل وصيانة جزء من شبكته نيابة عنه          اليجوز للمرخص له     -٤

 .جميع التزامات المرخص له بموجب هذا الترخيص من مسؤوليته
  

  )إلغاء الترخيص وتعليقه (-المادة العاشرة 
  

 وفقـاً ألنظمـة     ،مرخص له أي سبب موجب لذلك      ال ارتكابيحق للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في حالة         
  . الهيئة

  
  )المخالفات والغرامات(  -المادة الحادية عشر 

  
 .تم معالجة المخالفات والغرامات المتعلقة بهذا الترخيص وفقاً ألنظمة الهيئةي -١
 
 ،عند حدوث ما يتطلب قيام الهيئة بتحويل مسألة ما إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام االتصاالت                -٢

  :يتم قبل ذلك اتخاذ ما يلي
  

إخطار المرخص له كتابة بالمخالفة، بما في ذلك اإلشارة إلى األسس القانونية المستند عليهـا،                 - أ 
المخالفة خالل فترة زمنية مناسبة تحددها      لمعالجة  والحقائق الموضحة لذلك، وإتاحة الفرصة له       

  .الهيئة
 
 عند النظر في هذه     ،وذلك ألخذها في االعتبار    ؛بالمخالفةطلب مرئيات المرخص له فيما يتعلق        - ب 

 . المخالفة
  
 باألخذ  ل اللجنة، إجراءات عم  ألنظمة الهيئة و    وفقاً ،تقوم لجنة الفصل في مخالفات نظام االتصاالت       -٣

 .   ما قام به المرخص له من إجراءات لمعالجة المخالفة؛المخالفةفي االعتبار عند النظر في تلك 
  
  
  
  



 ١٥ من ١٠صفحة 

  
  

  )ضمان استمرار تقديم الخدمة (-عشر المادة الثانية 
  
 فإنه يجب على المرخص له القيام بجميـع         ؛في حال عدم تجديد هذا الترخيص أو تعليقه أو إلغائه          -١

وتقـوم الهيئـة    .   لضمان استمرار تقديم الخدمة وفقا ألنظمة الهيئة       ؛اإلجراءات التي تطلبها الهيئة   
 . تراه مناسبا منهابطلب مرئيات المرخص له بهذا الخصوص واألخذ بما

 
 فإنه يحق للمرخص له المطالبة بتعـويض        إلغائه،أو  تعليقه  في حالة عدم تجديد هذا الترخيص أو         -٢

 ويمكن الحصول علـى هـذا       . لضمان استمرار تقديم الخدمة    ؛عن التكاليف اإلضافية التي تحملها    
ن دفع تعويض للمرخص    ع مسئولة الهيئة   تعد وال   .الهيئةالتعويض من خالل الوسائل التي تقررها       

 .  أو أي طرف آخر عن أي تكاليف يتحملها المرخص لهله،
 

  )المقابل المالي المدفوع بواسطة المرخص له (-المادة الثالثة عشر 
 
 .من هذا الترخيص) ٣(يلتزم المرخص له بأن يدفع للهيئة المقابل المالي الموضح في الملحق رقم  -١
 
مالي المستحق عن تقديم خدمات المعطيـات تجاريـاً و كـذلك            يلتزم المرخص له بسداد المقابل ال      -٢

 .للترخيص على دفعات ربع سنويةالمالي المقابل 
  
 ،للسنة األولىتاريخ بدء الخدمة في  ستخدام التردداتال  المقابل المالي يلتزم المرخص له بسداد -٣

 مستحق الدفع في أما بالنسبة للسنوات الالحقة فإن المقابل المالي الستخدام الترددات يصبح
 .  بدء الخدمةالتواريخ السنوية المقابلة لتاريخ

   
 تسديدها، وإبالغ المرخص ستحقات وكيفيةم عن هذه الستقوم الهيئة بتحديد طريقة إصدار الفواتير -٤

 .له بذلك لاللتزام بها
  
ادها تصبح الدفعة مستحقة السداد فور صدور الفاتورة الموضحة لها من الهيئة، ويجب أن يتم سد -٥

 .هاخالل فترة شهر واحد من تاريخ صدور
  

  )الترددات(  -عشر الرابعة المادة 
  
ترخص الهيئة بموجب هذا الترخيص للمرخص له باستخدام الترددات ، الموضحة في الملحق رقم               -١

من هذا الترخيص، وذلك فقط لتقديم خدمات المعطيات، وال يجوز للمرخص له استعمال هـذه              ) ٢(
 . آخرالترددات ألي غرض

 
لتمكينه مـن القيـام بأعمالـه       ؛  يتم تخصيص الترددات اإلضافية التي سوف يحتاجها المرخص له         -٢

وتنفيذ التزاماته المحددة بموجب هذا الترخيص، طبقاً لإلجراءات النظامية المحـددة فـي أنظمـة               
 . ستخدام هذه التردداتالالهيئة، ومقابل قيام المرخص له بسداد المقابل المالي 



 ١٥ من ١١صفحة 

  
 
 استخدام المرخص له للترددات إلى األحكام الواردة في أنظمة الهيئة، و إلى ما يتم إقـراره                 يخضع -٣

 :  اآلتيمن أحكام وأسس في
  

  .الخطة الوطنية للطيف الترددي  - أ 
 

 . إجراءات إدارة الطيف الترددي - ب 
  
دات  أن تقوم بمنحه ترد    ؛ مرئيات المرخص له، وإرسال إشعار له بذلك       استطالعيجوز للهيئة، وبعد     -٤

 . وفقاً لإلجراءات المعتمدة في الهيئةو بديلة، بناء على الخطة الوطنية للطيف الترددي،
  

  )أجهزة االتصاالت ومعداتها(   -عشر الخامسة المادة 
  

 الخاصة بـه، والتـي      االتصاالتيلتزم المرخص له بالحصول على تراخيص من الهيئة ألجهزة ومعدات           
  . وفقاً ألنظمة الهيئة وذلك،خيص بموجب التربالتزاماته، والوفاء يحتاجها ليتمكن من ممارسة حقوقه

  
  )استخدام العقارات (-عشر السادسة المادة 

  
 خدمات المعطيات يجوز للمرخص له الدخول إلى األماكن العامة أو الخاصة ألغراض تتعلق بإنشاء شبكة              

 ا الترخيص، وفقـا ألنظمـة الهيئـة        بموجب هذ   بتقديمها  وتقديم الخدمات المصرح له    وصيانتها وتشغيلها، 
 . المعمول بها في المملكة األخرىواألنظمة

  
  )الخدمة التزامات  (-عة عشر سابالمادة ال

  
يلتزم المرخص له بتقديم خدماته وفق مؤشرات جودة الخدمة، وشروط تقديم الخدمة التي تعتمـدها                -١

 .الهيئة وفقاً ألنظمتها
  
 والئحتـه التنفيذيـة    االتـصاالت  التي ينص عليها نظام      اماتااللتزيلتزم المرخص له بتنفيذ جميع       -٢

 في تقديم الخدمات والعمل على تطويرها وتحسينها إنسجاماً مـع أهـداف             واالستمراروالترخيص  
 : النظام وباألخص الخدمات التالية

  
 االتصاالتتزويد مشتركيه بفواتير خطية مفصلة وواضحة وعادلة ودقيقة، تفي بمتطلبات نظام              - أ 

 .ئحته التنفيذيةوال
 
 . تقديم خدمات االستعالمات المختلفة - ب 

 
الخاصة بـالهالل األحمـر     وفق الطريقة المناسبة و    المختلفة   الطوارئ اتصاالتتقديم خدمات    - ج 

 .  باستخدام نفس األرقام الحالية المخصصة لهذه الخدمات والدفاع المدني وغيرها،واألمن العام



 ١٥ من ١٢صفحة 

  
  

  ")التَعرفة"مالي المقابل ال( –الثامنة عشر المادة 
   

يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة تعرفة لكافة خدماته المرخص له بتقديمها، ويجوز للهيئـة بحـسب                  
بناء على ما ورد في نظـام االتـصاالت و الئحتـه            بتقديمها  تقديرها تنظيم تعرفة الخدمات المرخص له       

  . التنفيذية
  

  ) ت الطوارئاستمرار الخدمة في حاال (- التاسعة عشرالمادة 
  
ال يجوز للمرخص له إيقاف تقديم خدمات االتصاالت المرخص له بتقديمها دون إذن مـسبق مـن                  -١

. الهيئة، إال في حالة حدوث قوة قاهرة تؤثر على تنفيذه اللتزاماته المنصوص عليها في الترخيص              
، ولم يكـن    وتعرف القوة القاهرة بأنها، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له            

بإمكانه توقعه عند إصدار الترخيص، أو دفعه بعد وقوعـه، مثـل القـضاء والقـدر والحـروب                  
وعلى المرخص له عند حدوث القوة القاهرة إبالغ الهيئة بذلك فـوراً            . والكوارث الطبيعية القاهرة  
ذا الشأن، وفق   وتقوم الهيئة بدراسة األمر، وإصدار القرار المناسب به       . مشفوعاً بالمستندات المؤيدة  

 . ما يتضح لها، وحسب األنظمة المتبعة في المملكة
 
 المرخص له بتقديمها في     المعطياتيلتزم المرخص له بالعمل على ضمان استمرارية تقديم خدمات           -٢

 .جميع الظروف واألحوال، ووضع الخطط والترتيبات والتنظيمات واألسس التي تكفل تحقيق ذلك
 
 المعطياتق خاصة إلصالح جميع األعطال التي تتعرض لها خدمات          يلتزم المرخص له بإعداد فر     -٣

 العائدة له في المملكة في حاالت الكوارث والطوارئ، وإعادتهـا إلـى             خدمات المعطيات أو شبكة   
كما أن عليه تأمين    . وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، ووضع القواعد والتنظيمات الالزمة لذلك         

  . الطوارئ الخدمات المتعلقة بالمنكوبة والمناطق األخرى، وخاصةوسائل االتصاالت بين المناطق 



 ١٥ من ١٣صفحة 

  
  
  

  )١(الملحق رقم 
  
  

   وتقديم الخدمةجدول متطلبات تأسيس الشبكة ومنطقة التغطية
  

  
  

  : كما يلي ومناطق التغطيةمعطياتيلتزم المرخص له بتأسيس شبكات ال
 
 .المعطياتات خدمطلب تقديم العروض للترخيص لتقديم ورد في وثيقة  ما    -١
 
ل علـى   والتي تشم  ، على وثيقة طلب تقديم العروض      المرخص له  ما ورد في العرض المقدم من قبل        -٢

لخـدمات  العرض التجاري والتشغيلي والفنـي      " الجزء الثالث    من) ١-٣(البند  سبيل المثال ال الحصر     
  . "المعطيات

 



 ١٥ من ١٤صفحة 

  
  
  

  )٢(الملحق رقم 
  

  الترددات
  

 في المملكـة وفقـا لـشروط هـذا          المعطياتالترددات في توفير خدمات     يكون للمرخص له حق استخدام      
  :بناء علىو،  وأحكامهالترخيص

 
 .ورد في وثيقة طلب تقديم العروض لترخيص تقديم خدمات المعطيات في المملكة ما -١
 
ورد في األسئلة واألجوبة على وثيقة طلب تقديم العروض لترخيص تقديم خدمات المعطيـات فـي                 ما -٢

 .المملكة
 
 . العمل المتبعة لديهاوإجراءات األنظمة حسب  الهيئة له من ترددات منصهيتخصيتم ما  -٣
  
  
  
  
   
  



 ١٥ من ١٥صفحة 

   
  
  

  )٣(الملحق رقم 
  

  المقابل المالي
 

 
 ثالثةيلتزم المرخص له بدفع المقابل المالي التالي لصالح الهيئة وذلك وفقا لشروط وأحكام المادة ال                -١

 : وهذا الملحق،من هذا الترخيص عشر 
  

وفقا لالئحة المقابل المالي الستخدام الترددات      ستخدام الترددات كدفعة سنوية     المقابل مالي     -أ
  .في المملكة

  
  .من صافي إيرادات المرخص له% ١مقابل مالي للترخيص كدفعة سنوية بنسبة  -ب 
 

ائة مـن   بالمثمانية  %) ٨(  تجارياًَ كدفعة سنوية بنسبة      المعطياتمقابل مالي لتقديم خدمات      -ج  
أربعة بالمائـة فـي     %) ٤(، واستثناء من ذلك تكون هذه النسبة        صافي إيرادات المرخص له   

  .ستة بالمائة في السنة الثانية%) ٦( من تاريخ صدور الترخيص له، واعتباراالسنة األولى 
  
 وفقـا   ،ل والخدمات المقدمة مـن الهيئـة      اعمألامقابل مالي نظير    حسب مقتضيات الحال،      -د 

  . التنظيمألحكام
  
مقابل مالي سنوي كنسبة مئوية من صافي إيرادات المرخص له كمساهمة من المرخص له               -ـه

 . طبقا ألنظمتهالما تقرره الهيئة وفقا ،في تمويل الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل
  

وقـت آلخـر    من هذا الملحق يمكن تعديله من قبل الهيئة من          ) ١(المقابل المالي الوارد في الفقرة        -٢
   .ألنظمتهاوفقا 

  
  
  
  
  
  

  
  


