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مقدمة:

بوجتو    القاضتي , هتت 1422 3 12( وتتاريخ  12الصادر باملرستوم امللكتي رقتم )م     االتصاالتبناء على نظام 

 تشتغيل  لكتل شتخص ير ت  يف    )اهليئتة(  ترخيص من هيئة االتصتاالت وتقنيتة املعلومتات   احلصول على 

الصتتادر بقتترار تلتتر التتوزراء رقتتم يئتتة اهلوعلتتى تنظتتيم  ,تقتتديم ختتدمات اتصتتاالتأو  اتصتتاالتشتتبكات 

:ةالتالي وفق الشروط واألحكام وذلك ,هذا الرتخيص  ةاهليئ فقد أصدرت ,هت1422 3 5( وتاريخ 74)

:التعريفات: ألوىلاملادة ا

 املعتتانييئتتة اهلتنظتتيم و والئحتتته التنفيذيتتة  نظتتام االتصتتاالت يف  املعرفتتةوالتعتتاب   للمصتتطلحاتيكتتون 

يكتون للمصتطلحات والتعتاب  التاليتة      ,ذلتك  باإلضتافة إىل و, يف هتذا الرتختيص   عند استتخدامها  نفةها

 : ف ذلكةياق يف هذا الرتخيص خالالما مل يتطل   أمامهااملعاني احملددة 

أو  ت  مةتتقرة  سواًء كانت    ,واحد أو أكثر من األقمار الصناعيةتعين  " تموعة أقمار صناعية"  .1

واليت يتم تشغيلها كنظام. ,بالنةبة إىل األرضمةتقرة 

أجتتزاء شتبكة اتصتتاالت عامتتة لابتتة التتيت ال تشتتمل شتتبكات   تعتتين  " شتبكة االتصتتاالت العامتتة الثابتتة  "  .2

تف اجلوال.االتصاالت العامة للها

التتترتددات الالستتتلكية املخصصتتتة للمتتترخص لتتته الستتتتخدامها يف تقتتتديم ختتتدمات تعتتتين  " التتترتددات"  .3

(.2االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية حةبما هو موضا يف امللحق رقم )

ختتدمات  تقتتديم تعنتتى "(GMPCS) ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية   " .4

 .تصاالت الشخصية املتنقلة باستخدام األقمار الصناعيةاال

تعتتين  ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية"   أنظمتتة وشتتبكات   "مشتتغل .5

االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب  وشتتبكات أنظمتتةاملرخصتتة لتته متتن قبتتل اهليئتتة لتشتغيل   الشتخص 

ضمن حدود اململكة.ا وتقديم الدعم ملقدمي خدماتهاألقمار الصناعية 

 " تقديم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعيةاخلاصة بمذكرة التفاهم "  .6

تةتتتهيل ترتيبتتتات ختتتدمات االتصتتتاالت    م ل1997فربايتتتر  18بتتتتاريخ متتتذكرة التفتتتاهم املربمتتتة    تعتتتين

عليها  تديالتع ذلك المبا يفوتشمل األنظمة اإلقليمية,  ,الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية

من وق  آلخر. أو املالحق املضافة هلا

 " دمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعيةمذكرة التفاهم اخلاصة خبترتيبات "  .7

دمات االتصتتتاالت متتتذكرة التفتتتاهم اخلاصتتتة خبتتت  التتتيت يتتتتم اااذهتتتا استتتتنادا  إىل    تيبتتتاترتالتعتتتين 

ختدمات االتصتاالت الشخصتية     تأستير وتطتوير  ر الصتناعية لتةتهيل   الشخصية املتنقلة عترب األقمتا  
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بتتاريخ  الصتادر  م وامللحق اخلتا  بهتا   1997أكتوبر  7بتاريخ الصادرة  املتنقلة عرب األقمار الصناعية

 من وق  آلخر.مبا يف ذلك التعديالت عليها أو املالحق املضافة هلا م 1998مارس  13

املرخص له من  الشخصتعين  "تنقلة عرب األقمار الصناعيةمقدم خدمة االتصاالت الشخصية امل"  .8

يئتتة لتقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية للعمتتوم داختتل       اهلقبتتل 

متع  وفق اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصتناعية املربمتة   اململكة 

 الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية.االتصاالت  ة وشبكاتنظمأمشغل 

االتفاقيتتة تعتتين  " ختدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتة عتترب األقمتتار الصتناعية    تقتتديماتفاقيتة  "  .9

ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية    أنظمتتة وشتتبكاتاملربمتتة بتتني مشتتغل 

يئتة  اهلمتن قبتل    متا قمتار الصتناعية املترخص هل   ومقدم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلتة عترب األ  

 لتقديم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية يف اململكة.

أنظمتتة وشتتبكات تعتتين  " االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية  ة وشتتبكاتنظمتتأ"  .11

مباشتتترة إىل املةتتتتخدم لتقتتتديم ختتتدمات االتصتتتاالت   ةصتتتناعيقمتتتار االتصتتتاالت الشخصتتتية عتتترب األ 

النهائي من تموعة أقمار صناعية. 

 اململكة العربية الةعودية.تعين  " اململكة"  .11

االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار    تشتتغيل أنظمتتة وشتتبكات  تتترخيص تعتتين  "الرتختتيص"  .12

 الصناعية ومجيع املالحق املرفقة مع هذا الرتخيص.

نقطة فحص وتوصيل بشبكة االتصاالت يوفرها املرخص عين ت "نقطة التوصيل بشبكة االتصاالت"  .13

ه, واليت ميكن عندها ربط ما يلي:ل

 ةتخدم يف املواقع التابعة له.املأجهزة اتصاالت يوفرها  - أ

بتتيين بوصتتالت أستتالأ, أو أا  هيتتزات أختترمل ميتلكهتتا املةتتتخدم أو  تتر ف      اتصتتال نقطتتة ربتتط  -  

لالث.

 مرخص له. أجهزة اتصاالت تابعة ملقدم خدمة آخر -ج

أا خدمة اتصاالت يتم تقدميها كليا  أو جزئيتا   تعين  "خدمات االتصاالت عرب األقمار الصناعية"  .14

 عن  ريق شبكة أقمار صناعية.

األجهتتزة املوصتتلة بصتتورة مباشتترة أو  تت  مباشتترة ألا متتن نقتتاط توصتتيل  تعتتين  "األجهتتزة الطرفيتتة"  .15

لوصول إىل خدمات االتصاالت عتن  ريتق تلتك    الشبكة, واليت تةتخدم مباشرة بواسطة املةتخدم ل

الشبكة.

تقديم خدمة النقل والتحويل يف الوق  احلقيقي للصوت والصورة تعين  " خدمات االتصال املرئي"  .16

شبكة االتصاالت العامة الثابتة.التوصيل باملرئية معا  على أسر  ارية للعموم بني نقاط 
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املالحق:الثانية: املادة 

 :هملالحق التالية جزءا  من هذا الرتخيص واضع جلميع األحكام والشروط املبينة فياتشكل 

االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب   وشتتبكات لقتتاء تشتتغيل أنظمتتة (: جتتدول املقابتتل املتتالي  1امللحتتق رقتتم )

 األقمار الصناعية.

 (: الرتددات2امللحق رقم )

املتنقلة عرب األقمار الصناعية(: نطاق خدمات االتصاالت الشخصية 3امللحق رقم )

:وقراراتها اهليئة بأنظمةااللتزام : الثالثةاملادة 

جي  على املرخص له االلتزام بشروط هذا الرتخيص واجلداول امللحقة به, وأحكام نظام االتصاالت  .1

اهليئة.ن ع, والقرارات واإلرشادات الصادرة اهليئةوالئحته التنفيذية, وتنظيم 

 .هاالرتخيص وفقا  ألنظمة اهليئة, وأا قرارات تصدرها, والشروط الواردة في يتم تنفيذ هذا .2

تعد النةخة العربيتة متن الرتختيص هتي النةتخة الرويتة, ويف حالتة وجتود اختتال ف بينهتا وبتني أا .3

 .الةائديكون النص العربي هو  ,ترمجة هلا

تصاالت والئحته التنفيذية املرخص له, فيما مل يرد به نص يف نظام االوتصرفات أعمال يطبق على  .4

املعمول بها يف اململكة.ألنظمة اوتنظيم اهليئة, 

:الرتخيص: الرابعةاملادة 

تصتتتدر هتتتذا الرتختتتيص  ن اهليئتتتة , فتتت يئتتتةاهلوتنظتتتيم  وفقتتتا  لنظتتتام االتصتتتاالت والئحتتتته التنفيذيتتتة   .1

 :للقيام مبا يلي للمرخص له

االتصتتتاالت الشخصتتتية املتنقلتتتة عتتترب  إنشتتتاء وتشتتتغيل وإدارة الشتتتبكة الالزمتتتة لتقتتتديم ختتتدمات    (أ 

 , وفقا  ألحكام هذا الرتخيص وشرو ه.اململكةاألقمار الصناعية يف 

تقتتديم ختتدمات االتصتتاالت الشخصتتية   دعم ( لتت2استتتخدام التترتددات املوضتتحة يف امللحتتق رقتتم )    ( 

املتنقلة عرب األقمار الصناعية يف اململكة.

 :تيآلبا له املرخص يلتزم, يف هذا الرتخيص املبينةاألخرمل األحكام والشروط  إىلباإلضافة  .2

أنتتواع تلتتك   أا معلومتتات تطلبهتتا منتته. ويتتدد اهليئتتة   تتتوف  تقتتديم تقتتارير دوريتتة إىل اهليئتتة, و   (أ 

  بيعة املعلومات املطلوبة, ووق  تقدميها.و التقارير,

اقبتتة التتيت ميكتتن متتن خالهلتتا ربتتط أجهتتزة املر  هأجهتتزة ومعتتدات شتتبكات تتتوف  اإلمكانيتتة الفنيتتة يف (

وتتحمل اجلهات األمنية تكاليف أجهزة ومعدات برامج املراقبة , بهذه الشبكاتومعداتها األمنية 

 األمنية املذكورة, وكذلك تكاليف تشغيلها وصيانتها ودوائر الربط الالزمة هلا.
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يتت  تصتتر ف اجلهتتات احلكوميتتة  شتتبكات االتصتتاالت التابعتتة لتته  أنظمتتة ووضتتع كافتتة إمكانيتتات  (ج 

تعتتتوي   وتتتتتوىل الدولتتتة  ,ةكومتتتاحلالتتتيت تقتتتدرها   ئالطتتتواريف حتتتاالت تخدامها املختصتتتة الستتت 

 لقاء هذا االستخدام. املرخص له

 ر الصتناعية عترب األقمتا   االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة    وشبكات أنظمةلتشغيل مت إصدار الرتخيص  .3

علتى   وذلتك  ( من هتذا الرتختيص,  3حةبما هو موضا فى امللحق رقم ) دماتتقديم اخل دعم بغرض

 أسر    حصرية.

االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب    أنظمتتة وشتتبكات  وفحتتص  لتأستتيريكتتون املتترخص لتته مةتتئوال      .4

.ووضعها يف اخلدمة األقمار الصناعية

:سريان الرتخيص تاريخ: اخلامةةاملادة 

.الرتخيصصدور من تاريخ اعتبارا   ,شامال  استخدام الرتددات يبدأ العمل بهذا الرتخيص

:مدة الرتخيص والتجديد: الةادسةادة امل

متتن تتتاريخ ستتريانه, ويكتتون قتتابال  للتجديتتد ملتتدة   ستتنوات تبتتدأمختتر لفتترتة أوىل قتتدرها هتتذا الرتختتيص  يةتترا

 أنظمتها. مبا يتفق معومماللة, بعد موافقة اهليئة 

:اجلغرايف للرتخيص نطاقال: الةابعةاملادة 

.كةاململ مجيع منا ق الرتخيصهذا نطاق يشمل 

:الرتخيص تعديل: الثامنةاملادة 

لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية. وفقا و ,اهليئةإال من قبل جيوز تعديل هذا الرتخيص ال 

:الرتخيصعن  التنازل: التاسعةاملادة 

ذات خيضتتع التنتتازل عتتن الرتختتيص حلكتتم املتتادة الثالثتتة والعشتترين متتن نظتتام االتصتتاالت واألحكتتام         .1

 ئحته التنفيذية.يف الالعالقة 

بعتد احلصتول علتى املوافقتة اخلطيتة املةتبقة متن اهليئتة, ,التنازل عتن الرتختيص   جيوز للمرخص له .2

الفنيتتتة واملاليتتتة والتجاريتتتة  و النظاميتتتة شتتتريطة أن يكتتتون املتنتتتازل إليتتته مةتتتتوفيا  مجيتتتع املتطلبتتتات   

تها.للحصول على الرتخيص, وذلك وفقا  ملا تقرره اهليئة ومبا ينةجم مع أنظم
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بالنيابتة   أو أنظمته جيوز للمرخص له التعاقد مع أشخا  آخرين لتشغيل وصيانة جزء من شبكته .3

ة مجيتتع التزامتتات املتترخص لتته مبوجتت  هتتذا الرتختتيص متتن مةتت ولي         ويف هتتذه احلالتتة, تبقتتى  عنتته. 

.املرخص له وحده

:وتعليقه الرتخيص إلغاء: العاشرةاملادة 

.وأحكام هذا الرتخيص وفقا  ألنظمة اهليئةوذلك  هيقأو تعل الرتخيص إلغاء للهيئةحيق 

:واجلزاءات املخالفات: احلادية عشرةاملادة 

 املتعلقة بهذا الرتخيص وفقا  ألنظمة اهليئة.  واجلزاءاتيتم معاجلة املخالفات  .1

عنتتتد حتتتدوت متتتا يتطلتتت  قيتتتام اهليئتتتة بتحويتتتل مةتتتألةا متتتا إىل جلنتتتة الفصتتتل يف  الفتتتات نظتتتام .2

 يتم قبل ذلك اااذ ما يلي: ,االتصاالت

إخطار املرخص له كتابة باملخالفة, مبتا يف ذلتك األستر القانونيتة املةتتند عليهتا, واحلقتائق (أ 

, وإتاحتتة الفرصتتة لتته ملعاجلتتة املخالفتتة ختتالل فتترتة زمنيتتة مناستتبة يتتددها   للمخالفتتةاملوضتتحة 

 اهليئة.

عند النظر يف هتذه   , ل  مرئيات املرخص له فيما يتعلق باملخالفة, وذلك ألخذها يف االعتبار ( 

 املخالفة.

تقتوم جلنتة الفصتل يف  الفتتات نظتام االتصتاالت وفقتا  ألنظمتتة اهليئتة وإجتراءات عملتها باألختتذ يف .3

املخالفة. االعتبار عند النظر يف تلك املخالفة, ما قام به املرخص له من إجراءات ملعاجلة

:اخلدمة تقديم يةاستمرار: عشرةالثانية املادة 

التعتتاون متتع يف حالتتة عتتدم  ديتتد هتتذا الرتختتيص أو تعليقتته أو إلغائتته, ف نتته جيتت  علتتى املتترخص لتته    .1

للرتتيبتتات التتيت  لضتتمان استتتمرار تقتتديم اخلدمتتة وفقتتا     املطلوبتتةالقيتتام يميتتع اإلجتتراءات  اهليئتتة و

املتترخص لته بهتتذا اخلصتتو ,   بالتشتاور متتع وتقتتوم اهليئتتة أنظمتهتا.   تضتعها اهليئتتة ومبتا ينةتتجم متتع  

.من مرئياتهواألخذ مبا تراه مناسبا  

يف حالة عدم  ديد هذا الرتخيص أو تعديلته أو إلغائته, ف نته حيتق للمترخص لته املطالبتة بتعتوي  .2

ى وميكتتتن احلصتتتول علتتت  .عتتتن التكتتتاليف اإلضتتتافية التتتيت يملتتتها لضتتتمان استتتتمرار تقتتتديم اخلدمتتتة   

مةت ولة عتن دفتع تعتوي  نفةتها  اهليئتة   تعتد التعوي  من ختالل الوستائل التيت تقررهتا اهليئتة. وال      

 ا  ر ف آخر عن أا تكاليف يتحملها املرخص له.ألللمرخص له, أو 
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الشخصية املتنقلة عرب االتصاالت  فتا املنافةة يف تال تقديم خدمات: عشرةالثالثة املادة 

:األقمار الصناعية

يعترب سوق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية مفتوحا  للمنافةة الكاملة  .1

وال يتضتتمن هتتذا احلكتتم متتا  ,اآلختترين مشتتغلنيللإصتتدارها يتتتم عتتدد الرتاختتيص التتيت التقيتتد ببتتدون 

شتتتتبكات ألنظمتتتتة وكمشتتتتغلني بالعمتتتتل شتتتتخا  أو جهتتتتات أختتتترمل ألمينتتتتع اهليئتتتتة متتتتن الرتختتتتيص 

 .ا  ألنظمة اهليئةيف اململكة وفق الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية االتصاالت

 أنظمتتة و لتشتتغيلبهتد ف يقيتتق املنافةتتة العادلتة, ستتتحتوا مجيتتع الرتاختيص الصتتادرة متتن اهليئتة      .2

أحكتتام وشتتروط مماللتتة وفقتتا      ىعلتتالشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية     االتصتتاالت  شتتبكات

ألنظمة اهليئة.

:هاملرخص لاملالي املدفوع بواسطة  املقابل: عشرةالرابعة ادة امل

ختدمات   املةتتخدمة لتقتديم  لقتاء استتخدام الترتددات    جي  أن يقوم املترخص لته بتدفع املقابتل املتالي       .1

 الوستيلة التيت تراهتا اهليئتة مناستبة     االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصتناعية عتن  ريتق    

 .( من هذا الرتخيص1ملقابل املالي املوضا بامللحق رقم )وذلك وفقا  جلدول ا

للةتتنة األوىل, أمتتا  ستتريان الرتختتيص  يف تتتاريخ بتتدء   يتتتم تةتتديد املقابتتل املتتالي الستتتخدام التترتددات     .2

بالنةبة للةنوات الالحقة, ف ن املقابل املالي الستخدام الرتددات يصتبا مةتتحق التدفع يف التتواريخ     

.بدء اخلدمةالةنوية املقابلة لتاريخ 

ستقوم اهليئة بالتنةيق مع املرخص له بشأن  ريقة إصدار الفوات  وتةديدها. .3

يصبا الدفع مةتحقا خالل شهر واحد من تاريخ إصدار الفاتورة من قبل اهليئة.   .4
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:الرتددات: عشرةاخلامةة املادة 

ما باستتتخدام تردداتهتتا  تفتتوض أو تةتت قتتد أختترمل  دوال أن األختتذ يف االعتبتتار  املتترخص لتته   جيتت  علتتى  .1

متتن لتته. وأن الالستتلكية بصتتورة تتت دا إىل التتتداخل متتع استتتخدام املتترخص لتته للتترتددات املخصصتتة       

عتن مثتل هتذا التتداخل يف أسترع وقت  ممكتن, حتتى تتتمكن اهليئتة متنالتبليت   مةئولية املرخص له 

 اااذ اخلطوات الكفيلة مبعاجلة مثل هذه التداخالت.

الرتتيبتتات التتيت تضتتمنتها متتذكرة التفتتاهم  لتته التترتددات بتتالتوافق متتع   جيتت  أن يةتتتخدم املتترخص  .2

وكذلك مجيتع الرتتيبتات    ,دمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعيةاخلاصة خب

التتتداخل الالستتلكي بتتني مشتتغلي    لتقليتتل احلكوميتتة اإلقليميتتة املطبقتتة متتن وقتت  آلختتر واملصتتممة      

 .والشبكات األنظمة

استتتخدام تتترددات إضتتافية ذات عالقتتة    حتتق للحصتتول علتتى   ص لتته التقتتدم إىل اهليئتتة  جيتتوز للمتترخ  .3

خبتتدمات االتصتتاالت الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار الصتتناعية. وجيتتوز للهيئتتة أن تتترخص تتترددات   

معقولتة  أو  لبتات متوقعتة و  قائمتة ومثبتتة    اتتوفرها وبنتاء علتى  لبت    يف حالةإضافية للمرخص له 

جيت  أن يقتوم املترخص لته يف مجيتع      والرتددات.  هاستخدامكفاءة ييم مدمل تقعلى وللمشرتكني, 

 التجارية املعقولة لزيادة كفاءة وفعالية استخدامه للرتددات.اإلجراءات مجيع بتطبيق األوقات 

لفصتتتل العاشتتتر متتتن الالئحتتتة التنفيذيتتتة لنظتتتام حكتتتام األ للتتترتددات هملتتترخص لتتتخيضتتتع استتتتخدام ا .4

:ملعتمد من اآلتيباإلضافة إىل ااالتصاالت, 

.اخلطة الو نية للطيف الرتددا (أ 

.رشادات إدارة الطيف الرتدداإ ( 

 من اهليئة. صادرة قراراتأا  (ج 

جيتت  علتتى املتترخص لتته يديتتد التترتددات املطلوبتتة لتشتتغيل أنظمتتة وشتتبكات االتصتتاالت الشخصتتية      .5

املتنقلة عرب األقمار التابعة له وموافاة اهليئة بها قبل إصدار هذا الرتخيص.

: أجهزة االتصاالت ومعداتها:عشرة الةادسةاملادة 

باستتخدام أا أجهتزة  رفيتة لتقتديم ختدمات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة بعدم الةماح املرخص له يلتزم

جيتت  أن تكتتون مجيتتع كمتتا  يئتتة.اهلمل تكتتن معتمتتدة النوعيتتة متتن قبتتل  متتا عتترب األقمتتار الصتتناعية يف اململكتتة  
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متن  االت الشخصتية املتنقلتة عترب األقمتار الصتناعية املباعتة أو املت جرة أو املوزعتة         أجهزة تقديم خدمات االتصت 

 يف اململكة معتمدة النوعية من قبل اهليئة. قبله 

:استخدام العقارات: عشرة الةابعةاملادة 

 أنظمتتتة ةبتشتتتغيل أو صتتتيانجيتتتوز للمتتترخص لتتته التتتدخول إىل األمتتتاكن العامتتتة أو اخلاصتتتة أل تتتراض تتعلتتتق 

 ألنظمة اهليئة., وفقا  بهااملرخص له االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية  اتشبكو

:التزامات اخلدمة: عشرة الثامنةاملادة 

التى ستيتم يديتدها   اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل  بالوفاء بالتزامات املرخص لهيلتزم  .1

 دد من اهليئة.من قبل اهليئة ويتعهد بالقيام بذلك فى الوق  احمل

 عن إعداد التقارير لمراقبة ولالوسائل الفنية واإلجراءات الضرورية  بوضع املرخص لهيقوم جي  أن  .2

 وجودة اخلدمة.واألنظمة أداء الشبكة 

خدمات االتصاالت  ميقدت الشخص الذمل ابرم معه اتفاقية باسمجي  على املرخص له تزويد اهليئة  .3

متتن تلتتك   ستتارية املفعتتول وكتتذلك نةتتخة  الصتتناعية فتتى اململكتتة   الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار  

ب صدار تراخيص تقديم اخلدمة. على ذلكتفاقيات, وتقوم اهليئة بناء اال

:العالقة مع املشغلني اآلخرين: التاسعة عشرةاملادة 

االتصتتاالت وشتتبكات , االتصتتاالت العامتتة الثابتتتةشتتبكات  متتع كتتل متتنربط االتصتتال البتتيين بتت يةتتما .1

.و  ها من الشبكات املرخص هلا من قبل اهليئة يف اململكة تنقلةامل

جي  أن يتم التفاوض مع مقدمي اخلدمة املرخص هلم بشأن أحكام وشروط ربط االتصال البيين. .2

( شتتهرين متتن تتتاريخ إرستتال  لتت  كتتتابي لتتربط االتصتتال       2جيتت  إكمتتال املفاوضتتات ختتالل فتترتة )    .3

فتاق, يتتم رفتع األمتر إىل اهليئتة حلتل اخلتال ف وإصتدار قترار متنالبيين, ويف حالة عدم التوصتل إىل ات 

قبلها ملزم جلميع األ را ف.

االتصتاالت الشخصتية   أنظمة وشتبكات  ملشغل تعترب املشاركة يف استخدام املواقع قرارا   اريا  راجعا   .4

 واملتنقلة عرب األقمار الصناعية وفق ما يتم االتفاق عليه مع أا مشغلني آخرين.

اتفاقيتتتات ربتتتط يقتتتدم املتتترخص لتتته إىل اهليئتتتة بتتتدون إبطتتتاء نةتتتخ متتتن اتفاقيتتتات التجتتتوال و جيتت  أن  .5

اتفاقيات أخرمل مماللة ذات عالقة بتقديم خدماته يف اململكة.االتصال البينى وأية 
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:اخلدمة يف حالة الطوارئ يةاستمرار: العشروناملادة 

الشخصتتية املتنقلتتة عتترب األقمتتار   االتاالتصتتشتتبكات  أنظمتتة و تشتتغيلال جيتتوز للمتترخص لتته إيقتتا ف   .1

تنفيتتذه  ىدون إذن مةتتبق متتن اهليئتتة, إال يف حالتتة حتتدوت قتتوة قتتاهرة تتت لر علتت ااملتترخص هلتت الصتتناعية

القتوة القتاهرة بأنهتا, كتل حتادت خيترج عتن نطتاق وُتعر فاللتزاماته املنصو  عليها يف الرتخيص. 

 ,عند إصدار الرتختيص, أو دفعته بعتد وقوعته     الةيطرة املعقولة للمرخص له, ومل يكن ب مكانه توقعه

املترخص لته عنتد حتدوت      ى. وعل   املمكن تفاديهامثل القضاء والقدر واحلرو  والكوارت الطبيعية 

تقوم اهليئتة بدراستة األمتر, وإصتدار     ست املةتتندات امل يتدة. و  ا  رفقمقوة قاهرة إبالغ اهليئة بذلك فورا , 

 يف اململكة. الةائدة, وحة  األنظمة ديرهاتقالقرار املناس  بهذا الشأن, وفق 

لشخصتية املتنقلتة عترب    اضمان استمرارية تقتديم ختدمات االتصتاالت     ىيلتزم املرخص له بالعمل عل .2

واألسر التيت   واإلجراءاتيف مجيع الظرو ف واألحوال, ووضع اخلطط والرتتيبات قمار الصناعية األ

 تكفل يقيق ذلك.

 اصتة إلصتالح مجيتع األعطتال التيت تتعترض هلتا وستائل االتصتاالت         يلتزم املترخص لته ب عتداد فترق خ     .3

 ,وإعادتها إىل وضتعها الطبيعتي بأسترع وقت  ممكتن      ,يف اململكة يف حاالت الكوارت والطوارئ التابعة له

متتن ختتالل   ووضتتع القواعتتد والتنظيمتتات الالزمتتة لتتذلك. كمتتا أن عليتته تتتأمني وستتائل االتصتتاالت        

, وخاصة ألجهزة الطوارئ واخلدمات.ملوبة واملنا ق األخربني املنا ق املنكوذلك  نظامه,
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(1امللحق رقم )

 جدول املقابل املالي لرتخيص

تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية

 بقا  ألنظمة اهليئة ف ن عناصر املقابل املتالي لرتختيص تشتغيل شتبكات االتصتاالت الشخصتية املتنقلتة

يف اإل ار التنظيمي للمقابالت املالية.ما وردو رب األقمار الصناعية هي مقابل استخدام الرتدداتع

(سعودا)ريال  زاملقابل املالي لكل ميجا ه تنطاق الرتدد

33.333 33زجيجا ه ت 11أقل من 

 16.666 67 زجيجا ه ت 11أكرب من 
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(2امللحق رقم )

الرتددات

ملةموح للمرخص له باستخدامها بغرض تقديم خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية يف الرتددات ا

 اململكة  بقا  ألحكام وشروط هذا الرتخيص هي الرتددات التالية:

 ترددات الوصلة اهلابطة

)ميجاه تز(

عرض النطاق

ه تز()ميجا

 ترددات الوصلة الصاعدة

)ميجاه تز(

رض النطاقع

(يجا ه تز)م

لطيف الرتددا )     (  ميجا ه تزعرض النطاق لإمجالي 

جي  استخدام هذه الرتددات بصورة    حصرية وعلى أساس املشاركة بواسطة نظام خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة 

 اد الدولي لالتصاالت.عرب األقمار الصناعية يف اململكة و بقا  إلجراءات التنةيق اخلاصة باالي
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(3امللحق رقم )

نطاق خدمات االتصاالت الشخصية املتنقلة عرب األقمار الصناعية

اخلدمات األساسية: .1

 خدمات الصوت

 خدمات الطوارئ

  3خدمة فاكر اجملموعة

 القص ةاإلعالمية ل ئخدمة الرسا

 فى الثانية كيلو ب  9.6بةرعات  تلفة أقصاها  خدمات املعطيات 

خدمات القيمة املضافة .2

 انتظار املكاملة

 الطال  الرقم إظهار

 يويل املكاملة

  املكاملةتعليق

  أ را ف( 3)املكاملات اجلماعية

 ل القص ةئخدمة الرسا

  املكاملةقيمة بإشعار

  بواسطة املةتخدماالتصال التحكم يف

 صندوق الربيد

ني املغلقةتموعة املةتخدم


