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 :اخلدمة: تعريف أواًل

جهات املرافق العامة، مثل الكهرباء، واملياه، وسكك احلديد، اليت  متكنهي خدمة "  (CSP)تأجري مرافق االتصاالت" 

من تأجري  ؛متتلك مرافق اتصاالت )كوابل ألياف بصرية وأبراج( يف مناطق اململكة، لألغراض اخلاصة بأعماهلا

االت وتقنية على شركات االتصاالت ذوات البنية التحتية املرخص هلا من قبل هيئة االتصالفائض من تلك املرافق 

قلة يف اململكة العربية السعودية، وال يعطي هذا الرتخيص بتقديم خدمات االتصاالت الثابتة واملتن "اهليئة" املعلومات

 من خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات بأي شكل من األشكال. أخرى للمؤجر أي حق يف تقديم أي خدمة 

 اخلدمة:: التزامات مقدم ثانيًا
 

 للتأجري. ، وتواريخ جاهزيتهاومواقعها املرخص له حتديد املرافق املراد تأجريهاجيب على  .1

جيب أن يقتصر تأجري مرافق االتصاالت على شركات االتصاالت ذوات البنية التحتية املرخص هلا من قبل اهليئة  .2

 فقط.

نية التحتية، دون الب ذويجيب أن تكون مرافق وأسعار املرخص له متاحة جلميع مقدمي خدمات االتصاالت  .3

 متييز.

ختضع العالقة التعاقدية بني مقدم خدمة تأجري مرافق االتصاالت، ومقدمي خدمات االتصاالت ذوات البنية  .4

تفاصيل التزامات الطرفني. العقود اليت توقع هلذا الغرض التحتية لألسس التجارية؛ وتتضمن

 وااللتزامليسهل املتابعة  الربعبتقارير ربع سنوية توضح الدخل املالي خالل  يئةاهلموافاة جيب على املرخص له  .5

 بسداد املقابل املالي يف فرتة ال تتجاوز شهر من نهاية كل ربع. 

جيب على املرخص له تقديم تقرير سنوي حماسيب منفصل، ونسب التكلفة معتمد من احملاسب القانوني  .6

 يب وفق ما تقرره اهليئة.للشركة، مع التعهد بعمل الفصل احملاس

جيب على املرخص بعد اعالن القوائم املالية للشركة تقديم منوذج وعاء االيرادات التشغيلي املعتمد من اهليئة  .7

واملراجع من احملاسب القانوني للشركة بتقرير منفصل للتحقق من صحة احتساب املقابالت املالية، وفق 

اهليئة لتحقيق ذلك. اعهاالنظمة والتعليمات واالرشادات اليت تض

 تطلبها أي جهات أخرى ذات عالقة. تااللتزام بتوفري التصاريح اليت  له جيب على املرخص .8

، يتعني على املرخص له السماح للجهات اجلهات ذات العالقةيف حاالت الطوارئ أو الكوارث كما حتددها  .9

اليت يوفرها، مع أحقيته يف احلصول من تلك اجلهات على  مرافق االتصاالتاحلكومية املعنية باستخدام 

 التعويضات الناشئة من ذلك االستخدام. 
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: املقابل املالي للرتخيص:ثالثًا

 للمقابالت التنظيمي اإلطار يف حمدد هو ما وفق للرتخيص ةاملالي تيدفع املرخص له إىل اهليئة املقابال .1

.املالية

 طريقة صدور فواتري املقابل املالي، وطريقة السداد الواجب على املرخص له التقيد بها.حتدد اهليئة  .2

ُيستحق املقابل املالي فور صدور الفاتورة، وجيب سداد قيمة أي فاتورة خالل شهر واحد من تاريخ صدورها.  .3

: مدة الرتخيص والتجديد:بعًاار

وجيوز جتديده ملدة مماثلة وفق أنظمة اهليئة املعمول بها  هالرتخيص عشر سنوات ابتداء من تاريخ إصدار مدة هذا

 وقت التجديد.

 طلب احلصول على معمن قبل اجلهة املتقدمة  اليت جيب تقدميها اخلاصة : املتطلباتخامسًا

 :الرتخيص

واجلهات التابعة هلا، و رأس ماهلا، وتفاصيل امللكية.وصف طبيعة عمل اجلهة املتقدمة باإلضافة إىل هيكلتها،  .1

مرافق اتصاالت تتعلق مبجال أعماهلا، حبيث ال تقل أطوال كوابل األلياف  اجلهة املتقدمة جيب أن متتلك .2

 ( برج.100( كيلو مرت، و/أو )400املتاحة للتأجري عن )

لتقديم خدمة تأجري مرافق االتصاالت.حتديد مواقع و حجم مرافق االتصاالت اليت سيتم استخدامها؛ جيب  .3

ملنع حدوث أي عمليات انتفاع بيين، بني خدمة تأجري مرافق االتصاالت،  توضيح اإلجراءات اليت ستقوم بها .4

واخلدمات األخرى املقدمة من قبل تلك اجلهة. 


