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الشروط واألحكام اخلاصة للرتخيص الفئوي من النوع (ب)
لتقديم خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية

املادة األوىل :نطاق اخلدمات
يسمح للجهات املرخصة بتقديم خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية مبا يف ذلك تسويق عناصر البنية التحتية
بشكل جتاري .وجيب على املرخص هلم وفق هذا الرتخيص تقديم خدماتهم وبنيتهم التحتية فقط ملقدمي اخلدمات
ذوي البنية التحتية ومقدمي خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية املرخصني من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
"اهليئة" ،وللهيئة احلق يف حتديد عناصر البنية التحتية اليت قد تسمح أو ال تسمح بأن تكون مشمولة ضمن نطاق
هذا الرتخيص.
نطاق اخلدمات املرخص بها لتقدميها بشكل جتاري:


الفئة ( أ )  :األبرا والصواري

 الفئة (ب)  :اخلاليا الصغرية  ،أنظمة اهلوائي املوزعة ( ،)DASاحللول الداخلية( )IBSونقاط الوصول الالسلكية
 الفئة ( )  :األلياف املعتمة والربابخ ،مبا يف ذلك تقديم خدمات الربط ملواقع األبرا او دوائر الوصول والنفاذ
الثابتة النشطة
 الفئة ( د )  :خدمات البيع باجلملة لوصالت البيانات الثابتة النشطة ،مبا يف ذلك خدمات دوائر الوصول والنفاذ
الثابتة النشطة
ال يُسمح بتقديم اخلدمات األخرى مثل البوابات الدولية أو مقسمات االنرتنت احمللية والدولية أو حمطات اإلنزال
البحرية مبوجب هذا الرتخيص .ومع ذلك ،قد تقوم اهليئة بتوسيع أو تقليل نطاق اخلدمات حسب تقديرها اخلاص.
جيوز للمرخص هلم تقديم مكونات البنية التحتية املذكورة أعاله بشكل جتاري يف مجيع أحناء اململكة سواء يف
املساحات اخلارجية أو داخل املباني أو داخل حدود االستثمارات الكبرية .وجيوز للهيئة متديد أو تقليص النطاق
اجلغرايف للخدمات وفقًا لتقديرها.
اجلهات اليت ال يسمح هلا باحلصول على هذا الرتخيص:
 oالشركات املرخص هلا بتقديم خدمات االتصاالت املوحدة ذوي البنية التحتية .
 oالشركات املرخص هلا بتقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذوي البنية التحتية.
 oالشركات املرخص هلا بتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة ذوي البنية التحتية.
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 oالشركات املرخص هلا بتقديم خدمة البيانات.
 oالشركات املرخص هلا بتقديم خدمة تأجري مرافق االتصاالت.
كما ال ميكن ملالكي البنية التحتية الذين ميتلكون حاليًا شبكات األلياف البصرية و/أو الربابخ و/أو األبرا
خلدماتهم اخلاصة احلصول على هذا الرتخيص ،اال انه جيوز هلم التقدم بطلب للحصول على ترخيص خدمة تأجري
مرافق االتصاالت.
املادة الثانية :التعاريف
 .1األبرا والصواري :تعين األبرا األرضية أو األبرا على أسطح املباني ،اليت توفر مساحة ملقدمي اخلدمة ذوي
البنية التحتية لرتكيب معداتهم النشطة (مثل اهلوائيات) وغريها من املعدات املرتبطة بها مثل مولدات الطاقة،
واحلاويات وغريها ،علمًا أن األبرا والصواري ال تشمل أي معدات نشطة.
 .2اخلاليا الصغرية  /أنظمة اهلوائيات املوزعة

)(DAS

وحلول التغطية داخل املباني ) :(IBSميكن تعريف اخلاليا

الصغرية /أنظمة اهلوائي املوزع ( )DASواحللول داخل املباني ( )IBSبأنها مراكز الوصول إىل اخلاليا الراديوية
الالسلكية ذات الطاقة املنخفةة اليت تعمل يف نطاقات الطيف الرتددي املرخص وغري املرخص ،واملعدات األخرى
املرتبطة بها مثل أنظمة الطاقة واملالجئ إخل .وهناك أنواع متعددة من اخلاليا الصغرية املتباينة يف احلجم مثل
(اخلاليا الصغرى ،اخلاليا الكربى ،واخلاليا الصغرية).
 .3نقاط الوصول الالسلكية :نقاط الوصول إىل الشبكات غري اخللوية اليت تعترب شبكات اتصال تستخدم لتوفري
خدمات السلكية يف منطقة معينة وتزويد املستخدم بالقدرة على التحرك داخل الشبكة
 .4الربابخ :تعين إحدى عناصر البنية التحتية (مثل القنوات أو األنابيب) اليت حتيط بالكوابل املطمورة حتت األرض
حلمايتها ،والسماح بوضع كوابل إضافية يف الربابخ اخلالية دون احلاجة إىل مزيد من احلفر .وميكن تقسيم
الربابخ إىل برابخ الفرعية.
 .5األلياف املعتمة :تعين كوابل األلياف البصرية غري املتصلة بأي معدات تراسل ،واليت ميكن استخدامها يف مجيع
أحناء الشبكة (مثل شبكات النفاذ احمللية ،والشبكات الوطنية بني املدن) .ميكن توفري األلياف املعتمة للتأجري إما
ككابل ليفي كامل أو كجدائل ألياف يف كابل ألياف ضوئية مشرتكة.
 .6البيع باجلملة لدوائر اتصال البيانات الثابتة :خدمة البيع باجلملة خلدمات البيانات الثابتة واليت تتةمن
خدمات اإلرسال النشطة.
 .7خدمات الربط ( :)Backhaulيعنى بذلك إمكانية توفري خدمات ربط البنية التحتية لالتصاالت لشبكات النفاذ
اخلاصة مبزودي اخلدمات بشبكاتهم األساسية.
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 .8خدمات الوصول الثابتة :تعين خدمات البنية التحتية الثابتة اخلاملة أو النشطة اليت تتصل بطرف الشبكة
النهائي (مثل توصيالت األلياف املعتمة واأللياف البصرية .)FTTx
 .9مقدم خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية :يقصد به اجلهة اليت متلك وتشغل وتبيع عناصر البنية التحتية
لالتصاالت مثل األبرا واخلاليا الصغرية وشبكات النفاذ الالسلكية واأللياف املعتمة أو النشطة ،وغريها .وخيتلف
مقدمي خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية عن مقدمي اخلدمات ذوي البنية التحتية ،بأنهم ال يقدموا
خدماتهم إىل املستخدم النهائي.
 .11التسويق التجاري :يشار إليه فيما بعد باالتفاقات التجارية مثل اتفاقيات التأجري وخطط التغطية بني املرخص
له ومقدمي اخلدمات ذوي البنية التحتية أو مقدمي خدمات البيع باجلملة اآلخرين.
 .11املستخدم النهائي :يقصد به املستهلك النهائي خلدمة االتصاالت ،مبا يف ذلك اجلهات احلكومية والشركات
واملستهلكني يف املناطق السكنية.
 .12بطاقات األسعار :قائمة باخلدمات واالسعار املتفق عليها يف االتفاقيات التجارية مع مجيع املستأجرين على مجيع
األسعار .وتشمل بطاقة األسعار مجيع معدالت اإلجيار جلميع أنواع املستأجرين (مثل املستأجر األول ،واملستأجر
الثاني والثالث) حسب طبيعة ومكان تصنيف األبرا مثل معدل اإلجيار للمستأجر الثاني على بر من نوع معني
يف منطقة حةرية معينة.
املادة الثالثة :املقابل املالي للرتخيص
 .1يلتزم املرخص له بدفع املقابالت املالية للرتخيص وفق ما هو حمدد يف اإلطار التنظيمي للمقابالت املالية.
 .2حتدد اهليئة طريقة صدور الفواتري ،وطريقة السداد الواجب على املرخص له التقيد بها.
ُ .3يستحق املقابل املالي فور صدور الفاتورة ،وجيب سداد قيمة أي فاتورة خالل شهر واحد من تاريخ إصدارها.
املادة الرابعة :مدة الرتخيص والتجديد
مدة هذا الرتخيص عشرة ( )11سنوات تبدأ من تاريخ صدور الرتخيص ،وجيوز جتديده ملدة مماثلة بعد موافقة اهليئة
ووفقًا ألنظمتها عند وقت التجديد.
املادة اخلامسة :التزامات مقدم اخلدمة
 .1جيب على أي شركة مرخصة لتقديم خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية االلتزام مبا يلى:
1-1

عدم االخنراط يف أي ممارسات تشكل إساءة الستخدام السيطرة يف السوق بسبب وجود وضع سوقي مهيمن
ال باألحكام املوضحة يف نظام االتصاالت والئحته التنفيذية.
للمرخص عم ً
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 2-1الدخول يف مفاوضات حبسن نية مع مزودي اخلدمات ذوي البنية التحتية ومقدمي خدمات البيع باجلملة
اآلخرين للوصول إىل اتفاقيات جتارية .يف حالة تعذر الوصول إىل اتفاقية جتارية فإن هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات هلا احلق يف التدخل وفقا ألنظمتها.
 3-1أن ال يشارك أو يقدم أي اتفاقات حصرية.
 4-1تزويد اهليئة مجميع االتفاقيات التجارية النهائية .وجيب أن تتةمن االتفاقيات التجارية جمموعة من
اتفاقيات مستوى اخلدمة على النحو املتفق عليه بني املرخص له ومقدم اخلدمة ذي البنية التحتية أو مزود
خدمات البيع باجلملة اآلخر.
 5-1تزويد اهليئة مبششرات األداء املالية والتشغيلية .وحتدد اهليئة مششرات األداء اليت سيتم توفريها حسب
احلاجة.
 .2تقديم خدماته فقط ملقدمي اخلدمات ذوي البنية التحتية أو مزودي خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية
املرخص هلم من قبل اهليئة وأال يقوموا بأي عالقة مع املستخدم النهائي.

 .3يف حاالت الطوارئ أو الكوارث كما حتددها اجلهات ذات العالقة ،يتعني على املرخص له السماح للجهات
احلكومية املعنية باستخدام منشآته اليت يوفرها ،مع أحقيته يف احلصول من تلك اجلهات على التعويةات
الناشئة من ذلك االستخدام.
 .4ضمان أن تكون بنيته التحتية قابلة للتشغيل البيين واالرتباط مع شبكات املرخص هلم اآلخرين ومقدمي
اخلدمات ذوي البنية التحتية اآلخرين.
 .5حتمل تكلفة أي تعديالت يف بنيته التحتية املطلوبة للحفاظ على قابلية التشغيل البيين واالرتباط مع اآلخرين.
 .6االلتزام بشروط هذا الرتخيص ،ومجيع األنظمة واللوائح والتنظيمات األخرى املنصوص عليها من قبل اهليئة.
 .7االلتزام مجميع األنظمة و اللوائح احلكومية األخرى ذات الصلة.
 .8يف حال ان اجلهة ترغب يف تقديم ما ورد يف الفئة ( أ ) " األبرا والصواري" من نطاق اخلدمات املرخص بها ،فإنه
جيب عليها التالي:
 1-8إفادة اهليئة بشأن الرغبة يف تقديم خدمات " األبرا والصواري".
 2-8االلتزام بتشغيل حد أدنى من األبرا ال يقل عن مائة ( )111بر خالل عامني ( )2بعد إفادة اهليئة واملوافقة
على ذلك.
 3-8تزويد اهليئة ببطاقات األسعار لكل اتفاقية جتارية.
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 .9يف حال ان اجلهة ترغب يف تقديم ما ورد يف الفئة ( ) "األلياف املعتمة والربابخ ،مبا يف ذلك تقديم خدمات
الربط ملواقع األبرا او دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة" أو الفئة ( د ) "خدمات البيع باجلملة لوصالت
البيانات الثابتة النشطة ،مبا يف ذلك خدمات دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة" بنا ًء على ما ورد يف نطاق
اخلدمات املرخص بها ،فإنه جيب عليها التالي:
 1-9إفادة اهليئة بشأن طلب تقديم اخلدمة الواردة يف الفئة ( ) أو (د) من نطاق اخلدمات املرخصة.
 2-9االلتزام بةمان احلد األدنى للتغطية يف منطقة واحدة خالل سنتني ( )2على األقل من تاريخ إفادة اهليئة عن
النية يف تقديم خدمات الوصول والنفاذ الثابتة املندرجة حتت الفئة( )أو(د) من نطاق اخلدمات املرخصة.
 3-9حتتفظ اهليئة حبقها يف حتديد احلد األدنى من التغطية لكل منطقة على حدة لكل إفادة على حده.
 .11جيب على أي مرخص له خبدمات البيع باجلملة للبنية التحتية اليت تقدم خدمات حتت الفئة (د) كما هو
حمدد يف من نطاق اخلدمات املرخصة ،أن يقدم خدمات البنية التحتية غري النشطة مثل الربابخ واأللياف
املعتمة ،وميكن تقديم اخلدمات النشطة باإلضافة إىل ذلك ،حسب تقدير املرخص له واحتيا األطراف األخرى.
حتتفظ اهليئة باحلق يف رفض أي طلب ترخيص ال حيقق أهداف قطاع االتصاالت ،كما هو حمدد يف املادة الثالثة
من نظام االتصاالت.
املادة السادسة :املتطلبات اخلاصة اليت جيب تقدميها من قبل مقدم الطلب مع طلب احلصول على الرتخيص:
 .1تقديم الوثائق الالزمة اليت توضح اهلدف من هذا الطلب والشخص (األشخاص) املسشولني وبيانات التواصل.
 .2تزويد اهليئة خبطاب تعريف مالي من بنك سعودي أو بنك دولي معتمد من مشسسة النقد العربي السعودي
كما هو حمدد يف امللحق ( .)1وجيب أن يوضح يف اخلطاب مالئة مقدم الطلب املالية وقدرته على احلصول على
التمويل الكايف لتلبية متطلبات التمويل خالل اخلمس ( )5سنوات األوىل من خطة األعمال وأن مقدم الطلب
سيكون قادرًا على احلفاظ على عملياته طوال مدة الرتخيص.
 .3تزويد اهليئة خبطة عمل ملدة ( )5مخس سنوات مبا يف ذلك اخلطط املالية والتشغيلية التفصيلية (على سبيل
املثال بيان الربح واخلسارة ،امليزانية العمومية ،بيان التدفقات النقدية ،هيكل رأس املال)
 .4تقديم الوثائق اليت توضح اخلربات والتجارب ذات الصلة ملقدمي الطلب وفريق االدارة اخلاص به على وجه
اخلصوص.
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امللحق ()1
(مالحظة للمتقدمني :يرجى طباعة هذا النموذ وتعبئته وفقًا للمادة السادسة)
منوذ خطاب التعريف املالي
معالي حمافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
ص .ب  75616الرياض  11588اململكة العربية السعودية
(أدر التاريخ)
اسم صاحب الطلب………………………………………………………..:
حتية طيبة وبعد،
املوضوع :طلب للحصول على ترخيص خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية يف اململكة العربية السعودية
ندرك حنن[ ،أدر اسم البنك الذى قام بالتوقيع] ،ونتفهم أن مقدم الطلب الذي يتألف من [اذكر اسم مقدم الطلب أو أمساء
أعةاء احتاد الشركات] (مقدم الطلب) يعتزم تقديم طلب للحصول على ترخيص خدمات البيع باجلملة للبنية التحتية يف
اململكة العربية السعودية.
بنا ًء على استعراضنا الشامل ملا يلي ،حنن نةمن لكم أن مقدم الطلب سيكون لديه القدرة على احلصول على التمويل الكايف
لتلبية متطلبات التمويل خالل اخلمس ( )5سنوات األوىل من خطة األعمال ،مبا يف ذلك املقابالت املالية للرتخيص وذلك
وفقا ملا يلي:
 خطة األعمال اليت يتعني تقدميها كجزء من املتطلبات اخلاصة اليت سيقدمها مقدم الطلب مع طلب الرتخيص.
 املوارد املالية املتاحة ملقدم الطلب.
 قدرة مقدم الطلب على مجع التمويل الكايف يف أسواق رأس املال احمللية والدولية إلنشاء العمليات للمرخص له يف اململكة
العربية السعودية.
يستند هذا اخلطاب على املعلومات اليت كانت متوفرة لدينا يف هذا التاريخ .وتشمل هذه األمور عدم حدوث أي تأخري جوهري
يف عملية منح الرتاخيص ،وتنفيذ الوثائق بشكل مرض ،وظروف مرضية يف أسواق رأس املال احمللية والدولية ،وعدم حدوث
تغيري جوهري يف شروط الرتخيص الذي سيتم إصداره.
خيةع هذا اخلطاب لقوانني اململكة العربية السعودية ويكون للجهات القةائية ذات الصلة يف اململكة العربية السعودية
االختصاص احلصري لتسوية أي نزاع ينشأ بشأن هذا اخلطاب.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات ،يرجى التواصل معنا.
وتفةلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
(توقيع املفوض  /املفوضني بالتوقيع)
)اسم املفوض بالتوقيع(
(اسم البنك املصدر)
(التاريخ)
الشروط واألحكام الخاصة لترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
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