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الهدف من دليل المستثمر  

نشرت الهيئة هذا الدليل لتسهيل رحلة المستثمرين وليكون مرجًعا إلجراءات ومتطلبات 

الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة لتقديم خدمات االتصاالت.

المقدمة

ُأنشئت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2001 وُتعنى الهيئة بتنظيم قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات، وتتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي 

واإلداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم 
هيئة االتصاالت.

وفي عام 2022 أعلنت الهيئة عن إطالق التوجه الجديد للتراخيص في قطاع االتصاالت، 
ضمن مساعي الهيئة لتعزيز ريادة المملكة في تسهيل األعمال وتبني نظام تراخيص أكثر 

تحرًرا، وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تضمن 
التوجه الجديد للتراخيص تعديل الوثائق واألطر التنظيمية الخاصة بالتراخيص والتصاريح، 

وإضافة خدمات جديدة، وإعادة هيكلة المقابالت المالية لتراخيص االتصاالت وتبسيطها 
لتتوافق مع أفضل الممارسات المالية، إضافة إلى تخفيض أغلب المقابالت المالية 

الجديدة إلصدار وتجديد التراخيص لتحفيز االستثمار ورفع مستوى ثقة المستثمرين وزيادة 
االستقرار في السوق وتهيئته لتبني الخدمات الناشئة وتقديمها في السوق.

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

اتفاقية مستوى الخدمة

لالطالع على اتفاقية مستوى الخدمة

https://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Pages/SLA_licensing.aspx  "اضغط هنا"https://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Pages/SLA_licensing.aspx
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بناء على أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، يجب على من يرغب في تقديم خدمات اتصاالت 
الحصول على ترخيص لتقديمها من الهيئة، ويتضمن الرسم التوضيحي أدناه أنواع تلك التراخيص.

التصاريح المندرجة ضمن الترخيص الفئوي العام

مقدمة

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

تراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت 

أنواع التراخيص

فـــــردي

الترخيص الموحد  ذي البنية التحتية

ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

ترخيص تقديم خدمات الناقل

الترخيص الفئوي العام فئــــوي

(ISP)  1.  تقديم خدمات اإلنترنت

(IoT-VNO) 2.  تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء

(MVNO) 3.  تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية

4.  تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

 (GMPCS – O)  5.  تقديم خدمات تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

 (GMPCS) 6.  تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

7.  تقديم خدمات الهاتف المتنقل على الطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

8.  تقديم خدمات اإلنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

(SMS)  9.  تقديم خدمات الرسائل القصيرة

(VSAT)  10.  تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

 (VVSP)11.  تقديم الخدمات الصوتية االفتراضية

(IXP)  12.  تقديم خدمات مقاسم اإلنترنت

13.  تقديم خدمات إنترنت األشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص
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التراخيص الفردية



الشركات المرخصة

يتضمن نطاق الترخيص:

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

الترخيص الموحد ذي البنية التحتية                

إنشاء وتشغيل وصيانة واستخدام شبكات االتصاالت

الثابتة والمتنقلة العامة في المملكة

تقديم أي خدمات اتصاالت عامة على المستوى الدولي والمحلي

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر خدمات االتصاالت الصوتية

وخدمات المعطيات سواًء الثابتة أو المتنقلة.

01

02

25 سنةمدة الترخيص

الترخيص غير متاح حالًيا. وتقوم الهيئة متى ما رأت مناسبة ذلك وفق متطلبات 

وحاجة السوق بطرح هذا النوع من التراخيص على العموم للمنافسة.
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وصف الخدمة

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

4/1 ترخيص البيع بالجملة للبنية التحتية 

يتيــح الترخيــص لمقــدم الخدمــة إنشــاء وامــتالك وتشــغيل وصيانــة عناصــر البنيــة التحتيــة 

لالتصــاالت وتقديــم خدماتــه إلــى مقدمــي الخدمــات اآلخريــن الحاصليــن علــى تراخيــص فرديــة 

ــب  ــة حس ــة التحتي ــر البني ــدد عناص ــا، وُتح ــق تقديره ــة وف ــتثنيها الهيئ ــة تس ــرى جه أو أي أخ

الفئات المشمولة في نطاق الترخيص، وهي كاآلتي:

للمزيــد يمكنكــم االطالع علــى وثيقــة "تنظيمــات تصنيــف تراخيــص خدمــات االتصــاالت" و وثيقــة 

"تنظيمــات تقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة" ووثيقــة "تنظيمــات تقديــم محطــات 

اإلنزال و سعات الكابالت الدولية." فيما يتعلق بالفئة (هـ) المنشورة على موقع الهيئة.

الفئة (أ)
األبراج والصواري

الفئة (ج)
األلياف المعتمة

والبرابخ

الفئة (د)
خدمات البيع بالجملة 
لدوائر اتصال البيانات 
الثابتة بما في ذلك 

خدمات الربط 
وخدمات النفاذ 
الثابتة النشطة

الفئة (هـ)
خدمات محطات اإلنزال 

وسعات الكابالت 
الدولية

الفئة (ب)
الخاليا الصغيرة، 

وأنظمة الهوائيات 
 ،(DAS) الموزعة

وأنظمة الحلول داخل 
المباني (IBS) ونقاط 

الوصول الالسلكية.

 التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

مدة دراسة الطلبمدة الترخيص

15 يوم10 سنوات619017

https://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Pages/BylawProvisions.aspx  "اضغط هنا"
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متطلبات الحصول على الترخيص:

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

1. تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2. تقديــم ســجل تجــاري ســاري الصالحيــة فــي المملكــة وأال تقــل مــدة ســريانه عــن ثالثــة أشــهر 
ويتضمن نشاط الترخيص والفئات المطلوبة.

3. تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

الرئيســي  والمســاهم  (الــمالك)،  والمالــك  الطلــب،  مقــّدم  أن  توضــح  وثائــق  تقديــم   .4
(المســاهمون الرئيســيون)، والشــركة األم، يمتلكــون بالتضامــن ثــروة كليــة تتجــاوز 100 مليــون 
ريــال ســعودي لجميــع الفئــات مــا عــدا الفئــة (ب) إذ يجــب أن يمتلــك ثــروة كليــة تتجــاوز مليــون 
ــن  ــاده م ــع اعتم ــي م ــك دول ــعودي أو بن ــك س ــن بن ــة م ــاب مالءة مالي ــم خط ــال، أو تقدي ري
ا للتمويــل الكافــي  البنــك المركــزي الســعودي. يؤكــد أن مقــدم الطلــب ســيكون مســتحق�

لتنفيذ خطة العمل المقدمة للهيئة.

5.  تقديم تفاصيل هيكل الملكية.

6. تقديم خطة عمل للسنوات الخمس األولى، على أن تشمل بحد أدنى على ما يلي:

6.1. خطط نشر شبكة البنية التحتية.  

6.2. التاريخ المتوقع إلطالق الخدمات تجارًيا.  

ــمالية  ــغيلية والرأس ــف التش ــرادات والتكالي ــن اإلي ــى أن يتضم ــي، عل ــص مال  6.3. ملخ
وقوائــم األربــاح والخســائر، الميزانيــة، وبيــان التدفقــات الماليــة وخطــة التمويــل، 
وهيــكل رأس المــال، كمــا يجــب أن تتضمــن المعلومــات الماليــة التــي يتــم تقديمهــا 
مجموعــة مفصلــة مــن االفتراضــات الرئيســية التــي تحكــم نمــوذج اإليــرادات وعمليــة 

التحليل التصاعدية لرأس المال والتكاليف التشغيلية.

المخطــط  الطلــب  مقــّدم  خدمــات  وتشــمل  التشــغيلية:  والخطــة   6.4.الخدمــات 
تقديمهــا والمنتجــات أو الخدمــات أو القطاعــات المســتهدفة، وأي خدمــات مبتكــرة، 

ومنهجية تقديم الخدمات.

الشــؤون  التنظيميــة،  الشــؤون  العليــا،  اإلدارة  ويشــمل  التنظيمــي:   6.5.الهيــكل 
والصيانــة  والعمليــات  المختصــة،  اإلدارات  بالمشــتركين،  العنايــة  وخدمــة  الماليــة، 

والدعم التقني. 

4/2 ترخيص البيع بالجملة للبنية التحتية 
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دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

6.6. خطــة المــوارد البشــرية: الخطــة التفصيليــة للمــوارد البشــرية ودرجــة االلتــزام   
بمعدالت السعودة المقررة وفقًا ألنظمة وقوانين المملكة وتشريعاتها ولوائحها.

ــة  ــات التجاري ــة أو االتفاقي ــة ذات الصل ــة الفني ــرة والدراي ــح الخب ــي توض ــق الت ــم الوثائ 7. تقدي
الخاصة بالبنية التحتية / الخدمات في مجال االتصاالت.

8. تقديــم تفاصيــل البنيــة التحتيــة التــي ينــوي اســتخدامها فــي المملكــة، علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: طــول الــكابالت، ســعة البرابــخ، مســارات الــكابالت، مواصفــات ومواقــع 

األبراج، مواصفات ومواقع محطات اإلنزال. 

ــة  ــم الخدم ــي تقدي ــتخدامها ف ــع اس ــزة المزم ــة واألجه ــة لألنظم ــات الفني ــم المواصف 9. تقدي
من خالل هذا الترخيص.

10. توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

ــي  ــا ورد ف ــزام بم ــى االلت ــد عل ــن التأكي ــة يتضم ــى الهيئ ــال إل ــرار باالمتث ــاب إق ــم خط 11. تقدي
الفقــرات (5-1)، (5-2)، (5-3) مــن تنظيمــات تقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة وفــق 

الفئة المرغوبة. 

المســتندات  تقديــم  ويجــوز  العربيــة.  باللغــة  والمعلومــات  المســتندات  تقديــم جميــع   .12
الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

ــد  ــة إلصدار/تجدي ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــال والخدم ــر األعم ــي نظي ــل المال ــداد المقاب 13. س
تنظيمــات   " وثيقــة  وفــق  وذلــك  المختــارة  للفئة/الفئــات  المالــي  والمقابــل  الترخيــص 
ــك  ــي وذل ــة اإللكترون ــع الهيئ ــى موق ــورة عل ــاالت" المنش ــات االتص ــة لخدم ــابالت المالي المق

عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة. 

14. فــي حــال الرغبــة بتحديــث الترخيــص مــن خالل إضافــة فئــة إضافيــة للترخيــص بعــد إصــداره 
يجــب تقديــم المتطلبــات المشــار اليهــا فــي المــواد أعاله (1)، (2)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (6) 

الفقرات المحددة منها (1-6)، (2-6)، (3-6)، (4-6)).

ــار  ــة المش ــات الالزم ــة بالمتطلب ــد الهيئ ــب تزوي ــص يج ــد الترخي ــة بتجدي ــال الرغب ــي ح 15. وف
اليها أعاله. علما بان التجديد يتاح قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر.

4/3 ترخيص البيع بالجملة للبنية التحتية 
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المقابل المالي

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

إصدار الترخيص / تجديد الترخيص (كل 10 سنوات)           (100,000) مائة ألف ريال سعودي

المقابل المالي السنوي %11 من صافي إيرادات االتصاالت

واستثناء من ذلك تكون هــذه النســبة بالتــدرج علــى أي مرخــص لــه جديــد لبنــاء شــبكة اتصــاالت 

ذات بنيــة تحتيــة جديــدة، بحيــث تكــون (2.5%) فــي الســنة الماليــة األولــى أو جــزء منهــا، و(%5) 

ــب  ــذه النس ــا. وه ــا بعده ــة وم ــة الثالث ــنة المالي ــي الس ــة، و(10%) ف ــة الثاني ــنة المالي ــي الس ف

نظيــر تقديــم الخدمــة تجارًيــا. ويضــاف إلــى كل ســنة مــن الســنوات الــثالث مــع مــا ذكــر  1% مــن 

صافي إيرادات االتصاالت نظير الحصول على الترخيص. 

مقابل مالي إلضافة أي فئة ضمن الترخيص بقيمة (10,000) عشرة آالف ريال سعودي

رحلة المستثمر

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

4/4 ترخيص البيع بالجملة للبنية التحتية 
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وصف الخدمة

2/1 ترخيص تقديم خدمات الناقل 

يتيــح الترخيــص لشــركات المرافــق مثــل الكهربــاء والميــاه والســكك الحديديــة ومقدمــي 

خدمــات المرافــق اآلخريــن بتقديــم ســعات البنيــة التحتيــة الزائــدة لديهــم (علــى ســبيل المثــال: 

األلياف الضوئية واألبراج والبرابخ) للمرخص لهم اآلخرين الحاصلين على تراخيص فردية. 

 التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

مدة دراسة الطلبمدة الترخيص

15 يوم10 سنوات619022

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  تقديــم ســجل تجــاري ســاري الصالحيــة فــي المملكــة وأال تقــل مــدة ســريانه عــن ثالثــة أشــهر 
ويتضمن نشاط الترخيص المطلوبة.  

3.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

ــم خطــة عمــل بحيــث تشــتمل علــى الخطــوط العريضــة الســتراتيجية مقــدم الطلــب  4.  تقدي
لتقديم الخدمة، باإلضافة إلى خطوات التنفيذ وتاريخه.

األربــاح  قائمــة  (مثــل:  ســنوات  خمــس   (5) لمــدة  والتشــغيلية  الماليــة  الخطــط  تقديــم    .5
والخسائر، والميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية، وهيكل رأس المال).

6.  تقديــم الوثائــق التــي توضــح الخبــرة والدرايــة الفنيــة ذات الصلــة أو االتفاقــات التجاريــة 
الخاصة بالبنية التحتية / الخدمات في مجال االتصاالت.

ــة  ــم الخدم ــي تقدي ــتخدامها ف ــع اس ــزة المزم ــة واألجه ــة لألنظم ــات الفني ــم المواصف 7.  تقدي
من خالل هذا الترخيص.

ــر مــن  ــة، وإذا كان أحــد المســاهمين فــي مقــدم الطلــب يمتلــك أكث ــكل الملكي ــم هي 8.  تقدي
50% مــن أســهم مقــدم الطلــب، فيجــب تقديــم تفاصيــل الشــركات األخــرى التــي يمتلــك فيهــا 

ذلك المساهم أكثر من %50.

متطلبات الحصول على الترخيص:
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2/2 ترخيص تقديم خدمات الناقل 

رحلة المستثمر

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

9.  تقديــم مواقــع وأوصــاف لمرافــق االتصــاالت المتاحــة لإليجــار و/ أو مســارات كوابــل األليــاف 
الضوئية و/ أو عدد األبراج المزمع استئجارها.

ــاع  ــات انتف ــدوث أي عملي ــع ح ــب لمن ــدم الطل ــا مق ــيقوم به ــي س ــراءات الت ــم اإلج 10. تقدي
بيني، بين خدمات الناقل، والخدمات األخرى المقدمة من قبل تلك الجهة.

ــي  ــا ورد ف ــزام بم ــى االلت ــد عل ــن التأكي ــة يتضم ــى الهيئ ــال إل ــرار باالمتث ــاب إق ــم خط 11.  تقدي
المادة (4-5).

12.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

تقديــم  ويجــوز  العربيــة.  باللغــة  المطلوبــة  والمعلومــات  المســتندات  جميــع  تقديــم    .13
المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

14.  ســداد المقابــل المالــي نظيــر األعمــال والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة إلصدار/تجديــد 
ــى  ــورة عل ــاالت" المنش ــات االتص ــة لخدم ــابالت المالي ــات المق ــة "تنظيم ــق وثيق ــص وف الترخي

موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

15.  وفــي حــال الرغبــة بتجديــد الترخيــص يجــب تزويــد الهيئــة بالمتطلبــات الالزمــة المشــار إليهــا 
أعاله. علًما بأن التجديد يتاح قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر.

المقابل المالي

إصدار الترخيص / تجديد الترخيص (كل 10 سنوات)           (100,000) مائة ألف ريال سعودي

المقابل المالي السنوي %11 من صافي إيرادات االتصاالت

12دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت



التراخيص الفئوية



.

.

.

الترخيص الفئوي العام

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة الترخيص

المتطلبات

رحلة المستثمر

إصدار الترخيص / تجديد 10000

الترخيص (كل 10 سنوات):

المقابل المالي السنوي

ريال

من صافي%11
إيرادات االتصاالت

سنين10

يتيــح الترخيــص الفئــوي العــام لمقــدم الخدمــة إضافــة تصريــح واحــد أو أكثــر 

مــن التصاريــح لتقديــم الخدمــات والتــي تنــدرج تحــت الترخيــص الفئــوي العــام 

ــوذج  ــب نم ــا حس ــار بينه ــة االختي ــدم الخدم ــن لمق ــا، يمك ــا (13) تصريًح وعدده

العمــل الخــاص بــه، ويجــب علــى مقــدم الخدمــة أن يكــون لديــه تصريــح واحــد 

يمكــن االطالع علــى التصاريــح القابلــة لإلضافــة ضمــن على األقل ضمن الترخيص الفئوي العام.

الترخيص الفئوي العام في الصفحة التالية

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2. تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر.

3. تقديم بيانات عن الجهة وممثل الجهة.

4. اختيار تصريح أحد الخدمات التي تندرج تحت الترخيص الفئوي العام وتقديم المتطلبات الخاصة بالتصريح المرغوب حسب تنظيمات الخدمة باستثناء 

شرط وجود ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة (في حال إصدار الترخيص).

5. سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار/تجديد الترخيص والتصريح المطلوب وفق وثيقة " تنظيمات المقابالت 

المالية لخدمات االتصاالت " المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

6. في حال الرغبة بتجديد الترخيص يجب تزويد الهيئة بالمتطلبات الالزمة المشار اليها أعاله باإلضافة الى متطلبات الحصول على التصاريح المندرجة 

تحت الترخيص الفئوي العام الصادرة لمقدم الطلب باستثناء شرط أال تقل مدة سريان الترخيص الفئوي العام عن ستة أشهر، علما بأن التجديد يتاح 

قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر.

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

اسم التصريح
المقابل المالي لإلصدار
(يدفع لمرة واحدة فقط)

تصريح تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية

تصريح تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء

تصريح تقديم خدمات إنترنت األشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص

تصريح تقديم خدمات مقاسم اإلنترنت

تصريح تقديم خدمات اإلنترنت

تصريح تقديم الخدمات الصوتية االفتراضية

تصريح تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

تصريح تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

 تصريح تقديم خدمات تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة
عبر األقمار الصناعية

 تصريح تقديم خدمات الهاتف المتنقل على الطائرات في أجواء المملكة
العربية السعودية

تصريح تقديم خدمات اإلنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

تصريح تقديم خدمات الرسائل القصيرة

تصريح تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

500,000 (خمس مائة ألف)  

100,000 (مائة ألف)  

100,000 (مائة ألف)  

5,000 (خمسة آالف)  

5,000 (خمسة آالف)  

5,000 (خمسة آالف)  

10,000 (عشرة آالف)  

5,000 (خمسة آالف)  

5,000 (خمسة آالف)   

5,000 (خمسة آالف)  

5,000 (خمسة آالف)  

5,000 (خمسة آالف)   
وضمان بنكي قدره 

500,000 (خمس مائة ألف)  

5,000 (خمسة آالف)  

المقابالت المالية للتصاريح الُمدرجة تحت الترخيص الفئوي العام

ال يوجد مقابل مالي مطلوب لتجديد التصاريح. والتجديد يكون 
للترخيص الفئوي العام والمقابل المالي له عشرة آالف ريال.
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تصاريح االتصاالت المدرجة تحت 
الترخيص الفئوي العام



.

.

.

تصريح تقديم خدمات مشغلي شبكات
(IoT-VNO) االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان
الترخيص الفئوي العام

المتطلبات

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

100,000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي

تقدمها الهيئة إلصدار التصريح بقيمة 

ريال

يتيــح التصريــح تقديــم خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت االفتراضيــة إلنترنــت 
األشــياء بغــرض تمكيــن االتصــال اآللــي بيــن اآلالت واألجهــزة عبــر شــرائح اتصــال 
البيانــات (SIM)، أو شــرائح اتصــال البيانــات المدمجــة (eSIM) أو أي وســائل مســتقبلية 
مكافئــة دون الحصــول علــى أي مخصصــات مــن الطيــف التــرددي، أو إنشــاء أي 
لتمكيــن  اإلنترنــت  باإلضافــة تقديــم خدمــات  لــه.  تابعــة  نفــاذ الســلكية  شــبكات 
االتصــال اآللــي بيــن اآلالت واألجهــزة التــي تســتخدم شــرائح اتصــال البيانــات (SIM) أو 

شرائح اتصال البيانات المدمجة (eSIM) أو أي وسائل مستقبلية مكافئة.

 1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.
2.  يجب أن يكون مقّدم الطلب حاصًال على الترخيص الفئوي العام ساري الصالحية من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.
4.  تقديم خطة عمل لتقديم الخدمة.

5.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب. 
6 .  تقديم نسخة من أي اتفاقية مشغلي شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء موقعة أو مسودة لها أو خطاب ترسية أو أي وثيقة أخرى 

مشابهة مبرمة بين مقدم الطلب وأي مقدم خدمة ذو بنية تحتية مضيف قائم أو محتمل في المملكة؛ في حال وجود هذه الوثيقة بالفعل. 
ويجب تقديم هذه الوثيقة باللغة العربية ولكن يجوز أن يرفق بها ترجمة باللغة اإلنجليزية أو النسخة اإلنجليزية األصلية.

7 .  تقديم خطاب تعريف مالي من بنك سعودي أو بنك دولي مع اعتماده من مؤسسة النقد العربي السعودي. يؤكد خطاب التعريف المالي أن 
ا للتمويل الكافي لتنفيذ خطة العمل المقدمة للهيئة. مقدم الطلب سيكون مستحق�

8.  تقديم خطة العمل على أن تشتمل ما يلي:
1-8.  االستراتيجية المؤسسية: تقديم استراتيجية رفيعة المستوى مع بيان طريقة ومدى إسهام هذه االستراتيجية في دفع عجلة تنمية سوق 

االتصاالت في المملكة.
2-8.  دراسة السوق: توقعات السوق وأقسامه.

3-8.  خطة خدمة العناية بالمشتركين وخدمات ما بعد البيع ومستويات الخدمة المقترحة ذات الصلة وخطة التطوير المستمرة لضمان جودة 
الخدمات.

4-8.  الخدمات: وتشمل خدمات مقّدم الطلب المخطط تقديمها، والمنتجات أو الخدمات أو القطاعات المستهدفة لتقديم خدمات مشغلي 
شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء، وتوقيت تقديم تلك الخدمات، والنهج المقترح من قبل مقدم الطلب لتقديم الخدمات 

المبتكرة.
5-8.  الهيكل التنظيمي: ويشمل اإلدارة، والتسويق، والمالية، وأمن المعلومات، والشؤون التنظيمية وااللتزام، والمبيعات، وخدمة العناية 

بالمشتركين، والعمليات، والدعم التقني.
6-8.  خطة الموارد البشرية: الخطة التفصيلية للموارد البشرية ودرجة االلتزام بمعدالت السعودة المقررة وفقًا ألنظمة وقوانين المملكة 

وتشريعاتها ولوائحها.
7-8.  ملخص مالي: يجب على مقدم الطلب أن يقدم ملخصًا ماليًا لتقديم الخدمة للسنوات الخمس األولى من التشغيل، ويشمل ذلك قوائم 
األرباح والخسائر، الميزانية، وبيان التدفقات المالية وخطة التمويل؛ كما يجب أن تتضمن المعلومات المالية التي يتم تقديمها مجموعة 

مفصلة من التصورات الرئيسية التي تحكم نموذج اإليرادات وعملية التحليل التصاعدية لرأس المال والتكاليف التشغيلية لخدمات 
مشغلي شبكات االتصاالت االفتراضية إلنترنت األشياء.

8-8.  أسماء اإلدارات وملف تعريفي باألشخاص المخولين بالتعامل مع بيانات المشتركين وأرشفتها.
9 تقديم الخطة الفنية على أن تشتمل ما يلي:

1-9.  التاريخ المقترح إلطالق الخدمات.
2-9.  الوصف والتصميم ألي بنية تحتية ونظم وعمليات مخطط لها بحيث تشمل التفاصيل التالية:

1-2-9.  عمليات تشغيل الشبكة.
2-2-9.  خدمة العناية بالمشتركين وخدمات ما بعد البيع ومستويات الخدمة المقترحة.

3-2-9.  مراقبة أداء الخدمات، والتطوير المستمر لجودة الخدمات.
4-2-9.  فواتير المشتركين.

10.  تقديم بيانات أي عالقات ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين مقدم الطلب وبين أي مقدم خدمة في المملكة. وفي مثل هذه الحالة، تراجع 
الهيئة عالقات الملكية هذه ومن ثم تقرر الموافقة على الطلب أو رفضه وفق الشروط التي تحددها الهيئة ووفق تقديرها المنفرد.

11.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة
12.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

13.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات 
االتصاالت" المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

15 يوم

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

الدخول إلى
نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات
 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب
من قبل الهيئة

 تسديد المقابل
المالي للترخيص

 إصدار
الترخيص الكترونيًا

619018

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية
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دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت
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تصريح تقديم خدمات مشغلي شبكات
(MVNO) االتصاالت المتنقلة االفتراضية

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

تحددها وثيقة طلب
الحصول على التصريح.

مدة دراسة الطلب

619016

 500,000

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

ريال

المتنقلــة االتصــاالت  شــبكات  مشــغلي  خدمــات  تقديــم  التصريــح   يتيــح 

الصوتيــة االتصــاالت  خدمــات  مــن  أي  تقديــم  وتشــمل   االفتراضيــة 

مــن ذلــك  وغيــر  اإلنترنــت  وخدمــات  المتنقلــة  (البيانــات)   والمعطيــات 

 الخدمــات ذات الصلــة بخدمــات االتصــاالت المتنقلــة وباإلضافــة الخدمــات

 المحــددة فــي نطــاق "خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت االفتراضيــة

 إلنترنــت األشــياء" علــى المســتوى الوطنــي والدولــي دون الحصــول علــى

.أي مخصصات من الطيف الترددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ السلكية

تقوم الهيئة - متى ما رأت مناسبة ذلك وفق متطلبات السوق وتقديرها المطلق - بنشر وثيقة "طلب الحصول على تصريح تقديم خدمات 

مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية" عبر موقعها االلكتروني وتحديد شروط الحصول على هذا التصريح والمتطلبات التأهيلية أو 

التنافسية له، وتعتمد تلك الوثيقة وما يطرأ عليها من تعديالت من محافظ الهيئة.

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية
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دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت
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(IXP) تصريح تقديم خدمات مقاسم اإلنترنت

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

رحلة المستثمر

15 يوم
مدة دراسة الطلب

 5000

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

ريال

 يتيــح التصريــح تقديــم خدمــات مقاســم اإلنترنــت والتــي يتســنى مــن خاللهــا

 لمقدمــي الخدمــات؛ الربــط بالشــبكات وتبــادل الحركــة (وال يشــمل ذلــك،

ــبكاتهم ــن ش ــرة) بي ــة المباش ــات الثنائي ــن خالل الترتيب ــة م ــم الخاص  المقاس

.(األنظمة المستقلة)

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل. 

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نبذة تعريفية عن الجهة.

5.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.

6.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

7.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

8.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. يجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

9.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة " تنظيمات المقابالت المالية لخدمات 

االتصاالت" المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية



دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت
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619024

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية تصريح تقديم الخدمات الصوتية

(VVSP) االفتراضية

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

 5000

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

ريال

تســمح التــي  االفتراضيــة  الصوتيــة  الخدمــات  تقديــم  التصريــح   يتيــح 

باســتقبال الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  النهائييــن   للمســتخدمين 

الشــبكات الصوتيــة االفتراضيــة مــن وإلــى  الهاتفيــة  المكالمــات   وإجــراء 

 باســتخدام الصيغــة القياســية الدوليــة للترقيــم (PSTN) الهاتفيــة العامــة

(E.164) عبــر بروتوكــول اإلنترنــت مــن خالل شــبكات اتصــاالت عامــة فــي 

.المملكة تابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم وفق أنظمة الهيئة

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل. 

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة والخدمات المزمع تقديمها من خالل هذا التصريح.

6.  تقديم متطلبات ترقيم الخدمة.

7.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

8.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

9.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات 

االتصاالت" المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

15 يوم

20



دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت
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(ISP) تصريح تقديم خدمات االنترنت

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

رحلة المستثمر

فوري

مدة دراسة الطلب

611003

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

ريال5000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري المفعول من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 

المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

يتيــح التصريــح تقديــم أي خدمــة ربــط وتزويــد باســتخدام بروتوكــول اإلنترنــت، 

باســتثناء الخدمــات التــي يتطلــب تقديمهــا الحصــول علــى تصريــح خــاص 

لتقديمهــا، وذلــك باســتخدام البنيــة التحتيــة ألي مقــدم خدمــة حاصــل علــى 

ترخيص من الهيئة يخوله بذلك.
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تصريح تقديم خدمة الرسائل
(SMS) القصيرة

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

631122

ــن  ــدم م ــة ُتق ــي خدم ــرة وه ــائل القصي ــات الرس ــم خدم ــح تقدي ــح التصري يتي

خالل شــبكات االتصــاالت العامــة المرخــص لهــا فــي المملكــة. تتيــح الخدمــة 

قصيــرة  رســائل  تبــادل  أو  إرســال  لعمالئهــم  أو  لمقدميهــا 

بغــرض  للمســتفيد وذلــك  تكــون موجهــة مباشــرة  (نصية،صوتية،مرئيــة) 

ــتجدات أو  ــم بمس ــات أو إخطاره ــم بمعلوم ــن أو تزويده ــج معي ــج لمنت التروي

اإلجابــة علــى استفســاراتهم وغيرهــا مــن الخدمــات المشــابهة. ويشــمل 

ذلــك بــث رســائل عامــة علــى منطقــة معينــة. كمــا يتيــح التصريــح شــراء 

البنية التحتية الالزمة لتقديم الخدمة وتشغيلها.

15 يوم

رحلة المستثمررحلة المستثمر

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

ريال5000 

ريال500,000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

الضمان البنكي

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.
2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.
4.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.

5.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.
6.  تقديم قائمة بالجهات المستفيدة والمستهدفة في تقديم الخدمة.

7.  تقديم آلية توفير الخدمة في المملكة بشكل تفصيلي من خالل هذا التصريح.
8.  تقديم هيكلة النظام (Structure of System) وسير عمله (Work Flow of System) بشكل تفصيلي مع طريقة التشفير المستخدمة. 

9.  تقديم آلية الربط مع مقدمي خدمات االتصاالت المرخص لهم من الهيئة.
10.  تقديم بيانات المدراء في السجل التجاري، والمالك لمقدم الطلب ويتضمن ذلك (االسم بالكامل- رقم الهوية – نسخة من الهوية).

11.  تقديم بيانات الموظفين على المناصب التالية ويتضمن ذلك (االسم بالكامل- رقم الهوية – نسخة من الهوية) لكل من:
1-11.  المسؤول األول بالجهة (مدير عام/رئيس).

2-11.  المسؤول عن التواصل مع الهيئة ويكون ملزم بتحقيق المتطلبات التنظيمية.
3-11.  ممثل الجهة أمام الجهات الحكومية والمرخصين اآلخرين.

12.  تقديم أصل الضمان البنكي باللغة العربية (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي للهيئة بعد إرساله والموافقة عليه إلكترونيًا عند التقدم بطلب 
إصدار تصريح الخدمة ألول مرة، على أن يكون طبقًا للصيغة المحددة والموضحة في الملحق (أ)، وأن ال تقل مدته عن سنة قابلة للتجديد.  

13.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.
14.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

15.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 
المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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ريال5000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية تصريح االتصاالت باستخدام 

(VSAT)  نظام الفيسات

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة، وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة، وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر. ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نموذج طلب تخصيص الترددات بعد تعبئته.

5.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

6.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.

7.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

8.  تقديم موقع المحطة/ المحطات المركزية المستخدمة لتقديم الخدمات المزمع تقديمها من خالل هذا التصريح وذلك بشكل تفصيلي.

9.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

10.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

11.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 

المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

613013

ــي  ــات ف ــام الفيس ــتخدام نظ ــاالت باس ــات االتص ــم خدم ــح تقدي ــح التصري يتي

المملكــة، والتــي تشــمل تأســيس شــبكة اتصــاالت فــي المملكــة باســتخدام 

خدمــات  وتقديــم  وصيانتهــا  الشــبكة  تلــك  وتشــغيل  الفيســات  نظــام 

البيانــات و ربــط المجموعــات المغلقــة داخــل المملكــة أو خارجهــا، واســتخدام 

ســعات األقمــار الصناعيــة المســموح باســتخدامها فــي المملكــة، ويجــوز 

االتفــاق مــع مصــرح لهــم آخريــن بتقديــم أنظمــة الفيســات للمشــاركة فــي 

هذه السعات.

15 يوم

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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تصريح تقديم خدمات االتصاالت الشخصية 
(GMPCS) المتنقلة عبر األقمار الصناعية

مدة دراسة الطلب

15 يوم613011

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية
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.

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

ريال5000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

المتطلبات

ــار  ــر األقم ــة عب ــخصية المتنقل ــاالت الش ــات االتص ــم خدم ــح تقدي ــح التصري يتي

ــت  ــات / اإلنترن ــات البيان ــة وخدم ــات الصوتي ــمل الخدم ــي تش ــة والت الصناعي

خدمــات  تقديــم  التفاقيــة  وفقــًا  المملكــة  داخــل  الطــوارئ  وخدمــات 

االتصــاالت الشــخصية المتنقلــة عبــر األقمــار الصناعيــة المبرمــة مــع مشــغل 

أنظمة خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.
2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري المفعول من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.
4.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.
6.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

7.  تقديم نسخة من اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية الملزمة قانونيًا بين مقدم الطلب ومشغل أنظمة 
وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية لتقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية في المملكة. على 

أن تتضمن على بحد أدنى على اآلتي:
1-7 أسماء الجهات الموقعة حسب السجل التجاري.

2-7 مدة االتفاقية وأن تكون قابلة للتجديد.
3-7 تفاصيل األدوار والمسؤوليات لكال الطرفين.

4-7 طبيعة الخدمات المقدمة.
8.  تقديم متطلبات ترقيم الخدمة إذا كان ذلك منطبقًا.

9.  تقديم خطة األسعار المقترحة لتقديم الخدمات.
10.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

11.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.
12.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 

المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة

رحلة المستثمر

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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ريال5000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

تصريح تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية
(GMPCS-O) المتنقلة عبر األقمار الصناعية

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة التصريح

مدة دراسة الطلب

يجــوز للمرخــص لــه إنشــاء وتشــغيل وإدارة الشــبكة واألنظمــة وتقديــم الدعــم 

الالزم  لتقديــم خدمــة االتصــاالت الشــخصية المتنقلــة عبــر األقمــار الصناعيــة 

للمستخدم النهائي عبر مقدمي الخدمة المرخصين داخل المملكة.

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري المفعول من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5.  تقديم نموذج طلب تخصيص الترددات بعد تعبئته.

6.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة عبر شبكة األقمار الصناعية من خالل هذا التصريح.

7.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

8.  تقديم وصف للشبكة يتضمن مواقع عناصر الشبكة ونوعها وتغطية الشبكة.

9.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

10.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

11.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 

المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

15 يوم

المتطلبات

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

613012

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

رحلة المستثمر

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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تصريح تقديم خدمات االنترنت للطائرات
في أجواء  المملكة العربية السعودية

وصف الخدمة

المتطلبات

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة، وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة، وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر. ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.

6.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

7.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

8.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

9.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 

المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة. 

يجب تقديم جميع المتطلبات باللغة العربية مع إمكانية تقديم الوثائق األخرى الداعمة للطلب باللغة اإلنجليزية.

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

613014

يتيــح التصريــح تقديــم خدمــة االنترنــت للطائــرات فــي أجــواء المملكــة العربيــة 

المعــدات  شــراء  يشــمل  بمــا  الصناعيــة  األقمــار  باســتخدام  الســعودية 

ــق  ــي وف ــر محم ــوي غي ــتخدام ثان ــرددات كاس ــتخدام الت ــم اس ــغيلها ويت وتش

توصيــات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، و ال يســمح بتقديــم هــذه الخدمــة فــي 

االرتفاعــات التــي تقــل عــن 7000 قــدم، كمــا ال يســمح بتقديمهــا فــي حــال 

توقف الطائرات داخل المطارات

15 يوم

المقابل المالي

مدة التصريح

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

ريال5000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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.

.

.

.

.

.

.

وصف الخدمة

المتطلبات

مدة دراسة الطلب

613015

يتيــح التصريــح تقديــم خدمــات الهاتــف المتنقــل علــى الطائــرات فــي أجــواء 

المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يشــمل شــراء المعــدات وتشــغيلها، وهــي 

ــرة اســتخدام أجهــزة الهاتــف المتنقــل  خدمــة تتيــح للمســافرين داخــل الطائ

 (Pico Cells) ــرة ــا صغي ــر خالي ــال عب ــم لالتص ــة    به ــام GSM1800) الخاص (بنظ

تركــب داخــل الطائــرة. وترتبــط هــذه الخاليــا بنظــام اتصــال فضائــي يتيــح لهــا 

ربــط المســتخدمين بالشــبكات األرضيــة عنــد عبورهــا أجــواء المملكــة العربيــة 

الســعودية حيــث يتــم اســتخدام التــرددات كاســتخدام ثانــوي غيــر محمــي، وال 

يســمح بتقديــم هــذه الخدمــة فــي االرتفاعــات التــي تقــل عــن 10000 (عشــرة 

آالف) قــدم، كمــا ال يســمح بتقديمهــا فــي حــال توقــف الطائــرات داخــل 

ــف  ــال توق ــي ح ــدم ف ــة ال تق ــذه الخدم ــأن ه ــًا ب ــعودية علم ــارات الس المط

الطائرات داخل المطارات السعودية

15 يوم

المقابل المالي

مدة التصريح

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

تصريح تقديم خدمات الهاتف المتنقل على 
الطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

ريال5000 

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.

6.   تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

7.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

8.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

9.  ســداد المقابــل المالــي نظيــر األعمــال والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة إلصــدار التصريــح وفــق وثيقــة "تنظيمــات المقــابالت الماليــة لخدمــات 

االتصاالت" المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

رحلة المستثمر
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تصريح تقديم خدمات األقمار الصناعية
ذات النطاق العريض

وصف الخدمة

مدة دراسة الطلب

613016

المتطلبات

يتيــح التصريــح تقديــم خدمــات األقمــار الصناعيــة ذات النطــاق العريــض بمــا 

ــات  ــت وخدم ــات واالنترن ــات البيان ــة وخدم ــات الصوتي ــم الخدم ــمل تقدي يش

القيمــة المضافــة ذات الصلــة، المتنقلــة أو الثابتــة أو محــدودة التنقــل، 

باإلضافة إلى سعات األقمار الصناعية.

15 يوم

المقابل المالي

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

مدة التصريح

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

ريال10000

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري المفعول من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5.  تقديم نموذج طلب تخصيص الترددات بعد تعبئته.

6.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها من خالل هذا التصريح.

7.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خالل هذا التصريح.

ــك  ــح وذل ــذا التصري ــن خالل ه ــات م ــم الخدم ــة لتقدي ــي المملك ــتخدمة/المقترحة ف ــة المس ــات المركزي ــع المحطة/المحط ــم موق 8.  تقدي

بشكل تفصيلي.

9.  تقديــم خطــاب تعريــف مالــي مــن بنــك ســعودي أو بنــك دولــي مــع اعتمــاده مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. يؤكــد خطــاب 

ا للتمويل الكافي لتلبية الحد األقصى من المتطلبات المالية. التعريف المالي أن مقدم الطلب سيكون مستحق�

10.  تقديم التاريخ المتوقع إلطالق الخدمات.

11.  تقديم العدد المتوقع للمشتركين، وتوزيعهم الجغرافي.

12.  تقديم وصف موجز للنهج المقترح لما يلي:

1-12.  خدمة العناية بالمشتركين وخدمات ما بعد البيع.

2-12.  مراقبة أداء الخدمة.

3-12.  إجراءات إصدار الفواتير للمشتركين.

ــرح، المشــار إليهــا فــي المــادة (5-9) أعاله،  ــة المقت ــه وبيــن مقــدم ســعات األقمــار الصناعي ــة بين ــة المبدئي ــم نســخة مــن االتفاقي 13.  تقدي

وفي حال امتالكه لألقمار الصناعية تقديم ما يثبت ذلك.

14.  توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

15.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

16.  ســداد المقابــل المالــي نظيــر األعمــال والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة إلصــدار التصريــح وفــق وثيقــة "تنظيمــات المقــابالت الماليــة 

لخدمات االتصاالت" المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

.

.

.

.

.

.

.

رحلة المستثمر

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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رحلة المستثمر

تصريح تقديم خدمات إنترنت األشياء
باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص

وصف الخدمة

المتطلبات

مدة دراسة الطلب

619023

هــي خدمــات إنترنــت األشــياء التــي تهــدف إلــى تمكيــن االتصــال اآللــي بيــن 

اآلالت واألجهزة باستخدام ترددات معفاة من الترخيص.

15 يوم

المقابل المالي

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

مدة التصريح

ريال100000

مقابل مالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها 

الهيئة إلصدار التصريح بقيمة:

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة

سريان الترخيص الفئوي العام

التصنيف الوطني لألنشطة
(ISIC4) االقتصادية

1.  تقديم الطلب من خالل نظام التراخيص اإللكتروني الشامل.

2.  أن يكون مقدم الطلب حاصًال على ترخيص فئوي عام ساري الصالحية من الهيئة وأال تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3.  تقديم سجل تجاري ساري الصالحية في المملكة وأال تقل مدة سريانه عن ثالثة أشهر ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4.  تقديم أسماء األشخاص العاملين في اإلدارات التي تتعامل مع بيانات المستخدمين وتنظم حفظها.

5.  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

6.  تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خالل هذا التصريح.

7.  تقديم المواصفات الفنية لألنظمة واألجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة بموجب هذا التصريح.

8.  تقديم عناوين مواقع الخوادم الرئيسية المستخدمة في تقديم الخدمة وأماكنها.

9.  تقديم بيانات الموظفين على المناصب التالية ويتضمن ذلك (االسم بالكامل- رقم الهوية – نسخة من الهوية) لكل من:

1-9.  المسؤول األول بالجهة (مدير عام/رئيس).

2-9.  المسؤول عن التواصل مع الهيئة ويكون ملزم بتحقيق المتطلبات التنظيمية.

3-9.  ممثل الجهة أمام الجهات الحكومية والمرخصين اآلخرين.

10.  توفيرالمتطلبات األمنية الخاصة بالخدمة بالتنسيق مع الهيئة.

11.  تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة اإلنجليزية.

12.  سداد المقابل المالي نظير األعمال والخدمات التي تقدمها للهيئة إلصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابالت المالية لخدمات االتصاالت" 

المنشورة على موقع الهيئة اإللكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا
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تجديد التراخيص

خطوات تجديد التراخيص:

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

الدخول إلى

نظام التراخيص اإللكتروني

الشامل

التقدم بطلب الحصول

على الخدمة المطلوبة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

تجديد

الترخيص الكترونيًا
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الحصــول علــى موافقــة الجهــات ذات العالقــة فــي حــال كان تقديــم الخدمــة يتطلــب ذلــك وفــق مــا ورد فــي التنظيمــات 
الخاصة بالخدمة وإرفاق ما يثبت ذلك ضمن الطلب اإللكتروني.

يتــم ســداد المقابــل المالــي الســنوي الســتخدام التــرددات عنــد بدايــة إصــدار التصريــح، كمــا يتــم إفــادة المرخــص لــه بالمبلــغ 
المالي المطلوب للفترة المتبقية من السنة.

االتصــاالت  نظــام  مخالفــات  فــي  النظــر  لجنــة  تقــوم 
ــام  ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــي المخالف ــل ف بالفص

االتصاالت.

المالحظات

بالتراخيــص  المتعلقــة  التنظيميــة  الوثائــق  جميــع  علــى  االطالع  يمكــن 
والتصاريح  لخدمات االتصاالت والتسجيالت لتقديم الخدمات "اضغط هنا"

المخالفات والعقوبات:

لتقديم خدمة جديدة غير مدرجة ضمن الخدمات المرخصة، يرجى التقدم بطلب  رسمي للهيئة مدعمًا بمعلومات
عن الخدمة لدراستها.

يتم إصدار جميع التراخيص والتصاريح إلكترونيا عبر النظام بدون الحاجة لمراجعة الهيئة الستالمه. 

دليل المستثمر لتراخيص وتصاريح خدمات االتصاالت

ســتقوم الهيئــة بــإبالغ مقــدم الطلــب المكتمــل عــن نتيجــة دراســة طلبــه فــي مــدة محــددة حســب (اتفاقيــة مســتوى الخدمــة ). 
ــات ذات  ــع الجه ــة م ــات تنظيمي ــر متطلب ــرددات أو توفي ــب ت ــأن مطل ــيق بش ــة للتنس ــة الالزم ــرات الزمني ــاب الفت ــدون احتس ب

العالقة.
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األسئلة ?
الشائعة



تجديــد،  إصــدار،   ) بطلــب  التقــدم  يمكــن  كيــف 
تراخيــص  ألحــد  إلغــاء)  تنــازل،  بيانــات،  تحديــث 

وتصاريح االتصاالت للهيئة؟

يمكــن التقــدم بالطلــب المرغــوب فيــه إلكترونيــا 
التراخيــص  نظــام  فــي  الدخــول  تســجيل  بعــد 
ــم  ــن ث ــة وم ــع الهيئ ــي موق ــامل ف ــي الش اإللكترون

التقدم بالطلب المرغوب فيه.

01

الهيئــة  مــن  المرخصــة  الجهــات  هــي  مــا 
لتقديم خدمات االتصاالت ؟

يمكــن معرفــة مقدمــي الخدمــة المرخــص لهــم مــن 
الهيئــة  موقــع  زيــارة  خالل  مــن  الهيئــة  قبــل 
اإللكترونــي والدخــول علــى قائمــة خدمــات تراخيــص 
التراخيــص  صفحــة  اختيــار  ثــم  ومــن  االتصــاالت 

والتسجيالت السارية.

02

مــا هــي طريقــة الحصــول علــى ترخيــص أو 
تصريــح لتقديــم خدمــة اتصــاالت، وكيــف يمكــن 

استالمه؟

إصــدار  يتــم  كمــا  إلكترونيــا،  الطلــب  تقديــم  يتــم 
الترخيص/التســجيل عبــر نظــام التراخيــص اإللكترونــي 

الشامل بدون الحاجة لمراجعة فروع الهيئة.

03

الطلــب  حالــة  عــن  االســتعالم  يمكننــي  كيــف 
المقدم للهيئة؟

مــن خالل الدخــول إلــى نظــام التراخيــص اإللكترونــي 
الشامل عبر موقع الهيئة.

04

ماهــي المتطلبــات الالزمــة للترخيــص لتقديــم خدمــة 
جديــدة غيــر مدرجــة ضمــن خدمــات االتصــاالت وتقنيــة 

المعلومات التي ترخيص لها الهيئة؟

ــر مدرجــة ضمــن الخدمــات  ــدة غي ــم خدمــة جدي لتقدي
المرخصــة، يرجــى التقــدم بطلــب رســمي للهيئــة 

مدعمًا بمعلومات عن الخدمة لدراستها.

05

لتطبيقــات  تراخيــص  بإصــدار  الهيئــة  تقــوم  هــل 
الهواتف الذكية؟

06

هل فتح متجر الكتروني أو العمل بنشاط التسويق 
اإللكتروني يتطلب ترخيص من الهيئة؟

الهيئــة ال ترخــص لهــذا النــوع مــن االنشــطة وال يقــع 
ضمن اختصاص الهيئة وفقًا ألنظمتها.

07

ــاط  ــن النش ــوع م ــذا الن ــص له ــدر تراخي ــة ال تص الهيئ
وفقــًا ألنظمتهــا، علمــًا أنــه فــي حــال كان التطبيــق 
تقنيــة  أو  االتصــاالت  خدمــات  مــن  خدمــة  يقــدم 
المعلومــات فإنــه يتطلــب الحصــول علــى الترخيــص 
مــن الهيئــة لهــذه الخدمــة، ويمكــن زيــارة موقــع 
االنترنــت  شــبكة  علــى  اإللكترونــي  الهيئــة 
المتاحــة  التراخيــص  لمعرفــة   (www.citc.gov.sa)

والخدمات األخرى التي تنظمها الهيئة.
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ملحق رقم (1)

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

حي النخيل 

ص.ب 75606 – الرياض 11588 

المملكة العربية السعودية

 [التاريخ]

اسم مقدم الطلب ...............................

بعد التحية,,,

بخصوص: الترخيص لتشغيل [.......اسم الخدمة......] في المملكة العربية السعودية.

حيث أن [اسم مقدم الطلب]، سُيمنح ترخيص لتقديم خدمة [.......اسم الخدمة.........] في المملكة العربية السعودية

فإننــا، نحــن، [اســم البنــك المصــدر] بهــذا نتعهــد تعهــدا غيــر مشــروط وغيــر قابــل لإللغــاء بدفــع مبلــغ وقــدرة [......] ريــال ســعودي 

وفق الشروط التالية:

ندفــع لكــم علــى الفــور بنــاء علــى طلبكــم الخطــي وبصــرف النظــر عــن أي اعتــراض مــن جانــب المرخــص لــه أو أي طــرف آخــر 

المبلــغ أو المبالــغ التــي تطلبونهــا والتــي ال تتجــاوز فــي مجموعهــا المبلــغ المذكــور أعاله، وذلــك إمــا بالتحويــل إلــى حســابكم 

لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.

جميــع الدفعــات التــي تســدد بنــاء علــى طلبكــم تكــون غيــر مقيــدة كمــا تكــون خاليــة مــن أيــة حســميات فــي الوقــت الراهــن أو 

المســتقبل وال يترتــب عليهــا دفــع أيــة ضرائــب أو رســوم أو مصاريــف أو أتعــاب أو حســميات أو اســتقطاعات مهمــا كان نوعهــا 

أو طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

ــة  ــر قابل ــروطة وغي ــر مش ــي غي ــا وه ــن جانبن ــية م ــرة وأساس ــات مباش ــل التزام ــان تمث ــذا الضم ــي ه ــواردة ف ــدات ال إن التعه

لإللغــاء. وال تعفــى مــن أي جــزء أو مــن كامــل هــذه االلتزامــات ألي ســبب مــن األســباب مهمــا كانــت طبيعتهــا أو مصدرهــا، 

ــراد تنفيــذه أو أي تقصيــر أو  مثــل التغييــر فــي شــروط عمليــة الترخيــص أو تمديــده أو تغييــر نطــاق أو طبيعــة العمــل الــذي ي

تصرف أو إجراء من طرفكم أو مما يعفينا أو يبرئ ذمتنا من االلتزامات والتبعات المنصوص عليها في هذا الضمان.

يبقــى هــذا الضمــان ســاريًا ونافــذًا حتــى نهايــة يــوم ............ مــن شــهر ........... مــن ســنة ........... فــي هــذا الضمــان، وذلــك وفقــا لمــا 

يتضمنــه مــن شــروط وأحــكام، وفــي حــال موافاتنــا بإشــعار خطــي موقــع حســب األصــول فــي التاريــخ أو قبــل التاريــخ المحــدد 

النتهــاء صالحيــة هــذا الضمــان (أو أي تمديــد الحــق مــا يتضمنــه مــن شــروط وأحــكام) بطلــب تمديــد صالحيــة هــذا الضمــان فإننــا 

نتعهد بالقيام بما يلي:

ــة  ــة أي ــاء صالحي ــخ انته ــة أو تاري ــه األصلي ــاء صالحيت ــخ انته ــن تاري ــرة م ــس الفت ــان لنف ــذا الضم ــد ه ــًا بتمدي ــام تلقائي أ) - القي

تمديدات الحقة. أو 

ب) - ندفع لكم قيمة الضمان.

نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان ال تتجاوز 20% من إجمالي رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته.

أي نــزاع يتعلــق بهــذا الضمــان يجــب تســويته حصــرا مــن قبــل الجهــات الرســمية المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

وفقًا لشروط وأحكام األنظمة والقرارات والقواعد والتوجيهات المرعية في المملكة العربية السعودية.

           مع خالص االحترام والتقدير,,,

[توقيع المفوض (المفوضين) بالتوقيع]  

[اسم المفوض (المفوضين) بالتوقيع]   

نموذج خطاب الضمان البنكي
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مالحظــة: يجــب أن ال تحتــوي صيغــة الضمــان البنكــي علــى كلمــة “عقــد " أو " مقــاول " للشركة/المؤسســة التــي ترغــب 

في الحصول على تصريح الخدمة من الهيئة، ولن يقبل الضمان البنكي الذي يحتوي على هذه الكلمات."
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