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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

المقدمة

عن الهيئة 
أنشــئت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تحــت مســمى (هيئــة االتصــاالت الســعودية) بموجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 74 وتاريــخ 1422/3/5هـــ وتــم تغييــر مســمى الهيئــة بعــد أن أنيطــت بهــا مهام 
جديــدة تتعلــق بتقنيــة المعلومــات ليصبــح (هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات) بموجــب قــرار مجلــس 

الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 1424/5/21هـ.

والهيئــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة وباالســتقالل المالــي واإلداري لتحقيــق أهدافهــا المنصــوص 
عليها في نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم هيئة االتصاالت.

ــي  ــة ف ــورات الضخم ــة التط ــة مواكب ــه هللا أهمي ــريفين حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــت حكوم ــد أدرك لق
مجــال االتصــاالت علــى المســتوى العالمــي ومــا انطــوى عليــه ذلــك مــن تحــوالت هيكليــة فــي البيئــة 
التنافســية واالســتثمارية لهــذا القطــاع، ومــا تتطلبــه هــذه التطــورات مــن إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي 
ــل  ــن قب ــام م ــذا االهتم ــوء ه ــي ض ــة. وف ــي المملك ــاالت ف ــاع االتص ــة لقط ــة والتنظيمي ــة التحتي البين
بالموافقــة  1422/3/12هـــ  وتاريــخ  م/12  رقــم  الكريــم  الملكــي  المرســوم  صــدر  الحكومــة 
علــى نظــام االتصــاالت و كذلــك بالموافقــة علــى تنظيــم هيئــة االتصــاالت الســعودية الصادريــن بقــرار 

مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 1422/3/5هـ .

لقــد اســتهدفت هــذه األنظمــة مواجهــة تحديــات المرحلــة المقبلــة فــي مجــال االتصــاالت، وخلــق بيئــة 
ــر خدمــات اتصــاالت شــاملة بجــودة  ــة والشــفافية ينبثــق عنهــا توفي تنافســية علــى أســس مــن العدال

عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال.

ونظــرًا ألهميــة دور تقنيــة المعلومــات وتالزمهــا مــع التطــورات المتالحقــة فــي عالــم االتصــاالت فلقــد 
أنيطــت بالهيئــة مهــام جديــدة تتعلــق بتقنيــة المعلومــات حيــث صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 
133 وتاريــخ 1424/5/21هـــ والقاضــي بتغييــر مســمى هيئــة االتصــاالت الســعودية لتصبــح (هيئــة االتصــاالت 
ــى  ــاف إل ــد ويض ــمى الجدي ــالءم والمس ــا يت ــاالت بم ــة االتص ــم هيئ ــل تنظي ــات) وتعدي ــة المعلوم وتقني

مهماتها الواردة في التنظيم.

ــداد  ــا وإع ــيرة لعمله ــة المس ــة واإلداري ــة والمالي ــة الداخلي ــع األنظم ــداد جمي ــة بإع ــرعت الهيئ ــد ش وق
واســتكمال الالئحــة التنفيذيــة لنظــام االتصــاالت والبــدء فــي وضــع خطــة لفتــح قطــاع االتصــاالت 
ــح  ــي بفت ــخ 1423/7/2هـــ القاض ــم 171 وتاري ــر رق ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــع ق ــجم م ــا ينس ــة وبم للمنافس
ســوق االتصــاالت للمنافســة والبــدء فــي التحريــر الجزئــي للهاتــف الجــوال فــي الربــع األخيــر مــن 2004م 

والهاتف الثابت في عام 2008م.
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات التراخيص

الهدف من اتفاقية مستوى الخدمة

نطاق الخدمة

هيئــة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  لكافــة  زمنيــة  مــدة  تحديــد 
للمســتفيدين  وتوضيحهــا  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
باإلضافــة إلــى تحديــد طريقــة للتصعيــد فــي حــال عــدم اتمــام 

الخدمة في الوقت المحدد  

ــاء)  ــد – إلغ ــدار – تجدي ــص (اص ــات التراخي ــة طلب ــم دراس يت

عــن طريــق بوابــة خدمــات التراخيــص مــن النــوع الفئويــة 

(ب) *، بعــد توفــر جميــع المعلومــات والمتطلبــات الالزمــة 

لتنفيــذ الخدمــات حســب الوقــت المتفــق عليــه باتفاقيــة 

يشــمل  ال  الزمــن  هــذا  بــأن  علمــًا   ، الخدمــة  مســتوى 

اســتكمال النواقــص فــي حــال لــم يقــدم العميــل كافــة 

المعلومــات المطلوبــة، كمــا ال يشــمل الزمــن المســتغرق 

ثالــث  طــرف  قبــل  مــن  المعامــالت  معالجــة  فــي 

كالجهــات الحكوميــة األخــرى فــي حــال تطلبــت طبيعــة 

المعامالت ذلك. 

ــا  ــا ألنظمته ــص وفق ــن التراخي ــن م ــة نوعي ــدر الهيئ *تص

وهمــا تراخيــص فرديــة وتراخيــص فئويــة مــن النــوع (أ) 

ومــن النــوع (ب). وتعــد التراخيــص الفئويــة مــن النــوع (ب) 

ــى  ــول إل ــا الدخ ــب إلصداره ــي ال يتطل ــص الت ــن التراخي م

منافســة، ويمكــن ألي جهــة التقــدم للهيئــة إلكترونيــًا 

اســتيفاء  بعــد  المطلــوب  الترخيــص  علــى  للحصــول 

ــص  ــات التراخي ــة خدم ــالل بواب ــن خ ــة م ــات االزم المتطلب

اإللكترونية

الشروط واألحكام

فترة سريان االتفاقية: 
ــخ  ــن تاري ــارية م ــل س ــة تظ ــتوى الخدم ــة مس اتفاقي

نشرها في الموقع االلكتروني للهيئة.
 

أوقات تنفيذ االتفاقية: 
الخدمــات التــي تتــم بشــكل فــوري يتــم تنفيذهــا 
طــوال أيــام األســبوع وفــي أي وقــت، أمــا الخدمــات 
التــي تتــم خــالل أيــام العمــل يتــم تنفيــذ الخدمــة 
فــي ســاعات العمــل الرســمية مــن يــوم األحــد إلــى 
ــى 3:30  ــا إل ــاعة 7:30 صباًح ــن الس ــس م ــوم الخمي ي

مساء. 

 توفير آليات للتواصل والمشاركة

واالســـــــــتجابة  بالتفاعــل  الـــــــــبوابة  إدارة  تلتــزم 
ــالل  ــن خ ــا م ــواردة إليه ــارات ال ــبات االستفس لطلـــــ

صفحة اتصل بنا 

آلية ومسئولية التصعيد
في حال لم يتم الرد خالل الوقت الموضح في االتفاقية ، يمكن لمقدم الطلب من التصعيد من خالل الرابط التالي

وسيتم تحويل الطلب إلى الشخص المسؤول، وتلتزم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالرد وتوضيح سبب التأخير 

04



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

الهدف من 
دليل المستثمر  

وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  قامــت   2030 المملكــة  رؤيــة  مــن  انطالقــًا 

ــي  ــتثمارية ف ــة االس ــين البيئ ــادرات لتحس ــن المب ــد م ــات بالعدي المعلوم

المملكــة وتســهيل اســتخراج التراخيــص لمزاولــة تقديــم الخدمــة مــن قبــل 

لتوفيــر  الدليــل  هــذا  إعــداد  تــم  وعليــه   ، القطــاع  فــي  المســتثمرين 

المعلومات للمستثمر بأيسر الطرق
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تراخيص خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات 

بنــاء علــى أنظمــة هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، يجــب علــى 

مــن يرغــب فــي تقديــم خدمــات اتصــاالت وتقنيــة معلومــات الحصــول 

علــى ترخيــص مــن الهيئــة، وعليــه فقــد أصــدرت هيئــة االتصــاالت 

وتقنيــة المعلومــات هــذه المتطلبــات للراغبيــن فــي التقــدم علــى أي 

ــدار  ــوع (ب) (إص ــن الن ــة م ــص الفئوي ــة بالتراخي ــات المتعلق ــن الطلب م

ــص)  ــات الترخي ــث بيان ــص، تحدي ــاء الترخي ــص، إلغ ــد الترخي ــص، تجدي ترخي

وذلك بالتقدم إلكترونيًا.



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)
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(ISP) خدمة تقديم خدمات االنترنت

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة الترخيص

.(Dialup Internet Access) ربط االنترنت الهاتفي

.(Broadband Internet Access) ربط االنترنت عالية السرعة

.(Email) البريد االلكتروني

.(IP Allocation and Assignment) تخصيص وتعيين الملقمات الرقمية

.(Web Design and Hosting) تصميم واستضافة المواقع االلكترونية

.(Network Monitoring) مراقبة الشبكات

تسجيل أسماء النطاقات حسب األنظمة واللوائح المنظمة لذلك 

 .(DNS Registration Subject to Applicable Regulations)

.(Internet Content Publishing) خدمة نشر المحتوى على االنترنت

.(Internet Advertising )  الدعاية واإلعالن على االنترنت

مقابل مالي سنوي 

لتقديم الخدمة تجاريًا 

بمقدار (%10) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

رحلة المستثمر

التسجيل الستخدام 

خدمات التراخيص الفئوية 

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصــــول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمــــات 

التراخـــــــيص اإللكـــترونية

إصدار الترخيص 

إلكترونيًا

فوري

مدة دراسة الطلب

611003

1

مقابل مالي سنوي 

للترخيص بمقدار واحد 

بالمئة (%1) من صافي 

إيرادات االتصاالت

حسب رغبة مقدم الطلب 

سنة

2

سنتين

3

سنواتسنواتسنوات

45

هي مجموعة من الخدمات والتي يقدمها 

المرخص له تنحـــــصر في المجاالت التالية:

(ISIC4) رقم الترميز
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

(SMS) خدمة الرسائل القصيرة

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة الترخيص

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

يجب تقديم أصل الضمان البنكي (500,000)  ريال للهيئة بعد الموافقة عليه إلكترونيًا عند التقدم بطلب إصدار الترخيص ألول مرة، على أن يكون 

طبقًا للصيغة المحددة حسب الملحق (2)،وأن تكون مدته مطابقة للمدة المطلوبة للترخيص.

يجب على المرخص له سعودة الوظائف التالية:

  - المسؤول األول بالشركة (مدير عام/ رئيس).

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

  - ممثل المرخص له أمام الجهات الحكومية أو المرخصين اآلخرين.

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

631122

 10,000

ــم تقديمهــا مــن خــالل شــبكات االتصــاالت العامــة المرخــص  هــي خدمــة يت

ــادل  ــال أو تب ــم إرس ــة أو لعمالئه ــي الخدم ــح لمقدم ــة، تتي ــي المملك ــا ف له

رســائل قصيــرة (نصيــة، صوتيــة، مرئيــة)، وتكــون موجهــة مباشــرة للمســتفيد 

ــم  ــات أو إخطاره ــم بمعلوم ــن أو تزويده ــج معي ــج لمنت ــرض التروي ــك بغ وذل

الخدمــات  مــن  وغيرهــا  استفســاراتهم  علــى  اإلجابــة  أو  بمســتجدات 

المشابهة ويشمل ذلك بث رسائل عامة على منطقة معينة.

العميــل: هــو مــن يقــوم بالتعاقــد مــع مقــدم الخدمــة المرخــص لــه، إلرســال 

الرسائل النصية للمستفيد.

المستفيد: هو من يستقبل الرسالة النصية.

15 يوم

(ISIC4) رقم الترميز

الضمان البنكي

ريال500,000

رحلة المستثمررحلة المستثمر

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة
 تقديم اصل

الضمان البنكي

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

1

حسب رغبة مقدم الطلب 

سنة

2

سنتين

3

سنواتسنواتسنوات

45

08

مقابل مالي سنوي 

لتقديم الخدمة تجاريًا 

بمقدار (%10) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 

مقابل مالي سنوي 

للترخيص بمقدار واحد 

بالمئة (%1) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمة االتصاالت باستخدام 
(VSAT)  نظام الفيسات

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة الترخيص

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

إرفاق نموذج طلب تخصيص الترددات بعد تعبئة. 

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.  

االلتزام بتسديد المقابل المالي للخدمة بعد موافقة الهيئة على طلب الترخيص وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ

إصدار الفاتورة، علما بانه سيتم إرسال الفاتورة مباشرة للبريد اإللكتروني للجهة.

االلتزام بسداد المقابل المالي السنوي الستخدام الطيف الترددي، وذلك وفقًا ألحكام الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات.

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

رحلة المستثمر

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

مدة دراسة الطلب

613013

ثالثون ألف ريال كمقابل مالي إلصدار 
الترخيص (يدفع لمرة واحدة فقط عند 

إصدار الترخيص).
ريال30,000

عشرة آالف ريال مقابل مالي عند 
كل تجديد للترخيص ريال10,000

مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة (1%) 
من صافي إيرادات االتصاالت

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

يجــوز للمرخــص لــه إنشــاء وتشــغيل وإدارة الشــبكة واألنظمــة الالزمــة لتقديــم 

فــي  البيانــات)  (إرســال  الفيســات  نظــام  باســتخدام  االتصــاالت  خدمــات 

ــات  ــط المجموع ــة رب ــدم الخدم ــوز لمق ــا يج ــعودية. كم ــة الس ــة العربي المملك

المغلقة داخل وخارج المملكة.

15 يوم

سنوات 10

(ISIC4) رقم الترميز

09

مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار 
(%10) من صافي إيرادات االتصاالت.
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمة تقديم االتصاالت الشخصية 
(GMPCS) المتنقلة عبر األقمار الصناعية

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة الترخيص

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

إرفاق وصف للخدمات المراد تقديمها في المملكة. 

إرفاق نسخة من االتفاقية الملزمة قانونيا بين مقدم الطلب ومشغل انظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر االقمار الصناعية لتقديم 

خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر االقمار الصناعية في المملكة. ويجب ان تتضمن االتفاقية تفاصيل لدور ومسئوليات كال الطرفين. 

إرفاق متطلبات ترقيم الخدمة إذا كان ذلك منطبقا. 

إرفاق الخطة التسعيرية لتقديم الخدمة.

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة. 

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

االلتزام بتسديد المقابل المالي للخدمة بعد موافقة الهيئة على طلب الترخيص وذلك عن طريق نظام سداد 

خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة، علما بانه سيتم إرسال الفاتورة مباشرة للبريد اإللكتروني للجهة.

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

مدة دراسة الطلب

613011

خمسون ألف ريال كمقابل مالي 
إلصدار الترخيص ريال50,000

عشرون ألف ريال كمقابل عند طلب 

تجديد الترخيص
ريال20,000

مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة (1%) 
من صافي إيرادات االتصاالت. 

مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار (10%) 

من صافي إيرادات االتصاالت.

المقابل المالي الستخدام األرقام وفقًا لقرار الهيئة 

رقم (1425/34) وتاريخ 1425/1/4هـ

يجــوز للمرخــص لــه تقديــم خدمــة التصــاالت الشــخصية المتنقلــة عبــر األقمــار 

واالنظمــة  الشــبكات  اســتخدام  عبــر  النهائــي  للمســتخدم  الصناعيــة 

للمرخصين لتشغيل الخدمة داخل المملكة.

15 يوم

سنوات 5

(ISIC4) رقم الترميز

10



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمة تقديم االتصاالت الشخصية 
(GMPCS) المتنقلة عبر األقمار الصناعية

رحلة المستثمر

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

مدة دراسة الطلب

613011

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

15 يوم

(ISIC4) رقم الترميز

11
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمة تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت
(GMPCS) الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

المقابل الماليوصف الخدمة

مدة الترخيص

مدة دراسة الطلب

613012

مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة (1%) 

من صافي إيرادات االتصاالت. 

مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار (%10) من 

صافي إيرادات االتصاالت.

ثالثة وثالثون ألف ريال لكل ميجاهيرتز 

من النطاق (1 إلى 10 جيجاهرتز)

سبعة عشر ألف ريال لكل ميجاهيرتز من 

النطاق (أعلى من 10 إلى 30 جيجاهرتز) 

كمقابل مالي سنوي الستخدام الترددات.

يجــوز للمرخــص لــه إنشــاء وتشــغيل وإدارة الشــبكة واألنظمــة وتقديــم الدعــم 

الــالزم  لتقديــم خدمــة االتصــاالت الشــخصية المتنقلــة عبــر األقمــار الصناعيــة 

للمستخدم النهائي عبر مقدمي الخدمة المرخصين داخل المملكة.

15 يوم

سنوات 5

(ISIC4) رقم الترميز

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

إرفاق وصف للخدمات المراد تقديمها في المملكة. 

إرفاق وصف للشبكة يشتمل على موقع ونوع عناصر الشبكة، وتغطية الشبكة. 

إرفاق نموذج طلب تخصيص الترددات بعد تعبئة وارفاق نطاقات الترددات المطلوبة للخمس سنوات األولى من التشغيل. 

إرفاق شهادة للمطابقة مع معايير المطابقة الكهرومغناطيسية (ECM) والصادرة من جهة معتمدة. 

إرفاق شهادة تثبت ان مشغل خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر االقمار الصناعية هو أحد الموقعين 

 .(GMPCA-MOU) على مذكرة التفاهم – لخدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر االقمار الصناعية

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

االلتزام بسداد المقابل المالي السنوي الستخدام الطيف الترددي، وذلك وفقًا ألحكام الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات.

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

12

ريال33,000 

ريال17,000 



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمة تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت
(GMPCS) الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

مدة دراسة الطلب

15 يوم613012

(ISIC4) رقم الترميز

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

13

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

رحلة المستثمر



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

.

.

.

.

.

خدمة االنترنت للطائرات في أجواء 
المملكة العربية السعودية

وصف الخدمة

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.  

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

مدة دراسة الطلب

613014

هــي خدمــة توفيــر خدمــة االنترنــت للطائــرات أثنــاء عبورهــا أجــواء المملكــة 

اســتخدام  يتــم  حيــث  الصناعيــة،  األقمــار  باســتخدام  الســعودية  العربيــة 

التــرددات كاســتخدام ثانــوي غيــر محمــي بمــا يتطابــق مــع توصيــات االتحــاد 

الدولــي لالتصــاالت علمــا بــأن هــذه الخدمــة ال تقــدم فــي حــال توقــف 

الطائرات داخل المطارات السعودية.

15 يوم

المقابل المالي

مدة الترخيص

1

حسب رغبة مقدم الطلب 

سنة

2

سنتين

3

سنواتسنواتسنوات

45

(ISIC4) رقم الترميز

 10,000

مقابل مالي سنوي 

لتقديم الخدمة تجاريًا 

بمقدار (%10) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 

مقابل مالي سنوي 

للترخيص بمقدار واحد 

بالمئة (%1) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 

14

رحلة المستثمر

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

.
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.

.

.

.

.

خدمة الهاتف المتنقل على الطــائرات 
في أجواء المملكة العربية السعودية

وصف الخدمة

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة. 

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

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

613015

هــي خدمــة تتيــح للمســافرين داخــل الطائــرة اســتخدام أجهــزة الهاتــف 

 Pico) الخاصة بهم لالتصال وذلك عبر خاليا صغيرة GSM1800) المتنقل) بنظام

cells) تركــب داخــل الطائــرة وترتبــط هــذه الخاليــا بنظــام اتصــال فضائــي يتيــح 

لهــا ربــط المســتخدمين بشــبكة االتصــاالت عنــد عبورهــا أجــواء المملكــة 

ــر  ــوي غي ــتخدام ثان ــرددات كاس ــتخدام الت ــم اس ــث يت ــعودية. حي ــة الس العربي

محمــي، علمــا بــأن هــذه الخدمــة ال تقــدم فــي حــال توقــف الطائــرات داخــل 

المطارات السعودية.

15 يوم

المقابل المالي

مدة الترخيص

1

حسب رغبة مقدم الطلب 

سنة

2

سنتين

3

سنواتسنواتسنوات

45

(ISIC4) رقم الترميز

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

15

مقابل مالي سنوي 

لتقديم الخدمة تجاريًا 

بمقدار (%10) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 

مقابل مالي سنوي 

للترخيص بمقدار واحد 

بالمئة (%1) من صافي 

إيرادات االتصاالت. 



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

.

.

.

.

.

.

.

(CSP)  خدمة تأجير مرافق االتصاالت

وصف الخدمة

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

وصف طبيعة عمل الجهة المتقدمة باإلضافة إلى هيكلتها، والجهات التابعة لها، ورأس مالها، وتفاصيل الملكية. 

يجب أن تمتلك الجهة المتقدمة مرافق اتصاالت تتعلق بمجال أعمالها، بحيث ال تقل أطوال كوابل األلياف 

المتاحة للتأجير عن (400) كيلو متر، و/أو (100) برج.

يجب تحديد مواقع وحجم مرافق االتصاالت التي سيتم استخدامها؛ لتقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت.

توضيح اإلجراءات التي ستقوم بها لمنع حدوث أي عمليات انتفاع بيني، بين خدمة تأجير مرافق االتصاالت، 

والخدمات األخرى المقدمة من قبل تلك الجهة.  

االلتزام بدفع المقابل المالي للترخيص وفقًا لما ورد في الشروط واألحكام الخاصة لهذه الخدمة.

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

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

619022

هــي خدمــة تمكــن جهــات المرافــق العامــة، مثــل الكهربــاء، والميــاه، وســكك 

ــي  ــراج) ف ــة وأب ــاف بصري ــل ألي ــاالت (كواب ــق اتص ــك مراف ــي تمتل ــد، الت الحدي

مناطــق المملكــة، لألغــراض الخاصــة بأعمالهــا؛ مــن تأجيــر الفائــض مــن تلــك 

المرافــق علــى شــركات االتصــاالت ذوات البنيــة التحتيــة المرخــص لهــا مــن 

خدمــات  بتقديــم  "الهيئــة"  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  قبــل 

االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وال يعطــي 

ــات  ــن خدم ــرى م ــة أخ ــم أي خدم ــي تقدي ــق ف ــر أي ح ــص للمؤج ــذا الترخي ه

االتصاالت وتقنية المعلومات بأي شكل من األشكال.

15 يوم

المقابل المالي

مدة الترخيص

سنوات 10

(ISIC4) رقم الترميز

من   (1%) بالمئة  واحد  بمقدار  للترخيص  سنوي  مالي  مقابل 

صافي االيرادات الناتجة عن تأجير الفائض من السعات

من   (10%) بمقدار  تجاريًا  الخدمة  لتقديم  سنوي  مالي  مقابل 

السعات.  من  الفائض  تأجير  عن  الناتجة  االيرادات  صافي 

واستثناء من ذلك تكون هذه النسبة (%2.5) اثنين ونصف في 

أو جزء منها، و(%5) خمسة  المالية األولى  السنة  المائة في 

في  عشرة  و(10%)  الثانية،  المالية  السنة  في  المائة  في 

المائة سنويًا في السنة المالية الثالثة وما بعدها

16

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 إصدار

الترخيص الكترونيًا



.

.

.

.

.

.

.

.

.

دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمة األقمار الصناعية ذات النطاق
العريض

وصف الخدمة

مدة دراسة الطلب

613016

المتطلبات

.

.

.

.

.

.

.

يجــوز للمرخــص لــه تقديــم الخدمــات المتنقلــة أو الثابتــة أو الترحاليــة التاليــة: 

خدمــات المعطيــات ذات النطــاق العريــض عبــر األقمــار الصناعيــة، خدمــات 

ــة ذات النطــاق العريــض. خدمــات  ــر األقمــار الصناعي ــة عب االتصــاالت الصوتي

القيمــة المضافــة ذات العالقــة بخدمــات األقمــار الصناعيــة ذات النطــاق 

العريض.

15 يوم

المقابل المالي

مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة (100,000) مائة 

ألف ريال سعودي يدفع لمرة واحدة.

مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة 

(%1) من صافي إيرادات االتصاالت

مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار 

(%10) من صافي إيرادات االتصاالت

(ISIC4) رقم الترميز

17

مدة الترخيص

سنوات 10

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

إرفاق نموذج طلب تخصيص الترددات بعد تعبئة. 

اإليرادات: على المتقدمين لطلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض بيان مقدرتهم على تمويل 

المصروفات المطلوبة لتأسيس خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض في المملكة. وعليه فإنه على مقدمي الطلبات تقديم الوثائق 

الالزمة التي ُتبين اإليرادات التي يحققها من قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات على أال تقل تلك االيرادات عن 25 مليون ريال سعودي 

سنويًا وذلك آلخر سنة تتوفر له فيها حسابات مدققة.

الخبرة: يجب على مقدمي الطلبات للحصول على ترخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض، تقديم بيان يوضح خبراتهم 

في مجال تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لمدة ال تقل عن خمس (5) سنوات، أو أن يكون أحد أعضاء مقدم الطلب لديه خبرة 

المعلومات والوثائق المطلوبة: يجب على مقدمي طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض،

تقديم الوثائق والمعلومات التالية باللغة العربية، ويمكن تقديم نسخة منها مترجمة باللغة اإلنجليزية أيضًا مع طلباتهم، وإذا وجد خالف 

بين النسختين، فتعد النسخة العربية هي النسخة السائدة: 

    وصف للخدمات المقترح تقديمها خالل مدة الترخيص.

    التاريخ المتوقع إلطالق الخدمة.

    عدد المشتركين المتوقع وتوزيعهم الجغرافي.

    على مقدم الطلب أيضًا إعطاء وصف موجز لألسلوب المقترح لما يلي: 

    العناية بالمشترك، ومساندة ما بعد البيع.

    مراقبة أداء الخدمة.

    إجراءات إصدار الفواتير للمشتركين. 

يجب على مقدم الطلب، تضمين جميع المعلومات التي تثبت بشكل واضح قدرته على الوفاء كحد أدنى بالمتطلبات الواردة بالفقرة 5 والفقرة 6.

يجب على مقدم الطلب تحديد المواقع المقترحة لتركيب المحطة/ المحطات األرضية.



.

.

.

.

.

.

.

دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

المتطلبات

يجب على مقدم الطلب عقد اتفاقيات تجارية لتوفير سعة األقمار الصناعية التي ستستخدم لتقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض 

في المملكة. ويجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة من االتفاقية المبدئية بينه وبين مقدم سعات األقمار الصناعية المقترح، تشتمل على تفاصيل 

الطيف الترددي المطلوب للحصول على الترخيص، والمساندة التشغيلية المطلوبة، ومدة االتفاقية التي يجب أال تقل عن عشر سنوات.

على مقدم الطلب تقديم خطاب يلتزم فيه بالتوقيع لدى الهيئة على نموذج المتطلبات الخاصة، قبل استخدام، وتشغيل خدمات الشبكة.

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

االلتزام بسداد المقابل المالي السنوي الستخدام الطيف الترددي، وذلك وفقًا ألحكام الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات.

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

خدمة األقمار الصناعية ذات النطاق
العريض

رحلة المستثمر

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

مدة دراسة الطلب

613016

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

15 يوم

(ISIC4) رقم الترميز

18
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

وصف الخدمة

المتطلبات

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

تقديم الوثائق الالزمة التي توضح الهدف من هذا الطلب والشخص (األشخاص) المسؤولين وبيانات التواصل.

تزويد الهيئة بخطاب تعريف مالي من بنك سعودي أو بنك دولي معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي كما هو محدد في الملحق 

(1). ويجب أن يوضح في الخطاب مالئة مقدم الطلب المالية وقدرته على الحصول على التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل خالل 

الخمس (5) سنوات األولى من خطة األعمال وأن مقدم الطلب سيكون قادًرا على الحفاظ على عملياته طوال مدة الترخيص.

تزويد الهيئة بخطة عمل لمدة (5) خمس سنوات بما في ذلك الخطط المالية والتشغيلية التفصيلية (على سبيل المثال بيان الربح 

والخسارة، الميزانية العمومية، بيان التدفقات النقدية، هيكل رأس المال)

تقديم الوثائق التي توضح الخبرات والتجارب ذات الصلة لمقدمي الطلب وفريق االدارة الخاص به على وجه الخصوص.

إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة واالجهزة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.  

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

عند الموافقة على اصدار الترخيص، فإنه يجب تسليم أصل خطاب التعريف المالي للهيئة.

رحلة المستثمر

مدة دراسة الطلب

619017

(ISIC4) رقم الترميز

يجــوز للمرخــص لــه تملــك وتشــغيل وبيــع عناصــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت 

الالســلكية  النفــاذ  وشــبكات  الصغيــرة  والخاليــا  والصــواري  األبــراج  مثــل 

والبرابخ  واأللياف المعتمة أو النشطة، وغيرها.

15 يوم

المقابل المالي

19

مدة الترخيص

سنوات 10

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

ألف  مائة   (100,000) بقيمة  الترخيص  إلصدار  مالي  مقابل 

ريال سعودي يدفع لمرة واحدة.

مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة (%1) من 

بالجملة  البيع  خدمات  تقديم  عن  الناتجة  االيرادات  صافي 

للبنية التحتية.

 مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار (%10) من

بالجملة البيع  خدمات  تقديم  عن  الناتجة  االيرادات   صافي 

 للبنية التحتية. واستثناء من ذلك تكون هذه النسبة (2.5%)

أو جزء األولى  المالية  السنة  المائة في   اثنين ونصف في 

الثانية، المالية  السنة  في  المائة  و(%5) خمسة في   منها، 

الثالثة المالية  السنة  في  سنويًا  المائة  في  عشرة   و(10%) 

.وما بعدها



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

خدمات إنترنت األشياء باستخدام
الترددات المعفاة من الترخيص

وصف الخدمة

المتطلبات

مدة دراسة الطلب

619023

(ISIC4) رقم الترميز

هــي خدمــات إنترنــت األشــياء التــي تهــدف إلــى تمكيــن االتصــال اآللــي بيــن 

اآلالت واألجهــزة مــن خــالل شــبكات الطاقــة المنخفضــة واســعة النطــاق 

.(LPWAN Exempt- License) باستخدام ترددات معفاة من الترخيص

15 يوم

المقابل المالي

20

مدة الترخيص

سنوات 10

التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

يجب سداد المقابل المالي إلصدار أو تجديد الترخيص عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة التي سيتم إرسالها مباشرة للبريد اإللكتروني للجهة 

مقدمة الطلب، وفي حال عدم سداد المقابل المالي خالل الفترة المطلوبة سيتم إلغاء الطلب.

تقديم ما يفيد سعودة الوظائف التالية، مع ارفاق صور بطاقات الهوية الوطنية:

        - المسؤول األول بالشركة (مدير عام/ رئيس).

        - مسؤول االلتزام، ويكون ملزمًا بتحقيق متطلبات الهيئة التنظيمية والتواصل معها.

        - ممثل المرخص له أمام الجهات الحكومية أو المرخصين اآلخرين.

 إرفاق نبذه تعريفية عن الجهة.

 إرفاق المواصفات الفنية لألنظمة والخدمات المراد تنفيذها من خالل هذه الخدمة.

 االلتزام بالمتطلبات التقنية األمنية. 

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

االلتزام بتسديد المقابل المالي للخدمة بعد موافقة الهيئة على طلب الترخيص وذلك عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة، علما بانه سيتم 

إرسال الفاتورة مباشرة للبريد اإللكتروني للجهة.

 

مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة (100.000) مائة 

ألف ريال سعودي يدفع لمرة واحدة.

مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة (1%) 

من صافي إيرادات االتصاالت.

مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجاريًا بمقدار (10%) 

من صافي إيرادات االتصاالت.

رحلة المستثمر

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

التقدم بطلب الحصول 

على الترخيص المطلوب 

من خالل بوابة خدمات 

التراخيص اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا



تجديد التراخيص

خطوات تجديد التراخيص :

 التسجيل الستخدام

 خدمات التراخيص الفئوية

من النوع (ب) اإللكترونية

 ارفاق المتطلبات

 اإلضافية المتعلقة

بالترخيص

 دراسة الطلب

من قبل الهيئة

 تسديد المقابل

المالي للترخيص

 إصدار

الترخيص الكترونيًا

طلب تجديد

للترخيص المطلوب 
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الحصــول علــى موافقــة الجهــات ذات العالقــة فــي حــال كان تقديــم الخدمــة يتطلــب ذلــك وفــق مــا ورد فــي الشــروط العامــة 
والخاصة للترخيص، وإرفاق ما يثبت ذلك ضمن طلب الترخيص اإللكتروني.

يتــم ســداد المقابــل المالــي الســنوي الســتخدام التــرددات عنــد بدايــة إصــدار الترخيــص، 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

لالطالع على الشروط الخاصة والشروط العامة (اضغط هنا)

المخالفات والعقوبات:

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

يتم إصدار الترخيص الفئوي من النوع (ب) إلكترونيًا عبر النظام دون الحاجة لمراجعة الهيئة الستالمه، كما يمكن 
التحقق من التراخيص السارية من خالل مراجعة موقع الهيئة اإللكتروني.

ستقوم الهيئة بإبالغ مقدم "طلب الحصول على الترخيص" عن نتيجة دراسة الطلب المكتمل في موعد ال يزيد عن (3 ايام) 
من تقديم الطلب، باستثناء طلبات التراخيص التي تتطلب تخصيص ترددات أو توفير المتطلبات التنظيمية حيث سيتم يتم 

ابالغ مقدم الطلب بنتيجة الدراسة في موعد ال يزيد عن (15يوم).

ستقوم الهيئة بإبالغ مقدم "طلب الغاء الترخيص" عن نتيجة دراسة الطلب المكتمل في موعد . 
ال يزيد عن (10 ايام) من تقديم الطلب.

ابتداًء من تاريخ 2021/1/1م، سيتم تطبيق المقابالت المالية السنوية على التراخيص الفئوية من النوع (ب)، حسب ما 
هو موضح في اإلطار التنظيمي للمقابالت المالية المنشور على موقع الهيئة اإللكتروني
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دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

تجديــد،  (إصــدار،  بطلــب  التقــدم  يمكــن  كيــف 
تحديــث بيانــات، إلغــاء) الترخيــص الفئــوي مــن 

النوع (ب) للخدمات التي ترخص لها الهيئة؟

يمكــن التقــدم بالطلــب المرغــوب فيــه إلكترونيــًا، بعــد 
التراخيــص  خدمــات  الســتخدام  الهيئــة  لــدى  التســجيل 
الخــاص  المعــرف  الدخــول علــى  ثــم  اإللكترونيــة ومــن 
بالجهــة مــن خــالل موقــع الهيئــة اإللكترونــي " بوابــة 
بالطلــب  والتقــدم    " اإللكترونيــة  التراخيــص  خدمــات 

المرغوب فيه.

01

الهيئــة  مــن  المرخصــة  الجهــات  هــي  مــا 
لتقديم خدمات االتصاالت ؟

يمكــن معرفــة مقدمــي الخدمــة المرخــص لهــم مــن قبــل 
الهيئــة عــن طريــق زيــارة موقــع الهيئــة اإللكترونــي علــى 
شبكة اإلنترنت (www.citc.gov.sa)، والدخول على قائمة خدمات 
خدمــات  بوابــة  اختيــار  ثــم  ومــن  االتصــاالت  تراخيــص 
التراخيــص الفئويــة مــن النــوع (ب) اإللكترونيــة وبعــد ذلــك 
الدخــول علــى التراخيــص الســارية (الفرديــة ، الفئويــة (أ) و 

(ب)).

02

الترخيــص  علــى  الحصــول  طريقــة  هــي  مــا   
الفئــوي مــن النــوع (ب)، وكيــف يمكــن اســتالم 

الترخيص؟

التقــدم علــى طلــب الترخيــص يتــم إلكترونيــًا، كمــا يتــم 
إصــدار الترخيــص عبــر النظــام دون الحاجــة لمراجعــة الهيئــة 

الستالمه.

03

كيف يمكنني االستعالم عن حالة طلب الترخيص؟

مــن خــالل الدخــول علــى الصفحــة الرئيســية للجهــة فــي 
بوابــة خدمــات التراخيــص اإللكترونيــة، ومــن خاللهــا يمكــن 

معرفة حالة الطلب.

04

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

المعلومات التي ترخيص لها الهيئة؟

الخدمــات  ضمــن  مدرجــة  غيــر  جديــدة  خدمــة  لتقديــم 
المرخصــة، يرجــى التقــدم بطلــب رســمي للهيئــة مدعمــًا 

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

وفقًا  النشاط  من  النوع  لهذا  تراخيص  تصدر  ال  الهيئة 
ألنظمتها، علمًا أنه في حال كان التطبيق يقدم خدمة من 
يتطلب  فإنه  المعلومات  تقنية  أو  االتصاالت  خدمات 
الحصول على الترخيص من الهيئة لهذه الخدمة، ويمكن 
االنترنت  شبكة  على  اإللكتروني  الهيئة  موقع  زيارة 
والخدمات  المتاحة  التراخيص  لمعرفة   (www.citc.gov.sa)

األخرى التي تنظمها الهيئة.
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قنوات التقديم

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

منصة ِمراس
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قائمة المالحق

نمــوذج خطــاب التعريــف المالــي 
تقديــم  خدمــة  علــى  للحصــول 
للبنيــة  بالجملــة  البيــع  خدمــات 

التحتية

ملحق رقم (1)

نموذج خطاب الضمان البنكي

ملحق رقم (2)

29



دليل المستثمر للتراخيص الفئوية من النوع (ب)

ملحق رقم (1)

نموذج خطاب التعريف المالي

معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ص. ب 75606 الرياض 11588 المملكة العربية السعودية

  (أدرج التاريخ) 

اسم صاحب الطلب: ……………………………………………………….. 

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب للحصول على ترخيص خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية

نــدرك نحــن، [أدرج اســم البنــك الــذي قــام بالتوقيــع]، ونتفهــم أن مقــدم الطلــب الــذي يتألــف مــن [اذكــر اســم مقــدم الطلــب أو 

أســماء أعضــاء اتحــاد الشــركات] (مقــدم الطلــب) يعتــزم تقديــم طلــب للحصــول علــى ترخيــص خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة 

التحتية في المملكة العربية السعودية.

ــى  ــول عل ــى الحص ــدرة عل ــه الق ــيكون لدي ــب س ــدم الطل ــم أن مق ــن لك ــن نضم ــي، نح ــا يل ــامل لم ــتعراضنا الش ــى اس ــاًء عل بن

ذلــك  بمــا فــي  األعمــال،  األولــى مــن خطــة  (5) ســنوات  الخمــس  خــالل  التمويــل  لتلبيــة متطلبــات  الكافــي  التمويــل 

المقابالت المالية للترخيص وذلك وفقا لما يلي:

خطة األعمال التي يتعين تقديمها كجزء من المتطلبات الخاصة التي سيقدمها مقدم الطلب مع طلب الترخيص.

الموارد المالية المتاحة لمقدم الطلب.

قــدرة مقــدم الطلــب علــى جمــع التمويــل الكافــي فــي أســواق رأس المــال المحليــة والدوليــة إلنشــاء العمليــات للمرخــص لــه 

في المملكة العربية السعودية.

يســتند هــذا الخطــاب علــى المعلومــات التــي كانــت متوفــرة لدينــا فــي هــذا التاريــخ. وتشــمل هــذه األمــور عــدم حــدوث أي 

تأخيــر جوهــري فــي عمليــة منــح التراخيــص، وتنفيــذ الوثائــق بشــكل مــرض، وظــروف مرضيــة فــي أســواق رأس المــال المحليــة 

والدولية، وعدم حدوث تغيير جوهري في شروط الترخيص الذي سيتم إصداره. 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة ذات الصل ــات القضائي ــون للجه ــعودية ويك ــة الس ــة العربي ــن المملك ــاب لقواني ــذا الخط ــع ه يخض

السعودية االختصاص الحصري لتسوية أي نزاع ينشأ بشأن هذا الخطاب.

إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات، يرجى التواصل معنا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

(توقيع المفوض / المفوضين بالتوقيع) 

)اسم المفوض بالتوقيع( 

(اسم البنك المصدر) 

(التاريخ)

نموذج خطاب التعريف المالي للحصول على خدمة تقديم 
خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
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ملحق رقم (2)

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 أعــاله، 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، 

ــر أو  ــذه أو أي تقصي ــراد تنفي ــذي ي ــل ال ــة العم ــاق أو طبيع ــر نط ــده أو تغيي ــص أو تمدي ــة الترخي ــروط عملي ــي ش ــر ف ــل التغيي مث

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:

أ) - القيــام تلقائيــًا بتمديــد هــذا الضمــان لنفــس الفتــرة مــن تاريــخ انتهــاء صالحيتــه األصليــة أو تاريــخ انتهــاء صالحيــة أيــة 

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]   
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