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 ص يرختطلبات احلصول على  ملقدميمعلومات 

 النطاق العريض  ذات تقديم خدمات األقمار الصناعية

 

املقدمةاواًل: 

 بواسطة األقمار هذه تشغيل ويتمالنطاق العريض للمستخدم النهائي.  خدماتالصناعية  األقمار أنظمة توفر 1-1

 التنسيق مع االحتاد الدولي لالتصاالت.من الدول ب العديد قبل من هلم مرخص خدمة مقدمي

، بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ألنظمتها وفقًاهيئة االتصاالت و تقنية املعلومات)اهليئة(  ختتص 1-2

الفئوية من النوع )ب( لتقديم خدمات األقمار  الرتاخيصهي اجلهة اليت تصدر و ،العربية السعودية اململكةيف 

 لنطاق العريض داخل اململكة العربية السعودية )اململكة(. الصناعية ذات ا

تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض  لرتاخيصاحلصول على الشروط العامة واخلاصة  ميكن 1-3

من موقع هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات على شبكة االنرتنت. 

األقمار الصناعية ذات النطاق العريضخدمات  تقديم ترخيص على احلصول طلباتثانيًا: 

 النادرة، الرتددي الطيف موارد إىل حيتاج العريض النطاقذات  الصناعية ألقمارات اخدم تقديم أنإىل  نظرا 2-1-1

لضمان االستخدام األمثل هلذه  اخلدمة هذه تقديمعدد تراخيص  حتديد ألنظمتها وفقاللهيئة  حيقفإنه 

حتديد  اخلدمة هذهخيص تقديم احلصول على تر طلبات مقدميعلى  ينبغيوعليه  ،نادرةاملوارد ال

 ذوي يكونوا وأن للرتددات،األفضل  االستخداماحتياجاتهم من هذه املوارد وأن يوضحوا تربيرهم هلا مبا حيقق 

  .نيللمستخدمناجحة  بصورةاخلدمة  لتقديم ومؤهلني خربة

 :للهيئة تقدميها الطلبات مقدمي على جيب اليت املتطلباتيلي  فيما 2-1-2

 : اإليرادات 2-1-2-1

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض  تقديمعلى ترخيص  احلصولاملتقدمني لطلب  على

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق  لتأسيس املطلوبة املصروفات متويل على مقدرتهم بيان

اإليرادات اليت  ُتبني اليت الالزمة الوثائق تقديملى مقدمي الطلبات ع فإنه وعليهيف اململكة.  العريض

ريال  مليون 25 عنااليرادات  تلكحيققها من قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات على أن ال تقل 

 .مدققةسنة تتوفر له فيها حسابات  آلخرسعودي سنويًا و ذلك 



3من  2الصفحة  النطاق العريضذات ترخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية  الحصول على طلبات لمقدميومات معل    

:اخلربة 2-1-2-2

تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق  ترخيصلى ع للحصولعلى مقدمي الطلبات  جيب

 ال ملدةاملعلومات  وتقنية االتصاالتتقديم خدمات يف جمال  خرباتهم يوضح بيان تقديمالعريض، 

، أو أن يكون أحد أعضاء مقدم الطلب لديه خربة يف جمال تقديم خدمات سنوات( 5) مخس عن تقل

  .سنوات( 5) مخس عن قلت ال ملدةاملعلومات  وتقنية االتصاالت

  املطلوبة والوثائق املعلومات 2-2

 ،خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض تقديم ترخيصطلبات احلصول على  مقدمي على جيب 

باللغة العربية، وميكن تقديم نسخة منها مرتمجة باللغة اإلجنليزية أيضًا تقديم الوثائق و املعلومات التالية 

 : ، وإذا وجد خالف بني النسختني، فتعد النسخة العربية هي النسخة السائدةمع طلباتهم

.الرتخيصتقدميها خالل مدة  املقرتح للخدمات وصف 2-2-1

 .املتوقع إلطالق اخلدمة التاريخ 2-2-2

 .وتوزيعهم اجلغرايف املتوقعاملشرتكني  عدد 2-2-3

:يلي ملااملقرتح  وصف موجز لألسلوب إعطاءالطلب أيضًا،  مقدم على 2-2-4

 ما بعد البيع. مساندة و باملشرتك، العناية -

 .أداء اخلدمة مراقبة -

  . للمشرتكني الفواتري إصدار اجراءات -

.االلكرتوني اهليئة مبوقع املتوفرتعبئة منوذج طلب ختصيص الرتددات  2-2-5

كحد الوفاءته على تثبت بشكل واضح قدر اليتمجيع املعلومات  تضمني ،الطلب مقدم على جيب 2-2-6

تطلبات.امل( من 2-1-2رقم ) بالفقرة الواردة باملتطلبات أدنى

لرتكيب احملطة/ احملطات األرضية. ةقع املقرتحااملو حتديدعلى مقدم الطلب  جيب 2-2-7

لتقديمعقد اتفاقيات جتارية لتوفري سعة األقمار الصناعية اليت ستستخدم  على مقدم الطلب جيب 2-2-8

نسخة من  إرفاقمقدم الطلب  ىعل وجيب. يف اململكة العريض النطاق ذات الصناعية ألقمارا خدمات

تشتمل على تفاصيل الطيف  ،مقدم سعات األقمار الصناعية املقرتح وبني بينهاملبدئية  االتفاقية

ب ، واملساندة التشغيلية املطلوبة، ومدة االتفاقية اليت جيلحصول على الرتخيصلالرتددي املطلوب 

 أن ال تقل عن عشر سنوات.

قبل التوقيع لدى اهليئة على منوذج املتطلبات اخلاصة،ب فيه يلتزمالطلب تقديم خطاب  مقدم على 2-2-9

شبكة.الوتشغيل خدمات  ،استخدام
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 ذات الصناعية األقمار خدمات تقديم تراخيص إىل الفيساتخدمات تراخيص  من التحولثالثًا: 

العريض النطاق

خدماتهلم يف اململكة، التقدم للهيئة للحصول على تراخيص تقديم املرخص  الفيساتخدمات  ملقدميز جيو 3-1

.األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

( املشار إليهما بعاليه على مقدمي خدمات 6-2-2(، والفقرة رقم )2-1-2ال تنطبق املتطلبات الواردة بالقسم رقم ) 3-2

ل اهليئة الذين لديهم شبكات قائمة وخربة يف تقديم خدمات الفيسات يف اململكة  ملدة الفيسات املرخصني من قب

ال تقل عن ثالث سنوات، شريطة التخلي عن تراخيص خدمات الفيسات الصادرة هلم، وأن يتم تقديم خطة 

هم وقت واضحة تصف كيفية اختاذه التدابري الالزمة الستمرار تقديم خدمات الفيسات اليت تقدم  ملشرتكي

تقديم طلباتهم للحصول على هذا الرتخيص وفقا ألنظمة اهليئة.

 الطلبات تقديم اجراءاترابعًا: 

اإللكرتوني)ب( املتوفر مبوقع اهليئة  النوع من الفئوي الرتخيص طلب منوذج تعبئةمقدم الطلب  على جيب 4-1

من الغرفة أن يتم مصادقة الطلب و عبالتوقي ني/املفوضاملفوضيوقع الطلب من و ،على شبكة االنرتنت

 : يلي مابه  ويرفقالتجارية، 

.هذه الوثيقة من( 2) رقم بالقسماملطلوبة  املعلومات 4-1-1

ملفوض / املفوضني بالتوقيع.امن  مصدقةصلية اال املستندات صورة 4-1-2

ة،  للمفوض بالتوقيع.صورة من اثبات اهلوية )هوية وطنية أو اثبات اإلقامة( مع االصل للمطابق 4-1-3

مع احضار األصل للمطابقة، يتضمن ،صورة من السجل التجاري ساري املفعول وخالي من القيود 4-1-4

نشاط املتعلق باالتصاالت أو تقنية املعلومات.ال

وبة،وتوفر الرتددات املطلمقدم الطلب للمعلومات املطلوبة،  وحتقيقبعد أن تقوم اهليئة بالتأكد من استيفاء  4-2

طلب من مقدم الطلب استكمال ما يلي:ُي

خدمات األقمار تقديم لرتخيص اخلاصة بالشروطورد  ما حسبتسديد املقابل املالي للخدمة  4-2-1

احلصول على الفاتورة الالزمة من  ، وذلك عن طريق نظام سداد بعد الصناعية ذات النطاق العريض

 (.0114618045( فاكس )0114618151لى رقم اهلاتف )خالل التواصل مع ادارة االيرادات باهليئة ع

وفق اإلجراءات املعتمدة املقابل املالي السنوي الستخدام الرتددات عند بداية اصدار الرتخيص تسديد 4-2-2

من اهليئة.

.مقدم سعات األقمار الصناعيةومقدم الطلب  بنيالنهائية  االتفاقيةتقديم  4-2-3


