الشروط واألحكام اخلاصة
لرتخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض
املادة األوىل :التعريفات و التفاسري
 1-1التعريفات
يكون للمصطلحات والتعابري املعرفة يف نظام اهليئة والئحته التنفيذية ,وتنظيم اهليئة املعاني نفسها عند
استخدامها يف هذا الرتخيص وفضال ع ذل

يكون للمصطلحات والتعابري التالية املعاني ادحمددة ممامها  ,مام

يتطلب سياق الكالم يف هذا الرتخيص خالف ذل .
"الطلب" يعين كافة الوثائق ,واملعلومات ,و البيانات ,و االلتزامات املقدمة م قبل مقدم الطلب للهيئة لغرض
احلصول على ترخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض باململكة العربية السعودية.
الشروط العامة" تعين الشروط واألحكام العامة للرتاخيص م الفئة (ب)
"األجهزة الطرفية للمستخدم " تعين مجهزة االرسال و االستقبال الالزمة للمستخدم للوصول إىل اخلدمات املقدمة
م قبل مقدم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض املرخص له بتقدميها ,كما ميك للمرخص له التحكم
يف هذه األجهزة م خالل شبكته.
 2-1الرتخيص و وثائقه
ميثل هذا الرتخيص ,وكافة الوثائق املرتبطة به ,مبا فيها ,على سبيل املثال ال احلصر ,الشروط واألحكام العامة
واخلاصة ,واملالحق ذات العالقة جزء ال يتجزم م هذا الرتخيص وجيب قراءتها وتفسريها على هذا النحو ,كما تعد
تل

الوثائق مكملة لبعضها.

املادة الثانية :االلتزام باألنظمة
 1-2جيب على املرخص له االلتزام بأنظمة اهليئة مبا يف ذل

شروط ومحكام هذا الرتخيص ,ونظام االتصاالت

والئحته التنفيذية ,وتنظيم اهليئة ,واألطر التنظيمية ,والقرارات ,واإلرشادات اليت تصدرها اهليئة م حني
آلخر مبا فيها التنظيمات واالجراءات املتعلقة باعتماد اجهزة االتصاالت وتقنية املعلومات.
 2-2يكون املرخص له ملزمًا مبا قدمه م معلومات والتزامات ضم طلب تقدميه للحصول على هذا الرتخيص.
 3-2على املرخص له تقديم تقارير دورية اىل اهليئة وتوفري مي معلومات تطلبها منه وحتدد اهليئة منواع تل
التقارير وطبيعة املعلومات والوثائق املطلوبة ووقت تقدميها .
 4-2يتم تنفيذ هذا الرتخيص وفقاً ألنظمة اهليئة ,و مية قرارات تصدرها اهليئة.
 5-2تكون منشطة املرخص له وتصرفاته خاضعة لألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية.
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املادة الثالثة :نطاق اخلدمات املرخصة
 1-3حيق للمرخص له تقديم اخلدمات املتنقلة مو الثابتة مو الرتحالية التالية:
 1-1-3خدمات املعطيات ذات النطاق العريض عرب األقمار الصناعية
 2-1-3خدمات االتصاالت الصوتية عرب األقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
 3-1-3خدمات القيمة املضافة ذات العالقة خبدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
2-3

تقديم خدمات االنرتنت.

 3-3حيق للمرخص له تقديم اخلدمات املرخص له بها على مستوى اململكة.
4-3

يتطلب تقديم مي خدمات مخرى احلصول على تراخيص منفصلة م اهليئة.

 5-3يتطلب بث خدمات ادحمتوى احلصول على تراخيص مو موافقات مستقلة م اجلهات احلكومية ذات العالقة.

املادة الرابعة :نطاق املرافق
 1-4جيب على املرخص له بناء و /مو تشغيل املرافق التالية على من تكون مواقعها داخل حدود اململكة العربية
السعودية:
 واحدة مو مكثر م ادحمطات األرضية الرئيسية لتأمني الربط ما بني هذه ادحمطات األرضية الرئيسية وواحد
مو مكثر م األقمار الصناعية مع األجهزة الطرفية وذل

إلدارة اخلدمات املرخصة.

 مركز تشغيل للشبكة لتوفري اخلدمة والدعم والتحكم يف اخلدمات املرخصة املقدمة منه للمستخدم.
 املعدات الفنية والبينية اليت متك املرخص له م االلتزام بـ:
م .حتقيق كافة املتطلبات الفنية اليت ميك م خالهلا ربط مجهزة املراقبة الفنية ومحكام املادة
( )11م هذه الشروط واألحكام.
ب .ترشيح حركة االنرتنت للمستخدمني املنتهية على شبكة االنرتنت ,وفق منظمة اهليئة.
 2-4ال جييز هذا الرتخيص للمرخص له ,احلق يف إطالق مقمار صناعية.
 3-4ال جيوز للمرخص له بناء مو تشغيل مرافق تراسل ووصالت مرضية مو بوابات دولية ,ولك جيوز له احلصول على
هذه اخلدمات م مقدمي اخلدمة ذوي البنية التحتية املرخص هلم يف اململكة العربية السعودية .و جيب على
املرخص له التأكد م من مجيع احلركة الصادرة م مو املنتهية على شبكات االتصاالت الدولية ,تتم م
خالل شبكات مقدمي اخلدمة املرخص هلم بذل

يف اململكة ,وعدم السماح ألي حركة دولية بأن تتجاوز تل

الشبكات.
 4-4جيب على املرخص له االلتزام بكافة متطلبات التنسيق اخلاصة بالطيف الرتددي الصادرة واملعتمدة لدى اهليئة
عند بناء مو تشغيل حمطة مرضية رئيسية مو مجهزة طرفية للمشرتك تتطلب خصائصها الفنية مو موقعها
التنسيق للطيف الرتددي.
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 5-4جيوز للمرخص له استخدام ادحمطة األرضية الرئيسية التابعة له باململكة لتقديم اخلدمات املرخصة له
ملشرتكيه يف دول مخرى ,شرط احلصول على الرتاخيص مو املوافقات الالزمة م تل

الدول وتطبيق ما ورد يف

الفقرة (.)3-4

املادة اخلامسة :استخدام الرتددات
 1-5ختصص هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات للمرخص له ومبوجب هذا الرتخيص ,الرتددات الواردة يف امللحق
رقم ( )1م هذا الرتخيص لغرض تقديم اخلدمات املرخص له بتقدميها فقط ,و على املرخص له من ال
يستخدم تل

الرتددات ألي مغراض اخرى.

 2-5يتم ختصيص الرتددات اإلضافية م قبل اهليئة فقط عند قيام املرخص له بإثبات وجود طلب يف ذل

الوقت

مو متوقع بصورة معقولة بنا ًء على احتياجات املستخدمني ,ومن الرتددات اليت خصصت له سلفاً قد مت
استخدامها بكفاءة وفق املعايري ادحملية والدولية .ومن تكون تل

الرتددات املطلوبة متوفرة لدى اهليئة.

 3-5خيضع استخدام املرخص له للرتددات املدرجة بامللحق رقم ( )1م هذا الرتخيص ,للضوابط املنصوص عليها
بأنظمة اهليئة ,ومبا ينسجم مع ما يتم اقراره م الشروط واألحكام الواردة يف:


اخلطة الوطنية للطيف الرتددي يف اململكة العربية السعودية.



إجراءات إدارة الطيف الرتددي.

 4-5التخصيصات احلالية للرتددات املستخدمة م قبل املرخص له قد ختضع إلعادة التخصيص عندما ترى اهليئة
من هذا اإلجراء سيحس م كفاءة استخدام الطيف الرتددي باململكة العربية السعودية ,مو ألسباب مخرى مبا
فيها تنسيق الطيف الرتددي على املستوى الدولي.

املادة السادسة :جودة وشروط اخلدمة
جيب على املرخص له االلتزام بقرارات اهليئة اليت تصدرها م حني آلخر مبا يف ذل

القرارات املتعلقة جبودة

اخلدمة ,وشروط اخلدمة.

املادة السابعة :مدة الرتخيص و جتديده
يسري هذا الرتخيص ملدة عشرة ( )10معوام هجرية اعتبارًا م تاريخ صدور الرتخيص ,وجيوز جتديده لفرتة مماثلة
بعد موافقة اهليئة ووفقًا ألنظمتها عند وقت التجديد.

املادة الثامنة :حدود الرتخيص
على املرخص له تقديم اخلدمات املرخصة ضم احلدود اجلغرافية للمملكة العربية السعودية.
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املادة التاسعة :املقابل املالي الواجب دفعه م قبل املرخص له
 1-9يدفع املرخص له إىل اهليئة املقابل املالي للرتخيص ,وفق ما هو حمدد يف اإلطار التنظيمي للمقابالت املالية.
 2-9حتدد اهليئة طريقة صدور فواتري املقابل املالي ,وطريقة السداد الواجب على املرخص له التقيد بها.
 3-9يُس َتح ُق املقابل املالي فور صدور الفاتورة ,وجيب سداد قيمة مي فاتورة خالل شهر واحد م تاريخ صدورها.

املادة العاشرة :إطالق اخلدمة
يلتزم املرخص له بإطالق اخلدمات املرخص له بتقدميها ضم املادة ( )3جتارياً ,يف غضون مثانية عشر ( )18شهراً
هجريا م تاريخ إصدار الرتخيص؛ وجيوز للهيئة وفقا لتقديرها املطلق إلغاء الرتخيص الصادر له م اهليئة عند
إخالل املرخص له بهذا االلتزام ,ويتحمل املرخص له وحده كامل املسؤولية الناجتة ع هذا اإلخالل ,دون حتمل
اهليئة مي تبعات مو مسؤولية ع ذل .

املادة احلادية عشرة :املتطلبات التنظيمية األمنية
يلتزم املرخص له بتوفري اإلمكانية الفنية يف معداته ومجهزته و شبكاته ,اليت ميك م خالهلا ربط مجهزة املتابعة
ومعداتها بهذه الشبكات .وتتحمل اجلهات املعنية باملتابعة تكاليف توفري مجهزة املتابعة ومعداتها وبراجمها ,وكذل
تكاليف تشغيلها وصيانتها ,باإلضافة إىل توفري وتشغيل دوائر الربط الالزمة هلا .ويشمل التزام املتابعة ,متابعة مي
خدمات اتصاالت وتقنية معلومات يقدمها املرخص له ,ويلتزم املرخص له بعدم تقديم اخلدمة جتاريا إال بعد تأمني
تل

اإلمكانيات الفنية.

املادة الثانية عشرة :استمرارية اخلدمة يف حاالت الطوارئ
يف حاالت الطوارئ مو الكوارث كما حتددها احلكومة؛ يتعني على املرخص له السماح للجهات احلكومية املعنية
باستخدام اخلدمات اليت يوفرها ,مع محقيته يف احلصول م تل

اجلهات على التعويضات الناشئة ع ذل

االستخدام.

املادة الثالثة عشرة :الرتقيم
يتم ختصيص األرقام م قبل اهليئة وفقًا ألنظمتها مبا يف ذل
ختصيص الرتقيم  ,وجيب على املرخص له استخدام تل

اخلطة الوطنية للرتقيم والقرارات املنظمة إلجراءات

األرقام وفقا ألنظمة اهليئة ومي قرارات مو تنظيمات تصدرها

اهليئة.
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املادة الرابعة عشرة :الربط البيين
يلتزم املرخص له عند الربط البيين مع الشبكات األخرى التابعة للمرخصني هلم يف اململكة م قبل اهليئة من يكون
وفقا ألنظمة اهليئة.
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امللحق رقم ()1
الطيف الرتددي
حيق للمرخص له استخدام الرتددات التالية لتقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض باململكة العربية
السعودية وفقًا لشروط و محكام هذا الرتخيص.
عرض النطاق (ميجاهريتز)

النطاقات
م األرض اىل القمر الصناعي

م القمر الصناعي لألرض

(الوصلة الصاعدة)

(الوصلة اهلابطة)

وعلى املرخص له عند استخدام هذه الرتددات االلتزام باملواصفات الفنية للمحطة األرضية الرئيسية واألجهزة
الطرفية للمشرتك ادحمددة يف منوذج طلب ختصيص الرتددات املعتمد له م اهليئة
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