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المتطلبات الالزمة المتعلقة 

 بالتراخيص الفئوية من النوع (ب)
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 مقدمـة:

ــاالت ــدمات اتص ــديم خ ــي تق ــب ف ــن يرغ ــى م ــب عل ــات، يج ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــة هيئ ــى أنظم ــاء عل  بن

وتقنيــــة معلومــــات الحصــــول علــــى تــــرخيص مــــن الهيئــــة، وعليــــه فقــــد أصــــدرت هيئــــة االتصــــاالت وتقنيــــة 

ـــة  ـــالتراخيص الفئوي ـــات المتعلقـــة ب ـــراغبين فـــي التقـــدم علـــى أي مـــن الطلب ـــات لل المعلومـــات هـــذه المتطلب

ـــك با ـــرخيص) وذل ـــات الت ـــرخيص، تحـــديث بيان ـــرخيص، إلغـــاء الت ـــد الت ـــرخيص، تجدي ـــوع (ب) (إصـــدار ت لتقـــدم مـــن الن

 إلكترونيًا.

 المتطلبات الالزمة:

 التسجيل الستخدام خدمات التراخيص الفئوية من النوع (ب) اإللكترونية.  .1

 يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول. .2

يجـــب ســـداد المقابـــل المـــالي إلصـــدار أو تجديـــد التـــرخيص عـــن طريـــق نظـــام ســـداد خـــالل شـــهر مـــن تـــاريخ  .3

ــيتم  ــي س ــاتورة الت ــدار الف ــدم إص ــال ع ــي ح ــب، وف ــة الطل ــة مقدم ــي للجه ــد اإللكترون ــرة للبري ــالها مباش إرس

 سداد المقابل المالي خالل الفترة المطلوبة سيتم إلغاء الطلب.

ــيرة  .4 ــائل القص ــة الرس ــي خدم ــة ه ــة المطلوب ــال أن الخدم ــي ح ــة ف ــي للهيئ ــمان البنك ــل الض ــديم أص ــب تق يج

ـــة عل ـــد الموافق ـــًا بع ـــون طبق ـــى أن يك ـــرة، عل ـــرخيص ألول م ـــدار الت ـــب إص ـــدم بطل ـــد التق ـــًا عن ـــه إلكتروني ي

ــذكور  ــغ الم ــب المبل ــددة حس ــيغة المح ــة للص ــه مطابق ــون مدت ــاه، وأن تك ــراخيص أدن ــدمات الت ــدول خ ــي ج ف

 للمدة المطلوبة للترخيص.   

)، يضــاف علـــى VSATم الفيســات (فــي حــال أن الخدمــة المطلوبــة هــي خدمـــة االتصــاالت باســتخدام نظــا .5

 المتطلبات اآلتي:

 تعبئة نموذج طلب تخصيص الترددات. •

 نبذة تعريفية عن الجهة. •

ـــزة • ـــة واألجه ـــة لألنظم ـــفات الفني ـــة ب المواص ـــراد وقائم ـــدمات الم ـــديمهاالخ ـــذه  تق ـــالل ه ـــن خ م

 الخدمة.

ـــاالت ( .6 ـــق االتص ـــأجير مراف ـــة ت ـــي خدم ـــة ه ـــة المطلوب ـــال أن الخدم ـــي ح ـــات CSPف ـــديم المتطلب ـــب تق ) يج

 الشروط واألحكام الخاصة لتقديم الخدمة.الخاصة المشار إليها في 

فـــي حـــال أن الخدمــــة المطلوبـــة هــــي خدمـــة األقمـــار الصــــناعية ذات النطـــاق العــــريض، يجـــب تقــــديم  .7

معلومـــات لمقـــدمي طلبـــات الحصـــول واســـتيفاء جميـــع المتطلبـــات الالزمـــة المشـــار إليهـــا فـــي وثيقـــة "

ـــرخيص تقـــديم خـــدمات األقمـــار الصـــناعية ذات النطـــاق العـــريض ـــة علـــى ت " المنشـــورة علـــى موقـــع الهيئ

 اإللكتروني.

http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/spectrum/Documents/RadioLicenceApplicationForm.pdf
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/CITCLicensingGeneralSpecialConditions/Documents/PL-LD-028-A-CSP%20Special%20Conditions.pdf.pdf
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/CITCLicensingGeneralSpecialConditions/Documents/PL-LD-028-A-CSP%20Special%20Conditions.pdf.pdf
http://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Documents/PL-LD-010-A-GuideLineBBStelliteServiceLicense.pdf
http://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Documents/PL-LD-010-A-GuideLineBBStelliteServiceLicense.pdf
http://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Documents/PL-LD-010-A-GuideLineBBStelliteServiceLicense.pdf
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طلوبــــة هــــي تقــــديم خــــدمات البيــــع بالجملــــة للبنيــــة التحتيــــة يجــــب تقــــديم فــــي حــــال أن الخدمــــة الم .8

 . الخاصة لتقديم الخدمةواألحكام  الشروطالمتطلبات الخاصة المشار إليها في 

خـــدمات إنترنـــت األشـــياء باســـتخدام التـــرددات المعفـــاة مـــن تقـــديم فـــي حـــال أن الخدمـــة المطلوبـــة هـــي  .9

 الترخيص، يضاف على المتطلبات اآلتي:

 نبذة تعريفية عن الجهة. •

 ة.من خالل هذه الخدم تقديمهاالخدمات المراد المواصفات الفنية لألنظمة وقائمة ب •

ــي  • ــا ف ــار إليه ــائف المش ــعودة الوظ ــد س ــا يفي ــديم م ــةتق ــديم الخدم ــة لتق ــام الخاص ــروط واألحك ، الش

 مع إرفاق صور بطاقات الهوية الوطنية.

 مالحظات:

الحصــول علــى موافقــة الجهــات ذات العالقــة فــي حــال كــان تقــديم الخدمــة يتطلــب ذلــك وفــق مــا ورد  •

 في الشروط العامة والخاصة للترخيص، وإرفاق ما يثبت ذلك ضمن طلب الترخيص اإللكتروني.

يـــتم ســـداد المقابـــل المـــالي الســـنوي الســـتخدام التـــرددات عنـــد بدايـــة إصـــدار التـــرخيص، كمـــا يـــتم إفـــادة  •

 المرخص له بالمبلغ المالي المطلوب للفترة المتبقية من السنة.

ــدعمًا  • ــة م ــمي للهيئ ــب رس ــدم بطل ــى التق ــة، يرج ــدمات المرخص ــمن الخ ــة ض ــر مدرج ــدة غي ــة جدي ــديم خدم لتق

 بمعلومات عن الخدمة لدراستها.

ــــر النظــــام دون الحاجــــة لمراجعــــة الهي • ــــرخيص الفئــــوي مــــن النــــوع (ب) إلكترونيــــًا عب ــــة يــــتم إصــــدار الت ئ

 الستالمه، كما يمكن التحقق من التراخيص السارية من خالل مراجعة موقع الهيئة اإللكتروني.

ســتقوم الهيئــة بــإبالغ مقــدم "طلــب الحصــول علــى التــرخيص" عــن نتيجــة دراســة الطلــب المكتمــل فــي  •

ــن ( ــد ع ــد ال يزي ــ 3موع ــراخيص الت ــات الت ــتثناء طلب ــب، باس ــديم الطل ــن تق ــام) م ــردداي ــيص ت ــب تخص ات ي تتطل

تنظيميـــة حيـــث ســـيتم ابـــالغ مقـــدم الطلـــب بنتيجـــة الدراســـة فـــي موعـــد ال يزيـــد عـــن أو تـــوفير متطلبـــات 

 يوم).15(

 يزيد عن المكتمل في موعد التيجة دراسة الطلب ـيص" عن نـاء الترخـلغب إـلـقدم "طـوم الهيئة بإبالغ مـستق •

 يام) من تقديم الطلب.أ 10(

 

 

 الخدمات المتوفرة:

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/CITCLicensingGeneralSpecialConditions/Documents/PL-LD-029-A-infra-struc.pdf
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/OtherRegulatoryDocuments/Documents/PL_IOT.pdf
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/OtherRegulatoryDocuments/Documents/PL_IOT.pdf


 

4 
 

 المقابل المالي للخدمة نوع الخدمة
الضمان 

 البنكي

خدمة االتصاالت 

باستخدام نظام 

 )VSATالفيسات (

الترخيص (يدفع ) ثالثون ألف ريال كمقابل مالي إلصدار 30.000( .1

 لمرة واحدة فقط عند إصدار الترخيص).

 ) عشرة آالف ريال مقابل مالي عند كل تجديد للترخيص.10.000(  .2

%) من صافي 1مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة ( .3

 إيرادات االتصاالت.

يًا بمقدار ( .4 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 االتصاالت.صافي إيرادات 
 ال يوجد

خدمة تقديم االتصاالت 

الشخصية المتنقلة عبر 

األقمار الصناعية 

)GMPCS( 

 ألف ريال كمقابل مالي إلصدار الترخيص. ) خمسون50.000( .1

 ) عشرون ألف ريال كمقابل عند طلب تجديد الترخيص.20.000(  .2

%) من صافي 1مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة ( .3

 إيرادات االتصاالت.

يًا بمقدار ( .4 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

المقابل المالي الستخدام األرقام وفقًا لقرار الهيئة رقم  .5

 هـ.4/1/1425) وتاريخ 34/1425(

خدمة تشغيل أنظمة 

وشبكات االتصاالت 

الشخصية المتنقلة عبر 

األقمار الصناعية 

)GMPCS( 

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

 إيرادات االتصاالت.

يًا بمقدار ( .2 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

إلى  1) ثالثة وثالثون ألف ريال لكل ميجاهيرتز من النطاق (33.000( .3

لف ريال لكل ميجاهيرتز من ) سبعة عشر أ17.000جيجاهرتز)، ( 10

جيجاهرتز) كمقابل مالي سنوي  30إلى  10النطاق (أعلى من 

 الستخدام الترددات.
 ال يوجد

تقديم خدمات االنترنت 

)ISP( 

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

 إيرادات االتصاالت. 

يًا بمقدار  .2 %) من 10(مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

خدمة االنترنت للطائرات 

في أجواء المملكة 

 العربية السعودية

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

 إيرادات االتصاالت.
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يًا بمقدار ( .2 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

الهاتف المتنقل خدمة 

على الطائرات في 

أجواء المملكة العربية 

 السعودية

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

 إيرادات االتصاالت. 

يًا بمقدار ( .2 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

خدمة تأجير مرافق 

 )CSPاالتصاالت (

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

 االيرادات الناتجة عن تأجير الفائض من السعات.

يًا بمقدار ( .2 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

صافي االيرادات الناتجة عن تأجير الفائض من السعات. واستثناء 

ائة في %) اثنين ونصف في الم2.5ذلك تكون هذه النسبة ( من

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

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

 المالية الثالثة وما بعدها

خدمة األقمار الصناعية 

 ذات النطاق العريض

) مائة ألف ريال 100.000مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة ( .1

 سعودي يدفع مرة واحدة. 

%) من صافي 1مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة ( .2

 إيرادات االتصاالت. 

يًا بمقدار ( .3 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

  صافي إيرادات االتصاالت.

 ال يوجد

البيع تقديم خدمات 

 بالجملة للبنية التحتية

 ألف ريال) مائة 100,000مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة ( .1

 سعودي يدفع لمرة واحدة.

%) من صافي 1مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة ( .2

 االيرادات الناتجة عن تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

ياً  الخدمة لتقديم سنوي مالي مقابل .3  من%) 10( بمقدار تجار

 للبنية بالجملة البيع خدمات تقديم عن الناتجة االيرادات صافي

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

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

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

 بعدها وما الثالثة المالية السنة في سنوياً 



 

6 
 

تقديم خدمات إنترنت 

األشياء باستخدام 

الترددات المعفاة من 

 الترخيص

) مائة ألف ريال 100,000مقابل مالي إلصدار الترخيص بقيمة ( .1

 سعودي يدفع لمرة واحدة.

%) من صافي 1مقابل مالي سنوي للترخيص بمقدار واحد بالمئة ( .2

 إيرادات االتصاالت. 

يًا بمقدار ( .3 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

 خدمة الرسائل القصيرة

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

 إيرادات االتصاالت. 

يًا بمقدار ( .2 %) من 10مقابل مالي سنوي لتقديم الخدمة تجار

 صافي إيرادات االتصاالت.

500.000 

 ريال
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 نموذج خطاب الضمان البنكي
 ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات

 حي النخیل 
  11588الریاض  – 75606ص.ب 

 المملكة العربیة السعودیة
 [التاریخ] 

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

 التحیة،بعد 

 بخصوص: الترخیص لتشغیل [.......اسم الخدمة......] في المملكة العربیة السعودیة.

 [.......اسم الخدمة.........] في المملكة العربیة السعودیةحیث أن [اسم مقدم الطلب]، سیُمنح ترخیص لتقدیم خدمة 

فإننا، نحن، [اس���م البنك المص���در] بھذا نتعھد تعھدا غیر مش���روط وغیر قابل لإللغاء بدفع مبلغ وقدرة [......] لایر س���عودي وفق الش���روط 
 التالیة:

جانب المرخص لھ أو أي طرف آخر المبلغ أو المبالغ التي  ندفع لكم على الفور بناء على طلبكم الخطي وبص�����رف النظر عن أي اعتراض من .1
أو  تطلبونھا والتي ال تتجاوز في مجموعھا المبلغ المذكور أعاله، وذلك إما بالتحویل إلى حس����ابكم لدى أي بنك في المملكة العربیة الس����عودیة

 بأیة طریقة أخرى تكون مقبولة لدیكم.

كون غیر مقیدة كما تكون خالیة من أیة حس��میات في الوقت الراھن أو المس��تقبل وال یترتب علیھا جمیع الدفعات التي تس��دد بناء على طلبكم ت .2
 دفع أیة ضرائب أو رسوم أو مصاریف أو أتعاب أو حسمیات أو استقطاعات مھما كان نوعھا أو طبیعتھا أو الجھة التي فرضتھا.

س���اس���یة من جانبنا وھي غیر مش���روطة وغیر قابلة لإللغاء. وال تعفى من أي إن التعھدات الواردة في ھذا الض���مان تمثل التزامات مباش���رة وأ .3
جزء أو من كامل ھذه االلتزامات ألي س��بب من األس��باب مھما كانت طبیعتھا أو مص��درھا، مثل التغییر في ش��روط عملیة الترخیص أو تمدیده 

إجراء من طرفكم أو مما یعفینا أو یبرئ ذمتنا من االلتزامات  أو تغییر نطاق أو طبیعة العمل الذي یراد تنفیذه أو أي تقص�������یر أو تص�������رف أو
 والتبعات المنصوص علیھا في ھذا الضمان.

یتضمنھ من یبقى ھذا الضمان ساریاً ونافذاً حتى نھایة یوم ............ من شھر ........... من سنة ........... في ھذا الضمان، وذلك وفقا لما  .4
شعار خطي موقع حسب األصول في التاریخ أو قبل التاریخ المحدد النتھاء صالحیة ھذا الضمان (أو أي شروط وأحكام، وفي حال مواف اتنا بإ

 تمدید الحق ما یتضمنھ من شروط وأحكام) بطلب تمدید صالحیة ھذا الضمان فإننا نتعھد بالقیام بما یلي:
 اء صالحیتھ األصلیة أو تاریخ انتھاء صالحیة أیة تمدیدات الحقة. أو القیام تلقائیاً بتمدید ھذا الضمان لنفس الفترة من تاریخ انتھ -أ)

 ندفع لكم قیمة الضمان. -ب) 

 % من إجمالي رأسمال البنك المدفوع و احتیاطاتھ.20نقر ونؤكد بأن قیمة ھذا الضمان ال تتجاوز  .5

لمملكة العربیة الس��عودیة، وفقاً لش��روط وأحكام أي نزاع یتعلق بھذا الض��مان یجب تس��ویتھ حص��را من قبل الجھات الرس��میة المختص��ة في ا .6
 األنظمة والقرارات والقواعد والتوجیھات المرعیة في المملكة العربیة السعودیة.

 مع خالص االحترام والتقدیر,,,           

 [توقیع المفوض (المفوضین) بالتوقیع] 

 [اسم المفوض (المفوضین) بالتوقیع]  

 [اسم البنك المصدر] 

 [التاریخ] 

للش���ركة/المؤس���س���ة التي ترغب في الحص���ول على  " مقاول " أو " عقد " یجب أن ال تحتوي ص���یغة الض���مان البنكي على كلمة  : مالحظة
 ترخیص فئوي من الھیئة، ولن یقبل الضمان البنكي الذي یحتوي على ھذه الكلمات.
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 عناوين االتصال بالهيئة:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب المنطقة الشرقیة

الدور الثاني  / برج الدوسري  –شارع االشرعة  –حي الشاطئ الغربي  –الدمام 
  202 ،201مكتب رقم 

 31451الدمام  2218 : بریدصندوق 

 0138441818ھاتف 

 eb@citc.gov.sa 

 

 

 مكتب منطقة مكة المكرمة

مركز زھران  –طریق االمیر سلطان مقابل سلطان مول  -حي السالمة  / جدة 
 ) 1205(مكتب رقم ) 12(الدور رقم  –) A(البرج الشمالي  –لألعمال 

 21484جدة  17313صندوق برید 

  012 2638000ھاتف 

wb@citc.gov.sa 

 

 
  

 الریاض

 المعلوماتھیئة االتصاالت وتقنیة 

 11588، الریاض 75606صندوق برید 

  0114618000ھاتف 

info@citc.gov.sa 
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