
  

  )١/٥(           لصناعيةالشخصية المتنقلة عبر األقمار ا المتطلبات واإلرشادات لمقدمي خدمة ومشغلي أنظمة وشبكات االتصاالت 

  رشاداتاإلمتطلبات وال

  ت الشخصية المتنقلةاالتصاالمشغلي أنظمة وشبكات  خدمة ولمقدمي

   الصناعية عبر األقمار 
 

 ةمقدم     .١
  

 فإن  ،)الهيئة( هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات      لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم    وفقاً  

وتهدف  . وتقنية المعلومات  دمات االتصاالت ختقديم   تراخيص   بإصدار هيئة هي الجهة المخولة   ال

األقمار الصناعية إلى    خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر    تقديم  الهيئة من منح ترخيص     

  : ما يلي
  

 .ضمان الوصول إلى خدمات اتصاالت ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة 

 . وتشجيع المنافسة العادلةمناسب لتعزيزضمان خلق مناخ  

 .التصاالت في المملكةاتثمار في تطوير البنية التحتية وخدمات تشجيع االس 

 الكتـساب المزيـد مـن المعرفـة         السعوديةللمنشآت  إتاحة الفرص   توطين التقنية، و   

تشغيل وصيانة خدمات االتصاالت الشخـصية المتنقلـة        و  إدارة والخبرة والقدرة على  

 .عبر األقمار الصناعية

  .ينفرص عمل للمواطنين السعوديوفير ت 
  

خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلـة عبـر األقمـار         تقديم  ل التنظيميطار  اإلالترخيص و   .٢

  الصناعية
  

 االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية تعني الجهة         أنظمة وشبكات مشغل    ١-٢

المرخص لها من قبل الهيئة لتشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر            

تقوم الهيئة  وف  سو. ر الصناعية وتقديم الدعم لمقدمي خدماتها ضمن حدود المملكة        األقما

االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية      أنظمة وشبكات   بالترخيص لمشغل   

  . من هذه الوثيقةالرابعشريطة أن يقوم باستيفاء المتطلبات الواردة في القسم 



  

  )٢/٥(           لصناعيةالشخصية المتنقلة عبر األقمار ا المتطلبات واإلرشادات لمقدمي خدمة ومشغلي أنظمة وشبكات االتصاالت 

لمتنقلة عبر األقمار الصناعية تعني الجهة المـرخص     مقدم خدمة االتصاالت الشخصية ا      ٢-٢

لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الـصناعية             

ـ أللعموم داخل المملكة وفقاً التفاقية تقديم الخدمة المبرمة مع مـشغل             ة وشـبكات   نظم

.  الـشبكة ومنـشآتها    يملـك تنقلة عبر األقمار الصناعية الذي      االتصاالت الشخصية الم  

وستقوم الهيئة بالترخيص لمقدم الخدمة شريطة أن يقوم باستيفاء المتطلبات الواردة فـي       

  . من هذه الوثيقةالخامسالقسم 

لخدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار       الداخلية والدولية    باالتصاالتيسمح    ٣-٢

  .الصناعية

 الشخصية المتنقلة    الثابتة من خالل أنظمة االتصاالت     التخدمات االتصا تقديم  ال يسمح ب    ٤-٢

 .  شريطة الحصول على موافقة الهيئـة      ،م٢٠٠٦حتى نهاية عام    ة  عبر األقمار الصناعي  

يجب أن يكون استخدام خدمات االتـصاالت       ،  للمناطق غير المشمولة بالخدمة    بالنسبةو

العمومي متوافقاً مع سياسة     اتفالشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية الثابتة مثل اله       

  .الخدمة الشاملة التي سيتم إصدارها من قبل الهيئة

يكون لمقدمي خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية الحرية فـي              ٥-٢

 الرسائل الصوتية وغير الصوتية واالستفادة من أي نوع من أجهزة الشبكة التـي              تقديم

  .الدولي لالتصاالت ذات العالقةتالئم معايير االتحاد 

 الهيئة أن يقوم جميع مقدمي الخدمات المرخص لهم تنفيذ الـربط المباشـر بـين                تتوقع  ٦-٢

 وفقاً ألنظمة الهيئة وانسجاماً مع      ،شبكات مقدمي الخدمات المرخص لهم فور طلب ذلك       

شاركة في  باإلضافة إلى السماح بالم   . إرشادات ربط االتصال البيني الصادرة من الهيئة      

  .  المرخص لهمالبنية التحتية بين مقدمي الخدمات

 االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية مفتوحـة للمنافـسة            خدمات تقديم   ٧-٢

عدد التـراخيص التـي سـيتم       لدون تحديد   ب  لمن يرغب في تقديم هذه الخدمات      الكاملة

  .إصدارها

ة نظمأدات هي من بين المتطلبات األساسية لتشغيل         إن تخصيص المواقع المدارية والترد      ٨-٢

م تنسيقها  تي والتي، عبر األقمار الصناعية  االتصاالت الشخصية المتنقلة      خدمات وشبكات

فإن أي نظام معتمد مـن االتحـاد        ،  آخر وبمعنى، االتحاد الدولي لالتصاالت  من خالل   



  

  )٣/٥(           لصناعيةالشخصية المتنقلة عبر األقمار ا المتطلبات واإلرشادات لمقدمي خدمة ومشغلي أنظمة وشبكات االتصاالت 

صاالت الشخصية المتنقلة   الدولي لالتصاالت هو الذي سيكون مؤهالً لتقديم خدمات االت        

  .عبر األقمار الصناعية في المملكة

الفصل السابع  خاصة  وة التنفيذية   تالئحوسيكون أي تنظيم للتعرفة وفقاً لنظام االتصاالت          ٩-٢

  .الالئحةمن 
  

  الطلباتلمقدميإرشادات  .٣
  

و تشغيل   أ فيما يلي إرشادات لمقدمي الطلبات الذين يرغبون التقدم بطلب ترخيص لتقديم خدمات           

  : االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعيةأنظمة وشبكات

يجب توقيع خطاب الطلب ومرفقاته من قبل شخص أو أشـخاص مفوضـين رسـمياً                 ١-٣

  .بالتصرف نيابة عن مقدم الطلب

ال تلتزم الهيئة تحت أي ظرف من الظروف بمراجعة وتقييم الطلب إذا كانت المعلومات                ٢-٣

  .المقدمة غير مكتملة

يحق للهيئة تعليق أو إلغاء الطلب إذا اكتشف أن المعلومات المقدمـة زائفـة أو غيـر                   ٣-٣

  .صحيحة أو غير مكتملة

وفي حالة طلب الهيئـة     .  خمسة وأربعون يوماً   )٤٥ (تستغرق عملية تقييم الطلب حوالي      ٤-٣

يجب أن يكون مقدم الطلب مستعداً لتقديم تلك المعلومـات          ، تفاصيل فنية أو توضيحات   

 وسيتم رفض الطلب من قبل الهيئة في حالة فشل مقـدم الطلـب فـي                ،من غير تأخير  

  . ثالثين يوماً من تاريخ طلب تقديم المعلومات)٣٠ (االستجابة خالل فترة

بنتائج طلبه وتاريخ إصـدار     ، بعد إكمال الهيئة لعملية التقييم    ، الطلبسيتم إخطار مقدم      ٥-٣

  .الترخيص

إذا ما تبين، بعد منح الترخيص لمقدم الطلب، أن أي من المعلومات المقدمة طبقاً لما هو                  ٦-٣

يحق ، من هذه الوثيقة غير صحيحة أو غير دقيقة       ين الرابع والخامس    ممطلوب في القس  

  . بدون أي تعويضالترخيص للهيئة تعليق أو إلغاء

  .يجب استخدام النظام المتري في كافة وحدات القياس المضمنة في الطلب  ٧-٣



  

  )٤/٥(           لصناعيةالشخصية المتنقلة عبر األقمار ا المتطلبات واإلرشادات لمقدمي خدمة ومشغلي أنظمة وشبكات االتصاالت 

يجب أن تكون كافة المكاتبات والوثائق ذات العالقة بالطلب بين مقدم الطلـب والهيئـة                 ٨-٣

  .باللغتين العربية واإلنجليزيةباللغة العربية أو 

وجميـع  ، ويشمل ذلك أنظمة الهيئـة    ، نظمة المملكة أيجب على المرخص له االلتزام ب       ٩-٣

حسبما يتم تعديلها أو استبدالها     ، قراراتها وكذلك القواعد والتوجيهات الصادرة من الهيئة      

  .من وقت آلخر

موقعة بين مقـدم الطلـب ومـشغل    اليجب تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية تقديم الخدمة         ١٠-٣

مرخص له مـن    التنقلة عبر األقمار الصناعية     االتصاالت الشخصية الم   أنظمة وشبكات 

  .قبل الهيئة

يحق للهيئة وبدون إشعار مسبق، تعديل أو إضافة أو تغيير هذه المتطلبات واإلرشادات               ١١-٣

وينصح أن يقوم مقدمو الطلبات بتصفح موقع الهيئة على          . وفي أي وقت وفقاً لتقديرها    

للحصول على أحدث المعلومات التي تقوم الهيئة        )sa.gov.citc.www( شبكة االنترنت 

  .بنشرها من وقت آلخر

حد أيجب أن يكون مشغل خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية              ١٢-٣

االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمـار     ب  المتعلقة الموقعين على وثيقة مذكرة التفاهم    

  .GMPCS-MOU)(الصناعية 
  

  شبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعيةأنظمة ومتطلبات التقديم لمشغلي  .٤
  

  :يجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يلي

 النظامي، ويكون   هاخطاب التقديم على ورق رسمي يحمل اسم المنشأة وعنوانها ووضع           ١-٤

  .بالنيابة عن مقدم الطلب  بواسطة شخص أو أشخاص مفوضين وموقعاًاًمؤرخ

  .وصف للخدمات المراد تقديمها في المملكة  ٢-٤

  .وتغطية الشبكة ،على موقع ونوع عناصر الشبكة شتمليلشبكة وصف ل  ٣-٤

  .نطاقات الترددات المطلوبة للخمس سنوات األولى من التشغيل  ٤-٤

ادرة مـن جهـة      والص )(EMC المطابقة الكهرومغناطيسية    شهادة للمطابقة مع معايير     ٥-٤

  .معتمدة



  

  )٥/٥(           لصناعيةالشخصية المتنقلة عبر األقمار ا المتطلبات واإلرشادات لمقدمي خدمة ومشغلي أنظمة وشبكات االتصاالت 

شهادة تثبت أن مشغل خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية هو              ٦-٤

 لخدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار       -حد الموقعين على مذكرة التفاهم      أ

  .)GMPCS-MOU(الصناعية 
  

  :نقلة عبر األقمار الصناعيةمتطلبات التقديم لمقدمي خدمات االتصاالت الشخصية المت  .٥
  

  :يجب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يلي

خطاب التقديم على ورق رسمي يحمل اسم المنشأة وعنوانها ووضعها النظامي، ويكون              ١-٥

  . بواسطة شخص أو أشخاص مفوضين بالنيابة عن مقدم الطلب وموقعاًاًمؤرخ

  . في المملكةوصف للخدمات المراد تقديمها  ٢-٥

  . الطلبمسجل تجاري ساري المفعول من الغرفة التجارية لمقد  ٣-٥

نسخة من االتفاقية الملزمة قانونياً بين مقدم الطلب ومشغل أنظمة وشبكات االتـصاالت               ٤-٥

الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية لتقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلـة           

ن تتـضمن االتفاقيـة تفاصـيل لـدور         ويجـب أ  . عبر األقمار الصناعية في المملكة    

  .ومسئوليات كال الطرفين

  .متطلبات ترقيم الخدمة إذا كان ذلك منطبقاً  ٥-٥

  . الخدمةلتقديمخطة التسعيرية ال  ٦-٥
  
  


