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 المقدمة .١

ــد الالزمــة ي ١/١ ــع القواع ــالحية وض ــة المعلومــات ص ــاالت وتقني ــة االتص ــاالت ("النظــام") هيئ ــام االتص ــنح نظ م

 لحقوق الربط بالشبكات العامة، ولنقاط ربط االتصال، واللتزامات المشغلين المرتبطين.

الوصـــول لعناصـــر الشـــبكة ألي مـــن مقـــدمي الخـــدمات الثابتـــة ذوي البنيـــة التحتيـــة اســـتئجار يتـــيح حـــق  ١/٢

ــة  ــاالت وتقني ــدمات االتص ــديم خ ــك لغــرض تق ــة، وذل ــة تحتي ــر ذو بني ــة آخ ــدمات ثابت ــدم خ ــة لمق مرافــق تابع

المعلومــــات. ويتــــيح حــــق الوصــــول لعناصــــر الشــــبكة أيًضــــا لمقــــدمي الخــــدمات الثابتــــة ذوي البنيــــة 

ــة ال ــتكمال التحتي ــل اس ــات قب ــة المعلوم ــاالت وتقني ــدمات االتص ــديم خ ــدء تق ــيلة لب ــين وس ــدد المنافس ج

 تأسيس ونشر مرافقهم الخاصة وفق ما هو مخطط لها.

ـــى  ١/٣ ـــدول بهـــدف تشـــجيع المنافســـة عل ـــر مـــن ال ـــق حـــق الوصـــول لعناصـــر الشـــبكة فـــي الكثي ـــم تطبي ت

 مستوى شبكات النفاذ المحلية.

ـــي األ ١/٤ ـــار التنظيم ـــذا اإلط ـــاول ه ـــدمات يتن ـــديم الخ ـــة لتق ـــبكة المحلي ـــاذ للش ـــدوائر النف ـــة ب ـــور المتعلق م

 الثابتة.
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 التعاريف والتوصيفات .٢

ـــد  ٢/١ ـــى عن ـــس المعن ـــا نف ـــيكون له ـــة س ـــة الهيئ ـــي أنظم ـــا ف ـــم تعريفه ـــي ت ـــارات الت ـــات والعب إن الكلم

ـــا  ـــى المحـــدد له ـــة نفـــس المعن ـــارات والكلمـــات التالي ـــة. وســـيكون للعب ـــي هـــذه الوثيق اســـتخدامها ف

 ا لم يتطلب السياق غير ذلك:أدناه، م

 الهيئة: تعني هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. ٢/٢

مقـــدم خـــدمات ذو بنيـــة تحتيـــة: تعنـــي مقـــدم خدمـــة االتصـــاالت الـــذي ينشـــئ ويمتلـــك ويشـــغل شـــبكة  ٢/٣

 اتصاالت عامة.

 خدمات ثابتة: تعني خدمات اتصاالت إلكترونية بين أجهزة أو محطات ثابتة أو محدودة التنقل. ٢/٤

 خدمات ثابتة ذو بنية تحتية: تعني مقدم الخدمات الثابتة عبر مرافقه الخاصة.مقدم  ٢/٥

 مقدم الخدمة الحالي: يعني شركة االتصاالت السعودية. ٢/٦

 المملكة: تعني المملكة العربية السعودية. ٢/٧

شــبكة نفــاذ محليــة: تعنــي األزواج النحاســية الملتويــة التــي تصــل بــين مقســم مقــدم الخدمــة الحــالي  ٢/٨

 مشتركين.ومنشآت ال

ـــا فـــي عقـــد أو ترتيـــب آخـــر مما ٢/٩ ـــل ســـاري مشـــترك: يعنـــي أي شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يمثـــل طرًف ث

 ل توفير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.المفعول مع مقدم خدمة ألج

ــتخدامات  ٢/١٠ ــة الس ــاذ المحلي ــبكة النف ــر ش ــة دوائ ــة إتاح ــي حال ــة: ف ــاذ المحلي ــبكة النف ــدوائر ش ــول ل ــق الوص ح

ـــا، فـــإن ذلـــك يتطلـــب االســـتخدام مقـــدمي الخـــدمات ال ـــا أو جزئًي ثابتـــة ذوي البنيـــة التحتيـــة اآلخـــرين كلًي

ــدوائر  ــول ل ــق الوص ــن ح ــكال م ــدة أش ــد ع ــالي. وتوج ــة الح ــدم الخدم ــبكة مق ــزة ش ــع أجه ــترك لمواق المش

 شبكة النفاذ المحلية منها:

كة الثابتـــة حـــق االســـتخدام الكامـــل لـــدوائر شـــبكة النفـــاذ المحليـــة: يعنـــي قيـــام مقـــدمي خـــدمات الشـــب )أ

ذوي البنيـــة التحتيـــة بتـــأجير أزواج نحاســـية مـــن شـــبكة مقـــدم الخدمـــة الحـــالي. ويـــتحكم مقـــدمو خـــدمات 

ــــدمات صــــوتية وخــــدمات  ــــنهم تقــــديم خ ــــي األزواج النحاســــية بالكامــــل، ويمك ــــبكات الثابتــــة ف الش

 معطيات على جميع الترددات التي تدعمها األزواج النحاسية.

ر شـــبكة النفـــاذ المحليـــة: يعنـــي قيـــام مقـــدمي الخـــدمات الثابتـــة ذوي حـــق االســـتخدام المشـــترك لـــدوائ )ب

البنيــة التحتيــة باســتخدام التــرددات غيــر الصــوتية فقــط علــى األزواج النحاســية لتقــديم خــدمات خطــوط 

. ويســـتمر مقـــدم الخدمـــة الحـــالي فـــي تقـــديم خدمـــة (DSL)المشـــتركين الرقميـــة المعروفـــة اصـــطالًحا بــــ

ــا  ــوتي، بينم ــاتف الص ــدمات اله ــديم الخ ــريين بتق ــة األخ ــة التحتي ــة ذوو البني ــدمات الثابت ــدمو الخ ــدم مق يق

 الثابتة على نفس الدائرة المحلية مستخدمين الطبقة األعلى من الطيف الترددي.

ــزء   )ج ــترك لج ــتخدام المش ــق االس ــي ح ــة: يعن ــاذ المحلي ــبكة النف ــر ش ــن دوائ ــزء م ــترك لج ــتخدام المش ــق االس ح

ـــاذ المح ـــرة شـــبكة النف ـــات مـــن دائ ـــاط النهاي ـــع الرئيســـي ونق ـــين إطـــار التوزي ـــة ب ـــة مادي ـــد نقط ـــة عن لي
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الطرفيــة فـــي منشـــآت المشـــتركين. وبإمكـــان مقـــدمي الخـــدمات الثابتـــة ذوي البنيـــة التحتيـــة التوصـــيل 

 عند عدة نقاط نفاذ مادية في مسار الدائرة.

تعنـــي تمكـــين  حـــق اســـتخدام دوائـــر شـــبكة النفـــاذ المحليـــة المجهـــزة مـــن قبـــل مقـــدم الخدمـــة الحـــالي: ٢/١١

ـــة  ـــاذ محلي ـــر نف ـــالت دوائ ـــة وص ـــتئجار بالجمل ـــن االس ـــة م ـــة التحتي ـــة ذوي البني ـــدمات الثابت ـــدمي الخ مق

لمشــــتركين الرقميــــة لتقــــيم المجهــــزة مــــن قبــــل مقــــدم الخدمــــة الحــــالي بخدمــــة أنظمــــة خطــــوط ا

 خدماتهم.
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 اعتبارات .٣

ـــة  ٣/١ ـــت البالغ ـــدمات اإلنترن ـــار خ ـــبة انتش ـــد نس ـــام  %١٢٫٨تع ـــة ع ـــدمات ، ٢٠٠٥بنهاي ـــار خ ـــبة انتش ـــذلك نس وك

ـــة عـــام  %٠٫٣النطـــاق العـــريض البالغـــة  فـــي ســـوق المملكـــة أقـــل مـــن المتوســـط العـــالمي.  ٢٠٠٥بنهاي

ــا. كمــا  ــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــدول كثي ــة ب وتعــد هــذه النســبة هــي األقــل مقارن

أخـــذنا فـــي االعتبـــار  تعـــد معـــدالت انتشـــار خـــدمات النطـــاق العـــريض بســـوق المملكـــة منخفضـــة جـــًدا إذا

 معدل إجمالي الناتج الوطني للفرد ومعدالت انتشار الحاسبات الشخصية في المملكة.

ــام  ٣/٢ ــة ع ــة بنهاي ــت بالمملك ــاتف الثاب ــوط اله ــدمات خط ــار خ ــبة انتش ــد نس ــا تع ــت  ٢٠٠٥كم ــي بلغ  %١٦٫٣والت

 منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.

المملكـــة مـــن قصـــور فـــي االســـتثمار فـــي البنيـــة  يعـــاني قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــي ٣/٣

التحتيــة للخــدمات الثابتــة، وخاصــة فــي شــبكة النفــاذ. ولهــذا الســبب، ترغــب الهيئــة فــي تبنــي إطــار 

تنظيمـــي للتـــرخيص يضـــمن تحقيـــق جاذبيـــة الســـوق ويشـــجع االســـتثمارات الجديـــدة فـــي البنيـــة التحتيـــة 

 للخدمات الثابتة.

ـــم  ٣/٤ ـــا رق ـــة قراره ـــدرت الهيئ ـــي ٥٢/١٤٢٥أص ــــ ف ــــ (٥/٨/١٤٢٥ه ـــة ١٩/٩/٢٠٠٤ه ـــدم الخدم ـــزام مق ـــمن إل ) المتض

الحــالي بتقــديم خدمــة االســتخدام المشــترك لــدوائر شــبكة النفــاذ وخدمــة إعــادة بيــع إرســال النبضــات 

ـــدمات  ـــدمي خ ـــه لمق ـــن قبل ـــزة م ـــة المجه ـــاذ المحلي ـــبكة النف ـــر ش ـــتخدام دوائ ـــق اس ـــن طري ـــة ع الرقمي

 المعطيات.

ـــتطالع المرئ ٣/٥ ـــة باس ـــبكة قامـــت الهيئ ـــر الش ـــول لعناص ـــي لحـــق الوص ـــار التنظيم ـــة اإلط ـــات حـــول وثيق ي

ـــة رًدا علـــى إعـــالن طلـــب المرئيـــات رقـــم  هــــ ٨/١٤٢٧وتقيـــيم المرئيـــات المســـتلمة مـــن األطـــراف المعني

ـــــاريخ  م) بخصـــــوص السياســـــات التنظيميـــــة المقترحـــــة المتعلقـــــة بإصـــــدار ١٣/٥/٢٠٠٦هــــــ (١٥/٤/١٤٢٧وت

 تة والمتنقلة في المملكة.تراخيص تقديم خدمات االتصاالت الثاب
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 اإلطار التنظيمي .٤

 التزامات مقدم الخدمة الحالي

يلتــزم مقــدم الخدمــة الحــالي بتقــديم خدمــة االســتخدام المشــترك لــدوائر شــبكة النفــاذ، وخدمــة إعــادة   ٤/١

بيـــع إرســـال النبضـــات الرقميـــة عـــن طريـــق اســـتخدام دوائـــر شـــبكة النفـــاذ المحليـــة المجهـــزة مـــن قبلـــه 

ـــأن  ـــرر بش ـــة أن تق ـــة الحق ـــي مرحل ـــة ف ـــوز للهيئ ـــة. ويج ـــة التحتي ـــة ذوي البني ـــدمات الثابت ـــدمي الخ لمق

 ر من أشكال إتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة.تطبيق أي أشكال أخ

يلتــزم مقــدم الخدمــة الحــالي بتمكــين مقــدمي الخــدمات الثابتــة ذوي البنيــة التحتيــة اآلخــرين المــرخص  ٤/٢

ـــاواة  ـــز بالمس ـــة تتمي ـــك بطريق ـــا، وذل ـــن فنًي ـــة ممك ـــي ألي نقط ـــول الفعل ـــاركة والوص ـــن المش ـــم م له

 مبرر.والشفافية وعدم التمييز غير ال

  مدة االلتزام

يمتــد التــزام مقــدم الخدمــة الحــالي المبــين أعــاله تجــاه مقــدمي الخــدمات الثابتــة ذوي البنيــة التحتيــة  ٤/٣

ــدد لمــدة ( ــد اعتمــاد ٥الج ــة يصــدر بع ــرخيص للخــدمات الثابت ــن تــاريخ أول ت ــط اعتبــاًرا م ــة أعــوام فق ) خمس

ذوي البنيـــة التحتيــة الجـــدد الـــذين  هــذا اإلطـــار التنظيمــي. كمـــا يتعـــين علــى مقـــدمي الخــدمات الثابتـــة

يســـتخدمون الشـــبكة المحليـــة لمقـــدم الخدمـــة الحـــالي أن يقـــدموا للهيئـــة بنهايـــة الســـنة الثالثـــة خطـــة 

 استمرار خدماتهم للمشتركين حتى نهاية فترة االلتزام.

ـــتخدام  ٤/٤ ـــة االس ـــول خدم ـــالي ح ـــة الح ـــدم الخدم ـــل مق ـــن قب ـــدم م ـــي المق ـــرض المرجع ـــديل الع ـــين تع يتع

ــ ــترك ل ــر المش ــتخدام دوائ ــق اس ــن طري ــة ع ــات الرقمي ــال النبض ــع إرس ــادة بي ــة إع ــاذ وخدم ــبكة النف دوائر ش

شـــبكة النفـــاذ المحليـــة المجهـــزة مـــن قبلـــه لمقـــدمي خـــدمات المعطيـــات د المبنـــي علـــى القـــرار رقـــم 

)، بحيــــث ينطبــــق علــــى كــــل مــــن مقــــدمي خــــدمات المعطيــــات ١٩/٩/٢٠٠٤هـــــ (٥/٨/١٤٢٥بتــــاريخ  ٥٢/١٤٢٥

 الثابتة ذوي البنية التحتية الجدد.ومقدمي الخدمات 

يتعـــين تقـــديم االتفاقيـــات التجاريـــة بـــين مقـــدمي الخـــدمات الثابتـــة ذوي البنيـــة التحتيـــة الجـــدد ومقـــدم  ٤/٥

 الخدمة الحالي شاملة األسعار إلى الهيئة للمراجعة.
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