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  طلب مرئيات العموم عن متطلبات 
  الترخيص لتقديم خدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية

  لمقدمة  ا
  

هـ الموافـق   ١٢/٣/١٤٢٢ وتاريخ   ١٢/وفقاً لنظام االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم م       
وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات " الالئحة  " والئحته التنفيذية   " النظام  " م  ٤/٦/٢٠٠١
هــ الموافـق    ٥/٣/١٤٢٢ وتـاريخ    ٧٤الصادر بقرار مجلـس الـوزراء رقـم         " التنظيم  " 

هي الجهة المخولة بتنظـيم     " الهيئة  " م، فإن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات       ٢٨/٥/٢٠٠١
  ".المملكة " قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية 

  

يتم تنظيم قطاع االتصاالت بموجب هذا النظـام        وينص النظام، في المادة الثالثة منه، على أن         
 المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالـة       ل إيجاد عدد من األهداف والتي تشم    وبما يتوافق و  

، باإلضافة  تحقيق الوضوح والشفافية في اإلجراءات    ، و وتشجيعها في جميع مجاالت االتصاالت    
  .تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييزإلى 

  

والهـاتف  وتقوم شركة االتصاالت السعودية في الوقت الراهن بتقديم خدمات الهاتف الثابـت             
  .  الـصناعية  األقمـار ال باإلضافة إلى خدمات المعطيات وخدمات الفيسات وبعض خدمات          الجو

 االنترنت باستخدام شبكة شركة االتصاالت السعودية يقوم به عدد كبيـر            اتخدم سوقكما أن   
فقـد تـم مـؤخراً مـنح         وكجزء من عملية تحرير السوق،       .لهم خصمقدمي الخدمة المر  من  

 لتقـديم خـدمات الهـاتف    إضافي دمات المعطيات الجدد وترخيص   خ  لتقديم إضافيين ترخيصين
 مـن   إصـدار نـوعين   كما تـم    ، VSATلتقديم خدمة الفيسات     أخرى تراخيصوأربع  الجوال  
صناعية                خدمة  تقديم تراخيص ار ال ر األقم ة عب  :همـا )GMPCS(  االتصاالت الشخصية المتنقل

  . األخرىالتراخيص المختلفة  عدد من إلى باإلضافة،  خدمةرخصة مشغل خدمة ورخصة مقدم
  

ومن خالل هـذه    هيئة تعمل حالياً    الوكجزء من البرنامج الخاص بتحرير سوق االتصاالت، فإن         
 األقمـار عبـر   النطـاق العـريض المتنقلـة       خدمات  تقديم    بطلب مرئيات العموم حول    الوثيقة

ام للسياسات المتعلقة   وإعداد اإلطار الع   لتنظيم تقديم هذه الخدمات في المملكة     وذلك   ،الصناعية
 تطـوير    و ، تحرير الـسوق   أثرها على دراسة    و ،بالشبكات القائمة وربطها  تقديمها  بترخيص  

  .  المملكةب  سوق االتصاالتالمنافسة في



 

٣            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

رقـم  هيئة وثيقة طلب مرئيات العموم وذلك عبر اإلعالن الموجه إلـى العمـوم              اللقد أصدرت   
 كخطوة أولى في طريقهـا إلـى        م١٨/٥/٢٠٠٥هـ الموافق   ١٠/٤/١٤٢٦ بتاريخ   ٣/١٤٢٦

  .وضع اإلجراءات الخاصة بالترخيص لهذا النوع من الخدمات
  

  نموذج اإلجابات واإلجراءات  
  

 كافة المواضيع التي تـضمنتها هـذه الوثيقـة و          على   هم مرئيات  العموم إلى إبداء   الهيئة دعوت -
  .قمار الصناعية األعبر المتنقلةالنطاق العريض خدمات تقديم المتعلقة بترخيص 

  

االسـتعانة  كـذلك    ،اإلمكـان  بقدر   هم بشكل مفصل   لتقديم مرئيات  مشاركينجميع ال  تدعو الهيئة  -
 .مناسبة من بلدان أخرى لدعم مرئياتهمال اتخبرالتحليالت أو الو معلومات الو معطياتبال
  

 ألسـئلة  ا أو سؤالأن يوضح رقم ال   ، مرئياته تقديم   عندة  المشاركفي  من يرغب   م  الهيئة تطلب -
حتـى وإن لـم يـتم إبـداء         ،  حسب ما هو مضمن في هذه الوثيقة       التي يرغب اإلجابة عليها   

 .على جميع األسئلةالمرئيات 
  

 األسـئلة لجميع   مفصلةإجابات تقديمبالمشاركة في   هتمينالمبشكل خاص   هيئة  ال  وتشجع تحث -
 عبـر  ةالمتنقلعريض  النطاق ال  ترخيص خدمات    الواردة في هذه الوثيقة وكل ما يتعلق بعملية       

 حسب ما تراه الهيئة     ية الالحقة ئخذ في االعتبار عند الصياغة النها     ؤستحيث  األقمار الصناعية   
 . لسوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكةاًمناسب

  

خدمات   لتقديم آلية م وتنظي لتطوير المشاركينوبشكل دقيق بدراسة إجابات جميع      هيئة  التقوم  س -
 ومع ذلك فإن هذه الوثيقـة وأي         . عبر األقمار الصناعية في المملكة     ةالمتنقل النطاق العريض 

 .ملك للهيئة ستصبحجميع اإلجابات كما أن متعلقة بها غير ملزمة للهيئة، إجابات 
  

تحديد معلومات االتصال وتشمل اسم المشترك       ممرئياتهعند تقديم   المشاركين  من    الهيئة   طلبت -
 .افة إلى العنوان وأرقام الهاتفضباإل  المرئياتدفي إعدا

  
  
  
  
  
  
  



 

٤            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

   
   المتنقلة عبر األقمار الصناعيةالنطاق العريضخدمات وصف  

  

  في االتحاد األوروبي التنظيمي لخطة العمل عبر األقمار الصناعية العملمجموعة  قسمت
(SAP RWG) ،وهي أنظمة االتصاالت ، سوق االتصاالت عبر األقمار الصناعية إلى أربع فئات

 والوسـائط    ذات النطاق العريض   الخدمات  أنظمة  الفيسات وتجميع األخبار ،     أنظمة الشخصية،
  ليـست   التقـسيمات هذه فإن (SAP RWG)  أشارتوكما . المباشرالبث  أنظمة ، والمتعددة
 . نموذج لتحليل سوق خدمات األقمار الصناعية من كونهاأكثرال تعد ، وحصرية

  

 (S-PCS)  األقمار الصناعيةنظام االتصاالت الشخصية عبر 
  

صناعية         ار ال ر األقم ة عب صية المتنقل صاالت الشخ ا االت ى أنه ام عل شكل ع ة ب ذه الفئ رف ه            تع
 )GMPCS( .    الالئحة الفقرة  تضمنتو ) لهـذه   )ب( ترخيص فئوي    إصدار على   )ج-٦-١١ 

 راإصـد بيم هذه الخدمـة      قامت الهيئة بعد أخذ مرئيات العموم حول ما يتعلق بتنظ           وقد .الخدمة
  . خدمةمقدمرخصة مشغل خدمة ورخصة : نوعين من التراخيص هما

  

 بهـا  مرخص   (GMPCS)تعتبر تراخيص االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية         
اسـتخدام أي تقنيـة عبـر       ب ثانية/تبيلوك٩,٦حتى  لتقديم خدمات الصوت وخدمات المعطيات      

يـتم تزويـد      حيـث  .توصيات االتحاد الدولي لالتـصاالت    تنطبق مع   األقمار الصناعية والتي    
 .لوصول للخدماتا بجهاز يدوي متنقل يمكن من خاللهالمشتركين 

  

ـ    التنبيه أن االتحاد الدولي لالتصاالت       يجدر خدمات  اليشمل  ل (GMPCS)أعطى تعريفاً واسعاً ل
إن االتـصاالت الشخـصية      "  :ي على النحو التـال    للنطاقين الضيق والعريض   المتنقلةوالثابتة  

   محـدودة منطقة يغطي هي نظام اتصاالت شخصية    (GMPCS)المتنقلة عبر األقمار الصناعية     
طريـق   خدماتها عـن     إلىيمكن النفاذ    أقمار صناعية  مجموعة    من خالل   أو عالمية  إقليميةأو  

بـر األقمـار    كانت االتصاالت المتنقلـة ع    وسواء   .  وسهلة التنقل  وحدة طرفية صغيرة الحجم   
ثابتة أو غير ثابتة، ضيقة     ،  غير متزامنة  أو األرض موجودة في مدارات متزامنة مع       الصناعية

أو عريضة النطاق، عالمية أو إقليمية، فإنها قادرة على تقديم خدمات اتصاالت مباشـرة إلـى                
ثنائي (خدمات الصوت     خدمات االتصاالت المتنقلة عبر األقمار الصناعية      وتشمل  .المستخدمين

  .١ "قعريضة النطامتعددة ال وسائطالوكذلك  والبيانات القصيرةرسائل الفاكس وال و)االتجاه
  
 

 
                                                 

١  http://www.itu.int/osg/gmpcs 
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ـ     (VSAT)المحطات الطرفية المتناهية الصغر        األخبـار عـن     ع  و أقمار جم

   األقمار الصناعية طريق
 

لنطـاق  االصوت وقنوات خدمات عبر األقمار الصناعية الثابتة (VSAT) الفيسات  أنظمةتقدم 
إلـى تلـك    لوصول  لهوائي   تركيب   يجب على المشتركين     و  .فائقةالسرعات  ال ذات   العريض
 .الخدمات

  

ي مقدمل الترخيص   متطلبات و (VSAT) بأخذ مرئيات العموم حول أنظمة الفيسات     هيئة  القامت  
 م٢٠٠٣فـي عـام      )أ( من فئة    تراخيص أربعة تصدرأبالتالي   و ،(VSAT) لفيساتا خدمات
كما أن الترخيص الممنوح لمقدمي خـدمات        . شركة االتصاالت السعودية    ترخيص إلى باإلضافة
 إمكانيـة على   يوجد تقييد    الو ،حد أقصى لسرعة نقل المعلومات    يشترط    لم (VSAT)الفيسات  

 . ثابتأو الفيسات بشكل متنقل تقديم خدمات
  

  المتعددةالوسائط  والعريضاألقمار الصناعية ذات النطاق  
 

 سرعات فائقـة   النطاق العريض ب   اتصاالت خدمات   من خدمات األقمار الصناعية تقدم    هذه الفئة   
 النطـاق العـريض   خـدمات   إن   .تكلفةنهايات طرفية صغيرة الحجم و قليلة ال       باستخدام   وذلك

 . الفئة  هذه تندرج تحت  العموميةفي هذه االستشارة    المستهدفة  المتنقلة عبر األقمار الصناعية     
  في تقديم هذه الخدمات    رغبتهايتضمن  شركة إنمارسات     من  واحداً هيئة طلباً استقبلت ال وحالياً  

العـريض بـسرعة      تقدم خدمات النطاق   أن  في حالة الموافقة بالترخيص    يتوقعو  .في المملكة 
لمشتركين لالطرفية  نهايات  ال كما أن     .المملكةمناطق   وتغطي جميع  ثانية/ كيلوبت ٦٤ من   أعلى

  . وسهولةبيسر للتجوال قابلة  طبيعةستكون ذات
  

   عبر األقمار الصناعيةخدمات البث المباشر 
  

  .تم مناقشتها في هذه الوثيقةي، ولذلك لن  االستشارةهذهنطاق  هي خارج البث المباشرخدمة 
  

   المتنقلة عبر األقمار الصناعيةالعريض النطاقخدمات  تقديم
  

 المعطيـات  مقـدمي خـدمات       على الصعوبةلمملكة تجعل من    لجغرافي  والوضع ال المساحة  إن  
 النطاق العريض خدمات  بدون  ف  . وسريع بشكل شامل الخدمات    جميع  توفير المرخص لهم حاليا  

  مـن   االستفادة لن يكون بمقدور بعض المواقع الريفية والوعرة         المتنقلة عبر األقمار الصناعية   



 

٦            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

 تـستفيد مـن      أن قـط ف والتجارية  والحضرية المناطق المدنية سيكون بمقدور   و ،الخدماتتلك  
 تـشملها   أنالتي يمكن   التطبيقات   إن  . خدمات المعطيات   مقدمي التطبيقات الممكنة عن طريق   

مقاهي االنترنت  خدمات الوصول السريع إلى االنترنت وخدمة  على سبيل المثال، هي هذه الفئة
  الـصوت والفيـديو والخـدمات البنكيـة        اتخـدم و  الخاصة اتلشبكل  الفعلي صولوالخدمة  و

  .اإللكترونية وخدمة التعليم اإللكترونيالطبية  اتخدمالاإللكترونية و
 يمكن أن تكون مفيدة في تغطية الفجوة الموجودة في المناطق           ةالصناعي ألقماراخدمات   أنكما  

  .التي ال يمكن الوصول إليها عن طريق الوسائل األرضية
  

  ستشارةاال
  

 النطـاق العـريض   خـدمات   ل يمكن   ي حد أ إلى  وتوضيح التفصيلب مرئياتكمنرجو تقديم    .١
، أعـاله  في القسم    ضحالموتؤدي الدور المطلوب منها     أن  المتنقلة عبر األقمار الصناعية     

  . تأمينها؟ هذه التقنيةال تستطيع التي  أو الخدمات أو التطبيقاتطلباتمتوما هي ال
التي   أو الحلول  مةاألنظ أو الوسائل المتوفرة أو      البدائل التقنية عن  نرجو تقديم معلومات     .٢

 .المتنقلة عبر األقمار الصناعية النطاق العريضلخدمات يمكن أن تكون بديالً أفضل 
  

  تعريفات السوق وقضايا المنافسة
     

خـدمات  هي مكملـة ل    المتنقلة عبر األقمار الصناعية    النطاق العريض خدمات  بأن  هيئة  الترى  
 يمكن أن   الصناعية األقمار عبر    المتنقلة ضالنطاق العري  خدمات   أن بمعنى،  األخرى تصاالتاال

 هذا الجزء من هذه     أن كما  .إليها األرضيةالخدمات   وصولال يمكن     التي تغطي جميع المناطق  
 عبـر األقمـار      المتنقلـة  النطاق العريض بين خدمات   مقارنة الوضع التنافسي     الوثيقة يناقش 

ه فان الهيئة تـدعو كـل الجهـات         وعلي  . ذات الصلة  الصناعية وخدمات االتصاالت المختلفة   
 حول الموضوعات المتعلقة بقضية المنافسة بين هذه الخدمات وأثرهـا           م مرئياته لتقديمالمعنية  

   .على سوق االتصاالت في المملكة
  

  العامةمعطيات الخدمات اتصاالت  
 

 مجديـة تكـون غيـر      ن أ يمكـن  فرقة أو المت  نائيةالمناطق  الفي  خدمات المعطيات     تقديم نإ 
 تنافس  يكون هناك  الأن المحتملومن  لمقدمي خدمات المعطيات المرخص لهم حالياً، اًقتصاديا

 خدمات النطاق العـريض المتنقلـة      مقدميو  المعطيات المرخص لهم حالياً     خدمات  مقدمي  بين  
عالوة على ذلك، فإن األخير يمكـن        ،عبر األقمار الصناعية في تقديم الخدمات في تلك المناطق        

  .نقل للمستخدمتال ميزةم أن يقد



 

٧            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

 
 

  (GMPCS)االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية خدمات  
 

 عبـر األقمـار     االتصاالت الشخصية المتنقلـة    اتومقدمي خدم لمشغلي  المناسب  السوق  يعتبر  
  مـع  همتنافـس إمكانية  يتوقع   االتصاالت الصوتية، ولذلك ال      اتخدمالصناعية هو في األساس     

فـي سـوق خـدمات      المتنقلة عبر األقمار الصناعية      النطاق العريض خدمات  مقدمي  ومشغلي  
 . النطاق العريض  ذاتتصاالتاال

  

  (VSAT)الفيسات  اتخدم 
  

 .بنظام المجموعات المغلقـة    همالمرخص لهم بتقديم خدمات    خدمات الفيسات مقدمي  ل تم السماح 
  بين (Mobility Feature)لمستخدم ل ومدى قابلية االنتقال(Bandwidth)النطاق   اختالفإن

 يمكن اعتباره    الصناعية األقمار عبر    المتنقلة النطاق العريض خدمات   أنظمة    الفيسات و  أنظمة
 عملت ل ثانية، بينما  لكميغابت  مدى ال الفيسات في   خدمة  عمل  ت  فمثال  .اختالف ذو معنى أساسي   

كما  في مدى الكيلوبت لكل ثانية؛       ةالصناعي األقمار عبر ةالمتنقلأنظمة خدمات النطاق العريض     
 النطـاق العـريض   خـدمات   أما  ،   لتثبيتها اتلتجهيزا بعضتعتبر خدمة الفيسات ثابتة وتتطلب      

كل ومع هذه االختالفات الرئيسية، فإن        . في دقائق  تثبيتهايمكن    الصناعية األقمارالمتنقلة عبر   
يمكـن  ، ولذلك   ىاألخرمختلفة عن   قد تكون    بخدماته شريحة معينة من العمالء       هدفمنهما يست 

 . ولكن لشرائح مستهلكين مختلفةسوق االتصاالتب نفس النشاط  ضمنلونيعم أنهم اعتبار
  

 خدمة الهاتف الجوال 
 

معطيات ال  خدماتةتضمنموال )3G (الجيل الثالثوالجيل الثاني   بتقنيةالهاتف الجوالخدمات إن 
 فـي نفـس     ة الصناعي قماراألعبر    المتنقلة ضالنطاق العري خدمات   نافست، يمكن أن    سريعةال

خـدمات النطـاق العـريض        نظام  أن اعتبارلكن يبقى   و .الحضريةالسوق المعني في المناطق     
المملكة بما فيهـا المنـاطق       مناطقتغطية كافة   له القدرة على     المتنقلة عبر األقمار الصناعية   

 .النائية والبعيدة
  

  ةالدوليالمعطيات خدمات  
 

ـ األتتم مـن خـالل    ةالصناعيقمار  األالمتنقلة عبر    لنطاق العريض ا خدمة   نإ        ة الـصناعي راقم
 التنافس مع الخدمات الدولية     مما يجعل  المحطة األرضية     يضم البلد الذي  في   األرضيجزء  الو  

لمزيد من التفاصيل   ( .وبناء على ذلك يمكن وضعهم في أسواق مناسبة مختلفة        األرضية صعب،   
  .)"خدمات ترشيح االنترنت والمسائل االمنية"  الشبكة انظرحول آلية عمل 



 

٨            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

  
  

  االستشارة
  

 منافـسة   األقمـار الـصناعية   تنقلة عبـر    م ال النطاق العريض خدمات  كون  تهل يمكن أن     .٣
التي يجب أن    االعتبارات؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي         واحد في سوق  لخدمات المعطيات 

 ي، وما ه   األقمار الصناعية  ر عب المتنقلةالعريض  النطاق  تتم عند الترخيص لمقدم خدمات      
   ذلك؟حيالااللتزامات التنظيمية التي يجب أن تفرض 

  منافـسة  المتنقلة عبـر األقمـار الـصناعية       النطاق العريض خدمات   كونتهل يمكن أن     .٤
إذا كان الجواب نعم، فمـا       ؟ خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية      ل

المتنقلـة  النطاق العريض    التي يجب أن تتم عند الترخيص لمقدم خدمات          اراتاالعتبهي  
 عبر األقمار الصناعية، وما هي االلتزامات التنظيمية التي يجب أن تفرض حيال ذلك؟

 منافـسة   المتنقلة عبـر األقمـار الـصناعية       النطاق العريض هل يمكن أن تكون خدمات       .٥
 التـي يجـب أن تـتم عنـد          االعتبارات ا هي ؟ إذا كان الجواب نعم، فم     خدمات الفيسات ل

المتنقلة عبر األقمـار الـصناعية، ومـا هـي          النطاق العريض   الترخيص لمقدم خدمات    
 االلتزامات التنظيمية التي يجب أن تفرض حيال ذلك؟

 منافـسة   المتنقلة عبـر األقمـار الـصناعية       النطاق العريض خدمات   هل يمكن أن تكون    .٦
  إذا كان الجواب نعـم،        ؟ )3G(الجيل الثالث والجيل الثاني    خدمات الهاتف الجوال بتقنية   ل

النطـاق العـريض     التي يجب أن تتم عند الترخيص لمقدم خـدمات           االعتبارات فما هي 
المتنقلة عبر األقمار الصناعية، وما هي االلتزامات التنظيمية التي يجب أن تفرض حيال             

 ذلك؟

 منافـسة   ة عبـر األقمـار الـصناعية      المتنقل النطاق العريض هل يمكن أن تكون خدمات       .٧
التي يجب أن    االعتباراتالمعطيات الدولية األخرى؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي          خدمات  ل

المتنقلة عبر األقمار الصناعية، وما هي       النطاق العريض تتم عند الترخيص لمقدم خدمات      
 االلتزامات التنظيمية التي يجب أن تفرض حيال ذلك؟

  

  خدمات التجوال
  

 فان خدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمـار الـصناعية تـشمل ميـزة               فوركما هو مع  
جـوال  الهـاتف  ال عن طريق مقدم خدمة GPRS-enabled SIMحيث تصدر بطاقة  ،التجوال

 في  عن طريق استخدام النهاية الطرفية لمستخدم شبكة النطاق العريض المتنقلة،         يتم تشغيلها   و



 

٩            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

خدم بدفع فواتير استخدام خدمات شبكة النطاق العريض المتنقلـة عـن            يقوم المست هذه الحالة   
  .طريق مقدم خدمة الهاتف الجوال

    
أنه يجب أن يسمح لمقدم خدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الـصناعية             هيئة  الترى  
 . المرخص لهم اتفاقيات التجوال مع مقدمي خدمات الهاتف الجوالبإجراء

  

 والتي تصدر من قبل مقدمي خدمـة النطـاق          SIM، فإن مستخدمي بطاقات     ومن ناحية أخرى  
العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية األجانب أو مقدمي خدمة الهاتف الجوال األجانب يجب             
منعهم من االتصال بخدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية داخل المملكة إال إذا           

 يملك اتفاقيات التجوال مع مقدم خدمات النطـاق          مرخص له و   SIMت  كان ُمصدر هذه البطاقا   
يمكـن لمقـدم الخدمـة      ال  ، فإنه   ولذا  .العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية داخل المملكة      

 أن يكون منافس مباشر مع مقدم خدمـة مـرخص لـه              في المملكة  األجنبي غير المرخص له   
 .محلياً

  

  االستشارة
 

وهـل   تعلق بخدمة التجوال؟    ي التي يجب فرضها فيما    ة المناسب تماااللتزاما هو مستوى     .٨
 في الترخيص أو هل يمكن أن يسمح لمقدم خدمات          ة محدد تهذه االلتزاما كون  تيمكن أن   

ما  النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية باختيار شركائهم في خدمات التجوال؟          
يئة بشأن اتفاقيات التجوال بـين مقـدمي        هي الشروط واآللية التي يجب أن تفرضها اله       

خدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية ومقدمي خدمات الهاتف الجـوال            
 المرخص لهم؟ 

 SIMبشأن المتطلبات التنظيمية والفنية المالئمة بشأن منع بطاقات         مرئياتكم  نرجو إبداء    .٩
 خدمات النطاق العريض    رفيات  ط أن تستخدم في      قبل الهيئة  منرخص لمقدميها   مالغير  

 .المتنقلة عبر األقمار الصناعية داخل المملكة
  

  خدمات ترشيح االنترنت والمسائل األمنية
  

يحتوي الجزء األرضي من نظام خدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية علـى              
. االت األرضية األخرى  المحطة األرضية لألقمار الصناعية والشبكة التي تربطها بشبكات االتص        

 عـائق   يكون هنالك  قد ال وفي حالة تحديد المحطة األرضية لألقمار الصناعية داخل المملكة، ف         
لترشيح االنترنت، حيث يمكن توجيه أي دائرة تتصل بالمحطة األرضية عبر األقمار الـصناعية              

  .  لهم في المملكةرخصإلى الشبكات الدولية من خالل مقدمي خدمة م



 

١٠            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

  

أنه يجب تمريـر    هيئة  الحية أخرى، إذا كان موقع الجزء األرضي خارج المملكة، ترى           ومن نا 
 لهم، حيث   خصحركة اإلنترنت الخاصة بالمملكة من خالل الشبكة األرضية لمقدمي الخدمة المر          

 . داخل حدود المملكة القيام بعمليات الترشيحلهمخص خدمة المرالمقدمي ل يمكن

  
 األمنية في المملكة يمكن أن يطلب من مقدم خـدمات النطـاق             ة و للمتطلبات النظامي استجابة  

الـصادرة  لمكالمـات   ل الت آنيـة  العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية أن يقوم بتوفير سج        
ـ اللمكالمات عندما يطلب ذلك مـن       لتتبع  العتراض و االللمعاينة وتوفير وظيفة    والواردة   ات جه

 .المعنية في المملكة
  

  االستشارة
  

 حول التنظيمات التـي     المالئمة المتطلبات التنظيمية والفنية      بشأن اتكمرئيجاء إبداء م  الر .١٠
 .تمت مناقشتها أعاله

  

  تغطية الخدمة
  

من المفترض أن تقدم خدمات النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية خدمة معطيـات              
م خدمات النطاق العريض     مقد  على يجبعلى ذلك    وبناًء  .بشكل كبير للخدمات األرضية   مكملة  

فوراً عند اكتشاف في أي وقت عدم تغطيـة         هيئة  ال بإبالغ    القيام المتنقلة عبر األقمار الصناعية   
  . الخاص بهم ألي جزء من المملكةةر الصناعياقماأل

  

  نظام التعرفة
  

بناء على ما جاء في الفصل السابع من الالئحة، فإنه يجب على مقدمي الخدمـة المـسيطرين                 
ألسـعار والتعرفـة لجميـع    ا بـشأن هيئة المي الخدمة الشاملة الحصول على موافقة من     ومقد

إضافة إلى ذلك فان الفـصل      . لمستخدمين ومقدمي الخدمة اآلخرين    التي  يتم تقديمها ل     خدماتهم
السابع من الالئحة التنفيذية من نظام االتصاالت يبين أن النظام ال يتطلب من مقدمي الخدمـة                

الحصول " مقدمي الخدمة الشاملة  "أو  " مقدمي خدمة مسيطرين  " تعريفهم على أنهم     الذين لم يتم  
تنظيم ب  تقضي   قراراتهيئة  الالتعرفة الخاصة بهم ما لم تصدر        الهيئة فيما يتعلق ب    موافقةعلى  

قد تم تعريفهمـا فـي      " مقدم الخدمة المسيطر  "و  " مقدم الخدمة الشاملة  "إن مصطلح     .تعرفتهم
مراقبة وتقييم األداء التنافسي في مجـال          كما تعتزم الهيئة   .ذية لنظام االتصاالت  الالئحة التنفي 

واألسواق األخرى بدقة لتحديـد نـوع        عبر األقمار الصناعية     ةخدمات النطاق العريض المتنقل   



 

١١            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

لهيئـة  لويجـوز   .  التنظيم المطلوب للتعرفة، إن وجدت، من أجل حماية مصالح المستخدمين         
 عبر ةالنطاق العريض المتنقليد أسعار الخدمات التي يقدمها مقدمي خدمة ممارسة سلطتها لتحد

   .األقمار الصناعية
  

وذلك باعتبار   ، لتنظيم التعرفة  إطاروللحد من وجود تصرف تنافسي مخالف يمكن أن يتم وضع           
 بـين   لمنع انخفاض األسعار اقل من سعر التكلفة ومنع تبادل اإلعانـة الماليـة              يمكن حدأقل  
 في الحالة التي يكون فيها مقدم خدمات النطـاق العـريض المتنقلـة عبـر األقمـار                  اتالخدم

 . الصناعية هو أيضاً مقدم لخدمات أخرى في المملكة
  

الدخل  للمشتركين في شريحة ذوي      مناسبةمن جهة أخرى، فإن التعرفة المرتفعة تجعل الخدمة         
 خدمـة  تـوفير ال   دف األساسـي مـن      وهذا في نهاية األمر يلغي اله       فقط  المجتمع في المرتفع
 .الشاملة

  

فيما يتعلق بتعرفة خدمة التجوال، يمكن أن يتم السماح لمقـدمي خـدمات النطـاق العـريض                 
المتنقلة عبر األقمار الصناعية بالتفاوض حول تعرفة خدمة التجوال الخاصة بهم مع أي مـن               

 .مقدمي خدمة الهاتف الجوال في المملكة
  

  االستشارة
 

ديم معلومات مفصلة حول ما إذا كان ينبغي للهيئة أن تنظم التعرفـة وسـقف               الرجاء تق  .١١
 .والطريقة التي يتم بها هذا التنظيم، التعرفة

 المناسبة والمستوى المعقول لهـا،       وسقف التعرفة   تنظيم التعرفة  بشأننرجو إبداء رأيكم     .١٢
 .أمكن أمثلة دولية ما كما نرجو تدعيم رأيكم بإحصائيات و

  

  الترخيص
  

يمكنها أن تـصدر تـرخيص فـردي،        هيئة  المن الالئحة التنفيذية أن     ) د-٢-١١(فيد المادة   ت
مقارنة بالترخيص الفئوي، وذلك لمقدمي الخدمة الذين يرغبون في تقـديم خـدمات معطيـات               

  . دولية متنقلة داخلية أو
لصناعية قد أصدرت من قبل نوعين من تراخيص خدمات األقمار ا         هيئة  الوكما أشير أعاله، فإن     

 االتصاالت الشخصية المتنقلـة عبـر        خدمات  وترخيص VSATوهي ترخيص خدمة الفيسات     
ومع ذلك فإن طبيعة خدمات النطاق العريض المتنقلـة عبـر            . (GMPCS)األقمار الصناعية   

األقمار الصناعية وااللتزامات التنظيمية لمقدمي الخدمة الخاصة بها يمكن أن تكـون مختلفـة              



 

١٢            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

وبناء عليـه فإنـه يمكـن        . ة تلك الشروط الموضحة في الترخيصين السابقين      تماماً عن طبيع  
هـو تـرخيص خـدمات      و ،الصناعية األقمار    خدمات تصور صيغة النوع الثالث من تراخيص     

 . بأن يكون ترخيصا فرديا يتم تطويره،النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الصناعية

  
  

  االستشارة
 

مـا   ،عة خدمة النطاق العريض المتنقلة عبر األقمار الـصناعية        إذا أخذنا في االعتبار طبي     .١٣
وكم عدد التراخيص   .؟هي االلتزامات التنظيمية التي يمكن فرضها على الرخصة المقترحة        

التي يمكن أن تمنحها الهيئة لتقديم الخدمة داخل المملكة؟ إذا كانت اإلجابة بـأكثر مـن                
 يجب توفرها   والتجارية التي تطلبات الفنية    هي الشروط والم   ما.  ؟واحد كم عددهم ولماذا   

في المرخص لهم بتقديم أو تشغيل خدمات النطـاق العـريض المتنقلـة عبـر األقمـار                 
 .الصناعية؟

 يمكـن أن     الـذي  وتقديم الخدمة تجارياً   المقابل المالي إلصدار وتجديد الترخيص       ما هو  .١٤
 مع   عبر األقمار الصناعية   ة  لمقدم ومشغل  خدمات النطاق العريض المتنقل        يكون مناسباً 

 .؟تدعيم مرئياتكم بدراسات وأمثلة دول أخرى

ـ             .١٥  ةالرجاء إبداء المرئيات حول مدة الترخيص المناسبة لخدمات النطاق العـريض المتنقل
 .عبر األقمار الصناعية؟

  

  نوع المعدات المعتمدة للمستخدم النهائي
  

المعتمـدة  الحالية   الموافقة إلجراءاتاً   أجهزة المستخدم الطرفية وفق    يةيجب أن يتم اعتماد نوع    
لألجهزة والمعدات فيما يتعلق باستيراد معدات االتصاالت السلكية والالسلكية إلى المملكة كمـا             

عتمـاد  ال الدائمةتنظيمات   وال إلجراءاتويجري حاليا دراسة وإعداد ا    ،   ٢هيئةالنشر في موقع    
أيضا أجهزة ومعدات مـشغلي الخـدمات       نوع  وتسجيل معدات االتصاالت وتقنية المعلومات و       

طلب مرئيات العموم حولها لتطـوير عمليـات         إعالن   جرى حيث   ، ٣ المرخص لهم في المملكة   
  .اعتماد نوعية أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات 

  

  االستشارة
 

                                                 
  "األجهزة والمعدات/ نظام االتصاالت وتقنية المعلومات/نظمة عامةأ"عنوان ال تحت sa.gov.citc.wwwمراجعة الموقع  ٢
  
  "مرئيات العموم "-" أخبار " تحت العنوان ١٤٢٥/٩ رقم sa.gov.citc.www .N.Pمراجعة الموقع   ٣



 

١٣            تقدیم خدمات النطاق العریض المتنقلة عبر األقمار الصناعيةللترخيص عن متطلبات اوثيقة طلب مرئيات العموم 

 ونوعيـة    والترخيص لها   مواصفات أجهزة المستخدمين الطرفية    حولنرجو إبداء رأيكم     .١٦
 .ات المعتمدة واألمور المتعلقة بهاالمعد

  

  مواضيع أخرى
  .أخرى لها عالقة  بالموضوعمسائل  بشأن أي منرحب باألطراف المشاركة للتعبير عن رأيه

   
  االستشارة

 

 لـدعم   واضـح نرجو إبداء األسباب أو اإلحصائيات أو المقارنة بالدول األخـرى بـشكل              .١٧
  . ترغب في مناقشتها ضمن هذه االستشارةوالتيبهذا الموضوع القضايا األخرى المتعلقة 

 

  اإلجابات
  

 في  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    هذه إلى    العموم طلب مرئيات يجب أن تقدم إجابات وثيقة      
) م٢/٧/٢٠٠٥(هـ، الموافق   ٢٥/٥/١٤٢٦ بالتوقيت المحلي في تاريخ      ٢:٣٠أو قبل الساعة    

  :إلى أحد العناوين التالية
 mbss_response@citc.gov.sa :إلىوني يرسل البريد االلكتر -١

 :  إلىالبريدتسلم مناولة أو تسلم بواسطة  -٢

  مكتب المحافظ
  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

  طريق الملك فهد 
   ١١٥٨٨الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 
 
  
  


