
 

  )٢٠( من  ) ١( صفحة     .في المملكة العربية السعوديةنظام السلكي للخدمات العامة الترخيص لتقديم خدمات / وثيقة مرئيات العموم 
 

  
  المملكة العربية السعودية

  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
  
  
  
  
  
  
  

  وثيقة طلب مرئيات العموم
  حول

  نظام الالسلكي للخدمات العامةالترخيص لتقديم خدمات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م٦/٤/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٧/٢/١٤٢٦ صادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ
  

  



 

  )٢٠( من  ) ٢( صفحة     .في المملكة العربية السعوديةنظام السلكي للخدمات العامة الترخيص لتقديم خدمات / وثيقة مرئيات العموم 
 

  ٣...................................................................مقدمة  .١
  ٤.............................................................شكل الردود  .٢
  ٥..............................................الترخيص واإلطار التنظيمي  .٣
  ٥...............عدد تراخيص تقديم خدمات نظام الالسلكي للخدمات العامة  .٤
  ٧.......................تقنية شبكة خدمات نظام الالسلكي للخدمات العامة  .٥
  ٧......................................نطاق الخدمات التي سيتم ترخيصها  .٦
  ٨...............................المرافق الوطنية والدولية ونظام اإلشارات  .٧
  ٩......................................................ربط االتصال البيني  .٨
  ١٠...................................المشاركة في البنية التحتية والمواقع  .٩
  ١١...............................................التزامات تأسيس الشبكة  .١٠
  ١٢...............................................وال الوطني والدوليالتج  .١١
  ١٣..........................................................تنظيم التعرفة  .١٢
  ١٤.................................................التزامات جودة الخدمة  .١٣
  ١٤........................................................الطيف الترددي  .١٤
  ١٥...........................ترقيم خدمات نظام الالسلكي للخدمات العامة  .١٥
  ١٦..............................................أجهزة ومعدات االتصاالت  .١٦
  ١٦........................................المقابل المالي للترخيص وغيره  .١٧
  ١٧................................................عملية إصدار الترخيص  .١٨
  ١٨..............................................يصالجدول الزمني للترخ  .١٩
  ١٩............................................مواضيع الترخيص األخرى  .٢٠
  ٢٠.................................................................الردود  .٢١



 

  )٢٠( من  ) ٣( صفحة     .في المملكة العربية السعوديةنظام السلكي للخدمات العامة الترخيص لتقديم خدمات / وثيقة مرئيات العموم 
 

  في المملكة العربية السعوديةامة السلكي للخدمات العالنظام الترخيص لتقديم خدمات 
  مرئيات العموم  طلبوثيقة

 مقدمة .١

وفقاً لنظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومـات، فـإن             
هي الجهة المخولة بتنظيم قطاع االتصاالت في       ) "الهيئة"(هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات     

 الذي تم إقراره في   ") النظام("كما أن نظام االتصاالت      ").المملكة("المملكة العربية السعودية    
 وأصبح ساري   م٢٠٠١ شهر يونيو من عام       الموافق هـ١٤٢٢شهر ربيع األول من عام      

حـدد  ،  م٢٠٠١ ديسمبر مـن عـام       الموافقهـ  ١٤٢٢ من عام    شوالشهر  المفعول في   
، وقد حدد النظام عدداً     تصاالت  تطوير قطاع اال   بتنظيم و   القانونية الخاصة   والقواعد األسس

إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها فـي جميـع           من األهداف منها    
مجاالت االتصاالت، وتحقيق الوضوح والشفافية في اإلجراءات باإلضافة إلى تحقيق مبادئ           

ساري المفعول فـي    ، الذي أصبح    ")التنظيم("هيئة  التنظيم   كما أن  .المساواة وعدم التمييز  
هيئـة  الإنـشاء   وتم بموجبه   ،  م٢٠٠١ يونيو   الموافقهـ  ١٤٢٢شهر ربيع األول من عام      

 ةكذلك فإن الالئح  . ومصادر تمويلها واختصاصها  حدد المهام التي أنشأت من أجلها الهيئة        و
هـ ١٤٢٣شهر جمادى األول من عام       قد صدرت في     )"ةالالئح"(التنفيذية لنظام االتصاالت    

والتي أنـيط     وأصبحت سارية المفعول فور صدورها     م٢٠٠٢يوليو من عام    شهر   فقالموا
  .هيئة في المملكةالتنظم قطاع االتصاالت عن طريق بها 

بـدون   تقوم شركة االتصاالت السعودية في الوقت الراهن بتقديم خدمات الهـاتف الثابـت            
ة االتصاالت الـسعودية    بالرغم من أن تقديم خدمة االنترنت، باستخدام شبكة شرك        . منافسة

وكجزء من عملية تحرير     .عدد كبير من مقدمي خدمات االنترنت المرخص لهم       يتم من قبل    
تم مؤخراً منح الترخيص الثنين من مقـدمي خـدمات          قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات،     

تـراخيص لتقـديم    وأربعة   لتقديم خدمات الهاتف الجوال      اً واحد اًالمعطيات الجدد وترخيص  
  .باإلضافة إلى عدد من التراخيص المختلفة األخرى VSAT مة الفيساتخد
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هيئة تعمل حالياً علـى فـتح       الوكجزء من البرنامج الخاص بتحرير سوق االتصاالت، فإن         
  .في المملكةنظام الالسلكي للخدمات العامة سوق تقديم خدمات 

موجه إلى العموم رقـم     هيئة وثيقة طلب مرئيات العموم وذلك عبر اإلعالن ال        اللقد أصدرت   
 اإلجـراءات   منم كخطوة أولى    ٦/٤/٢٠٠٥هـ الموافق   ٢٧/٢/١٤٢٦ بتاريخ   ١/١٤٢٦

  .الخاصة بالترخيص لهذا النوع من الخدمات
قامت الهيئة وفقاً للصالحيات المخولة لها في النظام بالدعوة للمشاركة في عمليـة طلـب               

سيتم إصدارها وذلـك مـن قبـل        مرئيات العموم حول إجراءات التراخيص المقترحة التي        
قطاعات الصناعة ، والجهات الحكوميةو  مقدمي الخدمة المرخص لهم،األطراف المعنية مثل

 وأي أطـراف أخـرى       باإلضافة إلى األفـراد    والتجارة والتعليم وموردي معدات االتصاالت    
  . نظام الالسلكي للخدمات العامةمهتمة بالحصول على ترخيص تقديم خدمات 

 ودشكل الرد .٢

 هـذه  في مناقشتها تتم التي المواضيع كافة حول مرئياتهم إبداء إلى العموم الهيئة تدعو

 الهيئـة  وتطلب .نظام الالسلكي للخدمات العامةترخيص خدمات  والمتعلقة بعملية الوثيقة

  .الوثيقة في المبينة المرقمة على األسئلة واألجوبة المرئيات على الحصول خاص بشكل
 دعم إلى اإلمكان، باإلضافة بقدر مفصل بشكل المرئيات تقديم يتم أن في ةالهيئ ترغب كما

بهـذا   عالقـة  ذات أخرى دول في خبرات أو معلومات أو تحليالت أو بيانات بأي مرئياتال
  .الموضوع
 األسئلة أو السؤال رقم توضيح مرئياته، تقديم عند المشاركة في يرغب ممن الهيئة وتطلب

 على مرئياتهم إبداء من يتمكنوا لم ولو حتى الوثيقة، هذه في لمضمنةوا العالقة بالرد ذات

  .ألسئلةا كافة
نظام عملية ترخيص تقديم خدمات  في المشاركة في الراغبين خاصة الهيئة بصورة وتشجع

لكافة األسئلة  ومفصلة مفيدة إجابات لتقديم الالزم الجهد بذل علىالالسلكي للخدمات العامة 
 إذا قـدرت الهيئـة   الحـسبان  في اإلجابات هذه ستؤخذ حيث الوثيقة، هذه في المطروحة

 .الترخيص النهائية لعملية الصياغة مرحلة في الحقًامناسبة ذلك 
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 أسـلوب  بتطـوير  قيامهـا  عند وذلك الواردة األجوبة كافة واهتمام بعناية الهيئة ستدرس
 ينبغي التوضيح ومع ذلك .في المملكةنظام الالسلكي للخدمات العامة تقديم خدمات  ترخيص

 الـردود  كافة ستؤول ملكية كما للهيئة، ملزمة تكون لن عليها ردود وأي الوثيقة هذهأن 

 .الهيئة إلى الواردة

 في بما به االتصال تفاصيل تحديد أخرى ردود أي أو مرئيات بأي يتقدم ممن الهيئة وترغب

 العنوان إلى باإلضافة )اتحاد في اًعضو المرسل كان إذا العالقة ذوو واآلخرون( االسم ذلك

 .أرقام الهاتف أو ورقم الكامل

 الترخيص واإلطار التنظيمي .٣
بصورة تتوافق مع   نظام الالسلكي للخدمات العامة     ستقوم الهيئة بالترخيص لمقدمي خدمات      

  . هيئةالأهدافها وصالحياتها بموجب كل من نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم 
 القيام بإصدار تراخيص     في لهيئةا  على حق   الثامنة عشرة من نظام االتصاالت     المادةتنص  

وذلـك وفـق نظـام      نظام الالسلكي للخدمات العامة     االتصاالت لتقديم خدمات مثل خدمات      
  .االتصاالت والئحته التنفيذية

، دراسـة  نظام الالسلكي للخدمات العامة   على الجهات المعنية، خاصة مقدمي خدمات        يتعين
لوصف اإلطار التنظيمي العام الذي سـيتم       ام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم الهيئة       نظ

، وفي اإلمكان الوصول إلى تلك األنظمة على موقع الهيئة علـى شـبكة االنترنـت                تطبيقه
)www.citc.gov.sa(.  

 لخدمات العامةنظام الالسلكي لعدد تراخيص تقديم خدمات  .٤

 المنافسة في مختلف مجاالت تقـديم خـدمات   تشجيع هو للهيئة األساسية األهداف أحد إن
 نظام الالسلكي للخـدمات العامـة   خدمات أحدث وتوفير تأسيس االتصاالت ومن ذلك مجال

 الـسوق  دراسات بمراجعة الهيئة تقوم الهدف، هذا ولتحقيق. وبأسعار مناسبة في المملكة
 بيئـة  في نظام الالسلكي للخدمات العامة تراخيص إصدار مجال في األخرى ولوتجارب الد
نظام الالسلكي للخـدمات   خدمات مقدمي من أكثر أو الترخيص لواحد بقصد وذلك تنافسية،
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نظـام  بتقديم خدمات   يتوقع أن تبدأ    والتي  شركة االتصاالت السعودية    باإلضافة إلى   (العامة  
  .)iDENملكة باستخدام نظام في الم لنقل العامالالسلكي ل

 ،نظام الالسلكي للخدمات العامـة  لخدمات جدد لمقدمين تراخيص بإصدارها الهيئة وتنوي
 يعمل أن وضمان متساوية، ومعاملة الجميع على أسس عمل تنافسية بيئة علىالمحافظة 

الخدمة المتنافسين بما فـيهم   مقدمي موحدة لجميع ترخيص وأحكام شروط بموجب الجميع
  .شركة االتصاالت السعودية

 حـول  المعنيـة  األطراف من المساندة والتحليالت والبيانات المرئيات استالم الهيئة وتود

نظام الالسلكي للخـدمات   لخدمات واحد مقدم من ألكثر تراخيص وسلبيات إصدار إيجابيات
 :التالية تاالستفسارا التي تتناول المرئيات استالم تقّدر الهيئة فإن وبالتالي. العامة

  :استشارة
نظام  خدمات بالترخيص لمقدم خدمة واحد أو أكثر لتقديم هل يجب أن تقوم الهيئة  :١س

  ولماذا؟؟م عددهمفك ،إذا كانت اإلجابة بأكثر من واحد ؟الالسلكي للخدمات العامة

نظـام الالسـلكي    في حالة الترخيص ألكثر من مقدم خدمة جديد لتقديم خـدمات              :٢س
، هل يجب إصدار هذه التراخيص في وقت واحد لبدء الخدمة فـي             مةللخدمات العا 

م، أم يتم إصدارها بأوقـات مختلفـة؟ وفـي حالـة            ٢٠٠٥الربع األخير من عام     
إتباعـه بـين     ينبغـي    إصدارها في أوقات مختلفة، ما هو الجدول الزمني الـذي         

ت العامة  نظام الالسلكي للخدما  الترخيص الثاني والتراخيص الالحقة لتقديم خدمات       
  .ولماذا؟ يرجى تقديم البيانات المساندة

نظـام الالسـلكي    في حالة الترخيص ألكثر من مقدم خدمة جديد لتقديم خـدمات              :٣س
بنـاء  ، هل ستكون شروط الترخيص، والتي تشمل أي التزامـات ل          للخدمات العامة 

، هي نفسها لجميع المشغلين؟ وفي حالة اقتراح شروط مختلفة للمـشغل            الشبكات
لحالي المرخص له الذي يتعامل مع التزامات الخدمة أو األمور األخرى، يرجـى             ا

  بالبيانات؟إبداء األسباب المدعمة 
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 نظام الالسلكي للخدمات العامةتقنية شبكة خدمات  .٥
 ةلالسلكيلالتصاالت ا  والرقميةالتماثلية   نظمةاألعلى ضوء الوضع الراهن الذي تسيطر فيه        

المرخص لهم الجدد بـااللتزام  هيئة تدرس إمكانية إلزام القة، فإن   في المنط  للخدمات العامة 
  .السلكي للخدمات العامةالنظام لمقاييس بالعمل وفقاً 
  استشارة

من  نظام قياسي محدد     اشتراط يرجى تقديم المرئيات والتعليقات حول مدى مالئمة        :٤س
يرجى . ترخيص في عملية ال   الحاليةنظام الالسلكي للخدمات العامة     مقاييس خدمة   
  .توثيق المناسبتدعيم إجابتكم بال

 نطاق الخدمات التي سيتم ترخيصها .٦

 يتوقع أن تكون شركة االتصاالت الـسعودية قـد          م٢٠٠٥من عام   الثاني  مع نهاية الربع    
 بعض خـدمات    بما في ذلك  تجارياً  نظام الالسلكي للخدمات العامة     خدمات  تقديم  تمكنت من   

  .القيمة المضافة
نظـام الالسـلكي للخـدمات      التخطيط ألسلوب ثنائي المراحل لترخيص خدمات       يجري اآلن   

  .العامة
على أنهـا الخـدمات     نظام الالسلكي للخدمات العامة     تم في المرحلة األولى تعريف خدمات       

سـيارات  (التي سيتم توفيرها لمجموعات مختارة من المستخدمين مثل خدمات النقل العام            
هيئـة أن هـذه     الوتـرى   .  الخدمة المدنية مثل المرافق الخ     ، وشركات ")ليموزينال"األجرة  

 ونظـام الرسـائل     مرئـي المرحلة يجب أن تشمل الخدمات مثل خدمة االتصال الصوتي وال         
  .القصيرة والفيديو وخدمات تحديد المواقع الجغرافية

أما في المرحلة الثانية فسيتم فتح هذه الخدمة أمام الجمهور والمؤسسات التجارية ولـيس              
إن إدخال خدمات أخرى خالل المرحلـة الثانيـة إلـى           . ومحددةفقط أمام مجموعات معينة     

ـ           اإللكترونيـة وخـدمات     اتجانب الخدمات المقدمة في المرحلة األولى سيـشمل التطبيق
  .المعطيات األخرى
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  استشارة
، يرجى التعليق على نـوع      نظام الالسلكي للخدمات العامة   بالنسبة لتقنيات خدمات      :٥س

 والتغطيـة   الخدمة الجديد تقديمها  ) مقدمي(لخدمات التي يجب على مقدم      ااق  ونط
 أو عـدم     بهـا  مع توضيح أي خدمات معينة يتوجب السماح      . الجغرافية المطلوبة 

الجدد، مع ذكر األسباب نظام الالسلكي للخدمات العامة    لمقدمي خدمات     بها السماح
  المؤيدة لذلك؟

قيام المرخص لهم الجدد بتقديم تلك      مدى مالئمة   يرجى تقديم وجهات نظركم حول        :٦س
جودة كذلك حول معايير    ، و  حالياً القطاعات غير المخدومة   وأالمناطق  الخدمات في   

  .الخدمة، واألسعار، وتوقيت إدخال مثل هذه الخدمات
نظام الالسـلكي للخـدمات     يرجى تقديم وجهات نظركم حول مالئمة تقديم خدمات           :٧س

  كما ورد أعاله، وكـذلك حـول       مرحلتين الجدد على    خص لهم لمرابواسطة  العامة  
  . بين المرحلة األولى والمرحلة الثانيةلمقترحالفاصل الزمني ا

 الدولية ونظام اإلشاراتوالمرافق الوطنية  .٧

يتم  ولكنه لن    –نظام الالسلكي للخدمات العامة     تقديم خدمة   ) شركات(سوف ُيسمح لشركة    
ـ      إقامة  ب –من دخولها السوق     خالل المرحلة األولى     إلزامها ربط شبكات داخـل المملكـة ل

، ومواقع البث وشبكة مواقع الهـاتف فـي أرجـاء           مقاسمهم ومواقع األبراج الخاصة بهم    
ـ      إما باستخدام    المملكة مـايكروويف أو   الأو   األخـرى    بالتااأللياف البصرية أو خطوط الك
 ة وفي حالة تـوفر اإلمكانيـة      حاجهيئة عند ال  الستقوم  (  األخرى الالسلكياإلرسال  وسائل  

وحيثما اتضحت جدوى ذلك بإصدار تراخيص االتصال الالسلكي التي تسمح بإنشاء وتشغيل            
  ).مرافق شبكات محلية

 بإنشاء يقوموا أن بين االختيار الجددنظام الالسلكي للخدمات العامة  خدمات لمقدمي ويجوز

 الخدمة مقدميأياً من  مع االتفاقب يقوموا أن أو بهم، المدى خاصة بعيدة اتصاالت شبكة

 من الهيئة تطلب وسوف .الشبكة تلك من حاجتهم كل أو بعض استئجار على المرخص لهم

البيني وفقاً لإلرشـادات   والربط الوصول خدمات جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم توفير
  .الجددنظام الالسلكي للخدمات العامة  الخاصة بمقدمي خدمات
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 حركـة  لتـسيير  إشارات أنظمة بتشغيل مقدمي الخدمة المرخص لهم لجميع سيسمح كما

 بتقـديم  لهـم  المـرخص  أنظمة اإلشارة مناستئجار  في  الخيارولهم .الوطنية االتصاالت

  .الخدمة
خدمـة  المقـدمي   السماح ل هيئة ال تنوي    الأما في المرحلة الحالية من تحرير السوق، فإن         

ومع ذلـك فـإن     .  دولية  عبور ، إلنشاء بوابة  العامةنظام الالسلكي للخدمات    جدد لخدمات   ال
فـي إجـراء    نظام الالسلكي للخـدمات العامـة       الهيئة ترغب في تمكين مستخدمي خدمات       

وعليه سـيطلب مـن     . نظام الالسلكي للخدمات العامة   االتصاالت الدولية من خالل محطات      
ة عـن طريـق ربـط       تقديم الخدمات الدولي  نظام الالسلكي للخدمات العامة     مقدمي خدمات   

  .المرخصيناالتصال مع مقدمي الخدمة 
  :استشارة

 خدمات لمقدمي بها السماح ينبغي التي الزمنية الفترة حول المرئيات إبداء الرجاء  :٨س

 .الوطنية شبكتهم الجدد لتأسيسنظام الالسلكي للخدمات العامة 

 مرافـق  فيرلتـو  شـروط  أو التزامات أو حقوق أي حول المرئيات إبداء الرجاء  :٩س

نظـام   لخـدمات  فعالة شبكات لتطوير ضرورية تعتبر ، والتي الوطنية االتصاالت
 .المملكة  فيالالسلكي للخدمات العامة

 تأسيس الشبكة خالل السنوات الثالث      إستراتيجيةيرجى تقديم وجهات نظركم حول        :١٠س
بنية أو المملوكة األولى السيما فيما يتعلق بالنسبة المئوية أو كمية الكيلومترات الم  

  .من البنية التحتية لمرافق االتصاالت الوطنية

 ربط االتصال البيني .٨

نظام الالسـلكي للخـدمات     هيئة أن ربط االتصال البيني بين شبكات مقدمي خدمات          الترى  
 حتى للتشغيل الفعال لخدمات      وحتمي وشبكات االتصاالت الموجودة هو أمر ضروري     العامة  

لذلك يتوقع من جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم بـربط          .  العامة نظام الالسلكي للخدمات  
للفصل الخامس من الالئحة التنفيذية من      ألنظمة الهيئة وخصوصاً    شبكاتهم وخدماتهم وفقاً    

كذلك قامت شركة  . هيئةالنظام االتصاالت ووفقاً إلرشادات ربط االتصال البيني الصادرة من          
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لمرجعي لربط االتصال البيني والذي تـتم مراجعتـه         االتصاالت السعودية بمقترح للعرض ا    
  .اآلن للموافقة عليه من قبل الهيئة

 من الالئحة التنفيذية على ضرورة الدخول في مفاوضات جادة مـن قبـل              ٣٧تنص المادة   
نظام الالسلكي للخـدمات    جميع مقدمي الخدمة، ويشمل ذلك مقدمي الخدمة الجدد لخدمات          

االتصال البيني عند استالم طلب لربط االتصال البيني من مقـدم           ، لتقديم خدمات ربط     العامة
وستقوم الهيئة باالستجابة كما ينبغي لحل أي نزاعات ذات عالقة بربط االتصال            . خدمة آخر 

  .البنية التحية وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذيةواالشتراك في البيني 
  استشارة

م والشروط الفنية والتجارية الضرورية ويشمل ذلـك التعرفـة          يرجى تحديد األحكا    :١١س
التي يجب إتباعها عند ربط شبكات مقدمي الخدمة المرخصة لهم بمقدمي خـدمات        

يرجى في هذه الحالـة تقـديم       كما  .  المرخص لهم  نظام الالسلكي للخدمات العامة   
  .البيانات الالزمة واإلجراءات الدولية المتبعة لدعم التوصيات

أن تتأثر إذا سـمح  نظام الالسلكي للخدمات العامة   شبكةكيف يمكن لجودة خدمات    :١٢س
بخدمة شـبكة مقاسـم      نظام الالسلكي للخدمات العامة      خدمةبربط االتصال البيني ل   

   للهاتف الجوال؟نظام الالسلكي للخدمات العامةوخدمة الثابت الهاتف 
 حاجة لفرض بعض القيود علـى       يرجى تقديم وجهات النظر حول ما إذا كان هناك          :١٣س

حركة ربط االتصال البيني، وإذا كان هناك حاجة، يرجى تقديم المبررات واقتـراح             
  .الطرق التي تحقق ذلك

 المشاركة في البنية التحتية والمواقع .٩

البنية التحتية وتجهيزات الشبكة بين مقدمي خدمات       االشتراك في استخدام    هيئة بأن   التعتبر  
ومقدمي الخدمة اآلخرين يمكن أن يرفع من فعالية الخدمات         خدمات العامة   نظام الالسلكي لل  

البنية التحتية مثـل األبـراج      االشتراك في استخدام    وعليه فإن    .المقدمة ويجعلها اقتصادية  
المركزيـة وغيرهـا مـن التجهيـزات ذات     المقاسم واألعمدة وممرات األسالك ومساحات     
يعود بالنفع على المالك وعلى المـستخدم المـشارك         الجدوى االقتصادية والفنية يمكن أن      
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  منوبافتراض وضع التعرفة المالئمة فإنه يمكن لمقدمي الخدمة االستفادة  . لهذه التجهيزات 
  .الشبكةاالشتراك في استخدام البنية التحتية من ترتيبات 

ـ            ٢٨تلزم المادة    ديمها  من الالئحة التنفيذية مشاركة أنظمة إرسال االتـصاالت المـراد تق
وعلى مقدمي الخدمة    . ذات جدوى اقتصادية وال تتطلب تنفيذ أعمال إنشائية إضافية         بطريقة

  .االتفاق بشأن تعويض مقدمي الخدمة المطلوب منه تقديم هذه الخدمة
باالشتراك في اسـتخدام البنيـة التحتيـة        ستقوم الهيئة كما ينبغي بحل أي خالفات تتعلق         

وفقاً لإلجراءات المنـصوص عليهـا فـي الالئحـة          خدمة  وتجهيزات الشبكة بين مقدمي ال    
  .التنفيذية
  استشارة

وترتيبـات  االشتراك في اسـتخدام البنيـة التحتيـة         الرجاء إبداء المرئيات بشأن       :١٤س
المشاركة في استخدام البنية التحتية التي تعتبر مناسبة بين مقدمي الخدمة الجدد            

. دمي الخدمة اآلخرين المرخص لهـم     ومقنظام الالسلكي للخدمات العامة     لخدمات  
يرجى تضمين المرئيات بشأن التعرفة أو أساليب التعرفة التي ترى أنها مناسـبة             

  .لمثل هذه الترتيبات

 التزامات تأسيس الشبكة .١٠

نظام هيئة وضع التزامات لتأسيس الشبكة تتطلب من مقدمي الخدمة الجدد لخدمات            التعتزم  
 من التغطية في المملكـة عـن طريـق           محددة ستويات م قيقتحالالسلكي للخدمات العامة    

 علـى أحـد      وليست مقصورة  وستكون أهداف التغطية مبنية   . شبكة على مراحل  التأسيس  
  :العوامل التالية أو جميعها

  .المدن والطرق السريعة وخالفه: مواقع رئيسية محددة •
 .النسبة المئوية للتغطية الجغرافية •

 .النسبة المئوية للتغطية السكانية •

خـالل المرحلـة األولـى مـن        معينة  هيئة تدرس إمكانية تحديد أهداف تغطية       الكذلك فإن   
يتوقع أيضاً أن يمنح المرخص لهم المرونة في تصميم وجدولة تأسـيس            إال أنه   التشغيل،  

  .الشبكة المبنية على االستفادة القصوى من الشبكة وفقاً لظروف السوق السائدة
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 لتقديم مقترحتها ألهداف التغطية المحددة وجدول التأسـيس         وتدعو الهيئة الجهات المعنية   
نظام الالسلكي للخدمات العامة    الذي يجب تطبيقه على مقدمي الخدمة الجدد لتقديم خدمات          

 من أجل تحقيق أهدافها في سرعة التأسيس وتوفير مثل هذه الخدمـة بـأعلى مـستويات               
  . وأفضل األسعار في المملكةالجودة

  استشارة
 جغرافي أو سكاني أو موقـع       – هو النموذج الذي يجب أن يتبعه هدف التغطية          ما  :١٥س

يرجى تقديم مرئياتكم بشأن المعايير التـي يجـب أن           محدد أو خليط من ذلك كله؟     
  .تستخدمها الهيئة لوضع أهداف التغطية

ما هو الجدول الزمني المناسب للتأسيس بالنسبة لشبكات مقدمي الخدمـة الجـدد               :١٦س
؟ يرجى إبداء المرئيات بشان مزايـا   نظام الالسلكي للخدمات العامة      خدمات   لتقديم

  .وقيود معدل التأسيس السريع
، مـا هـو وجـه       الرابـع إذا ما أخذنا في االعتبار الخيارات الواردة في السؤال            :١٧س

ـ خدمـة   (االختالف الذي يجب أن تكون عليه التزامات التأسـيس           نظـام  يرة ل امغ
  ؟)لعامةالالسلكي للخدمات ا

يرجى إبداء المرئيات بشأن الفترة الزمنية القصوى التي يجـب أن يـسمح بهـا                 :١٨س
نظام الالسلكي للخدمات العامة    لمقدمي الخدمة الجدد المرخص لهم لتقديم خدمات        

  .تهمالستكمال تأسيس شبك

  والدوليالتجوال الوطني .١١

التـي  لخـدمات العامـة     نظام الالسـلكي ل   من المتوقع أن تقوم جميع شركات توفير خدمة         
وستـسمح  . تستخدم نفس المقاييس في المملكة بعقد اتفاقيات دولية خالل المرحلة الثانية          

التابعة لهـم   النظام المتنقلة    هواتفمثل هذه االتفاقيات للمشتركين داخل المملكة باستخدام        
لنظـام   هواتـف ا    لألجانب القادمين إلى المملكة باسـتخدام       تسمح في نفس الوقت  ودولياً،  
  . التابعة لهم داخل المملكةالمتنقلة

بهدف تطوير ) المحليينخدمة البين مقدمي   (لقد سمحت عدة دول أوروبية بالتجوال المحلي        
  .نظام الالسلكي للخدمات العامةللالتأسيس السريع للخدمات الجديدة 
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حقهـم    نحو تطوير التأسيس، فإنه مـن      م الخدمة من الوفاء بالتزاماته    ووحتى يتمكن مقدم  
 شريطة وفائهم بالتزاماتهم المحددة فـي        مقبولة  محلية الدخول في اتفاقيات تجوال تبادلية    

  .التراخيص الممنوحة لهم
  استشارة

  .يرجى إبداء المرئيات بشأن الشروط الفنية والتجارية الخاصة بالتجوال الوطني  :١٩س
  .بالتجوال الدولييرجى إبداء مرئيات بشأن الشروط الفنية والتجارية الخاصة   :٢٠س

 تنظيم التعرفة .١٢

بعض من   الخدمات المقدمة  سعار إلزامي أل  يحدد الفصل السابع من الالئحة التنفيذية تنظيم      
الفصل السابع بشكل عام أن يقوم      وتحديداً يتطلب   .  وليس اآلخرين  خدمة االتصاالت مقدمي  

هيئة للحـصول   الإلى  بتقديم طلبات   " الخدمة المسيطرين مقدمو  "و  " الخدمة الشاملة مقدمو  "
إن . على موافقتها لألسعار المقدمة منهم أو التعرفة للمستخدمين ومقدمي الخدمة اآلخرين          

قد تم تعريفهمـا فـي الالئحـة        " مقدم الخدمة المسيطر  "و  " مقدم الخدمة الشاملة  "مصطلح  
  .التنفيذية

 و مقدمي الخدمـة    تنظيم تعرفة مقدمي الخدمة غير المسيطرين أ        التنفيذية ال تتطلب الالئحة  
  .خالف ذلكب اً المصنفين كمقدمي خدمة شاملة ما لم تصدر الهيئة قرارغير

نظام الالسلكي للخدمات العامة    هيئة مراقبة وتقييم األداء التنافسي في مجال خدمة         التعتزم  
واألسواق األخرى بدقة لتحديد نوع التنظيم المطلوب للتعرفة، إن وجدت، من أجل حمايـة              

 التي   التنافسية لهيئة ممارسة سلطتها لتحديد أسعار الخدمات     لويجوز   .تخدمينمصالح المس 
  .نظام الالسلكي للخدمات العامةيقدمها مقدمي خدمة 

  استشارة
نظام الالسلكي للخـدمات العامـة   يرجى إبداء المرئيات بشأن أسلوب تنظيم تعرفة    :٢١س

المبـررات  تقـديم   ، يرجـى    مقترحات مغـايرة  إذا كان هناك أي     . الموضحة أعاله 
 . الداعمة المفصلة واألمثلة الدولية
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  الخدمة جودةالتزامات .١٣

من الالئحة التنفيذية من مقدم الخدمة الـشاملة تحقيـق معـايير            الثامن  الفصل  في  يتطلب  
ويطلب من مقدمي الخدمة قيـاس   .هيئة بعد االستشارة  المحددة لجودة الخدمة التي أعدتها      

وللهيئـة  . لهيئة إلظهار التزامهم بمعايير جودة الخدمات   للك  مستوى الجودة ورفع تقرير بذ    
  .الخدمة المسيطرينعلى مقدمي  أيضاً الحق في تطبيق تنظيم جودة الخدمة

تقوم الهيئة بطلب تقديم تقرير لبعض مؤشرات جودة الخدمة من جميع مـشغلي             يجوز أن   
 في  – ال تخطط     مع الالئحة،   وبالتوافق إال أن الهيئة  . نظام الالسلكي للخدمات العامة   خدمات  

جودة الخدمة لمقدمي الخدمـة       بوضع معايير أداء محددة لتأسيس أو معايير       -هذا الوقت   
  .نظام الالسلكي للخدمات العامةالجدد لخدمات 

مقدم خدمة مـسيطر فـي   نظام الالسلكي للخدمات العامة صبح مقدم خدمة   يعندما  إال انه و  
، أو تم تصنيفه كمقدم خدمة شاملة بموجـب          العامة نظام الالسلكي للخدمات  سوق خدمات   

سياسات خدمة شاملة مستقبلية، فإنه يجوز للهيئة أن تطلب االلتزام بنظم جـودة الخدمـة               
  . من الالئحة التنفيذية٦٧وفقاً للمادة 
  استشارة

نظام الالسلكي للخـدمات      مقدم خدمة  يرجى إبداء مرئياتكم بشأن طريقة التزامات       :٢٢س
إذا كان هناك أي تغييرات مقترحة، يرجى تقديم األسـباب          . موضحة أعاله الالعامة  

  .الداعمة المفصلة واألمثلة الدولية
يرجى تقديم قائمة بمؤشرات الخدمة التي يجب تقديمها من قبل مـشغلي خـدمات                :٢٣س

مع إعطاء أسباب أهمية هذه المؤشرات لمراقبـة        . نظام الالسلكي للخدمات العامة   
  .جودة الخدمة

 الطيف الترددي .١٤

الستخدام الطيف    تراخيص نظام الالسلكي للخدمات العامة    ات مقدمي خدم   منح هيئةالتنوي  
، والبحث عن مدخالت المتطلبات المحددة  الترددي وفقاً للفصل العاشر من الالئحة التنفيذية   

  .لمثل هذه التراخيص
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فإن الهيئة ستبذل قصارى    ومع ذلك   . يعتبر الطيف الترددي من الموارد النادرة في المملكة       
  .لترخيص بها على مرحلتينل للخدمات  والمبررةجهدها لتوفير الترددات المطلوبة

  استشارة
نظـام الالسـلكي     لمقدمي خـدمات     ةما هي كمية الطيف الترددي األدنى المطلوب        :٢٤س

 الفنية  نظام الالسلكي للخدمات العامة   تقديم خدمات   ب لضمان قيامهم    للخدمات العامة 
  .يرجى تقديم البيانات المؤيدة لتجارية والمالية التنافسية؟وا

نظـام   خـدمات  التي تعتبر ضرورية لتقديم      اتلترددليرجى تقديم توصيات محددة       :٢٥س
الدولية كذلك يرجى تقديم التفاصيل واألمثلة      .  في المملكة  الالسلكي للخدمات العامة  

التـي سـيتم اسـتخدامها      أو الطريقـة    يرجى تحديد الطرق    . المساندة للتوصيات 
  .للحصول على الفائدة القصوى للطيف الترددي

 نظام الالسلكي للخدمات العامةترقيم خدمات  .١٥

نظام الالسلكي للخدمات   هيئة تعيين أرقام اتصال مقابل رسوم معينة لمقدمي خدمة          التنوي  
لضمان وتتوقع الهيئة عدم حدوث مشاكل      .  من الالئحة التنفيذية   ١١بموجب الفصل    العامة

نظـام  ألرقام المراد استخدامها من قبل جميع مقدمي الخدمة فـي سـوق خـدمات               توفير ا 
ويمكن اإلطالع على الخطة الوطنية للترقيم على موقع الهيئـة          . الالسلكي للخدمات العامة  

  .على شبكة االنترنت
  استشارة

ألرقام على  ل أوجه تنظيم     متطلبات أو  يرجى تقديم االقتراحات والمرئيات بشأن أي       :٢٦س
ضوء خطة الترقيم الحالية التي يجب أن توضع في االعتبار من قبل الهيئة لضمان              

من تقديم خدمات فنيـة       الجدد نظام الالسلكي للخدمات العامة   تمكين مقدمي خدمة    
  .وتجارية ومالية تنافسية
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 أجهزة ومعدات االتصاالت .١٦

 أو  الوطنيـة ر يفـوض الهيئـات       من الالئحة التنفيذية الهيئة بإصدار قرا      ٩٢تخول المادة   
وتقوم الهيئـة   .  العتماد النوعية ألجهزة ومعدات االتصاالت والمرافق      اتختبرماألجنبية وال 

  .حالياً بتطوير عمليات اعتماد نوعية أجهزة ومعدات االتصاالت
ومـع أن    .االتـصاالت أجهـزة    نوعية العتماد   لمرئيات العموم عمل طلب منفصل     تمكذلك  

، فإننا نتقبـل أيـضاً      ى ذلك الطلب المنفصل   صيلية يجب أن تكون منصبة عل     مالحظاتكم التف 
نظـام الالسـلكي    المعدات المطلوبة لتوفير خـدمات      و  األجهزة مالحظاتكم المتعلقة بأنواع  

 . للخدمات العامة

 المقابل المالي للترخيص وغيره .١٧

ت االتـصاالت   خـدما  لقاء تقـديم    إقرار مقابل مالي   لهاتنص أنظمة الهيئة على أنه يجوز       
تجاريا ومقابل مالي سنوي للترخيص ومقابل مالي الستخدام الطيف الترددي ومقابل مالي            

لذلك  .الهيئةللحصول على الترخيص وغير ذلك من أنواع المقابل المالي الواردة في أنظمة          
يجب على جميع شركات تقديم الخدمات المرخص لها دفع مبالغ ماليه للهيئة كمقابل مـالي     

وقد تختلف هـذه    (  إيراداتها السنوية   صافي سايتم تحديدها على أس    يم الخدمات تجاريا  لتقد
 ).الرسوم من شركة خدمات إلى أخرى كما أنها تعتمد أيضاً على نوع الترخيص الممنـوح              

كمقابـل   إيراداتها الـسنوية   من صافى % ١باإلضافة إلى ذلك تدفع شركات تقديم الخدمات        
لطيف الترددي حسبما هـو     استخدام  اليضاً بدفع المقابل المالي     كما تقوم أ  ،  مالي للترخيص 

  .هـ٧/٧/١٤٢٥ وتاريخ ٢٠٠قرار مجلس الوزراء الموقر رقم موضح في 
الشركات المتقدمة على أساس عروضها الماليـة       اختيار   - جزئياً   –هيئة تنوي   الومع أن   

ـ              مان أن أصـحاب    المقدمة، فإنها تنوي أيضاً الحفاظ على مبـدأ المنافـسة العادلـة وض
بالمقابل المـالي   التراخيص الحاليين والجدد يخضعون لنفس االلتزامات المالية فيما يتعلق          

  .ي يتم دفعه للحكومةذال
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  استشارة
ي يجب تطبيقـه علـى      ذالالمقابل المالي    حول هيكل    مالرجاء تقديم وجهات نظرك     :٢٧س

  .نظام الالسلكي للخدمات العامةجميع شركات تقديم خدمات 
الرسوم الواجب اسـتيفائها مـن هيكـل        مقدار  الرجاء تقديم وجهات نظركم حول        :٢٨س

  . الرسوم المقترح

 عملية إصدار الترخيص .١٨

خدمـة  تقـديم   هيئة إمكانية تبني أسلوباً ثنائي المراحل إلصدار تراخيص شركات          التدرس  
  :هما) أ و ب(والمرحلتين . الجدد نظام الالسلكي للخدمات العامة

شراء طلب للحـصول    ") مقدم الطلب ("حيث يستطيع كل مرشح     " يم الطلبات تقد"مرحلة    - أ
 و من ثم القيـام بتقـديم       .هيئةالمن  ) تقديم العروض طلب   ( تقديم العروض  على طلب 

 ماليال و والتجاريتشغيلي  الفني و العرض  العرضه للحصول على الترخيص متضمنا      
عرضه ( يضع    أن علىحقا،  وذلك وفقا لما سوف يتم تحديده بالتفصيل ال        وخطة العمل 

كما ينبغي على مقدمي الطلبات تقديم تقييم لوضعهم     ). المالي في ظرف مغلق ومنفصل    
 .هيئـة الالمالي ومصادرهم المالية المقترحة لتمويل الخطة التي يتقدمون بهـا إلـى             

المقدمـة بجميـع    وسيتم تقييم مقدمي العروض بناء على خطة عملهم وعروضـهم           
االتحـادات   / تقييم المتقدمين فانه يتوقع من مقـدمي العـروض        وحتى يتم    .أجزائها

 :التدليل على مقدرتهم المالئمة في المجاالت التالية

  .نظام الالسلكي للخدمات العامةوتشغيل مرافق تقديم إلنشاء الخبرات الفنية  )١(
 .الخبرات التجارية لتشغيل شركة تقديم هذا النوع من الخدمات )٢(

 المالئمة، وامتالك المصادر المالية  )٣(

 .السارية في هذا الشأنوالتعليمات االلتزام بتطبيق كافة األنظمة  )٤(

وضـعهم النظـامي    هيئة من مقدمي العروض معلومات مفصلة حـول         السوف تطلب   
وتنوي  .المعنيةاالتحادات  وترتيباتهم التعاقدية والتزاماتهم المتفق عليها بين أعضاء        

هيئـة  الم االتحادات المقترحة بجميع أنظمـة       هيئة اختيار المرشحين بناء على التزا     ال
  :واألنظمة األخرى السارية والمعايير األخرى التي قد تضم كل أو بعض األتي



 

  )٢٠( من  ) ١٨( صفحة     .في المملكة العربية السعوديةنظام السلكي للخدمات العامة الترخيص لتقديم خدمات / وثيقة مرئيات العموم 
 

  .توفر الحد األدنى من رأس المال )١(
 .وسائل تطبيق الخبرات الفنية والعملية والتجارية بالنسبة للشركات الجديدة )٢(

 .منشآتو الخبرة في إدارة شبكة بحد أدنى من المشتركين أ )٣(

لحد أدنـى مـن     نظام الالسلكي للخدمات العامة     خبرة في مجال تشغيل شبكات       )٤(
 .السنوات

نظـام الالسـلكي    مشاركة سابقة في مجال إنشاء عمليات مـشابهة لتـشغيل            )٥(
 .للخدمات العامة

وض التي سوف تعدها الهيئـة علـى معلومـات          ر طلب تقديم الع   تشتمل وثيقة سوف  
يم، واإلجراء الذي يجب إتباعه أثناء مرحلـة التقـديم،           بعمليات التقد  تفصيلية تتعلق 

وسوف يتمكن مقـدمو العـروض الـذين         . وغير ذلك من األمور    الترخيصومسودة  
  . المرحلة التالية من التقييمإلىاجتازوا مرحلة التقييم األولى باالنتقال 

 اخيصوسيتم منح التـر    .مرحلة االختيار هي مرحلة تقييم العروض المالية للمتقدمين         - ب
وفق أنظمة الهيئة لصاحب العرض األعلى ووفقا لما سوف يتم تحديده فـي وثـائق               

  .العملية
  استشارة

 لخدمـة نظـام السـلكي       الرجاء التعليق على اإلجراء المقترح لمنح التـراخيص         :٢٩س
كما يرجى توفير البيانات المفصلة حـول أي معيـار           . في المملكة  للخدمات العامة 

  .م المرشحين في مراحل التقديم واالختيارينبغي تطبيقه في تقيي
الرجاء التعليق على مرحلة االختيار فيمـا يتعلـق بـإجراءات تقـديم العـروض                 :٣٠س

يرجى أيضاً تقديم   . واستخدامها في تحديد المقابل المالي للحصول على الترخيص       
  .بيانات مساندة وأمثلة حية على المستوى الدولي

 الجدول الزمني للترخيص .١٩

نظام الالسـلكي     خدمة هيئة الجدول الزمني التالي لمنح التراخيص لشركات تقديم       لاتدرس  
  :للخدمات العامة
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  استشارة عامة ١-١٩
تـاريخ أو قبـل     بوثيقة مرئيات العموم فـي      يرجى تقديم مقترحاتكم المتعلقة      •

 .م١١/٦/٢٠٠٥الموافق هـ ٤/٥/١٤٢٦

  
 مرحلة تقديم الطلبات ٢-١٩

 أسـبوعاً مـن تـاريخ إصـدار         ١٥ سوف تستمر مرحلة تقديم الطلبات لمدة      •
 .يجب تقديم االستجابات مع نهاية األسابيع الخمس عشرة .الطلبات

يجب تقديم االستفسارات حول نماذج الطلبات في موعد أقصاه نهاية األسـبوع             •
هيئة بالرد على هذه االستفسارات خـالل       الالرابع بعد إصدار الطلبات، وستقوم      

 .األسابيع األربعة التالية

  ارةاستش
يرجى تقديم مالحظاتكم حول جدوى الجدول الزمني لمنح التراخيص لشركات تقديم             :٣١س

  .نظام الالسلكي للخدمات العامةخدمة 

 مواضيع الترخيص األخرى .٢٠

هيئة دراسة جميع المقترحات والمالحظات المقدمة كرد على هذه الوثيقة من أجـل             التنوي  
نظـام الالسـلكي للخـدمات     لتقديم خدمـة  خيص عادلة وشفافة وفعالةاإعداد إجراءات تر 

المكتسبة خالل عملية التـرخيص     المعرفة والخبرة   كما أن الهيئة ترغب في تطبيق        .العامة
هذه على عمليات الترخيص األخرى أثناء سعيها لفتح سوق االتـصاالت الـسعودي أمـام               

  .التنافس
  استشارة

ي ستتبعه الهيئة في عمليـة      هيئة بأية مقترحات أخرى حول األسلوب الذ      الترحب    :٣٢س
  .كما ترحب بأية مقترحات أخرى حول تغيير مسمى هذه الخدمة. إصدار التراخيص
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 الردود .٢١

 أو قبل ذلك الوقت      مساءً ٢:٣٠هيئة الساعة   اليجب تقديم الردود الخاصة بهذه الوثيقة إلى        
ن على أي مـن العنـاوي   م١١/٦/٢٠٠٥هـ الموافق  ٤/٥/١٤٢٦ بتاريخبالتوقيت المحلي   

  :التالية
 
  :ترسل بالبريد اإللكتروني إلى .١

• wts_response@citc.gov.sa  
 

 : إلىتسليم باليد أو بالبريد الأو .٢

  المحافظمكتب  •
  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

  طريق الملك فهد
  ١١٥٨٨الرياض 

 المملكة العربية السعودية


