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 مقدمة  1

هيئة  ، ختتصهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتوتنظيم  والئحته التنفيذيةنظام االتصاالت ل وفقًا 1-1

تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية ب ،(اهليئة) االتصاالت وتقنية املعلومات

 . )اململكة( السعودية

تعمل  هافإن ،اململكة يف املعلومات وتقنية االتصاالت قطاع يف املنافسة لتعزيزاهليئة  منطلق سعي ومن 1-2

النطاق ذات  األقمار الصناعية خدماتتقديم ل حاليًا على تطوير وطرح منوذج جديد من الرتاخيص

واألفراد العامة، والشركات، واملؤسسات  اهليئات، واملختصنيمن  تدعو اهليئة العموم وعليه ،العريض

 تقديماملتعلقة بإىل املشاركة بإبداء مرئياتهم حول كافة املواضيع  ( "ون"املشارك مجيعًا عليهم)يطلق 

 .خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

 طلب مرئيات العموم وأهدافنطاق  2

ممن لديهم اهتمام  املشاركنيإىل احلصول على مرئيات كافة  هذه طلب مرئيات العموم وثيقة هدفت 2-1

خدمات  تقديماملبدئية للوثائق اليت تشكل جمتمعة أسلوب ترخيص  املسوداتحول  مرئياتهمبإبداء 

وتلك  ،وأساليب تقدميها ،احلاجة لتلك اخلدمات ومدى ،النطاق العريض ذات األقمار الصناعية 

 الوثائق هي: 

 )أ( امللحق – خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضلتقديم  الرتخيصمسودة  •

-مسودة املعلومات لطاليب ترخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض  •

 .)ب( امللحق

 وضعوتهدف عملية طلب مرئيات العموم يف نهاية األمر إىل مساعدة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات يف  2-2

خدمات الرتخيص لتقديم  أسلوبمتثل يف جمملها  اليت ،يف صيغتها النهائية املرفقةاملقرتحة  الوثائق

 . األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

 املرئيات تقديم 3

 يئةاهلمن موقع  )ب( قلح)أ( وامل امللحقفيها  مباطلب مرئيات العموم ة يقوثميكن احلصول على  3-1

 . http://www.citc.gov.sa. على شبكة االنرتنت االلكرتوني

http://www.citc.gov.sa./
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 الساعةمكتوبة للهيئة حول الوثائق املرفقة، يف موعد أقصاه  مرئياتهمعلى املشاركني، تقديم  ينبغي كما 3-2

 م(.30/04/2015هـ( املوافق ) 11/07/1436)الثالثة مساء من يوم 

 :التالية العناوين أحد إىل املرئيات هذه تقديم جيب كما 3-3

  االلكرتونيالربيد: bbsat@citc.gov.sa 

 العنوان الربيدي: باليد أو  التسليم 

 مكتب احملافظ

 هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات 

 تقاطع شارع األمري تركي بن عبدالعزيز األول مع طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز

 11588الرياض  ، 75606صندوق الربيد رقم 

 اململكة العربية السعودية

 الوثيقة هذه يف واحملددة املرقمة" األسئلة" على وأجوبتهم مرئياتهم تقديم إىل املشاركنياهليئة  تدعو 3-4

 ودراسات والتحليالت البيانات وتقديم ذلك، أمكن ما كلمفصل  بشكلوعلى املقابالت املالية  ومالحقها

 الفقرة ورقم واملوضوع السؤال رقم توضيحجيب  كما مرئياتهم، تدعم اليت العالقة ذات الدولية املقارنة

 . للهيئة ملزمًا يعترب الهذا الشأن  يف تقدميه يتم ما بأن علمًا املرفقة، واملالحق الوثيقة بهذه املضمنة

 وبشكل. اإللكرتوني موقعها على الوثيقة هذه خبصوص املشاركني من املقدمة املرئيات نشر للهيئة جيوز 3-5

 .سرية الوثيقة، هذه بشأن واآلراء اإلجابات اهليئة تعترب ال عام

 خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض وصف 4

 

استخدام وصالت أقمار صناعية لربط  أساس على ,العريض النطاق ذات الصناعية األقمار أنظمة تعمل 4-1

 لشبكاتا ىلإ/و من احلركة بنقل تقوم اليترئيسية الرضية االطة مع احمل للمشرتك الطرفية األجهزة

الطرفية للمشرتك مزودة بالقدرة على  األجهزةأن  كما االنرتنت. شبكة مع الربطيف ذلك  مبااألخرى 

 .توفري الربط يف اجتاهني

 ،من مناطق العامل عدديف  يعترب شائعالنطاق العريض  خدمات لتوفري الصناعيةاألقمار  تخدامسا إن 4-2

خلدمة أولئك الذين يقطنون املناطق الريفية أو تلك املناطق اليت ال تتوفر فيها  غالبًا حيث تستخدم

أو مساندة فضاًل عن استخدامها يف املناطق احلضرية كأنظمة بديلة ، واملتنقلة الثابتة األرضيةدمات اخل

 توفري بإمكانية العريض لنطاقا ذات الصناعيةتتميز أنظمة األقمار  و. املناطق تلك يفللخدمات املتوفرة 

 األقمار شبكة ةتغطيتقع حتت اليت  -مبا فيها األماكن اليت يصعب الوصول هلا – األماكن  يف خدماتها

  . اخلاصة بتلك األنظمة الصناعية

mailto:bbss@citc.gov.sa
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  باململكة خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضتقديم  احلاجة إىل 5

ة كبرية خالل السنوات عالعربية السعودية بسر الطلب على خدمات النطاق العريض باململكة ىتناملقد  5-1

ل بيسعلى خدمات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة بشكل واسع. ف تقديمحيث يتم  ،القليلة املاضية

رقمية غري الشرتكني املدوائر عام عن طريق  بشكلخدمات النطاق العريض الثابتة تتوفر فإن  ،املثال

 كما. (FTTX) البصريةاأللياف  ، وخدمة كوابل(FWA)الالسلكي الثابت فاذ نال، و (ADSL)تماثلية ال

باستخدام تقنيات اجليل الثالث يتم أيضًا توفري خدمات النطاق العريض عرب شبكات االتصاالت املتنقلة 

 .ةاملتنقل االتصاالتوالرابع من قبل كافة مقدمي خدمات 

 االتصاالت شبكات خالل من األرضيةنسبة انتشار خدمات النطاق العريض  ارتفاعوعلى الرغم من  5-2

 سوفأنظمة نفاذ النطاق العريض عرب األقمار الصناعية  أن الإ ,املتنقلة االتصاالت وشبكات ،الثابتة

يض سد الفجوة يف سوق خدمات النطاق العراملساهمة يف و ،تساهم يف رفع نسبة االنتشار لتلك اخلدمات

 . اململكةيف 

خدمات املعطيات ذات النطاق العريض، واخلدمات  العريض النطاق ذات الصناعية األقمار أنظمة تدعم 5-3

 .األقمار الصناعيةدمات الصوتية، وخدمات القيمة املضافة ذات العالقة خب

الصناعية ذات خدمات األقمار أسعار تقديم  وقد أوضحت دراسات املقارنة الدولية اليت أجرتها اهليئة بأن 5-4

وعلى  ،هلا املشابهةأسعار خدمات النطاق العريض األرضية  من أعلى يف الوقت احلالي  النطاق العريض

 بعضأن تستخدم من قبل  دمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضخلالرغم من ذلك، يتوقع 

اليت تتوافر بها سلفا خدمات النطاق العريض  احلضرية وشبه احلضرية باملناطق األعمال وقطاع األفراد 

االعتمادية يف توفر تلك  وزيادة ،بديلة كحلول تستخدممتثل أحد اخليارات اإلضافية و حيث ،األرضية

 اخلدمات. 

 الفيسات باستخدام االتصاالتخدمات تقديم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بالرتخيص ل تقوم 5-5

(VSAT) ،املتنقلة الشخصية االتصاالت خدماتالرتخيص لتقديم  كذلكو (GMPCS) ،أن  إال

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق تقديم الرتخيص لعن تلف خياخلدمات  تلكالرتخيص لتقديم 

 :التالي أهمها ،نواحيمن عدة  العريض

 األقمار الصناعية  عرباالتصاالت الشخصية املتنقلة  خدمات إن(GMPCS)، مت الرتخيص  قد

 /ث.تبكيلو 9,6 تصل إىل بسرعات املعطيات خدماتاخلدمات الصوتية و لتوفريهلا 

 الفيسات باستخدام االتصاالت خدماتالرتخيص لتقديم  إن (VSAT)  تقديم يستهدف

 . مغلقة ةجمموعضمن  ستخدمنيمل اخلدمات
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تشري إىل توقع قيام  العريضحنو خدمات النطاق األقمار الصناعية  االجتاه املتزايد يف صناعة إن 5-6

على تراخيص تقديم للحصول مستقبال  التوجه املرخص هلم بتقديم خدمات الفيسات يف اململكة إىل 

 خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض.

 دمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضخلالوقت أن يستمر التطور يف اخلصائص الفنية  معيتوقع  5-7

تطبيقات  استخدام، لتواكب التوقعات املتطورة واملتزايدة للمشرتكني حيث يزداد لسرعةمبا فيها ا

 .عالية سرعات توفري ضرورة تتطلب متنوعة

 

 . 

  

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق تقديم لرتخيص لهناك حاجة ل أنترى : هل 1السؤال 

النطاق خدمات  النفاذ إىلمستوى حتسني ترى أن ذلك سيؤدي إىل وهل العريض 

  باململكة ؟العريض 

ص املقرتح خلدمات األقمار الصناعية ذات النطاق يخرت: إىل أي مدى تعتقد بان ال2السؤال 

الفيسات  خدماتوخاصة ص احلالية يخارتلإضافة تتكامل مع  اكون يالعريض س

(VSAT و )الصناعية األقمار عرب املتنقلة الشخصية االتصاالت خدمات 

(GMPCS)؟  

: هل ترى أن التطور التقين يف صناعة األقمار الصناعية سوف يؤدي إىل قيام 3السؤال 

املرخص هلم حاليًا باالنتقال إىل تراخيص تقديم مقدمي خدمات الفيسات 

 خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض؟

 

  املشار إليها بعاليه.ُيرجى إبداء الرأي مدعوما باألدلة واملربرات عند اإلجابة على األسئلة 
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  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض تقديمجتارب الدول يف  6

خدمات األقمار الصناعية ذات إىل إدخال بعض الدول األسباب اليت دعت  بعضيف هذا القسم نستعرض 

ع جتارب وخربات تلك الدول لوض ،واالستفادة من  جناحها إىل أدت اليت، واألسباب النطاق العريض

 باململكة .  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض لتقديماألسس واملبادئ 

 وخصائصها األخرى الدول يف خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض 6-1

عندما قاد التطور يف  ،الدول من عدديف  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضمت توفري  لقد 6-1-1

 والعريض.  النطاق اتتطوير تقني االنرتنت إىلاستخدامات شبكة والنمو يف  ،تقنيات التقسيم احلزمي

أنها احدى  علىبسبب قدرتها على تغطية مناطق جغرافية كبرية أصبح ينظر إىل األقمار الصناعية 

يف تغطية مساحات  لتميزها ذلكو ،العريض النطاقخدمات  تطبيقات لتوفري املتقدمةتقنيات الرتاسل 

أدت التطورات األخرية يف تقنيات النطاق العريض عرب األقمار الصناعية، وخباصة  وقد. جغرافية واسعة

سعة  رفعتو ،الرتددي الطيف استخدامكفاءة  من حسنت اليت الرتكيزعالية  املتعددة احلزم استخدام

 ،خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضختفيض يف أسعار  إىل ىمما أد ،األقمار الصناعية

 .لتلك األنظمة األداء خصائص يف وحتسني

% يف العائدات الكلية 20عن نسبة منو  م2012يف عام  تقرير الحتاد صناعة األقمار الصناعية كشف 6-1-2

% يف عدد املشرتكني مقارنة بالسنة 10النطاق العريض، مع زيادة قدرها  ذات الصناعية األقمار ألنظمة

 يتهيأ دمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضخل النفاذ أن أخرى تقارير أوضحت وقد. سبقتها يتلا

 أنظمةمع توقع بأن يصبح مردود صناعة  ،سنويًا خالل العشر سنوات القادمة %15 قدرها بنسبة للزيادة

 م. 2020حبلول عام  دوالربليون  5,1األقمار الصناعية ذات النطاق العريض حوالي 

بيانات االحتاد الدولي لالتصاالت منوًا قويًا و مستمرًا يف اشرتاكات النطاق  فيه بنيُتالوقت الذي  يف 6-1-3

 ما قويةاخلدمة يف العديد من الدول ال تزال متدنية. فهنالك صلة  هذه انتشارالعريض، إال أن مستويات 

 ،والتجارة والصحة، العام، التعليم خدمات وتوفري كبري بشكلبني توفر البنية التحتية للنطاق العريض 

 أن إىل الدراسات وتشري االلكرتونية.  التجارة خدماتوالنفاذ املباشر خلدمات احلكومة االلكرتونية و

 يف مهم وعنصر للدول، الوطين االقتصاد على إجيابي بشكل يؤثر االنرتنتو العريض النطاق انتشار

 النشر السريع لشبكات النطاق العريض. بتشجيع العديد من احلكومات تقام لذا الناس، حياة حتسني

 للمناطق وخباصة واسعة، جغرافية ساحاتمل ةالسريع التغطية بإمكانيةتقنية األقمار الصناعية  تتميز 6-1-4

حتتية  بنيةكالصناعية  األقمار شبكة تعملو ،حمدود بشكل اخلدمةتتوفر بها  اليت أواملخدومة  غري

 أي تضاريس أو مسافات.  عنالنظر  بغضفورية مستقلة 

 .والطوارئ الكوارث حاالت يف خرىاأل نظمةباأل مقارنة عالية تعتربالصناعية  األقمار أنظمةاعتمادية  إن 6-1-5
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 باململكة  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض تقديملالرتخيص مبادئ  7

خدمات  وتقديمترخيص  بأسلوبيئة ذات عالقة اهلاليت تعتربها و ,التالية املبادئ تبينألنظمتها  وفقا اهليئة تعتزم

  باململكة العربية السعودية األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض تقديمل املقرتح األسلوب مبادئ(: 1) اجلدول

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق تقديم  صيرختضمن  املبدأ وضع

  العريض
 البند املبدأ

خدمات األقمار لتقديم  من النوع )ب( ةفئوي صيخارتإصدار  يئةاهل تقرتح

 سنوات.  (5) قدرها ترخيصومبدة . الصناعية ذات النطاق العريض

 خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضتقديم  صيرخت يعطي وسوف

 ،والبوابات الدولية ،الرتاسل مرافقالوصول اىل يف  له للمرخص حلقا

 اليتباململكة  هلم املرخص التحتية البنية ذويوخدمات مقدمي اخلدمة 

الصناعية ذات النطاق خدمات األقمار  لتقديم له املرخص عمل يتطلبها

تقديم  ترخيصضمن  بوضوح مضمنة االلتزامات تلك. كما أن العريض

 . خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض

 حقوقو التزامات حتديد جيب

خدمات األقمار الصناعية  مقدمي

 وفق ،ذات النطاق العريض

 .اهليئة من هلم تصدر تراخيص

1 

 انتشار زيادة يف الصناعية ذات النطاق العريضخدمات األقمار  ستساهم

اجتماعية  فوائد جلب، مما سيؤدي إىل املعلومات  وتقنية االتصاالت خدمات

 . لمملكةل واقتصادية 

خـدمات  تقديم  صيرخت ضيفيس 

األقمــــــار الصــــــناعية ذات النطــــــاق  

فوائــــــــــد اجتماعيـــــــــــة   العــــــــــريض 

مكمـــــــــال  يكونوســـــــــ ،واقتصـــــــــادية

 .القائمة اخلدمات صيخارتل

2 

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق تقديم  صيخارتإدخال  يئةاهل تعتزم

، مما يساعد من النوع )ب( الفئوية صيخارتلاباستخدام إجراءات  العريض

خدمات األقمار الصناعية يف تقديم  والبدء دماتاخل تلكإطالق  يف سرعة

 . يف اململكة ذات النطاق العريض

وتسهيل إدخال مرخصني  تشجيع

خدمات األقمار لتقديم جدد 

 الصناعية ذات النطاق العريض

سرعة البدء يف تقديم ل سيؤدي 

االتصاالت سوق يف اخلدمات 

 .وتقنية املعلومات يف اململكة 

3 

 خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضتقديم  صيرخت يسمح سوف

التقنية  ذات العريض النطاق ذات املعطيات خدمات بتقديمملقدمي اخلدمة 

 للمشرتكني الطرفية األجهزة باستخدام، واخلدمات الصوتيةاملتطورة 

 احلاليةالتقدم يف التقنية  مع لتتوافقوالرتحالية واملتنقلة  الثابتة

كما سيعطي الفرصة ملقدمي خدمات الفيسات املرخص هلم  .ةواملستقبلي

 األقمار تراخيص تقديم خدمات لحصول علىالتقدم لباململكة بإمكانية 

 العريض النطاق ذات الصناعية

خدمات األقمار تقديم إن ترخيص 

 الصناعية ذات النطاق العريض

لتطور يف قطاع سوف يواكب ا

مبا  وتقنية املعلومات، االتصاالت

يف ذلك التقارب بني اخلدمات 

   والتطور يف التقنية.

4 



 

 

Page 9 of 11  يض النطاق العرذات  لصناعيةااألقمار ترخيص تقديم خدمات ول ح وثيقة طلب مرئيات العموم  

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق تقديم  صيرختضمن  املبدأ وضع

  العريض
 البند املبدأ

الفجوة يف  يستهدف ،العريض النطاق ذات الصناعية األقمار خدمات توفري إن

 اخلدمة ذاتيف املناطق  االتصاالت وتقنية املعلوماتاملعروض من خدمات 

 من استخدامها نعفضاًل  ،اململكة نطاق على املخدومة غري واملناطق احملدودة

وقطاع األعمال باملناطق احلضرية وشبه احلضرية  األفرادقبل بعض 

سيؤدي  الذي األمر ،بديلة كوسائلتلك اخلدمات اليت تتوافر بها سلفا 

 .يف اململكة االتصاالت وتقنية املعلومات خدمات نتشارا نسبةإىل زيادة 

خدمات األقمار تقديم إن ترخيص 

 الصناعية ذات النطاق العريض

الفجوة يف  سدساهم يف سوف ي

  العريض النطاقخدمات 

5 

األقمار الصناعية ذات النطاق خدمات تقديم  برتخيصاملتطلبات الواردة  إن

 استخدامو الرئيسة داخل اململكة اتاحملط تأسيس وجوباملتعلقة ب العريض

على حتقيق  سيساعد  التحتية البنية ذوي اخلدمة مبقدمي اخلاصة البوابات

 قبل مقدمي اخلدمة .  مناملتطلبات التنظيمية  وحتقيقالعامة  املصلحة

أمـــــــن معلومـــــــات  علـــــــى احلفـــــــا 

 وتقنية املعلومات االتصاالت
6 

 
 

 

 ألخذها يف االعتبار؟ ُيرجى ذكر األدلة املساندة لرأيك. توجد مبادئ أخرى تقرتحها : هل 4السؤال 

أسعار ذات النطاق العريض ميكنها أن توفر خدمات ذات االقمار الصناعية أن خدمات  ترى : هل5السؤال 

 املخدومة واملخدومة بدرجة أقل؟معقولة لسكان املناطق غري 

 باستخدامالنطاق العريض ذات األقمار الصناعية خدمات تقديم أن الرتخيص ل ترى: هل 6 السؤال

واملتنقلة مناسب ملواكبة التقارب بني  الرتحاليةو الثابتة للمشرتك الطرفية األجهزة 

 اخلدمات والتطورات التقنية؟ 
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  امللحق  )أ(

خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض تقديمص يرختمسودة    

 

  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريض تقديم لرتخيص املرفقة املسودة إىل الرجوع الرجاء

 

 

 

 

 قراتففقرة من ال أي حولمع ذكر املربرات واألدلة املساندة لرأيك  املرئيات إبداء يرجى: 1السؤال أ

  : التالية النقاط خاص وبشكل الرتخيص املرفق، ةمبسود الواردة

 نطاق اخلدمات  .1

 صيخرتمدة ال .2

 ص يخرتاملقابل املالي لل .3

 الفرتة الزمنية املسموح بها إلطالق اخلدمة بشكل جتاري .4

ذكر املربرات واألدلة املساندة لرأيك ،  معلرتخيص املرفق ل مالي مقابل اقرتاح يرجى: 2السؤال أ

 : التالية النقاط خاصوبشكل 

 يدفع مرة واحدة.  سعودي ريال( س) الرتخيص إلصداراملالي  املقابل .1

 إيرادات صايف%( سنويًا من س) ويعادل جتاريااخلدمة  لتقديم السنوياملالي  املقابل .2

 .له املرخص

 ملرخص له. امن صايف إيرادات  سنويا%( س)  يعادل و للرتخيصاملالي السنوي  املقابل .3
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)ب( امللحق  

  خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق العريضص تقديم يرختطاليب لمسودة املعلومات 

 

ذات النطاق العريض خدمات األقمار الصناعيةتقديم  ترخيص طاليبمن  املطلوبةاملسودة املرفقة اخلاصة باملعلومات  الرجوع إىل الرجاء  

 

 

 

 

 

 

 

 من فقرة أي حوللرأيك  املساندة واألدلة املربرات ذكر مع املرئيات إبداء يرجى: 1بالسؤال 

األقمار تقديم خدمات لطاليب ترخيص املعلومات  وثيقة مبسودة الواردة الفقرات

 املرفقة. النطاق العريض باململكةذات الصناعية 


