
  

 
 
 
 

 وثيقة طلب مرئيات العموم

 مسودة حول
 ،(MVNO)االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت ةشبك مشغل خدمات تقديمضوابط وشروط 

 (IoT-VNO) األشياء إلنرتنتاالفرتاضية  ةالشبك مشغلوخدمات 
 

 

 

 صادرة عن هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات

 الرياض

 م  2018/  1/  29هـ املوافق  1439/  5/ 12 تاريخ



  

 مقدمة (1

( هي اجلهة املناط بها تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف اهليئةهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات )

، ومت إنشاء اهليئة مبوجب تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات )اململكة( اململكة العربية السعودية

، متويلهاومصادر  إدارتهاهـ وحدد وظائفها وكيفية 5/3/1422( وتاريخ 74الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )

 12رقم م/ذي المبوجب نظام االتصاالت )النظام( الصادر باملرسوم امللكي ويتم تنظيم قطاع االتصاالت 

(، ويضع نظام االتصاالت اإلطار التنظيمي لتطوير هذا م 04/06/2001)املوافق هـ 12/03/1422تاريخ الو

هـ 17/05/1423وحتتوي الالئحة التنفيذية للنظام، واليت بدأ العمل بها فور صدورها يف القطاع وتنظيمه. 

 . لومات يف اململكة، على األطر التنظيمية لقطاع االتصاالت وتقنية املعم(27/07/2002)املوافق 

بناء على ما ورد يف نظام االتصاالت )النظام( والالئحة التنفيذية )الالئحة( وتنظيم هيئة االتصاالت 

خدمات تشجيع االعتماد على قوى السوق لتوفري وتقنية املعلومات من أحكام، فإن للهيئة احلق يف 

وتقنية املعلومات وجتهيزاتها  تالتصاالخدمات اتشجيع االستثمار يف ، ووتقنية املعلومات تاالتصاال

يف مجيع  وجودة عاليةوتقنية املعلومات املوثوق بها بأسعار مناسبة  تخدمات االتصاالوتشجيع تقديم 

يف مجيع جماالت ها والعمل على "إجياد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيع، اململكةمناطق 

 .االتصاالت وتقنية

، فقد أعدت القيام مبهامها لتحقيق األهداف املذكورة أعالهوبناًء على ذلك، وحرصا من اهليئة على 

 الوثيقة املرفقةمسودة  للحصول على آراء األطراف املعنية حول ؛اهليئة وثيقة طلب مرئيات العموم هذه

، وخدمات مشغل (MVNO) االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةتقديم خدمات مشغل شبك ضوابط وشروط"

 . وفقا ملا ورد بأنظمة اهليئة (الضوابط الشروط) "(IoT-VNOاالفرتاضية إلنرتنت األشياء ) ةالشبك

خدمات املتعلقة بتوفري من قبل اهليئة  املقرتحةعلى الرتتيبات الضوابط الشروط  وتشتمل مسودة وثيقة

 ةخيص املقرتحاوضع ترتيبات الرتباإلضافة إىل  ،(MVNO) االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  مشغلي شبكة

. وبشكل عام فإن مسودة وثيقة (IoT-VNOإلنرتنت األشياء ) االفرتاضية شبكةالخدمات مشغلي لتقديم 

خدمات احملدثة ذات العالقة بتقديم  واالحكام الشروطجمموعة من تهدف إىل وضع  الضوابط الشروط

 مشغلي الشبكة االفرتاضيةوخدمات  (MVNOاملتنقلة االفرتاضية يف اململكة ) االتصاالت ةمشغلي شبك

 .خرىالدول األ، يف ضوء تطور السوق واخلربة املكتسبة يف اململكة ويف (IoT-VNOإلنرتنت األشياء)

 

 

 



  

 طلب مرئيات العموم الغرض من (2

إىل اهليئة مرئياتهم إلرسال  املعنية؛للجهات إتاحة الفرصة  إىل هذه طلب مرئيات العموم تهدف اجراءات

 (MVNO)االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ضوابط وشروط تقديم خدمات مشغلي شبكةثيقة "ومسودة  حول 

، ليتسنى للهيئة اختاذ ما تراه مناسبًا  (IoT-VNOإلنرتنت األشياء ) مشغل الشبكة االفرتاضيةوخدمات 

لمشاركة يف ل اجلهات املعنيةتدعو اهليئة وعليه؛  .وفقا لصالحياتها املطلقة بناء على أنظمتها حياهلا

  .هذه  إجراءات طلب مرئيات العموم

 تقديم املرئيات  (3

 اإلنرتنت شبكة على اإللكرتوني مرئيات العموم على موقع اهليئةطلب تتوفر وثيقة  3-1

( www.citc.gov.sa .) وثيقة طلب مرئيات  إبداء مرئياتهم حولالراغبني يف  املشاركنيعلى و

أن يقدموا مرئياتهم مكتوبة، وجيب تسليمها إىل اهليئة يف موعد أقصاه  هذه، العموم

 م. 2018/ 29/3املوافق   ،هـ12/7/1439

 تقديم املرئيات املتعلقة بهذه الوثيقة على عنوان أو أكثر من العناوين التالية:  وميكن 3-2

 (mvno_reg@citc.gov.saعن طريق الربيد اإللكرتوني على العنوان )  ( أ

 )نسخة ورقية وأخرى إلكرتونية( أو عن طريق الربيد على العنوان التالي: تسليمها يدويًا ب( 

 االتصاالت وتقنية املعلومات،مكتب معالي احملافظ، هيئة 

تقاطع شارع األمري تركي بن عبدالعزيز األول مع طريق اإلمام  -حي النخيل   

 اململكة العربية السعودية. ،11588الرياض  ،75606ص ب   ، سعود بن عبدالعزيز

 أسلوب تقديم املرئيات (4

املرفقة  الوثيقة يف واحملددة املرقمة" املواد" على ممرئياته تقديم إىل املشاركنياهليئة  دعوت 4-1

 مشغل االتصاالت املتنقلة االفرتاضية وخدمات تقديم خدمات مشغلي شبكة ضوابط وشروط

 يف تقدميه يتم ما بأن علمًا ؛ وفق النموذج املرفق،(IoT-VNOإلنرتنت األشياء ) الشبكة االفرتاضية

 . للهيئة ملزمًا يعترب الهذا الشأن 

 موقعها على الوثيقة هذه خبصوص املشاركني من املقدمة املرئيات نشر للهيئة جيوز 4-2

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

 (MVNO) االتصاالت املتنقلة االفرتاضية شبكة تقديم خدمات مشغل ضوابط وشروطمسودة  :املرفقات
(IoT-VNOاالفرتاضية إلنرتنت األشياء ) مشغل الشبكةوخدمات 

http://www.citc.gov.sa/


  

مسودة ضوابط وشروط تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت املتنقلة  وثيقة الردود حول

 (IoT-VNO( وخدمات مشغل الشبكة االفرتاضية إلنرتنت األشياء )MVNOاالفرتاضية )

 مقرتح املادة بعد تعديلها املرئيات واملربرات رقم املادة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


