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  مقدمة .1

وفقًا لنظام االتصاالت، والئحته التنفيذية، وتنظيم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، فإن هيئة االتصاالت وتقنية 

املعلومات )اهليئة( هي اجلهة املسؤولة عن تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية 

 )اململكة(.

خدمات تشجيع االعتماد على قوى السوق لتوفري احلق يف  هلامن أحكام، فإن  يف أنظمة اهليئةبناء على ما ورد و

 وتقدميهاوتقنية املعلومات وجتهيزاتها  تخدمات االتصاالتشجيع االستثمار يف ، ووتقنية املعلومات تاالتصاال

علة اوالعمل على "إجياد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة والفاململكة، يف مجيع مناطق  ةجيدبأسعار مناسبة ونوعية 

 .املعلومات االتصاالت وتقنيةيف مجيع جماالت ها وتشجيع

امتدادًا ملا قامت به اهليئة حنو إجياد املناخ و، وسعيًا من اهليئة يف الُرقي بسوق االتصاالت يف اململكة وتطويره

لة وتشجيعها يف تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية يف املناسب للمنافسة العادلة والفعا

جراء التعديالت والتحسينات على الضوابط واألطر التنظيمية املتعلقة بتقديم اخلدمة بناًء إاململكة من خالل 

( والتاريخ 401/1440هـ، والقرار رقم )16/2/1440( والتاريخ 399/1440على ما صدر من اهليئة مبوجب القرار رقم )

مدى  حيالآراء األطراف املعنية للحصول على  ؛أعدت اهليئة وثيقة طلب مرئيات العموم هذهفقد هـ. 11/5/1440

 .فتح اجملال لطرح ترخيص "تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية"احلاجة ل

 
 

 الغرض من طلب مرئيات العموم .2

 لتقديم؛ واملهتمني من العموم جراءات طلب مرئيات العموم هذه إىل إتاحة الفرصة للجهات املعنيةإتهدف 

فتح اجملال لطرح ترخيص "تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة ل مدى احلاجةحيال مرئياتهم 

مقدمي خدمات ليتم التقدم عليها من قبل اجلهات اليت حيق هلم بذلك باستثناء  يف اململكة "االفرتاضية

قا للشروط وف وطرحها للمنافسة العامة بعد استكمال الدراسات الالزمة دذوي الرتخيص املوّح االتصاالت

 يتوافق مع أنظمة اهليئة. اوالضوابط اليت يتم حتديدها، ومب
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 ، تدعوالرتخيص للمنافسة العامةفتح اجملال لطرح ل مدى احلاجةحنو ليتسنى للهيئة اختاذ ما تراه مناسبًا و 

 جلوانب التالية:حول اتقديم مرئياتهم  العموم اهليئة

 ترخيص ملشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية توجه اهليئة يف طرح عتقد أنُيإىل أي مدى  السؤال األول:

متطورة وتوفري خيارات إضافية ومبتكرة للمشرتكني ات اتصاالت متنقلة يف تقديم خدم سيسهم

عدد الرتاخيص املناسبة  هو وما سوق االتصاالت املتنقلة وتسهم يف زيادة املنافسة فيه؟ تثري

 ؟الالزمة لذلكاملربرات ذكر مع  للمنافسة للطرح

أثر جديد  مشغل افرتاضيلديها دخول  ميثلميكن أن  اليت ددة من السوقاحملشرحية ال ما هي :الثانيالسؤال 

 ؟إجيابي

 على كل من: دخول مشغل افرتاضي جديد يف سوق االتصاالت يف اململكةل املتوقع ثرهو األما  :الثالثالسؤال 

 د،الرتخيص املوّحمقدمي خدمات االتصاالت ذوي  -أ 

 .احلاليني مقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية -ب 

 قبل  منتقدميها املفرتض كان ميكن أن يقدمها مشغل افرتاضي جديد  هناك خدمات مبتكرة هل :الرابعالسؤال 

 ؟مقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية احلاليني

اليت يعنى بها اهتمام وحاجة املستخدم النهائي، هل الصوتية املتنقلة ماهي اخلدمات اجلديدة  :اخلامسالسؤال 

 .لذلكمع ذكر املربرات  أم االنرتنت املتنقلة؟

 االتصاالت املتنقلة االفرتاضية مقدم خدمة جديد لتقديم خدماتما هي القيمة املضافة لدخول  :السادسالسؤال 

أو  اخلدمات املقدمة منه مقارنة مبقدمي اخلدمة اآلخرين بافرتاض عدم وجود تأثري على تعرفة

 املنافسة حبكم األنظمة؟

االتصاالت املتنقلة  لتقديم خدمات أكثرواحد أو ترخيص إصدار باهليئة  توجهتل ايف ح :السابعالسؤال 

 اخلدمة اجلديدملقدم لالنتقال  النهائي للمستخدم ًاهل سيكون هذا األمر حمفز .االفرتاضية

 احلصول على خدماته وملاذا؟و
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 االتصاالت يف اململكة خدمات الوضع الراهن لسوق  .3

 :نظرة عامة حول سوق االتصاالت يف اململكة 3-1

 م لتعزيز املنافسة 2004السوق للمنافسة بدًءا من العام  وفتح املتنقلة االتصاالت خدمات نشاط اهليئة حررت

  وحتسني مستوى خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات ونشرها

  م.2004 يف عام)موبايلي(  لشركة احتاد اتصاالت لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلةاصدار الرتخيص الثاني 

 يف تصاالت املتنقلة السعودية )زين(االلشركة  إصدار الرتخيص الثالث لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة 

 .م2008عام 

  لكل من:م  2014إصدار رخصتني خلدمات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية بعام 

 .املعلومات وتقنيةترخيص شركة احتاد جوراء لالتصاالت  .1

 شركة احتاد فريجن موبايل السعودية. .2

  للسوق منها نسبة انتشار اخلدمات وتكاليف التغطية دخول مشغل إضايف للسوق يعتمد على عدة خصائص

 اجلغرافية وحجم الطلب على اخلدمات.

 
  أداء سوق خدمات االتصاالت املتنقلة يف اململكة(: توضح 1الصورة )
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 :إمجالي االشرتاكات 3-2

  م2018عام % يف 11تزايدت حصة املشغلني االفرتاضيني خالل اخلمس سنوات املاضية إىل أن بلغت حوالي. 

 2018 2017 2016 2015 2014 املشغل اخلدمات

اخلدمات 

 الصوتية

 املتنقلة

MNOs 52.33 45.69 40.54 37.05 36.9 

MVNOs  0.40 1.42 3.11 3.16 4.41 

 41.31 40.21 43.65 47.11 52.73 االمجالي

املشغلني  حصة

 االفرتاضيني
1% 3% 7% 8% 11% 

 خدمات النطاق

العريض 

 املتنقل

MNOs 29.01 31.08 22.3 27.65 26.26 

MVNOs  0.07 0.43 1.58 2.06 2.88 

 29.14 29.71 23.88 31.51 29.08 االمجالي

املشغلني  حصة

 االفرتاضيني
0.2% 1% 7% 7% 10% 

 (: يوضح امجالي االشرتاكات خالل اخلمس سنوات املاضية )باملليون(1اجلدول )

 :االتصاالت املتنقلةيرادات خدمات ا 3-3

  تزايدت حصص املشغلني االفرتاضيني بنسب طفيفة خالل اخلمس سنوات املاضية إىل أن بلغت حوالي

 .م2018% يف عام 2.6

 2018 2017 2016 2015 2014 املشغل اخلدمات

خدمات 

 االتصاالت

 املتنقلة

MNOs 44,956  47,787  44,747  43,086  41,845  

MVNOs  11 258 619 923 1,109 

  42,954  44,009  45,366  48,045  44,967 االمجالي

حصة مشغلني 

 افرتاضني
0.0% 0.5% 1.4% 2.1% 2.6% 

 )باملليون( االتصاالت املتنقلة(: يوضح ايرادات خدمات 2اجلدول )
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 :ؤشرات الرحبيةم 3-3

 حتقيق  صواًل إىلدخوهلم للسوق، و تقلصت خسائر املشغلني االفرتاضيني خالل الثالث سنوات األوىل منذ

 م2018مليون ريال يف عام  23حوالي  إىل أرباح وصلت

 2018 2017 2016 2015 2014 املشغل املؤشر

(EBITDA Margin) 

هامش الربح قبل 

واالطفاء  االستهالك

  والفوائد

MNOs 34% 33% 33% 35% 37% 

MVNOs  -1286% -56% -12% 0% 5% 

 صايف الدخل

MNOs 8,114 7,193 7,934 9,571 11,301 

MVNOs  -151 -159 -93 -37 23 

  11,324  9,534  7,841  7,035  7,963 إمجالي

 مؤشرات الرحبية )باملليون((: يوضح 3اجلدول )

 

وايرادات السوق خالل اخلمس السنوات القادمة نتيجًة للنمو السكاني  ،منو عدد االشرتاكات من املتوقع 3-4

 .(e-SIM,IoTولدخول التقنيات اجلديدة )على سبيل املثال  ،املتوقع خالل األعوام القادمة

 

والتقارير حول وضع سوق االتصاالت يف اململكة، يرجى  واملؤشرات زيد من الدراساتولالطالع على امل 3-5

 .( www.citc.gov.sa )الرجوع ملوقع اهليئة االلكرتوني 
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 تقديم املرئياتوأسلوب  .4

دعم مرئياتهم ، و( أعاله2)املوضحة يف الفقرة "األسئلة"  حولتدعو اهليئة املشاركني إىل تقديم مرئياتهم  4-1

مع املربرات ذات الصلة، والتحليالت، والبيانات، واملعلومات وفقًا للحالة الراهنة أو خربتهم احمللية/الدولية 

يرغبون التعليق  الذيذات العالقة. ويرجى من املشاركني عند إرسال مرئياتهم اإلشارة إىل رقم السؤال 

وبشكل عام ال تعترب ، بأي حال كان ا الشأن ال يعترب ملزمًا للهيئةهذ. علمًا بأن ما يتم تقدميه يف عليه

 اهليئة اإلجابات واآلراء بشأن هذه الوثيقة سرية.

 تقديم املرئيات املتعلقة بهذه الوثيقة على عنوان أو أكثر من العناوين التالية:  وميكن 4-2

 (MVNO_2019@citc.gov.sa) عن طريق الربيد اإللكرتوني على العنوان  ( أ

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

 مكتب معالي احملافظ، هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات،

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

 ،75606ص ب  

 ،11588الرياض  

 اململكة العربية السعودية. 

 ( www.citc.gov.sa )تتوفر وثيقة طلب مرئيات العموم على موقع اهليئة اإللكرتوني على شبكة اإلنرتنت  4-3

حول وثيقة طلب مرئيات العموم هذه، أن يقدموا مرئياتهم  وعلى املشاركني الراغبني يف إبداء مرئياتهم

 م.27/7/2019املوافق   هـ،24/11/1440مكتوبة، وجيب تسليمها إىل اهليئة يف موعد أقصاه 

 

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

