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   االفتراضيةاإلرشادات العامة لمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة مسودة                               ٩من  ١صفحة  
 

  
  

  مقدمة .١
وتنظيم ) الالئحة( التنظيميةوالئحته ، )النظام(االتصاالت  نظامل وفقاًخدمات االتصاالت يتم تنظيم  ١-١

البيني وغيرها من األطر  االتصالربط وإرشادات ، )التنظيم(هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
  .  )الهيئة( هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الصادرة منوالقرارات التنظيمية 

 : تحدد المادة الثالثة من النظام أغراض تنظيم قطاع االتصاالت والتي تشتمل على ٢-١

  .قولةعبأسعار م هاوخدمات أجهزتهاوالوصول إلى شبكات االتصاالت العامة  حقضمان   ) أ(
 . مجاالت االتصاالت جميعفي  والفعالة وتشجيعها لمنافسة العادلةإيجاد المناخ المناسب ل  ) ب(

 

  : الهيئة على يجب فإنه ،الالئحة من ثالثينوالالسادسة  لمادةمن ا) ل(و ) ب(، )أ(للفقرات   وفقاً ٣-١

بيني مالئم وفعال لشبكات االتصاالت، وحق مقدمي اتصال ربط  العمل على تحقيق وجود •
في مجال االتصاالت،  اآلخريناالتصاالت الخاصة بمقدمي الخدمة  مرافقالخدمة في استخدام 

أو  خرمن أحدهما إلى اآل أو تنتهي أوذلك للسماح بالتشغيل البيني لخدمات االتصاالت التي تبد
 .في المملكة االثنين معاًب

 العوائقبغية تقليل  الوصولالبيني وحق  تصالاال وشفاف لربط توفير إطار تنظيمي واضح •
 .تصاالتاال سوقالدخول إلى  عوائقالتنظيمية وغيرها من 

 . محايد وبشكل المناسب الوقت في الوصول وحق البيني االتصال بربط المتعلقة الخالفات حل •

 كافة تقديمب له مرخص خدمة مقدمأي يقصد به  ،االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات  مشغل ٤-١
من  قبله من اةشترالم الجملة خدمات بيع إعادة طريق عن لمشتركيه ةالمتنقل االتصاالت خدمات

 الًيوك االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات  مشغل يعتبروال  .التحتيةالبنية  ذويمقدمي الخدمة 
 الخدمة مقدم"بـ عرف اصطالحاًوالذي يبخدمات الجملة ه الذي يزود البنية التحتية الخدمة ذي لمقدم
دى ل عمالء االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات مشتركي د عي ، كما"البنية التحتية المضيف ذي

 ال يحق لمشغليكما .  البنية التحتية المضيف ذي الخدمة بمقدم لهم وال عالقةشبكات تلك ال مشغلي
أي  إنشاء أوطلب تخصيص أية نطاقات بالطيف الترددي  االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة  شبكات

وعليهم تقديم خدمات العناية بالمشتركين بما في ذلك  ،تراسل شبكات إنشاء أوالسلكية  نفاذشبكات 
 . الهيئة ألنظمة واالحتفاظ بنسخة منها وفقا ، التعامل مع شكاواهم وإصدار الفواتير التفصيلية لهم

  

   العامة اإلرشاداتمن  الغرض .٢

  : إلى ما يلي اتاإلرشاد ههذتهدف  ١-٢
 االتصاالتومشغلي شبكات ة ذوي البنية التحتية المضيفين خدماللمقدمي  اتتوفير اإلرشاد  ) أ(

 .، كما تُعد هذه اإلرشادات مكملة ألنظمة الهيئةاالفتراضيةالمتنقلة 
عاملتهم يتم م االفتراضيةمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة المساعدة في ضمان أن جميع   ) ب(

بالجملة البيع  لخدماتالوصول  حق في ما يتعلق بتوفير تمييزيةبطريقة منصفة وغير 
 .المضيفين ةالبنية التحتي ذويالخدمة وغيرها من الخدمات من قبل مقدمي 

من  الجملة وغيرهاب البيع لخدماتالممارسات في ما يتعلق بتوفير حق الوصول تشجيع أفضل   ) ج(
شبكات االتصاالت المتنقلة ومشغل  المضيف التحتيةالبنية  ذيمقدم الخدمة بين  الخدمات
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ضمان توفير و المتنقلة االتصاالتلسوق  واالقتصاديةوتعزيز الكفاءة الفنية  ،االفتراضية
 . للمشتركينخدمات مرضية 

وسوف تأخذ  . األخرى الهيئةوأنظمة  تنظيمالووالالئحة النظام ب مقترنة اإلرشاداتيجب قراءة هذه  ٢-٢
 الالئحةفي ممارستها لمهامها ووظائفها، بما في ذلك تطبيق أحكام  باالعتبار اإلرشاداتالهيئة هذه 

 تقديم خدمات تراخيصإصدار  إجراءاتفعالية ل تهاوفي مراجع ،والشروط ذات الصلة في التراخيص
  . االفتراضيةشبكات االتصاالت المتنقلة  يمشغل

  العامة اتنطاق اإلرشاد .٣

 ذويالخدمة  مقدميو االفتراضيةمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة على  اإلرشاداتتنطبق هذه   ١-٣
 على األطراف المرخص لهم، كما يمكن أن تنطبق أيضاًالمضيفين لتلك الشبكات  التحتيةالبنية 

  .الصلة ذات األخرى
شبكات  يمشغلبين ثنائية  اتفاقيةإلبرام المفاوضات الالزمة  إلجراءمحددة  إرشادات ريتوف  ٢-٣

 . المضيفين لتلك الشبكات التحتيةالبنية  ذويالخدمة مقدمي و االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة 

  االفتراضيةمبادئ تقديم خدمات مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة  .٤

 التحتيةالخدمة ذوي البنية مقدمي من قبل  االستضافةخدمات  عند تقديميجب أن تطبق المبادئ التالية  ١-٤
  : االفتراضيةشبكات االتصاالت المتنقلة  يمشغلل المضيفين

مشغل شبكات من  بناء على طلب كتابي، المضيف التحتيةالبنية  ذيالخدمة مقدم يجب على   )أ (
بغرض ، بدون تأخيروفي المفاوضات بحسن نية  الدخول االتصاالت المتنقلة االفتراضية،

وتعتبر اإلجراءات أو الممارسات  ،االفتراضية المتنقلة االتصاالت شبكات مشغلاتفاقية  إبرام
   :لحسن النية في التفاوض مخالفةًالتالية بالتحديد 

 .الخالفات حل أو المفاوضات تأخير أو إعاقة –
 الخدمة مقدمي بأحد لخاصةا االتصاالتتجهيزات  عن ضروريةرفض تقديم معلومات  –

 . أو النفاذ الربط ترتيباتلتنفيذ  والالزمة
 لوال عليه ليوافق يكن لمل إلى اتفاق واألطراف على الوصتضليل أو إرغام أحد  –

 .اإلرغام أو التضليل ذلك حدوث
  .قديم خدمات أخرىتطلب عقد مفاوضات أو اتفاقية مسبقة أو متزامنة ل –
 معلومات أية تقديم من تمنعه إفشاء عدم اتفاقية توقيع آخر خدمة مقدم من الطلب –

  .الهيئة قبل من مطلوبة
 على تطرأ التيلتأخذ باالعتبار التغييرات  االتفاقيةتعديل ب يسمح بند تضمينرفض  –

  .الهيئة أنظمة
  .تمييزيةتعتبر في طبيعتها شروط تقديم شروط  –

ي البنية التحتية وذ الخدمة مقدمي حدأ من يطلب أن يجوز ال ذلك، خالف الهيئة تقرر لم ما  )ب (
 :ذلك أن المعقول تقديره حسب رأى إذا اتفاقية، أية إبرام

 أو الجسيم للخطر الممتلكات أو األشخاص حدأ تعرض في يتسبب أن يمكن أو يتسبب –
 . اإلصابة أو الضرر

 أو االتصاالت مرافق أو شبكاته تشغيل فييلحق األذى  أو جسيمة أضرار عنه ينتج –
 .به الخاصة االتصاالت خدمات تقديم

 .تجارياً أو فنياً الجدوى عديم –
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المنافسة الفعالة  ،االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات  مشغلاتفاقيات يجب أن تشجع   )ج (
   .تفاقيةتلك االوأن ال تفرض قيود وضوابط غير ضرورية على أي طرف في  ،والمستدامة

  . والترتيبات شفافة وعادلة وغير تمييزية اإلجراءاتتكون  نيجب أ  )د (

من القيام في وقت الحق بإعادة  االفتراضيةمشغل شبكات االتصاالت المتنقلة ال يجوز تقييد   )ه (
 ،مضيفالبنية التحتية ال ذيمقدم الخدمة تفاقية المبرمة مع بند من بنود اال أيالتفاوض حول 

بنود حكام أل وفقاً ،لتعديل نموذج أعماله ضمن الحدود المسموح بهاتعتبر ضرورية  والتي
  . واتفاقيته االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات  يمشغلتقديم خدمات  وشروط ترخيص

 المرخص لهم من إصدار شرائح االفتراضيةمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة ال يجوز منع   )و (
   .التي يقدمونها لخدماتبا الخاصة )SIM( االتصال

  . هيئةال أنظمةمع  متوافقة االفتراضيةشبكات االتصاالت المتنقلة  مشغلاتفاقية يجب أن تكون   )ز (

  شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةمشغل لعمال األذج انم .٥

  جميع قدموي أن يعرض ،من وقت إلى آخر المضيف التحتيةالبنية ي ذالخدمة مقدم يجب على   ١-٥
، معهالمرتبط  االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكة يطلبها  خدمة أو أي البيع بالجملةخدمات 
االتصاالت بتقديم خدمات  االفتراضيةلمشغل شبكات االتصاالت المتنقلة السماح  بغرضوذلك 
 التابعة لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف،النفاذ الالسلكية باستخدام شبكة  في المملكة المتنقلة
، خدمات (HLR) يينسجل المشتركين المحلحفظ إمكانيات الخدمات تلك نطاق  ملتأن يش ويمكن

 .والخدمات األخرى المتفق عليها بين الطرفينالتجوال 
اختيار نموذج األعمال المناسب له فعلى  االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكة ل السماح يجب  ٢-٥

  : سبيل المثال
من  المشغليقوم حيث  :)Basic MVNO( االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت ةأساسي لشبكمشغل   )أ 

من خالل منافذ  شرائح االتصال بإعادة بيع البنية التحتية خالل الربط مع مقدم الخدمة ذي
خدمة  و فوترةالخدمات ، وتقديم البيع والتسويق الخاصة به والعالمة التجارية المميزة له

  .بالمشتركينالعناية 
باإلضافة إلى ما  :)Enhanced MVNO( االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت ةشبكل متطور مشغل  )ب 

وتقديمها  اتهخدم تطويربإدارة  أيضاًيقوم هذا المشغل  فإن ،)أ(ورد في الفقرة السابقة 
  .المضيف التحتيةالبنية  يذ الخدمةلمشتركيه بشكل مميز عن خدمات مقدم 

: (Infrastructure MVNO) فتراضيةاال متنقلةالصاالت تاالة شبكلبنية تحتية  ذومشغل   )ج 

 ةفإنه يقوم بتأسيس بعض مكونات الشبك ،)ب(باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة السابقة 
 ،(HLR) ةالمشتركين المحلي تسجالحفظ تجهيزات ومثل مقاسم االتصاالت المتنقلة، رئيسية ال

شريطة استئجاره تلك أنظمة التراسل الخاصة بشبكته الرئيسية تجهيزات عالوة على إدارة 
   .مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية المرخص لهم من قبل الهيئةالتجهيزات من 

 . ليها بعاليهإيقع ضمن نطاق النماذج المشار آخر نموذج  أيأو 

 التحتيةالبنية  ذي الخدمةيعتمد على مقدم  بأن االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات ل يسمح ال  ٣-٥
من خالل  االتصال شرائح بيع بإعادةفقط يكتفي ، ووالعناية بالمشتركين الفوترةلتقديم خدمات  المضيف

   .منافذ البيع والتسويق الخاصة به والعالمة التجارية المميزة له
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  االفتراضيةشبكات االتصاالت المتنقلة  مشغلاتفاقيات إجراءات الدخول في  .٦

اتفاقية  وضع  بغرض المضيف التحتيةالبنية  الخدمة ذيمقدم بدء المفاوضات مع  يجوز ألي شخص  ١-٦
عندما  االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة شبكات  مشغلل النهائية تفاقيةاالتمهد الطريق للتوقيع على  مبدئية

، وتنطبق المبادئ االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة بتشغيل شبكات  له اًهذا الشخص مرخصيصبح 
 . االتفاقية المبدئية مفاوضات إجراءاتعلى  )١-٤(المذكورة في الفقرة 

مشغل شبكات و المضيف التحتيةالبنية  يذ الخدمةبين مقدم مفاوضات أية في حال تعذر إنهاء     ٢-٦
يجوز عندئذ ألي من  يوماً )٦٠(ستين في فترة أقصاها  المرخص له االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت

 مشغل ةن بنود اتفاقيأوإرشادات بش إيضاحاتلحصول على بهدف ا لهيئةلراف التفاوض التقدم أط
   .المقترحة االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة  شبكات

   .الواردة في أنظمة الهيئة حكاملأل يتم حل أي منازعات وفقاً  ٣-٦
المتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات و المضيف التحتيةالبنية  الخدمة ذيمقدم  من كل يجب على  ٤-٦

للهيئة  هانسخة من تقديم أو أي تعديالت عليها، همبينفيما   ةتفاقيا أي االنتهاء من توقيع بعد االفتراضية
  .تنفيذها بدءأيام عمل من تاريخ  )١٠(عشرة في غضون 

 االفتراضية االتصاالت المتنقلة الشبكات  مشغلمحتوى اتفاقيات  .٧

، على سبيل المثال ال الحصر ،االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغلينبغي أن تتضمن اتفاقيات 
  :ما يلي

  اتفاقية إطار العمل   ١-٧
 إلى باإلضافة االتفاقية ونهاية ايةبد تاريخ على وبوضوح صراحة ةتفاقياال تنص أن يجب  )أ 

  .االتفاقية تلك تجديد وأحكام شروط
 التحتيةالخدمة ذو البنية مقدم  بتقديمها سيلتزم التي الخدمات نطاق االتفاقية توضح أن يجب  )ب 

 . االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات ل المضيف
الخدمة ذو مقدم  يقدمها لن التي أو تحديداً المستثناة الخدمات على االتفاقية تنص أن يجوز  )ج 

  .االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات ل المضيف التحتيةالبنية 
 تسمح بنود على االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت شبكات مشغل ةاتفاقي تحتوى أن ينبغي  )د 

المعتمدة من  الخدمةتقديم  وشروط ،الخدمة جودة معايير كافة بتحقيق الشبكات ي تلكلمشغل
   .التنظيمية االلتزامات من ذلك وغير الهيئة قبل

 مع به الخاصة التجارية العالمة استخدام االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت شبكات لمشغل يحق  )ه 
 إلى باإلضافة الخدمة، وعالمات التجارية العالمات باستخدام يتعلق فيما المناسبة الحماية
  شبكاتمشغل  اتفاقية على الموقعة األطراف لكافة الفكرية الملكية لحقوق المتبادلة الحماية

  .وفقاً ألنظمة المملكة االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة 
 به الخاصة )SIM( االتصال شرائح شراء االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات ل يحق  )و 

، ويتوجب الجهة المصنعة من مباشرة أو المضيف التحتيةالبنية  الخدمة ذيمقدم  من سواء
 رة من الهيئة حيال تلك البطاقاتعليه االلتزام بكافة الضوابط التنظيمية والقرارات الصاد

   .واستخدامها وآلية توزيعا
 حكاماألشروط وال االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت شبكات مشغل اتفاقية تتضمن أن يجب  )ز 

   .االتفاقية أطراف من طرف كل على المفروضة اللتزاماتوا
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 المتنقلة االتصاالت شبكات مشغل ةاتفاقي في المضمنة الخدمة تعليق أو بإنهاء الخاصة البنود  )ح 
، الجوهرية المخالفاتلمعالجة  مناسبة مهلة إعطاء بعد تطبيقها يتم سوف المبرمة، االفتراضية

  .مع األخذ في االعتبار متطلبات استمرارية تقديم الخدمة وحفظ حقوق المشتركين
 مدة تغطي اًبنود االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت شبكات مشغل ةاتفاقي تتضمن أن يجب  )ط 

الالزمة  حمايةال تتضمنيجب أن  كما االتفاقية، في الواردة الخدمات وإنهاء وتعليق صالحية
  .الشبكاتتلك مشتركي ل

 اللجوء ذلك في بما التصعيد أو النزاعات لحل المتبعة اإلجراءات االتفاقيات تتضمن أن يجب  )ي 
 . النزاعات لتسوية أو لإلرشاد هيئةلل
  

  التشغيل  ٢-٧

 غير االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات يجب أن تكون توقعات الطلب التي يقدمها   )أ 
 التحتيةالخدمة ذو البنية مقدم  يحددهالذي  للشراء دنىاأل حد، ويجب أن يكون الملزمة

  . ةومعقول ةومناسب موضوعية بطريقة مبرراً المضيف
 التغيير إجراءات االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت شبكات مشغل ةاتفاقي تتضمن أن يجب  )ب 

   .أو المحسنة الموسعة أو المعدلة أو الجديدة للخدمات
 اتفاقية في الموضحة والطلبات واإلمداد اتوالتوقع التخطيط عمليات كافة تسمح أن يجب  )ج 

 بأي للقياملطرفي االتفاقية  كافيال وقتالب ،االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغل
   .منضبطة بطريقة للمشترك الخدمة واستمرارية تقديم لضمان ضرورية تعديالت أو تغييرات

 )SIM(شرائح االتصال  من موارده توفير االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغلل يحق  )د 
 يحق وال الهيئة، المعتمدة من للمعايير مطابقة الموارد تلك تكون أن على ،الطرفية واألجهزة

 من موافقات أي أو إضافية اختبارات ألي إخضاعها المضيف التحتيةالبنية  الخدمة ذيمقدم ل
  .قبله

 ومراجعة الفوترة خدمات توفير بضمانمقدم الخدمة ذو البنية التحتية المضيف  يلتزم  )ه 
 المكالمات تفاصيل سجالت تقديم ذلك ويشمل ،دقيق وبشكلأوقات محددة  في الحسابات

شبكات  مشغل يقبلها معتمدة قياسية بصيغة االفتراضيةشبكات االتصاالت المتنقلة  لمشغل
 جوانب بكافة القيام آخر مستقل طرف يأل أو له تسمحو ،االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة 

   .المطلوبة والتسوية والمطابقة الفوترة عمليات
 لمشغل للسماح وذلك ؛التقريبي أو الفعلي الوقت أساس على الفواتير معلومات توفير يجب  )و 

 بالرد الخدمة تلك تقديم في مشارك آخر طرف أي أو االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات
   .المناسب الوقت في مشكالتهم وحل المشتركين استفسارات على

 األعطال مراقبة على االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغل اتفاقية تنص أن يجب  )ز 
 التحتيةالبنية  الخدمة ذيمقدم  قبل من األعطال تلك حول المناسب الوقت وفي بدقة بالغاإلو

 العالمية، المعايير حسب قياسي وبشكل يقاربه ما أو الفعلي الوقت إطار في وذلك ،المضيف
   .التصعيد آلية و األعطال تلك عالج عمليات إلى باإلضافة

 تبادلضمان  على االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغل اتفاقية تشتملأن يجب   )ح 
  .السرية لبنود وفقاً وذلك األطراف كافة بين الضرورية المعلومات

 اتفاقية مستوى الخدمة  ٣-٧

 االتصاالت المتنقلة شبكات مشغل اتفاقيةب المضمنة الخدمة مستوى اتفاقية تحدد أن يجب  )أ 
 الخدمة ذيمقدم تلك الشبكات من قبل  يلمشغل المقدمة الخدمات كافة بوضوح االفتراضية

   .الخدمات تلك لتقديم الجودة ومؤشرات المضيف التحتيةالبنية 
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 الجودة أهداف الخدمة، مستوى اتفاقيةالمضمنة ب الخدمة جودة التزامات تفوق أو تفي أن يجب  )ب 
   .هيئةالمعتمد من قبل ال الخدمة جودةباإلطار التنظيمي ل المحددة

 فيها يقوم محددةفترات زمنية  ضمان االستجابة خالل الخدمة مستوى اتفاقية تتضمن أن يجب  )ج 
 االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكة مشغل بإبالغ المضيف التحتيةالخدمة ذو البنية مقدم 

 .وتحديد االلتزامات المتعلقة بذلك ها،لحل المطلوب والوقت واألخطاء باألعطال

  األمور الفنية  ٤-٧

 تطلب وإذا، رقاماأل تخصيصتقديم طلبات  االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغل يجب على   )أ 
   .الرقم نقل بضوابط وااللتزام، للترقيم الوطنية للخطة وفقاً ذلكو إلى الهيئة ،الشبكة رمز األمر

 نقاط زورم تخصيص طلبلهم  المرخص االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات يلمشغل يجوز  )ب 
  .واألطر التنظيمية المعتمدةوإرشاداتها  اإلشارة طانق زورملخطة  وفقاً هيئةال من اإلشارة

   .ما يتعلق بالربط بين الشبكاتالمعتمدة، على سبيل المثال بالمعايير والمقاييس  االلتزاميجب   )ج 
 ،التنظيميةبالمتطلبات  االلتزام ضمان ،االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات يجب على مشغل  )د 

 بتلكالمضيف للوفاء  التحتيةالبنية  الخدمة ذيمقدم  من والمساندة الدعم على حصولهويجب 
 شبكات مشغل يتبناه الذي األعمال نموذج على المطلوب الدعم مستوى يعتمد وسوف ،االلتزامات

  .االفتراضية االتصاالت المتنقلة
 يشملووالتزوير واالختراق  الحتيالعمليات ال لتصديبينهم ل التعاون فيماجميع األطراف يجب على    )ه 

 .للمشترك الشخصية المعلومات وحماية طرف لكل السرية المعلومات حمايةذلك 

 التسعير  ٥-٧

 شبكات للخدمات المقدمة لمشغل الجملةبالبيع  سعر بين اًمناسب اًهامش سعاراأل توفر أن يجب  )أ 
البنية  الخدمة ذيمقدم  بواسطة المقدمة للخدمات التجزئة سعر وبين االفتراضية االتصاالت المتنقلة

  .المضيف التحتية
االتصاالت  شبكات لمشغلالجملة المقدمة البيع ب لخدمة مكافئة تجزئة خدمات وجود عدم حالة في  )ب 

 .لفة ومبررة بشكل منطقي وفعاللتكسعار مبنية على افإنه يجب أن تكون األ ،االفتراضية المتنقلة

 المراجعة المستقبلية  .٨

ومتابعة  بمراقبة االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتإصدار تراخيص مشغلي شبكات  بعدالهيئة  ستقوم  ١-٨
 االتصاالتتعزيز خدمات  مراقبةو ،لهم التشغيليةعمليات التطور  ومراقبة ،إطالق الخدمةعملية 
   .ةالمتنقل

 تشغيل شبكاتإقامة ترتيبات تشجيع  وقياس مدى فاعليتها فياإلرشادات  هذهتقوم الهيئة بتقييم   ٢-٨
في حال اتخاذ مزيد من اإلجراءات الهيئة ستدرس و  ،االفتراضية في المملكة االتصاالت المتنقلة

 :المثال ال الحصرعلى سبيل  اإلجراءاتومن تلك  ،الحاجة لذلك
  ؛ إضافية أو إجراءات أو تعليمات وضع إرشادات  )أ 
التي قد تنشأ أو تلك التي تستمر في  القضايالحل المشكالت أو  ا يلزممومنها  أخرى إجراءات اتخاذ  )ب 

 .الحدوث

  االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكات مشغلتوضيحي التفاقية ال اإلطار .٩

بعض  هناككون يوقد  فقط،التفاقية المبين أدناه هو ألغراض توضيحية العام ل اإلطارإن الهدف من   ١-٩
وطالما   .االفتراضية المتنقلة االتصاالتنماذج األعمال لشبكات  بعضالبنود غير قابلة للتطبيق على 



 

   االفتراضيةاإلرشادات العامة لمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة مسودة                               ٩من  ٧صفحة  
 

ال يتعارض ذلك مع  أن شريطة المحتويات وترتيب شكل تغيير يجوز فإنه اإلرشادات، هذه إتباع تم
 .أنظمة الهيئة

 العمل إطار اتفاقية   )أ 

  .والتعريفات والتفسير المقدمة •

  .ومدتها الزمنية باالتفاقيةبدء العمل  •

  .إفشاء المعلوماتالسرية وعدم  •

  .حقوق الملكية الفكرية •

 .اتالمسؤولي ونطاقالحقوق القانونية والحماية  •

 .تزاماتلواالحقوق التجديد والمراجعة  •

  .األحكام الخاصة بخرق أو تعليق أو إنهاء االتفاقية •

 وحماية األنظمة  الموظفينالبنود الخاصة بسالمة  •

  .والتحكيم الخالفات •

  .والتنازلوالتخلي القوة القاهرة  •

   .واإلشعارات المفوضونن ولممثلا •

 .السائدةالقوانين والسلطات القضائية  •

 اتفاقية مستوى الخدمة   )ب 

  .الخدمة ووصفتعريفات  •

  .إعدادات الخدمة •

  .المشمول وغير المشمول باالتفاقيةنطاق الخدمة  •

 .تقديم الخدمة •

 .الخصائص الفنية  •

  .الشروط التشغيلية •

  .جودة ودرجة الخدمة •

   .عقوبات عدم االلتزام بأهداف مستوى الخدمة •

 الجوانب الفنية   )ج 

 .المضيف التحتيةالبنية ذي الخدمة مقدم الربط البيني مع  •
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  .وتمرير الحركةالبيني االتصال ربط  وصالت •

 .التراسل لشبكة البيني الربط •

 .بط البيني لشبكة اإلشارةرال •

 .التزامن •

  .الربطمعايير  •

 .رقاماأل •

  .إمكانية نقل األرقام •

 .جودة الخدمة •

 العمليات التشغيلية   )د 

  :تقديم العملياتإجراءات  •

  .البنية التحتيةتخطيط  –

  .توقعات الحركة –

  .المشاركة في المواقع –

  .إجراءات الطلب –

 .التنفيذ –

  :عمليات التشغيل والصيانة •

  .تشغيل الشبكة –

  .إدارة الحركة –

  .تمرير المكالماتإدارة  –

  .إدارة األعطال –

 .االختبار التشغيلي –

  .معايير السالمة –

  :عمليات الفوترة •

  .المكالماتإعداد وتسوية سجالت تفاصيل  –

  .عملية الدفع –

  .التسوية –
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 البنية ذي الخدمةمقدم واالفتراضية االتصاالت المتنقلة إدارة العالقة بين مشغل شبكات   )ه 
  المضيف ةالتحتي

  .إدارة الخدمات •

  .اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة •

  .الخدمة مقدميبين فيما المعلومات  تبادل •

  .معلومات الشبكة •

  .المخطط لها في الشبكةالتغييرات  •

  .إدارة قواعد البيانات •

  .حل المنازعات •

 سعار األ: الملحق  )و 

 .الطريقة •

  .األسعار •

  .المبررات مصحوبة بمعلومات مساندة •


