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  مقدمة

ة المعلومات في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنيناط بها هي الجهة الم) الهيئة(هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
رقم ذي الالصادر بالمرسوم الملكي  )النظام(االتصاالت نظام  وذلك بموجب ،)المملكة( المملكة العربية السعودية

تطوير لويضع نظام االتصاالت اإلطار التنظيمي  ،)م ٠٤/٠٦/٢٠٠١(الموافق هـ ١٢/٠٣/١٤٢٢تاريخ الو ١٢/م
الصادر بقرار مجلس  هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتنظيم توتم إنشاء الهيئة بموجب . وتنظيمه هذا القطاع

أما الالئحة التنفيذية . تمويلهاومصادر  إدارتهاوحدد وظائفها وكيفية هـ ٥/٣/١٤٢٢وتاريخ ) ٧٤(الوزراء رقم 
، فتحتوى على األطر )م٢٧/٠٧/٢٠٠٢(هـ ١٧/٠٥/١٤٢٣للنظام والتي بدأ العمل بها فور صدورها في 

  . ع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكةالتنظيمية لقطا

شركة وشركة االتصاالت السعودية، في الوقت الحاضر من قبل  في المملكة المتنقلة خدمات االتصاالت يتم تقديم
خدمات االتصاالت الصوتية  نأفي حين ). زين( االتصاالت المتنقلة السعوديةشركة و، )موبايلي( اتحاد اتصاالت

 ،)جو( اتحاد عذيب لالتصاالتشركة و ،شركة االتصاالت السعودية من قبل في الوقت الحالي مهايدتقيتم الثابتة 
  .في المملكة االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتلشبكات  نومشغل حالياً وجديال بأنه  علماً

المتنقلة  االتصاالتشبكات  خدمات مشغليتقديم إصدار تراخيص جديدة ل عن عاماً إعالناً هيئةال نشرتلقد 
هـ ٢٤/٠٢/١٤٣٣تاريخ الو) ١/١٤٣٣( قمذي الراإلعالن إصدار من خالل ، وذلك ةفي المملكاالفتراضية 

مشغلي شبكات خدمات ترخيص تقديم " عنوانب طلب مرئيات العموم وثيقة به  مرفقوال م٢٠١٢/ ١٨/٠١الموافق 
المتنقلة  االتصاالتشبكات  لمشغليات العامة كما قامت الهيئة بإعداد اإلرشاد". االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت
  . االفتراضية

لراغبين ا الطلباتلمقدمي  الشروط والمتطلبات توفيرهو  ههذ الحصول على الترخيصطلب وثيقة  الهدف منإن 
  .في المملكةاالفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات خدمات تقديم ترخيص على للحصول لهيئة ل بالتقدم

داد الطلبات، ينبغي على أصحابها الرجوع إلى مجمل المعلومات التي توفرها الهيئة، بما فيها على سبيل عند إعو
  .ووثائق طلب مرئيات العموم ،واألسئلة واألجوبة ،الهيئة، واألطر التنظيميةوقرارات المثال ال الحصر، أنظمة 

 التعاريف  .١

الحصول على س المعاني عند استخدامها في وثيقة طلب يكون للكلمات والعبارات الواردة في أنظمة الهيئة نف
سياق خالف الأما الكلمات والعبارات التالية فسيكون لها المعاني المحددة لها أدناه ما لم يقتضي   .الترخيص هذه

  .ذلك

  .الهيئة أو وكالئها أو مستشاريها، بما في ذلك الموظفين التابعين لكل منهم ييقصد بهم ممثل :مستشارون

فيما يتعلق بشريك مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية، أي شخص يسيطر على هذا الشريك، أو  :ابعت

  .أي شخص يسيطر عليه هذا الشريك ، أو أي شخص آخر يسيطر عليه الشخص الذي يسيطر على الشريك

 .الطلبقام بتقديم الذي  تحادااليعني : الطلبمقدم 

في  االفتراضية االتصاالت المتنقلة ي شبكاتمشغلترخيص تقديم خدمات  يقصد به طلب الحصول على:الطلب

  .ههذ طلب الحصول على الترخيصوثيقة المملكة، والذي يقدم إلى الهيئة رداً على 
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ساري سجل تجاري ) أ: (فوض رسمياً من قبل مقدم الطلب بموجبم يقصد به أي شخص: المفوض بالتوقيع

خطاب تفويض رسمي موقع مـن ممثـٍل للشـركة    ) ب(أو  ،مديراً للشركة المفعول يتضمن اسم ذلك الشخص
وكالة رسمية معدة من قبل ممثـل مفـوض   ) ج(أو  ،مفوض رسمياً، ومصدق من الغرفة التجارية ذات العالقة

 ،رسمياً للشركة، ومصدقة من كاتب العدل، وإذا كانت الوكالة الرسمية صادرة في دولة أخرى غيـر المملكـة  
أو  ،الشركة التي يوجد بها مقر دولةال لدىالسعودية ذات العالقة الدبلوماسية كون مصدقة من البعثة فيجب أن ت

  .الشركة مجلس إدارةمن  ساري المفعول صادر رسمياًقرار ) د(

من وثيقة طلب الحصول ) ح) (٢-٤( في القسم إليهشار ار الميالمعيحقق الذي  ضماناليعني : الضمان البنكي

  . من هذه الوثيقة) ٩(الملحق رقم الوارد في  نموذج الضمان البنكيصيغة ولشكل ووفقاً ، هذه على الترخيص

الملحـق   في ه الواردهذ الترخيص على الحصول طلب بوثيقة يعني النموذج المرفق: الضمان البنكي نموذج

  . من هذه الوثيقة )٩(رقم 

  . المعني طلبمقدم الغيلية لوالخطط التجارية والتش العملعني خطط ي: لعممقترح خطة ال

  .يئة االتصاالت وتقنية المعلوماتتعني ه: الهيئة

الموقع االلكتروني لهيئة االتصاالت وتقنيـة  يعني : االتصاالت وتقنية المعلومات لهيئة االلكتروني موقعال

  . www.citc.gov.sa  على شبكة االنترنت المعلومات

 وثائق قرارات أوأي تنظيم هيئة االتصاالت، أو و التنفيذية،والئحته يقصد بها نظام االتصاالت : لهيئةا أنظمة

  . الهيئة تصدر من  أو إرشادات أو توجيهاتتنظيمية أخرى 

  .من هذه الوثيقة )١٢(الملحق رقم في درجة الم المطابقة تعني قائمة: قائمة االلتزام

 اًواحـد  اًوشريك ،واحدة مسجلة على األقل مؤسسة/شركةضم الذي ي شخاصاأل من مجموعةيقصد به : اتحاد

 ؛بوصفهم مقـدم طلـب   اتفقوا فيما بينهم على العمل معاً ،تابعاً لهأو افتراضية متنقلة  اتصاالتمشغل شبكات ل
وقع عليهم  إذا ،االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة  شبكة مشغلخدمات لتقديم ترخيص لتأهل للحصول على بهدف ا

  .للقوانين واألنظمة ذات العالقة المعمول بها في المملكة وفقاً ،االختيار لذلك

باإلضافة إلـى   ،انهمنسخ  )٥( وخمس الطلبمن نسخة أصلية واحدة توضع فيه مغلف أو  طردتعني : مغلف

     .نسخة الكترونية

أن يكون بالشكل والمحتوى المبينين على  ،الطلبجزء من يجب تقديمه ك يالذ عني الخطابي: خطاب التقديم

  .التقديمفي نموذج خطاب 

  . من هذه الوثيقة )٤(الملحق رقم  في المبينيعني النموذج : التقديمنموذج خطاب 
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 الحصول على الترخيصطلب تقديم  من وثيقة) د()١-٣( التاريخ المحدد في القسم يقصد به: الموعد النهائي

  . ههذ

الحصـول علـى   طلـب تقـديم    وثيقةفي  حددهو مكما  الترخيص صدوراريخ ت يقصد به: تاريخ السريان

  . ههذ الترخيص

المحـددة فـي    اإلجراءاتوفق الترخيص للحصول على تأهل الذي  الطلبمقدم عني ي: المؤهل الطلبمقدم 

  . ههذ الحصول على الترخيصطلب تقديم  وثيقةفي ) أ( )٢-٣(القسم 

التي على أساسها سيتم تقييم مقـدمي الطلبـات   ) ٣(الملحق رقم ب الواردة المعايير يقصد بها: التقييم معايير

   .المؤهلين

يعني مقدم خدمة االتصاالت الذي ينشئ ويمتلك ويشغل شـبكة اتصـاالت   : الخدمة ذو البنية التحتيةمقدم 

  .  عامة

  . من هذه الوثيقة )٦(رقم الملحق النموذج الوارد في يعني : المالي  التعريفخطاب 

  .الميالديتعني التقويم  :م

شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية الصادرة مـن قبـل   لمشغلي  العامةات اإلرشادوثيقة تعني : اإلرشادات

إجـراءات  و، االفتراضـية شبكات االتصاالت المتنقلـة   يمبادئ تقديم خدمات مشغلتشتمل على  التيو، الهيئة
  . لهاتوضيحي ال ة، واإلطارتفاقياالمحتوى ، وفتراضيةاال لمتنقلةاالتصاالت ا شبكات مشغلالدخول في اتفاقيات 

  .قويم الهجري وفق تقويم أم القرىتعني الت: هـ

المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات الذي يوفر ل ةمقدم الخدمعني ي: المضيف الخدمة ذو البنية التحتيةمقدم 

ساس البيع أعلى  خدماتما يرتبط بها من و لتابعة لهالمتنقلة اتصاالت االشبكة  السعات الالزمة من االفتراضية
  . للمشتركينإعادة بيعها بهدف  بالجملة

  . المملكة العربية السعوديةتعني : المملكة

  . هلمرخص لل الصادر صيرختبموجب التقديمها المرخص ب تعني الخدمات: هاب رخصالخدمات الم

الـذي   في المملكـة االفتراضية المتنقلة  التصاالتامشغلي شبكات خدمات بتقديم  ترخيصعني الي: الترخيص

أو ) ١(رقـم  ملحق كهذه مسودته بوثيقة طلب الحصول على الترخيص  والمرفقه ،تهانظمأل وفقاًهيئة تصدره ال
   .على هذا الترخيصتصدره الهيئة أي تعديل 

 إصـدار عند  فائزال الطلب مقدم المقابل المالي الواجب سداده للهيئة من قبلعني ي: لترخيصل المقابل المالي

   .هذه الوثيقةمن ) ١(الملحق رقم من ) ١(المرفق رقم شار إليه في مال الترخيص
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وتقنيـة   هيئة لتقديم خدمات االتصـاالت ال قبل منة مرخص له يعني أي مقدم خدم: له مرخص ةمقدم خدم

  .في المملكة المعلومات

االتصـاالت المتنقلـة   ة شـبك  قديم خدمات مشغلتل ترخيصيصدر له الذي  بالطلمقدم عني ي: المرخص له

  .االفتراضية

تعني االتفاقية المبدئية  :)االتفاقية المبدئية( المبدئية االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة شبكة  مشغلاتفاقية 

المبرمة بين مقدم الطلب ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف، والتي تشتمل كحد أدنى على اسـم مقـدم   
ة ذي البنية التحتية المضيف واسم مقدم الطلب بشكل واضح ودقيق، ونطـاق خـدمات البيـع بالجملـة     الخدم

والمعلومات الضرورية للسماح لمقدم الطلب بتطوير وتحديد جدوى خطـة عملـه    وأسعارها ومواعيد تقديمها،
لنهائية مع مقدم الطلب الفائز وأنه سيتم إبرام اتفاقية مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية ا التفصيلية،

  .للحصول على الترخيص كشرط وحيد ودون ذكر أي شروط أخرى  المؤهل

يعني مقدم خدمة االتصاالت الذي ينشئ ويمتلك ويشغل شبكة اتصـاالت  : ةالمتنقل االتصاالتمقدم خدمات 

  .متنقلة عامة، ويقدم خدماته للعموم

 خـدمات  كافـة  خدمة مرخص له بتقديم يقصد به أي مقدم :االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات مشغل 

ي قبله من مقـدم الخدمـة ذ   من المستأجرة الجملة خدمات بيع إعادة طريق عن لمشتركيه المتنقلة االتصاالت
 مخصصات من الطيف التـرددي  بدون حصوله على أي للمشتركين بهدف إعادة بيعها المضيف  البنية التحتية

ي البنية التحتية يستأجر إمكانيات التراسل من مقدم الخدمة ذويمكن له أن   . فاذ السلكيةو إنشاء أي شبكات نأ
  . مرخص لهآخر مقدم خدمة  أيالمضيف أو 

 يـع اتفاقيـة ب تعنـي  : )االتفاقية النهائية(النهائية  االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة  شبكة مشغلاتفاقية 

علـى   بنـاء  الطلـب مقـدم  والبنية التحتية المضيف  الخدمة ذيدم مقبين  ابرامهيجب إي التبالجملة  الخدمات
وفـق الشـروط    للمشتركينالخدمات الضرورية تقديم و إعادة بيعمن أجل فيما بينهم  االتفاقية المبدئية المبرمة

  .شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية الصادرة من الهيئةلمشغل  العامة تااإلرشادمع  تتالئمالتي 

 شبكات اتصـاالت متنقلـة افتراضـي   يعني مشغل : االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتشبكات  غلمششريك 

المتنقلـة   االتصاالتشبكات تشغيل مجال  في في االتحاد ويقدم خبراته الذي يكون عضواً التابع لهأو  ،أجنبي
  . لالتحاد االفتراضية

المرخص بهـا بموجـب التـرخيص    ات تعني الخدم: االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة  شبكةمشغل خدمات 

  .من هذه الوثيقة )١( رقم الملحقوالمضمنة ب

 االفتراضـية  المتنقلة  االتصاالتشبكات  تشكيلة اتحاد مشغليحدد الذي  خطابالعني ي: خطاب توزيع الملكية

  . من هذه الوثيقة )١١( رقم الملحقب الوارد خطاب توزيع الملكيةنموذج ل طبقاً



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٨ صفحة

وثيقـة طلـب   في  )٣-٤( في القسم إليهشار الم المعايير الذي يحققحسن األداء ضمان  عنيي: األداء ضمان

 األداء ضـمان  نموذج خطابلصيغة الشكل والفي  مطابقاًيكون ، على أن  ههذ الحصول على الترخيصتقديم 
  . الوثيقة ههذمن   )١٠( رقم قبالملح  الوارد

  . ه الوثيقةهذمن  )١٠( رقم قالملحب الواردعني النموذج ي: األداء ضماننموذج 

الحصـول علـى   طلـب  وثيقـة  في ) أ()٢-٣(في القسم   المبينة اإلجراءاتتعني : مرحلة التأهيل المسبق

  . جميع المستندات المطلوبةقدموا  الطلباتمقدمي أن لتحقق من ل الترخيص هذه 

 كما تـرد فـي آخـر   باالتصاالت المرتبطة  الناتجة عن النشاطاتوالشركة  إيراداتتعني إجمالي : اإليرادات

  . لبيانات المالية المدققةل إصدار

خدمات مشغلي شبكات االتصاالت تقديم  الحصول على ترخيصطلب يعني  :الحصول على الترخيصطلب 

   .المتنقلة االفتراضية في المملكة

  . لكة العربية السعوديةمتعني العملة الرسمية للم :الريال السعودي 

الحصول على التـرخيص  طلب وثيقة  في )ب()٢-٣(القسم في وضحة تعني اإلجراءات الم: االختيارمرحلة 

مقدمي  واختيار ،التقييم لمعايير وفقاً المؤهلينمقدمي الطلبات تقييم بهذه، حيث تقوم الهيئة خالل هذه المرحلة  
  . لهم إلصدار التراخيص الفائزين تمهيداً الطلبات

خالل مرحلة  ترخيصالللحصول على  الهيئةمن قبل  تأهيلهمؤهل تم  طلبم أي مقدعني ي: الفائز الطلبمقدم 

  . االختيار

ة  لتزويده خدمالمع مقدم ترتيب مماثل  أيأو في عقد ساري المفعول  اًطرفيكون أي شخص عني ي: شتركالم

  . خدمات االتصاالت وتقنية المعلوماتب

  .)و()٢-٤(القسم في  ةوارد يهكما  الطلبمقدم الخطط الفنية لعني ي :ةالفني الخطة

  . تعني السنة الهجرية ما لم يتم تحديدها خالف ذلك: السنة



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٩ صفحة

 األنظمة المعمول بها .٢

تنطبـق  لكونها  نظراًفي المملكة وتقنية المعلومات قطاع االتصاالت  تنظيمعن ة موجزنبذة القسم  اهذ يتضمن
يفهم من هذا الملخص أنه كامل، أو نهـائي أو  وال . االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة شبكة  يشغلمخدمات على 

على أنظمة الهيئة وكافـة القـوانين واألنظمـة األخـرى ذات      إلطالعاشامل، وينبغي على أصحاب الطلبات 
  .العالقة

األنظمة األساسية وغيرها من الوثائق ذات العالقة بتنظيم االتصاالت فـي   اإللكتروني وتتوفر على موقع الهيئة
  .المملكة

  االتصاالت  ةنظمأ   ١-٢

قطاع االتصاالت في المملكة هو نظام االتصاالت الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  ينظمالنظام الذي   )أ 
 ).م٠٣/٠٦/٢٠٠١(هـ ١٢/٣/١٤٢٢الصادر في ) ١٢/م(

من النظام تتطلب قيام الهيئة بتصنيف التراخيص، وتحدد أنواعهـا، ووضـع   ) ٢١(وبالتحديد فإن المادة  )ب 
  .اصة بمنح كل نوع منهاالشروط الخ

الالئحـة التنفيذيـة لنظـام    ) ١( :لكل من وتقنية المعلومات إضافة إلى النظام، يخضع قطاع االتصاالت  )ج 
هــ  ١٧/٠٥/١٤٢٣وتـاريخ  ) ١١(االتصاالت التـي صـدرت بموجـب القـرار الـوزاري رقـم       

وتـاريخ  ) ٧٤(تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقـم    ) ٢(و ،) م٢٧/٠٧/٢٠٠٢(
   .)م٢٨/٠٥/٢٠٠١(هـ ٠٥/٠٣/١٤٢٢

الالئحة التنفيذية على العديد من الحقوق وااللتزامات الرئيسية لمقدمي خـدمات  الهيئة ومنها  أنظمة تنص  )د 
إذ تتناول الالئحة التنفيذية مختلف المسائل التنظيمية التي تشمل المنافسة بين مقدمي الخدمات  ،االتصاالت

والعالقات بـين   ،والنزاعات التي قد تنشأ بين مقدمي الخدمات والتعرفة ،البينيوإرشادات ربط االتصال 
 ،االستخدام الشامل، والطيـف التـرددي  حق و وسياسات الخدمة الشاملة المشتركين، مقدمي الخدمات و

واختراقـات   ،وتنظيم الترقيم ومعدات االتصاالت ،ودخول الممتلكات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت
  .ومخالفات أحكام النظام والالئحة التنفيذية ،الشبكة

 : الالئحة التنفيذية تشتمل علىإن ف التحديدبو )ه 

ية خدمة أو شبكة اتصاالت أل )أ(فئوية من نوع  خيصاترإصدار للهيئة  )و()٥- ١١(المادة  تُجيز )١
 .من التراخيص الفئويةخر آأخرى تقرر الهيئة عدم حاجتها لترخيص فردي أو أي نوع 

البيني  االتصال يل تعزيز ربطبسفي هيئة للة المناط المسؤوليات المهام) ٣٦(مادة ال تحدد )٢
 ، وصورة مالئمة وفعالةب في المملكة الشبكة لمرافق والوصول

البيني وتوفير  االتصال ربطتنفيذ فيما يتعلق بالخدمات  يمقدم التزامات )٣٧(المادة حدد ت )٣
 . ة معقولةبصور ممنهطلب يكما لشبكة ا لمرافق الوصول



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٠ صفحة

التي تصدرها  والقرارات، الخطة الوطنية للترقيم على سبيل المثالتشمل والتي خرى األتنظيمية ال الوثائق  )هـ
  .الهيئة من وقت آلخر

  
  
 اإلطار التنظيمي   ٢-٢

 تـم نشـر  وقد مجاالت، من ال دعد فيف الهيئة بالتفصيل موق تبينالتي  ةالتنظيمي األطر وثائقهيئة الأصدرت 
  : اإللكترونيالمذكورة أدناه على موقع الهيئة  الموضوعاتالتي تتناول  األطر التنظيميةق وثائ

 .تراخيص تقديم خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة )أ 

 . ةالمتنقلو الثابتة خدماتونطاق التراخيص التصنيف  )ب 

 .اإلرشادات العامة لمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية )ج 

 . ةجودة الخدم )د 

 . البيني االتصال ربط إرشادات )ه 

 . الخطة الوطنية للترقيم )و 

 .ةالمتنقل االتصاالت أرقام نقلإمكانية  )ز 

 . ذات الصلةأخرى  وإرشاداتأطر تنظيمية أي  )ح 

  . ة ذات العالقةقطبالم ةالتنظيمي األطراإلطالع على  الطلباتمقدمي يجب على و

  الملكية األجنبية ٣-٢

  . في المملكة المعمول بهاوذات الصلة  واألنظمةللقوانين  للمرخص لهة تخضع الملكية األجنبية بالنسب

  خيص االتر إصدار  ٤-٢

نظام بموجب  الممنوحة لهاالصالحيات و لمهاما ، وذلك بموجبالفائزين الطلباتمقدمي تراخيص لالهيئة ال ستصدر
  . االتصاالت وتنظيم الهيئة والالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت

   األرقام تخصيص  ٥-٢

 االتصاالتمشغلي شبكات تقديم خدمات من أجل  المرخص لهالتي يطلبها  األرقامهيئة ال سوف تخصص ) أ
 وفقاً استخدام تلك األرقام المرخص لهوعلى . الخطة الوطنية للترقيمحكام أل وفقاًاالفتراضية المتنقلة 
  . تنظيم عملية الترقيملة هيئها الصدرتوأي قرارات  ،لخطة الوطنية للترقيماو ،الهيئة ألنظمة



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١١ صفحة

مشغلي شبكات تقديم خدمات ل المرخص لهالتي يحتاجها  اإلشارات نقاطرموز يجب الحصول على  ) ب
 وأنظمة ،اإلشاراتوإرشادات رموز نقاط  ترقيمالخطة ل وفقاًهيئة المن االفتراضية المتنقلة  االتصاالت

 . هيئة ذات الصلةال
  

 

  م ارقاألنقل   ٦-٢

لتنظيمات نقل أرقام االتصاالت المتنقلة الصادرة  ه توفير إمكانية نقل األرقام لمشتركيه وفقاًيجب على المرخص ل
  . عن الهيئة

   حق االستخدام الشامل والشاملة  الخدمة  ٧-٢

الخدمة الشاملة  سياسة تقرهوفق مااالستخدام الشامل حق الخدمة الشاملة وبالوفاء بالتزامات  المرخص لهيلتزم 
  . ام الشاملوحق االستخد

  االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات استضافة   ٨-٢

يقوم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية المضيف باستضافة الترخيص،  عملية في هذه المرحلة األولية من ) أ
البنية التحتية  لمقدم الخدمة ذيوال يحق واحد فقط، مرخص ل شبكة اتصاالت متنقلة افتراضية مشغ

 . واحدمرخص  أكثر من تضافةاسالمضيف 

 االتصاالتمشغلي شبكات ) ١ لِـالسماح في الهيئة نظر ، قد تللسوق دقيق تقييمإجراء وبعد  عليهو ) ب
مشغلي شبكات استضافة ) ٢ أو ،آخر مقدم خدمة ذو بنية تحتية مضيف إلى باالنتقال االفتراضية المتنقلة 

استضافة ) ٣ أو، قدم خدمة ذو بنية تحتية مضيف مأكثر من من قبل االفتراضية المتنقلة  االتصاالت
 . ذو بنية تحتية مضيف مقدم واحد من قبل االفتراضية المتنقلة  االتصاالتلشبكة من مشغل واحد  أكثر

  الترخيص عمليةو جدول .٣

  لترخيصلعملية االجدول الزمني   ١-٣

  : التاليوفق الجدول الزمني  الترخيصعملية سوف تتم 
  

 ههذ الحصول على الترخيصطلب  من وثيقةنسخة  على مجاناً عنية الحصوليمكن لألطراف الم )أ 
 .لهيئةلمن الموقع االلكتروني  ...)...............................(....من  اعتباراً

 ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصتتعلق ب أسئلة أي طرحالمحتملين  الطلباتمقدمي يجوز ل )ب 
-٦(في القسم  ةلمحدداالتصال ا وسيلةمن خالل  ،...).....................................(...قبل 

  .ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيص من) ٨

بتاريخ على موقعها االلكتروني  األسئلةودها على تلك هيئة ردالتنشر  )ج 
).............................................. .(..... 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٢ صفحة

 وثيقة طلب الحصول على الترخيص من) ٥(في القسم المحدد  ءاإلجراوفق  الطلباتيجوز تقديم  )د 
 .من بعد الظهر بتوقيت الرياض ٣:٠٠الساعة عند ....) ............(.في أي وقت قبل  ههذ

المرفق ) ٣( رقم والملحق) ٢- ٣(في القسم  إليهاشار وفق الطريقة الم طلبهيئة بتقييم كل التقوم   )هـ
 .ههذ يصوثيقة طلب الحصول على الترخب

إصدار لعملية يتضمن الجدول الزمني  ،ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصب المرفق) ٢( رقم الملحق
   .هامراحللخص ذي يال التراخيص

  خيص االترإصدار عملية   ٢-٣

  المبدئيمرحلة التأهيل  )أ 

في بالتفصيل والواردة  الطلبمع تسليمها  المطلوب الوثائقجميع م يقدت يجب عليه، مؤهالً مقدم الطلب العتبار
وثيقة حكام أ بموجبالشكل المطلوب تراعي ة ويقودق ،املةك يجب أن تكون الوثائق تلك جميعو  .المطابقةقائمة 

  .المفوضين بالتوقيعمن موقعة  األمر يجب أن تكونوحيث يقتضي  ،ههذ طلب الحصول على الترخيص

مؤهلين  طلباتاعتمادهم كمقدمي  ، سيتمهذا القسمفي  الموضحةالذين يستوفون كافة المتطلبات  الطلباتو مقدم
تقوم الهيئة سفال يستوفون جميع تلك المتطلبات الذين  الطلباتمقدمي أما   .االختيارإلى مرحلة  انتقالهمتم يو
  .همطلباتالتوقف عن دراسة و استبعادهمب

 االختيارمرحلة  )ب 

في حددة معايير التقييم المل وفقاًالمؤهلين  باتالطلمقدمي  طلباتتقييم ب الهيئة في هذه المرحلة، ستقوم )١
 . هوثيقة طلب الحصول على الترخيص هذمن  )٣(الملحق رقم 

الخدمة مقدمي  اءسمأل وفقاً كحد أقصى ثالث مجموعاتالمؤهلين إلى  الطلباتمقدمي  تقسيميتم س )٢
لالتفاقية وفقاً بط معهم ن قبل مقدمي الطلبات للرم اختيارهمتم  نالذيو ذوي البنية التحتية المضيفين

يتم كل مجموعة  في حصل على أعلى درجة تقييميالذي  الطلبو، طلبكل مقدم تي قدمها الالمبدئية 
 . زفائمقدم طلب اعتباره 

 يحصل على المؤهل  طلبأي مقدم لهيئة استبعاد ليجوز فإنه ، أعاله) ٢(ورد بالفقرة  ماباستثناء   )٣
  .لتقييمللقصوى الدرجة امن  على األقل  %٨٠جة در

 التراخيص إصدار )ج 

 . الفائزين الطلباتمقدمي  أسماءعن ستقوم الهيئة باإلعالن ، االختياربعد االنتهاء من مرحلة  )١

 : فائز أن طلبمقدم ، على كل الترخيص إصدارقبل  )٢

 واللوائح  لألنظمة اوفق) شركة بالفعل الطلبمقدم ال يكون  حيثما(يؤسس شركة سعودية مسجلة  –
  .ذات الصلة السارية



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٣ صفحة

قائم بالمملكة ومعتمد لغاء صادر عن بنك على شكل تعهد بنكي غير قابل لإل ضمان األداءيقدم  –
  ).٣-٤( سعودي بالقيمة المحددة في القسممن مؤسسة النقد العربي ال

األخرى المحددة في الترخيص المرفق بوثيقة طلب الحصول على  المقابالت الماليةيسدد  –
 .إصدار الترخيص وقتسدادها ، والتي يستحق )١(الملحق رقم ب الواردةالترخيص 

 .موثقة من كاتب العدلالاتفاقية اإلدارة الموقعة ونسخة من يقدم  –

  .يقدم نسخة من اتفاقية مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية النهائية –

إشعار من تاريخ  وماًي )٩٠(مدة خالل  )٢()ج()٢-٣( فائز بكافة أجزاء القسم طلبمقدم يلتزم كل  )٣
 . الهيئة

المقابل المالي لقاء  وسداد، كاملبشكل داء األضمان استالم على  ر الترخيص بناءالهيئة بإصداستقوم  )٤
 . طلبال ذلك مقدمل إصدار الترخيص الواجب سدادها قبل األخرى المقابالت الماليةوالترخيص 

) ٩٠(تسعين ة خالل مد)٢)(ج)(٢-٣(القسم  بأحكام ةالفائز الطلبات يمقدمأي من في حال لم يلتزم  )٥
الحصول على  يفقد حقه فيس، مقدمي الطلبات الفائزين أسماءإعالن الهيئة عن من تاريخ  يوماً

المؤهل الذي حصل على ثاني أعلى درجة  الطلبمقدم  اختيارفي بحقها هيئة التحتفظ و ،الترخيص
خالل المدة ) ٢)(ج)(٢-٣(القسم حكام نفيذ أتالفائز الذي لم يلتزم ب من نفس مجموعة مقدم الطلب

 .  ليحل محلهالمحددة 

  الحاليينالمرخص لهم  أهلية  ٣-٣

المملكة، أن  فيالمرخص لهم  ة ذوي البنية التحتية الحاليينالمتنقل االتصاالتخدمات ي مقدمل يجوزال  )أ 
لمتنقلة تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت ا للحصول على ترخيص مقدمي طلبات يكونوا

سيتم  طلبمقدم أي  سهمأ من )%١٠(عشرة بالمائة يزيد عن ال يجوز لهم امتالك ما  كنول ،االفتراضية
بأي وسيلة  مسيطرته ةمارسم وال يجوز لهم ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من قبلهم استضافته

 .الطلبات يمقدم من كانت على أي

أو أكثر في  )%٥(خمسة بالمائة  الذين يملكون في الوقت الحالي مقدمو خدمات االتصاالت الدوليين يعد )ب 
غير مؤهلين للتقدم وال امتالك  ،مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة ذوي البينة التحتية الحاليين في المملكة

سيطرة م يكون لهن أأو  طلبأي مقدم  في منفعةوال يجوز لهم امتالك أي أي حصة في أي مقدم طلب، 
 ).أ()٣-٣(ف ما هو مسموح به بموجب القسمبخالعليه، 

  

  

  

 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٤ صفحة

 . ومحتويات الطلب الطلباتمقدمي المتعلقة ب اإلرشادات .٤

   :من العناصر التالية طلبيتكون كل 

  التقديمخطاب  :الجزء األول  ١-٤

من وثيقة طلب الحصول على ) ٤(الملحق رقم معبأ تعبئة سليمة حسب  تقديمالنموذج خطاب  يجب تعبئة
على أن ترفق الوكالة  عن مقدم الطلب، توقيعالمؤرخ وموقع من قبل المفوض بويجب أن يكون ذه، ه الترخيص

  .فوض المفوض بالتوقيعت تيال كل عضو من أعضاء االتحادمن قبل ) ٥(الشرعية طبقاً للملحق 
وثيقة  من) ٤(سم القالوارد ذكرها بكافة المعلومات المطلوبة  بخطاب التقديمأن يرفقوا  الطلباتمقدمي يجب على 

  . ههذ طلب الحصول على الترخيص

   يالرئيس طلبال :الجزء الثاني  ٢-٤

  : المعلومات التالية الرئيسي الطلبيجب أن يتضمن 

  .طلبمقدم المفصلة عن بيانات  )أ 

  : المعلومات التاليةتقديم  الطلبمقدم  علىيجب 

 . للمرخص لهالمقترح  القانونيأو االسم  الرسمياالسم  )١

 . للمرخص له ةهيكلية الملكية المقترح اصيلتف )٢

 ،والوضع القانوني ،االسمويجب أن تشمل تلك التفاصيل   .تحادالمعلومات تفصيلية عن كل عضو في ا )٣
ه ونسبة الملكية في رأس مال من أعضاء االتحاد،أعمال كل عضو نبذة عن و ،المقر الرسميوعنوان 
 . المساهم

ويجب تقديم هذه  . طلبمقدم ال أسهمأو أكثر من ) %٥( بالمائةسة خملك تيمس عضوالمالية ألي  القوائم )٤
وينبغي أن تتضمن قائمة دخل وميزانية عمومية مدققتين أو  ،القوائم المالية عن السنتين الماليتين السابقتين

 . معتمدتين

أو خطاب تفويض  في المرخص لهالمقترحين  األعضاءجميع  إداراتصادر عن مجالس ق مصد قرار )٥
بتقديم  الطلبالمقترحين في المرخص له بتفويض مقدم  األعضاءجميع صادر عن كاتب عدل  ثق منمو

 . الطلب

 . من هذه الوثيقة )ج()٢-٤( لقسم رقملما ورد با وفقاً خطاب توزيع الملكية )٦

 قاًوف تكون نأعلى البنية التحتية المضيف  الخدمة ذيمقدم و الطلب مالموقعة بين مقد االتفاقية المبدئية )٧
 اتفاقية مبدئيةأكثر من تقديم  الطلبمقدم يجوز لال كما  ،من هذه الوثيقة) ١(للتعريف المضمن بالقسم 

  .واحدة

 .للمقابل المالي للترخيص الضمان البنكي )٨



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٥ صفحة

  .المالي التعريفخطاب  )٩

 .المطابقةقائمة  )١٠

مقدم بين  ترخيصبمجرد إصدار ال لتي سيتم إبرامهااو مسودة اتفاقية اإلدارةيجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من 
 تحاد االفي له الذي يشكل جزءاً  أو التابع/واالفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات لالشريك األجنبي و الطلب

وذلك حتى يتسنى للمرخص له الحصول على التقنية والمعرفة الفنية المتخصصة والخبرة التشغيلية واإلدارية 
عن خمس مدة هذه االتفاقية يجب أن ال تقل و . االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة مشغل شبكة خدمات المطلوبة لتقديم 

  . تخضع أي تعديالت الحقة على اتفاقية اإلدارة لموافقة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن سنوات

  خطاب توزيع الملكية )ب 

، وذلك وفق الصيغة طلبالدم مقعضاء اتحاد أ بين توزيع الملكية يوضحخطاب تقديم  الطلبمقدم يتعين على 
  . من هذه الوثيقة )١١(الملحق رقم المحددة في 

قبل إصدار  الطلبمقدم تحاد الذين يحددهم االال يجوز إدخال أي تعديالت أو إضافات على قائمة أعضاء كما 
  . قبل إدخال تلك التغييرات خطياً  هذلك وتؤكد خالف ما لم تقرر الهيئة  ،ترخيصال

  التابع لهأو االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات األجنبي ل شريكالخبرات  )ج 

ما ال على  التابع لهأو االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات األجنبي لشريك ال أو يسيطر يملكيجب أن 
  . لمدة ال تقل عن خمس سنوات لالتحاد من رأس المال المساهم  )%١٥( خمسة عشر بالمائة يقل عن

المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات األجنبي لشريك الوإنجازات  تفاصيل خبرةالمقدم  الطلبيجب أن يتضمن و
أن يشمل ذلك ويجب  . في األسواق األجنبية االفتراضية ةالمتنقل االتصاالت اتفي مجال تشغيل شبك االفتراضية

وعدد المشتركين لديه في كل سوق من  ،اًحالي األسواق التي يعمل بهاوعدد  ،األجنبي عدد سنوات خبرة الشريك
خالل السنوات االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغل لشبكات ك سوق يعمل فيهمن كل  إيراداته وإجمالياألسواق، 

  .االفتراضية ات االتصاالت المتنقلةشغل لشبكمأعماله ك التي يقدمها في إطار خدماتالوبيان  ،الخمس الماضية

 التابع له،أو االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات األجنبي لشريك العلى فإنه يتعين ، باإلضافة إلى ذلك
  . في كل سوق من األسواق األجنبية ينتهجهالعمل التي وأسلوب التشغيلية  بإجراءاته بيانتقديم 

 خطة العمل )د 

 ة تلك الخطةواقعيتبين ملة وشاوأن تكون  العملمعلومات تثبت إمكانية تحقيق خطة  الطلبيجب أن يقدم مقدم 
 خطة العملوينبغي استخدام نموذج   .تالءم مع التفاصيل المحددة في العرض الفنيتو ،ووجود التمويل الكافي لها 

  . كصفحة غالف لخطة العملوثيقة من هذه ال )٧(الملحق رقم ب الوارد

  : ما يلي الطلبيجب أن يتضمن 

ساهم بها يمع بيان الطريقة التي س، مقدم الطلبستراتيجية ة إلالخطوط العريض: مقدم الطلب إستراتيجية )١
 .  في سوق االتصاالت في المملكة



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٦ صفحة

ذات التعرفات وترحة ، الخدمات المقهماجتذابو مشتركينالب العناية، وأقسامه توقعات السوق: دراسة السوق )٢
 . الصلة

 .وخطة تطوير جودة الخدمات ما بعد البيع ومستويات الخدمة المقترحةخدمات و مشتركينالخدمة خطة  )٣

خدمات لالمقترح لتقديم ا واألسلوبتقديمها  المخططتشمل الخدمات التي  :اإلبداعية اتالخدمات والخدم )٤
 . اإلبداعية

 .والعمليات والصيانة مشتركينالالعناية بخدمة بما فيه اإلدارة والتسويق والمبيعات و :الهيكل التنظيمي )٥

لقوانين المملكة  السعودة وفقاًلتفصيلية للموارد البشرية ودرجة االلتزام بالخطة ا :خطة الموارد البشرية )٦
 .ولوائحهاتشريعاتها و

لمشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية  أن يقدم ملخصاً مالياً الطلبيجب على مقدم  :ملخص مالي )٧
الملحق ب المبيني نموذج الملخص المالي المبدئبذلك مستخدماً و للخمس سنوات األولى من التشغيل

 األرباح قوائميجب توفير  ،ذلك إلى وباإلضافة  .ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصب )٨(رقم
؛ كما يجب أن تتضمن المعلومات المالية التي يتم التمويلميزانية، بيان التدفقات المالية وخطة ال، والخسائر

 أسفلتحليل من عملية الو يراداتاإلنموذج تقديمها مجموعة مفصلة من التصورات الرئيسية التي تحكم 
 .االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة  شغل شبكةمخدمات والكلفة التشغيلية لمال الرأس ل إلى أعلى

 

 ةالفني الخطة )ه 

  : تشتمل على ما يليبحيث  يقدمه للحصول على الترخيص الذيضمن الطلب  ةفني خطة الطلبمقدم يجب أن يقدم 

  .في المملكة االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات ديم خدمات لنشر وتق موجزاً وصفاً )١

  .اتطالق الخدمالمقترح إلتاريخ ال )٢

على أن يتم  ، األول ةثالثالكل سنة من السنوات عدد المناطق اإلدارية التي ستغطيها الخدمة خالل  )٣
ثالث فترة ال تتجاوز  خالل )١٣( ثالث عشرةالاإلدارية المملكة مناطق كافة االنتهاء من تغطية 

  . من هذه الوثيقة) ٣(، ووفقاً لما ورد بالملحق رقم ترخيصسنوات من تاريخ إصدار ال)٣(

  : التاليةتفاصيل التشمل  مخطط لها بحيث ية ونظم وعمليات تحوالتصميم ألي بنية ت الوصف )٤

 . الشبكةتشغيل  عمليات –

 . مستويات الخدمة المقترحةودعم خدمات ما بعد البيع و مشتركينالالعناية بخدمة  –

 .مراقبة أداء الخدمات والتطوير المستمر لجودة الخدمات –

 . مشتركينلافواتير  –



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٧ صفحة

 الطلب دراسةالمقابل المالي ل )و 

ريال  )٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف ته قيمو لالستردادغير قابل  الطلب مقابل مالي لقاء دراسةللهيئة  الطلبمقدم  فعيد
  . من هذه الوثيقة) ك( )٥(لمتطلبات القسم  لطلب وفقاًلتغطية تكاليف معالجة ا ؛ديسعو

  

  الضمان البنكيو ترخيصلل ماليالمقابل ال )ز 

 خمسةقدره  مبلغاًاالفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات ل ترخيصالصدار إلقاء  المقابل المالي تبلغ قيمة 
لهذا  داخل مغلف مقفل ومنفصل  بنكيأن يقدم ضمان  الطلبمقدم وعلى  . سعودي ريال )٥,٠٠٠,٠٠٠( ماليين

وال يغني وجود الضمان من  سعوديمعتمد من مؤسسة النقد العربي ال قائم بالمملكة صادر عن بنكالمقابل المالي 
  .الترخيص إصدارل يوجوب سداد المقابل المالي كامالً قب

  ألداءالضمان المالي ل :الثالثالجزء   ٣-٤

على ) ج( )٢-٣( لقسمل أن يقدمه وفقاًفائز  طلب معلى كل مقديتعين ي ذء الألداالمالي ل ضمانالكون يجب أن ي
  : النحو التالي

 . من هذه الوثيقة )١٠(الملحق رقم في  ةالمحدد للصيغة طبقاً  )أ 
  .ريال سعودي )٢٥,٠٠٠,٠٠٠( وعشرون مليون ةبقيمة خمس  )ب 
 .يسعودمعتمد من مؤسسة النقد العربي الو قائم بالمملكةصادر عن  بنك   )ج 
 . الترخيصصالح لمدة   )د 

 

   طلباتلللزامية إلاالطبيعة  : الرابعالجزء   ٤-٤

وبكافة التعهدات  معلوماتما قدمه من له ب صادر ترخيصخالل فترة صالحية كل  مرخص لهكل يجب أن يلتزم 
فشل  أي إخالل أوو. ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصفي أي جزء من  المشمولةواإلقرارات وااللتزامات 

  . ترخيصال افي أداء أي من تلك التعهدات واإلقرارات وااللتزامات يعتبر مخالفة ألحد شروط هذ



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ١٨ صفحة

  

 الطلبتقديم إجراءات  .٥

ويتم ختم الصفحات . طلباألولى واألخيرة من أصل ال الصفحتينيجب توقيع المفوض بالتوقيع على  )أ 
  .التوقيعأو التوقيع عليها باألحرف األولى من قبل المفوض ب/األخرى و

. واحد أو أكثرمعاً في طرد  مصورة منهانسخ ) ٥(وخمس من الطلب  يةصلالنسخة األوضع يجب  )ب 
إغالق  وفى حالة عدم. ظاهري ثرأويتم إغالق وتغليف كل طرد بحيث ال يمكن فتحه بدون وجود 

اع ، لن تكون الهيئة مسئولة عن طلب التقديم أو ضيأي طرد أو مظروف بإحكام أو التأشير عليه
غير المؤشر عليها بالشكل ويحق للهيئة أن ترفض الطرود غير محكمة اإلغالق أو . محتوياته
  .الصحيح

 )١٢(عن على أال يقل حجم الخط ) A4( مقاسصفحة ) ١٠٠(على  الطلبحجم  إجماليال يتجاوز  )ج 
مقدمي ويمكن ل). ١٠٠من  ١٥الصفحة : مثال(تكون جميع الصفحات مرقمة  أنويجب  ،طةنق

 . طلبالمع معلومات إضافية على شكل مالحق  أيإرفاق  اتالطلب

موضوعين في مظاريف ) الطرود(في الطرد  الخمس معاً والصوريتم تقديم الطلب األصلي يجب أن  )د 
 شبكةمشغل خدمات تقديم  ترخيصلحصول على ا طلب" منفصلة مغلقة ومكتوب عليها بوضوح

وعلى  "ةأصلينسخة " عبارة النسخة األصلية ب علىويجب أن يكت ". االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة 
وضع بياناتها التعريفية و الطلبترقيم جميع نسخ و ،"صورة" كل صورة من الصور الخمس عبارة

يكون السريان  والصوروفي حالة أي اختالف بين األصل  .ى المظاريف من الخارجبوضوح عل
 . ظاهري ثرأحها بدون وجود يتم إغالق المظاريف بحيث يستحيل فت ويجب أن  .لألصل

 الطلبتسمح بالبحث في ) أصل وخمس نسخ(أيضا تقديم نسخ الكترونية  الطلباتمقدمي يجب على  )ه 
             باستخدام برامج إعادة االستعمال وأغير قابل للمسح  CD-Romمضغوط على قرص 

)Adobe Acrobat®(  أو)Microsoft Word®(  أو)Microsoft PowerPoint®(  أو)Microsoft 

Excel®(  أو)HTML( . 

على العنوان بالبريد  إرسالهاأو  هيئةالإلى  يدوياً )الطرود(الطرد تسليم  الطلب يمقدمعلى يجب  )و 
 : التالي

   لمحافظمكتب ا      
  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات       
   الملك فهد طريق      
  ١١٥٨٨ الرياض       
  المملكة العربية السعودية       

 . مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى طلبن تكون النسخة األصلية وجميع صور اليجب أ )ز 

عبارات الكلمات أو الفوق ة أو كتابحذف ، أو تخلو الطلبات من أي كتابات بين األسطر أنيجب  )ح 
وفي هذه الحالة على الشخص أو  ،طلبمقدم ال الواقعة منخطاء األلتصحيح باستثناء ماهو ضروري 

 . إلى جانب تلك التصحيحاتأن يوقعوا  الطلبعلى ن يوقعالماألشخاص 
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 . تقديم الطلبمن تاريخ  يوماً ١٨٠صالحة وسارية المفعول لمدة  الطلباتيجب أن تكون جميع  )ط 

الترخيص الحصول على طلب  بموجبفي توفير جميع المعلومات المطلوبة  طلبمقدم أي  إخفاقإن  )ي 
 .الطلب بالكامل هذاإلى رفض ؤدي ين يمكن أالهيئة  تتطلبهاأو أي معلومات إضافية 

 مبلغاً مالياً قدرهأن يسدد قديم طلبه للحصول على الترخيص، ، عند تطلبمقدم يجب على كل  )ك 
، على وخدماتها المتعلقة بهذه الوثيقة الهيئةأعمال تغطية تكلفة مقابل ريال ) ٥٠,٠٠٠( ألف خمسون

معتمد من  قائم بالمملكةعلى بنك  مسحوبمصدق أو مصرفي أن يدفع هذا المبلغ بموجب شيك 
، وأن يدفع في "هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات"معتمد لصالح  سعوديمؤسسة النقد العربي ال

    المقابل المالي لخدمات"(ويقدم الشيك المطلوب في ظرف منفصل مغلق يكتب عليه .الرياض
  )."الهيئة

 األحكام العامة  .٦

  إيضاحاتطلب   ١-٦

، ويجوز باللغة العربيةالهيئة  إلى بوثيقة طلب الحصول على الترخيص ستفسارات تتعلقأي ايجب تقديم  ) أ
ويجـب أن   ). ...........(الموافـق   (       )االنجليزية في موعد أقصاه يـوم   تقديم ترجمة لها باللغة

جـب أن  ن بريده اإللكتروني، كمـا ي افاكس وعنوالتحتوي جميع األسئلة على اسم السائل وعنوانه ورقم 
  .ومالحقها تشير جميع األسئلة إلى الفقرات أو المواد ذات العالقة في وثيقة طلب الحصول على الترخيص

وسوف تقدم الهيئة أجوبتها على تلك . اإللكترونيسيتم نشر األجوبة على جميع األسئلة على موقع الهيئة  ) ب
لها باللغـة  تقريبية غة العربية مع ترجمة بالل )...........(الموافق  (       )يوم األسئلة في موعد أقصاه

  .بين الوثيقتين، سيكون النص العربي هو المرجع اختالفوفي حالة وجود . اإلنجليزية

  سرية الطلبات  ٢-٦

على أنهـا   هذه طلب الحصول على الترخيص يقةجميع الطلبات المستلمة بخصوص وثتتعامل الهيئة مع  )أ 
  .صدار الترخيص ولكن لن يتم إعادة هذه الطلبات إلى مقدميهامعلومات سرية أثناء الفترة السابقة إل

  .بأنها سرية ألنظمة الهيئة يدعىتخضع المطالبات المتعلقة بالسرية ومعالجة أية معلومات  )ب 

أو  طلـب أمام أي مقدم  يةو أي من موظفيها أو مستشاريها مسئولأبأي حال من األحوال ال تتحمل الهيئة  )ج 
ن أية أضرار أو تلفيات ناتجة عن اإلخفاق في المحافظة علـى مثـل هـذه    أي من أعضائه أو ممثليه ع

  .السرية

  طلباتاستخدام الهيئة لل  ٣-٦

مع مراعاة حقوق براءات االختراع وحقوق النشر والتأليف والعالمات التجارية واألنظمة ذات العالقة، فإن للهيئة 
من غير إشعار أو تعويض  الطلباتمن  طلبفي أي  الحق في استعمال أو استنساخ األفكار والمعلومات المشمولة

  .الطلبمن أي نوع لمقدم 
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  عملية تقديمهاو الطلباتكلفة ت  ٤-٦

في أي حال من األحوال وال تتحمل الهيئة . وتقديمه الطلب بإعدادكافة التكاليف المرتبطة  الطلبمقدم يتحمل 
  .الطلبية تقديم سير أو نتيجة عملمسؤولية سداد تلك التكاليف بغض النظر عن 

  الحقوق حفظ  ٥-٦

. اإللكترونـي على موقع الهيئة هذه لجميع األطراف المهتمة  تتوفر وثائق طلب الحصول على الترخيص )أ 
. هذه والوثائق المتعلقـة بهـا   وتحتفظ الهيئة بحقوق النسخ الخاصة بوثيقة طلب الحصول على الترخيص

ترخيص من دون إذن كتابي من الهيئة ألنظمـة  ويخضع نسخ هذه الوثائق ألغراض أخرى غير عملية ال
تُقدم المعلومات التي تحتوي عليها وثيقـة طلـب   و  .المحافظة على حقوق النسخ المعمول بها في المملكة

، سـواء كانـت   الطلبـات هذه والمعلومات األخرى التي يتم تقديمها إلى مقدمي  الحصول على الترخيص
ابة عنها، أو بواسطة أي من موظفيها أو مستشاريها، بنـاء علـى   ، بواسطة الهيئة أو نيخطيةشفوية أو 

  .األحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة

  .هذه أية اتفاقية أو عرض من جانب الهيئة ألي طرف آخر طلب الحصول على الترخيص ةقيال تشكل وث )ب 
مات التي قد يحتاج إليها هذه أنها تتضمن كافة المعلو طلب الحصول على الترخيص وثيقةكما ال يفهم من 

 مراعـاة من موظفيهـا أو مستشـاريها    اًكما أنه ليس بإمكان الهيئة أو أي  .الطلبات يمقدمكل واحد من 
 وثيقـة  طلب قام بالحصول علـى كل مقدم الخاصة باألهداف االستثمارية أو الوضع المالي واالحتياجات 

معقولة إلدراج معلومات دقيقة وحديثة فـي   وقد بذلت الهيئة جهوداً . هذه طلب الحصول على الترخيص
على أنـه لـم    الطلبات،وفي أية وثائق أخرى توفرها لمقدمي  هذه طلب الحصول على الترخيص وثيقة

موظفيها وال عن مستشاريها فيما يتعلق بدقة أو  وأيصدر أي بيان أو تعهد، صريح أو ضمني، عن الهيئة 
من موظفيها أو مستشاريها أية مسـؤولية   اًالهيئة أو أي وال تتحمل  .المقدمةموثوقية أو استيفاء المعلومات 

أو أي من أعضاء االتحادات التي ينتمون إليها، أو المـالك   الطلباتمهما كان نوعها تجاه أي من مقدمي 
  .المقدمـة أو أي شخص آخر نتيجة الستخدام أو االعتماد على أي مـن المعلومـات   فيها أو المساهمين 

إجراء التحريات الخاصة به والتحليل الالزم والتأكد من دقة وموثوقيـة   طلبغي على كل مقدم وعليه، ينب
هذه، كما أن عليه الحصول علـى   طلب الحصول على الترخيص وثيقةواستيفاء المعلومات المدرجة في 

  .المشورة الالزمة من مصادر مستقلة ومتخصصة قبل استعمال هذه المعلومات أو االعتماد عليها

بصـرف  ، وذلك تحتفظ الهيئة لنفسها بالحق المطلق وغير المقيد ووفق تقديرها واجتهادها المفرد فيما يلي )ج 
ومن غير تكبد أية تكاليف  ،، وألي سبب من األسبابالوثيقة هذهواردة في أخرى  نصوصالنظر عن أية 

  :أو تحمل أية مسؤوليات

إلضافة لوثائق طلب الحصول على اتخاذ أي إجراء بما في ذلك التعديل أو التحديث أو ا )١
 ية مستندات أخرى من مستندات الهيئة، حسب ما تراه الهيئة ضرورياًأل وأالحالية  الترخيص

ألحكام األنظمة  لضمان تنفيذ عملية تقديم الطلبات بطريقة عادلة ومفتوحة وتتصف بالشفافية وفقاً
  المرعية في المملكة وبما يحقق أهداف الهيئة،

أية في هذه و إصدار الترخيص المبينة في وثائق طلب الحصول على الترخيص تعديل عملية )٢
  .مستندات أخرى صادرة عن الهيئة

  .عن أية نواقص أو عيوب طفيفة في الطلبات التي يتم استالمها التغاضي )٣
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على األمن الوطني  أو طلب تعتقد الهيئة بصورة معقولة أنه يشكل خطراً طلبرفض أي مقدم  )٤
بعد إصدار الترخيص إلى بيئة غير مواتية  يؤديقد  أنهالموارد النادرة أو  أو السالمة أو

  .للمنافسة في سوق االتصاالت العامة في المملكة

أو إنهاء عملية إصدار الترخيص أو العدول عن إصدار الترخيص في أي وقت /إلغاء أو تأجيل و )٥
  . ذلك مسؤولية عن أوودون تحمل أي تبعات ، قبل إصدار الترخيص بالفعل

 .ممن قاموا بتقديم طلباتهم الطلباتواحد أو أكثر من مقدمي  تأهيلأو عدم  تأهيل )٦

  .لمقدمي الطلبات أو إصدار ترخيصمقدم طلب فائز اختيار بالهيئة غير ملزمة من الناحية النظامية  )د 

لـك الهيئـة   أو موظفيها أو ممثليها أو مستشاريها، بما في ذ أجهزتهاال تتحمل حكومة المملكة أو أي من  )ه 
أو أي عضو من أعضاء االتحـاد   طلبومستشاريها، أية مسؤولية مهما كان نوعها في مواجهة أي مقدم 

أو المالك أو المساهمين أو أي شخص آخر بسبب أي قرار أو إجراء تم اتخاذه مـن جانـب الهيئـة أو    
إلغاء عملية طلب الحصـول  أو تنفيذ أو  طلبموظفيها أو مستشاريها فيما يتعلق بتقييم واختيار أي مقدم 

  .على الترخيص

  أحكام أخرى  ٦-٦

رفض تأهيل المرشحين وإسقاطهم من أي نظر الحق، أو قبل إصدار الترخيص يجوز للهيئة  :فقد األهلية )أ 
 : ألي من األسباب المذكورة أدناهالطلبات حذفهم من قائمة مقدمي 

حددها وثيقة طلب الحصول على ت عدم االلتزام بأي من اإلجراءات أو المتطلبات األخرى التي )١
 . ههذ الترخيص

طلب الحصول على في ما يتعلق بعملية  الطلبمقدم جانب  انتهاج سلوك غير مشروع من )٢
 . هذه الترخيص

 . الطلباتر على عملية تقييم يللتأث الطلبمقدم أي محاوالت من جانب  )٣

الحصول  التماسو استالم أو تقديم أو إعطاء أ ، بما في ذلكطلبمقدم الفاسد من جانب  نشاطأي  )٤
في ما يتعلق بعملية الترخيص  رسميأي موظف  تصرفللتأثير على  ذي قيمةعلى أي شيء 

 . ههذ الحصول على الترخيصطلب  بوثيقةالمحددة 

تنطوي على الغش والتدليس، بما في ذلك تحريف  الطلبأية ممارسات فاسدة من جانب مقدم  )٥
ية، سواء قبل أو بعد تقديم الطلبات وذلك بغرض تقويض ئممارسات تواطأي  وأالحقائق أو النية 

  . على نزاهة وسالمة هذه العملية والتأثير سلباً عملية طلب الحصول على الترخيص

االتصال بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو بـأي مـن موظفيهـا أو     الطلباتمقدم ال يجوز ل )ب 
وثيقـة طلـب   بأو غيرها من المعلومات المتعلقـة   إيضاحاتطلب بأي وسيلة كانت من أجل  مستشاريها

ؤدي تمخالفة لهذا الشرط سوف ي أو المبينة بهذه الوثيقة،الوسائل ه باستثناء هذ الحصول على الترخيص
 . ألهليته طلبمقدم الفقد إلى 
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ـ  بأن أيـاً في أي وقت من األوقات الهيئة  ثبت لدىإذا  :فقد األهلية بعد صدور الترخيص )ج  ن األنشـطة  م
قد تحقق بالفعل، فإنه يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص المعني من غيـر   )أ)(٦-٦( ةفقرالمشار إليها في ال

المادة باإلضـافة   هوتطبق في هذه الحالة أحكام هذ  .ألحكام النظام والئحته التنفيذية وفقاًوذلك  ،تعويض
المدني ساري المفعول أو المطبق من قبل أية إلى تطبيق أي إجراء نظامي وفق أحكام النظام الجنائي أو 

 . جهة حكومية أو سلطة تنظيمية، بما في ذلك الهيئة

  والرسمية النظاميةالمتطلبات   ٧-٦

ى بناء عل صدر أو رفضوأي ترخيص  هالترخيص هذطلب الحصول على  ةقيتخضع وث :النظام المطبق )أ 
  .في المملكة ريةواللوائح الساألحكام األنظمة وتفسر وفقاً  ةقتلك الوثي

 والتـرخيص أ طلب الحصـول علـى    ةقياع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن وثأي نز :تسوية المنازعات )ب 
الهيئـة   وفق أنظمة ا، أو نتيجة اإلخالل بشروطها وأحكامها أو إنهائها أو إبطالها يجب تسويتههابخصوص

  .في المملكة الساريةاألخرى  نظمةألوا

فإن وجد اخـتالف بـين    ،يتعلق به من وثائق باللغتين العربية واإلنجليزيةوما  طلبيجب تقديم ال :للغةا )ج 
تقديم المسـتندات المؤيـدة،    الطلباتعلى أنه بإمكان مقدمي . هي السائدة لنسخة العربيةا فتعدالوثيقتين، 

  .وحدها الكتالوجات والنشرات والتقارير السنوية والمستندات الفنية باللغة اإلنجليزية شاملة

  .يجب أن تكون بالريال السعودي طلبجميع المبالغ المنصوص عليها في ال :ةالعمل )د 

  الترخيصإصدار بعملية  المتعلقة التصالوسائل ا  ٨-٦

  :ينين التاليانوالعن  حدإلى أ، الطلبتقديم باستثناء لهيئة لالمراسالت يجب أن تُقدم جميع  )أ 

 mvno@citc.gov.sa : بواسطة البريد االلكتروني إلى  )١

 : أو بواسطة البريد إلى يدوياًالتسليم  )٢
  محافظمكتب ال

  االتصاالت وتقنية المعلومات هيئة
  الملك فهد طريق

  ١١٥٨٨الرياض  
  المملكة العربية السعودية

 رد خطي من قبـل الهيئـة،   أيالذي ينبغي توجيه  المرسل اسم على المراسالت جميعتتضمن  أنيجب  )ب 
 .اخطيلتسهيل الرد االلكتروني  هوعنوان بريدالخاص به  ورقم الفاكس هعنوانو
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  )١(الملحق رقم 

 االفتراضية المتنقلة االتصاالت شبكات مشغلي خدمات تقديم ترخيص

 

-------------------- إصدار هذا الترخيص لـــ) الهيئة(هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  قررت
، وذلك لتقديم )له لمرخصلرقم السجل التجاري ( ------------------)اسم صاحب الترخيص(---

  :المتنقلة االفتراضية وفقاً ألنظمة الهيئة والشروط التاليةاالتصاالت  شبكات مشغلي خدمات

 روط العامة الش  •

 

 الشروط الخاصة  •

 

 

باإلضافة ، تراضيةفتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االترخيص الحصول على وثيقة طلب  •
إلى جميع الوثائق ذات الصلة بما فيها األسئلة واإلجابات التي أعدتها الهيئة لتوضيح إطار تقديم الخدمات 

 .من هذا الترخيصاً والمالحق التي تعد جزء ،ل المرخص لهقبالمرخصة والرد على الطلب المقدم من 
 

 

 

  م ----- /--/--الموافق هـ  -----/--/-- تنتهي صالحية هذا الترخيص في 

 

 

 محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

------------------------------------------------ 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٢٥ صفحة

 

 الشروط العامة

 التعريفات  .١

واألطر نظام االتصاالت وتنظيم الهيئة والالئحة التنفيذية كل من في  المعرفةلتعبيرات اولمصطلحات يكون ل
تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت  الحصول على ترخيص ووثيقة طلب التنظيمية الصادرة من الهيئة، 

نفس  م -----------------الموافق  هــ----------------في  ةالصادر المتنقلة االفتراضية
  .عند استخدامها في هذا الترخيصالمحددة لها في تلك الوثائق ني االمع

 م  ----------/---/---، الموافق هــ ---------/--/---يقصد بتاريخ بدء السريان  

الذي يوفر لمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة  ةمقدم الخدمبأنه  البنية التحتية المضيف بمقدم الخدمة ذي يقصد
البيع  أساسوما يرتبط بها من خدمات على  المتنقلة التابعة لهتصاالت االشبكة  السعات الالزمة من االفتراضية

  .للمشتركينبالجملة بهدف إعادة بيعها 

 قراراتها و الهيئة بأنظمة االلتزام .٢

الترخيص ونظام االتصاالت والالئحة التنفيذية هذا شروط بأنظمة الهيئة بما فيها يلتزم المرخص له  ١-٢
 .  خرآهيئة من حين إلى النظيم الهيئة واألطر التنظيمية والقرارات واإلرشادات التي تصدرها وت

لحصول على المقدم منه لطلب اليلتزم المرخص له بالمعلومات المقدمة وااللتزامات التي تعهد بها في  ٢-٢
 مشغلي شبكاتتقديم خدمات ترخيص الحصول على وثيقة طلب بالمضمنة  الترخيص والتفاصيل

بطلب  المتعلقةوأي وثائق أخرى ذات صلة بما فيها األسئلة واإلجابات  االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالت
  .هيئةالوالمعدة من قبل  الحصول على الترخيص

 .والمستندات التي تطلبها الهيئة خالل المدة والشكل الذي تحدده الهيئة/ االلتزام بتقديم المعلومات أو ٣-٢
  .الصادرة عنها والقراراتألنظمة الهيئة  وفقاً تطبيق هذا الترخيص يتم ٤-٢
 ترجمة أي وبين بينها اختالفوفي حال وجود  الرسمية، النسخة هي الترخيص من العربية النسخة تعتبر ٥-٢

 .المعتمد هو العربي النص يكون لها
 . العالقة ذات المملكة ألنظمة الترخيص نشاطات كافة تخضع ٦-٢
 بها  المرخص الخدمات .٣

  .بها بموجب هذا الترخيص المرخص الخدماتالخاصة الشروط  تبين

 الترخيص والتجديد  مدة .٤

 .في الشروط الخاصة في هذه الوثيقة همبين وتجديده الترخيص مدة

  للترخيص الجغرافي النطاق .٥
  .الحدود الجغرافية للمملكة ضمنهذا الترخيص  بموجبله بها  بتقديم خدماته المرخص له للمرخص  يسمح

 ص الترخي تعديل .٦



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٢٦ صفحة

  .هيئةال ألنظمة وفقاً الترخيص تعديل يمكن

 من الباطن  التعاقد .٧

التعاقد من الباطن مع أشخاص لتقديم  ،بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة ،له للمرخص يحق
ى وفي هذه الحالة تبقى جميع االلتزامات المترتبة عل ،خدمات مساندة للخدمات المتعاقد عليها بموجب الترخيص

 . وحده له المرخص مسؤولية منهذا الترخيص 

  للترخيص المالي المقابل .٨
من هذا ) ١(رقم  المرفقفي  محدد هو ما وفق للترخيص المالي المقابل الهيئة إلى له المرخص يدفع ١-٨

  .الترخيص

 .الواجب على المرخص له التقيد بها السداد وطريقةالمالي  المقابل فواتير صدور طريقة الهيئة تحدد ٢-٨

تاريخ  منواحد  شهر خاللقيمة أي فاتورة  سداد ويجبالمقابل المالي فور صدور الفاتورة،  يستحق ٣-٨
  .صدورها

   المتابعة  .٩
المتابعة  أجهزة ربط خاللها من يمكن التي شبكاته، و وأجهزته معداته في الفنيةالمرخص له بتوفير اإلمكانية  يلتزم

وكذلك  ،المتابعة برامج ومعدات جهزةتوفير أ تكاليفمعنية بالمتابعة ال الجهات وتتحمل. ومعداتها بهذه الشبكات
متابعة  ،المتابعةلتزام يشمل او . الزمة لهاالربط الدوائر باإلضافة إلى توفير وتشغيل  تهاوصيان هاتكاليف تشغيل

  .ل اإلنترنتبروتوكواالتصاالت عبر خدمات خدمات يقدمها المرخص له مثل  أي
  

 ي حاالت الطوارئ استمرار الخدمة ف .١٠

يتعين على المرخص له السماح للجهات الحكومية  ،في حاالت الطوارئ أو الكوارث كما تحددها الحكومة
على التعويضات الناشئة عن أحقيته في الحصول من تلك الجهات المعنية باستخدام الخدمات التي يوفرها مع 

  .االستخدام ذلك

 تفسير الوثائق  .١١

ويجب  ،ال يتجزأ من هذا الترخيص اًجزء المحددة بهذه الوثيقةن الوثائق المبينة يعتبر الترخيص وغيره م
وفي حال وجود أي  ،كما تعتبر تلك الوثائق والمستندات مكملة لبعضها ،قراءتها وتفسيرها على هذا النحو

فيعمل  ، المذكورة األخرىوبين الوثائق  ،ارفقاتهومالعامة والخاصة  اوشروطه الترخيصوثيقة تعارض بين 
  . رفقاتهبهذا الترخيص وم



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٢٧ صفحة

 الخاصة الشروط

 بها  المرخص الخدمات نطاق .١

والدولي  على المستوى المحلي والوطني المتنقلة االتصاالتله  تقديم كافة خدمات  للمرخص يحق  ١-١
 ،و إنشاء أي شبكات نفاذ السلكيةأ مخصصات من الطيف الترددي شريطة عدم حصوله على أيلمشتركيه 

 منه المقدمطلب الوااللتزامات التي تعهد بها في  ،الترخيصوثيقة طلب الحصول على الهيئة وألنظمة  وفقاً
المبرمة مع مقدم  االفتراضية المتنقلة االتصاالت شبكات مشغل واتفاقية ،الترخيص هذالحصول على ل

 : يلي  ماالخدمات  وتتضمن البنية التحتية المضيف، يالخدمة ذ

  المتنقلة) البيانات( والمعطيات يةالصوت االتصاالت خدمات )أ 

البريد  القصيرة، النصية الرسائل: الحصر ال المثال سبيل فعلى الصلة ذات الخدمات من ذلك غير )ب 
 مثل(متعددة ال الوسائطخدمات ، النطاق العريض المتنقلة خدمات االلكتروني، البريد ،الصوتي

 وخدمات الهاتف المتنقل، عبر لتتحدث ة اضغطوخدم) النقل المرئي خدمات – المرئية المكالمات
  .وغيرها من خدمات القيمة المضافة الموقع تحديد

  .هيئةالمن  مستقلتقديم أي خدمات أخرى الحصول على ترخيص  يتطلب  ٢-١

  العالقةذات  الحكومية الجهاتمن  مستقلبث المحتوى الحصول على ترخيص أو تصريح  يتطلب  ٣-١ 

 المشتركين خدمة .٢

إطالق خدماته بموجب هذا  من تاريخ اعتباراًبمشتركيه  تقديم خدمات الفوترة والعناية له المرخص علىيجب 

 .الترخيص

 الترخيص والتجديد  مدة .٣

تجديـده   ويجـوز ) هـ(              تاريخ السريان  من اعتباراًعشر سنوات  قدرها لمدةالترخيص  يسري  
  .تها المعمول بها وقت التجديدأنظم وفق الهيئة عن مماثلة، بموجب قرار صادرلمدة 

 االتصاالت المتنقلة االفتراضية  اتفاقية مشغل شبكة .٤

البنية التحتية  م الخدمة ذاية تتم بينه ومقدتزويد الهيئة بنسخ كاملة ودقيقة من أي اتفاقله  المرخصعلى  يجب
حين  منين الطرفإجراؤها بين تلك االتفاقيات يتم  علىوأي تعديالت  ،المضيف المرخص له من قبل الهيئة

  .خرآإلى 

 الخدمة  إطالق .٥

من تاريخ إصدار  اًشهر )١٢(اثني عشر  غضون في للعمومبإطالق الخدمات التجارية له  المرخص يقوم
من الهيئة بموجب األنظمة الصادر له  الترخيصاإلخالل بهذا االلتزام سبباً في إلغاء  وسيكون . الترخيص

  . عن ذلك مسؤوليةأو تبعات أي الهيئة تحمل المعمول بها دون 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٢٨ صفحة

  

 )١( رقم المرفق
  

 لترخيص تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة االفتراضية  المالي المقابل

 

 :الترخيص لهذا العامة الشروط من) ٨(المادة  ألحكام وفقاً التالي المالي المقابلسداد  له المرخص على يجب )١

  .ريال سعودي) ٥,٠٠٠,٠٠٠ ( خمسة مليون بقيمة مقابل مالي لقاء إصدار الترخيص •

من صافي  )%١٥(بالمائة  خمسة عشر مقابل مالي سنوي لقاء تقديم الخدمة تجارياً  تعادل •
  له المرخص إيرادات

 .المرخص لهإيرادات من صافي  )%١( واحد بالمائة يعادلترخيص مقابل مالي سنوي لل •

 هيئة ال ألنظمة وفقاً للمرخص لهقام األرمقابل مالي سنوي نظير استخدام وحجز وتخصيص  •

 .المعتمدة الشامل االستخدام وحق الشاملة الخدمة لسياسةوفقاً لي تطبيق مقابل ما يجوز •

 .ألنظمتها وفقاً الهيئة تقدمهاقد أي أعمال أو خدمات  نظيرمقابل مالي  •

من  له المرخص عليها لحصي يتال اإليراداتإجمالي " ابأنه الترخيص هذا سياق في اإليراداتيقصد بصافي  )٢
بينها نتائج تُ والتي والدوليين نيالمحلي اآلخرين الخدمة مقدمي حقوق ناقصاً المتنقلة، االتصاالتلخدمات  تقديمه

  ."ألنظمة الهيئة وفقاً وذلك ،التسوية الخاصة بتلك الخدمات

ت المتنقلة مثل خدمات أي إيرادات متحققة من تقديم أية خدمات يقدمها المرخص له عبر شبكات االتصاال )٣
 .المرفق من هذا الترخيصهذا في  ةالمضمن ةالمالي تلمقابالتضمن في حساب ااالنترنت، سوف 

  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٢٩ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التراخيص إصدارلية لعم المقترح الجدول الزمني: )٢(الملحق 
  

  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٠ صفحة

  خيصاترال إصدارلعملية المقترح الجدول الزمني  :)٢(الملحق رقم 
  

  )ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيص من )١-٣(إلى القسم  الرجوعيرجى : الطلباتمقدمي مالحظة ل(
  

  موعدال  ةالمرحل
وثيقة طلب الحصول على ب المتعلقة األسئلةالتاريخ النهائي لتقديم 

  الترخيص
وثيقة طلب من تاريخ إصدار  أسابيع ٤خالل 

  . الحصول على الترخيص
ريخ النهائي أعاله لطرح أسابيع من التا ٤خالل   ة طلب الحصول على الترخيصوثيقالمتعلقة ب األسئلةاألجوبة على 

   .األسئلة
سئلة األعلى  األجوبة إصدارأسابيع من تاريخ  ٤  .الطلباتالنهائي لتقديم  الموعد

  . وثيقة طلب الحصول على الترخيصالمتعلقة ب
  .النهائي الموعد تاريخ نم أسبوعاً ١٢متوقع خالل   . الفائزين الطلباتمقدمي عن  اإلعالن

  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣١ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معايير التقييم  ):٣(الملحق 
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٢ صفحة

  
  معايير التقييم  ): ٣(الملحق رقم 

  
لدرجات التي ستمنح لكل معيار هي لالنسبة المئوية و المقدمةطلبات التقييم  سيتم إجراء عمليةإن المعايير التي 
  : على النحو التالي

  لمئويةالنسبة ا  االختيارمعايير 
  %٤٥  خطة العمل  .١

مع بيان ، مقدم الطلب ستراتيجيةالخطوط العريضة إل: مقدم الطلب إستراتيجية  ١-١
   .ساهم بها في سوق االتصاالت في المملكةيالطريقة التي س

  

المشتركين واجتذابهم، الخدمات ب العناية، وأقسامه توقعات السوق: دراسة السوق  ٢-١
  .صلةالمقترحة والتعرفات ذات ال

  

خطة خدمة المشتركين وخدمات ما بعد البيع ومستويات الخدمة المقترحة وخطة   ٣-١
  .تطوير جودة الخدمات

  

 واألسلوبالمخطط تقديمها تشمل الخدمات  التي  اإلبداعية اتالخدمات والخدم  ٤-١
  . اإلبداعيةلخدمات المقترح لتقديم ا

  

المشتركين العناية بتسويق والمبيعات وخدمة اإلدارة وال ذلك ، بما فيالهيكل التنظيمي  ٥-١
   .والعمليات والصيانة

  

الخطة التفصيلية للموارد البشرية ودرجة االلتزام بالسعودة  ،خطة الموارد البشرية  ٦-١
  .لقوانين المملكة وتشريعاتها ولوائحها وفقاً

  

االتصاالت  لمشغل شبكة أن يقدم ملخصاً مالياً الطلبيجب على مقدم  :ملخص مالي  ٧-١
نموذج بذلك مستخدماً و المتنقلة االفتراضية للخمس سنوات األولى من التشغيل

بوثيقة طلب الحصول على ) ٨(الملحق رقم ب المبينالملخص المالي المبدئي 
، الميزانية، والخسائر األرباح قوائميجب توفير إلى ذلك  وباإلضافة .هالترخيص هذ

كما يجب أن تتضمن المعلومات المالية التي يتم  ،ويلن التدفقات المالية وخطة التمبيا
 اإليراداتتقديمها مجموعة مفصلة من التصورات الرئيسية التي تحكم نموذج 

سفل إلى أعلى لرأس المال والكلفة التشغيلية لخدمات مشغل أوعملية التحليل من 
    .االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة شبكة 

  

  %٢٥  ةالفني الخطة .٢
لنشر وتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية في  موجزاً وصفاً  ١-٢

  :، على أن يشملالمملكة
 .الخدماتالتاريخ المقترح إلطالق  -
 )١٣( ةعشر اإلدارية الثالث عدد مواقع التواجد المخطط لها في المناطق -

، والتحقق من هوية المشتركين ،وتاريخ تواجدها، الخاصة بعمليات البيع
واإلجابة على استفساراتهم، وحل مشاكلهم، وتفعيل الخدمات وفق الضوابط 

أدناه، ويجب كحد أدنى ) ١(يرجى تعبئة التفاصيل بالجدول رقم .(المعتمدة
 . )أن تتوفر تلك المواقع في جميع محافظات المملكة

كل سنة من الثالث عدد المناطق اإلدارية التي ستغطيها الخدمة خالل  -
 ثالثاء من تغطية المناطق اإلدارية العلى أن يتم االنته لى،سنوات األو

سنوات من تاريخ إصدار ) ٣(ثالث  خالل فترة ال تتجاوز) ١٣(عشرة 
  . الترخيص

  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٣ صفحة

تشمل التفاصيل  بحيثالوصف والتصميم ألي بنية تحتية ونظم وعمليات مقررة،   ٢-٢
 : التالية

 . الشبكة تشغيلعمليات  –
ن ودعم خدمات ما بعد البيع ومستويات الخدمة المشتركيب العنايةخدمة  –

 . المقترحة
 .مراقبة أداء الخدمات والتطوير المستمر لجودة الخدمات –
 .لمشتركينافواتير  –

  

  

  %٣٠  خبرات شريك مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية أو شركته التابعة .٣
التابع له ة االفتراضية أو مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلاألجنبي لشريك الخبرات   ١-٣

  :وتشمل على
  .التابع لهعدد سنوات خبرة هذا الشريك أو  •
) ٢( دولتينعن التقل  أنيجب ( حالياً األسواق التي يعمل بهاعدد  •

   .)دولة
يجب (التي يعمل بها  األسواق جميععدد المشتركين لديه في إجمالي  •

   .)ألف مشترك ٥٠٠قل عن أن الي
كمشغل  األسواق التي يعمل فيهامن كل نوية الس إيراداته إجمالي •

خالل السنوات  و التابع لهأ لشبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية
   .)مليون ريال ٥٠٠يجب أن التقل عن ( الخمس الماضية

وصف للخدمات التي يقدمها مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة  •
  .األسواقاالفتراضية في تلك 

في كل سوق  ينتهجه ذيالعمل الوأسلوب  التشغيلية إلجراءاته وصف •
 . من األسواق األجنبية

في كل بعد البيع  تفاصيل مستوى العناية بالمشتركين، وخدمات ما •
 .سوق من األسواق األجنبية

 .في كل سوق من األسواق األجنبية ةأمثلة من الخدمات المبتكر •
  .كل سوق من األسواق األجنبيةذكر بعض اإلسهامات التي تمت في  •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٤ صفحة

  
  مواقع التواجد الخاصة بعمليات البيع والتسويق وخدمات المشتركين المخطط لها ):١(جدول رقم 

  
  

  عدد مواقع التواجد  المنطقة 
السنة   السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  

  الرابعة
السنة 

  الخامسة
  اإلجمالي

أدخل عدد المواقع   الرياض
المقترحة في كل 

  مدينة/ محافظة

أدخل عدد 
المواقع 

المقترحة 
في كل 
/ محافظة

 مدينة

أدخل عدد 
المواقع 

المقترحة 
في كل 
/ محافظة

 مدينة

أدخل 
عدد 

المواقع 
المقترحة 
في كل 
/ محافظة

 مدينة

أدخل 
عدد 

المواقع 
المقترحة 

في كل 
/ محافظة

 مدينة

أدخل 
إجمالي عدد 

المواقع 
  المقترحة

  )١( ةجد:مثال  مكة المكرمة
  )٢(لمكرمة مكة ا

  

  )٤(ةجد:مثال
  )٢(الطائف
  )١(رابغ 

        

              المدينة المنورة
              القصيم

              الشرقية 
              عسير
              تبوك

               حائل 
              الحدود الشمالية

              جازان
              نجران 
              الباحة 

              الجوف 

  
أعاله وتقديمه مع طلبات ) ١(تعبئة تفاصيل كامل الجدول رقم يتعين على جميع مقدمي الطلبات : ملحوظة

  .التراخيص التي سيقدمونها، ويجب كحد أدنى أن تتوفر مواقع التواجد في جميع محافظات المملكة



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٥ صفحة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

��ذج ):٤(الملحق �  خطاب التقديم 
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٦ صفحة

  ) ٤(الملحق رقم 
  خطاب التقديمنموذج 

وثيقة في  الوارد) ١-٤(للقسم  وفقاً وتعبئته هذا النموذج يرجى طباعة: الطلباتمقدمي لمالحظة (
  )ههذ طلب الحصول على الترخيص

  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة  محافظ معالي

  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  الملك فهد طريق

   ١١٥٨٨ الرياض   
  المملكة العربية السعودية

  ..................: ...................التاريخ
  ....................: ..................................طلبمقدم الاسم 

  
  طيبة وبعد،،، تحية 

المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات خدمات تقديم لترخيص  الحصول على طلب: الموضوع
  . في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية 

الترخيص،  والتي تشمل نموذجالمرفقة   حقوالمال صوثيقة طلب الحصول على الترخيبعد اإلطالع على  )١
المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات لتقديم خدمات  ترخيص الحصول علىطلب بقدم نحن الموقعون أدناه تن

 .االفتراضية
  .)يرجى تقديم وصف لكل عضو في اتحاد الشركات: طلبالمقدم مالحظة ل(

 : وأرفقنا به ما يلي، هذا الخطاب بتعبئةقمنا  )٢
 يقة طلب الحصول على الترخيصبوث )٢-٤(في القسم  حسب التفاصيل الواردةالرئيسي  الطلب )أ 

 .ههذ
هذا على ) الموقعين( الموقعالتوكيالت الرسمية أو التفويضات التي تدل بوضوح على صالحيات  )ب 

استخدم نموذج الوكالة الشرعية ( خطاب والمستندات األخرى المرفقة مع طلبنا وتتطلب توقيعناال
 . )من وثيقة طلب الحصول على الترخيص هذه) ٥(الملحق رقم الواردة ب

وثيقة طلب الحصول على  من) ٦(رقم الملحق ب الوارد نموذجالباستخدام  المالي التعريفخطاب  )ج 
 . ههذ الترخيص

 سعوديمعتمد من مؤسسة النقد العربي ال قائم بالمملكةمسحوب على بنك مصرفي مصدق شيك  )د 
) ٥٠,٠٠٠(، بقيمة ، وأن يدفع في الرياض"ة االتصاالت وتقنية المعلوماتهيئ"معتمد لصالح 

وخدماتها المتعلقة بهذه الوثيقة في ظرف  الهيئةأعمال تغطية تكلفة مقابل ألف ريال  نيخمس
  )."المقابل المالي لخدمات الهيئة("ه منفصل مغلق يكتب علي

 من) ٩(رقم الملحق الوارد بنموذج الم باستخدا صدار الترخيصإلقاء للمقابل المالي  ضمان بنكي )ه 
  .مقفل ه، والذي يجب تقديمه في ظرفهذ وثيقة طلب الحصول على الترخيص



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٧ صفحة

وثيقة طلب الحصول على  من )١١(رقم الملحق ب الواردنموذج الباستخدام  خطاب توزيع الملكية )و 
 .ههذ الترخيص

 . الموقعة بين الطرفين االتفاقية المبدئية )ز 
  . اقية اإلدارةاتفسودة م نسخة من )ح 
ورد  التابع له حسب ماأو االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات تفاصيل خبرة شريك  )ط 

 ). د()٢-٤( القسمب

وثيقة طلب الحصول على من ) ١٢(رقم الملحق ب الواردنموذج الباستخدام  المطابقةقائمة  )ي 
 ).ههذ الترخيص

 . الموعد النهائيمناً من تاريخ يوما ض ١٨٠لمدة  هذا سيظل صالحاً  نؤكد أن طلبناو )٣
 . ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصنؤكد موافقتنا على أحكام وشروط ونصوص و )٤
، وثيقة طلب الحصول على الترخيصبين هذا الخطاب واختالف  أي وءنشفي حال  هنوافق على أنو )٥

 . وثيقة طلب الحصول على الترخيص فتسود
المرفقة به كاملة وصحيحة ودقيقة في كل  الوثائقي طلبنا وكافة ف المقدمةنؤكد أن جميع المعلومات و )٦

  .أنفسنانلتزم بالمعلومات المقدمة والتعهدات التي قطعناها على  الطلبلهذا على تقديمنا  بناءوتفاصيلها 
 : يلي نقر بماو )٧

ل وثيقة طلب الحصوفي  الواردةالمعاني نفسها  نفس لكلمات والعبارات في هذا الخطابل سيكون ) أ
 .على الترخيص

 وتفسر بناءأنظمة المملكة يتضمنها طلبنا هذا الخطاب وكافة المستندات األخرى التي ويحكم  ) ب
 . عليها

خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية في تقديم ترخيص لبالحصول على  الفوزفي حال و )٨
 : نلتزم بما يلي ،  المملكة

فى و ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصفي  صوص عليهاوالمنالمبالغ المطلوبة  جميع دفع )أ 
 .الترخيص

في وثيقة طلب الحصول على  )١٠(رقم الملحق الوارد بنموذج ال باستخدامضمان األداء تقديم  )ب 
 .هالترخيص هذ

بما  ههذ وثيقة طلب الحصول على الترخيصبمقتضى جميع االلتزامات األخرى المطلوبة أداء  )ج 
من وثيقة طلب الحصول على ) ٣(الثالث ع المتطلبات المحددة في القسم جميوبدون تقييد فيها 

 . الترخيص

  ،،، والتقديروتفضلوا بقبول وافر الشكر 
  
  )بالتوقيع أو المفوضين توقيع المفوض( 
  )بالتوقيع أو المفوضيناسم المفوض (

  )طلبمقدم الاسم 
  )التاريخ(



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٨ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج الوكالة الشرعية :٥الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٣٩ صفحة

   )٥(الملحق رقم 
  نموذج الوكالة الشرعية

  
وثيقة طلب الحصول طبقاً لمتطلبات  هوتقديميرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته : الطلباتمي مالحظة لمقد(

  )على الترخيص
  

   ......................................................:طلبمقدم الاسم 
  

المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات خدمات تقديم ترخيص لصول على طلب الح: الموضوع
  .في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية 

  

سـجل  ( ----------بواسـطة  ) ٠٠/٠٠/٠٠٠٠( ٠٠/٠٠/٠٠٠٠ ----حررت هذه الوكالة في هذا اليـوم  
  ").الشركة"يشار إليها بـ( -------------هو  ، وعنوانها الرسمي)٠٠٠٠٠٠٠٠ترخيص رقم /تجاري

ليكون وكيالً شـرعياً عنهـا   ) ٠٠٠٠٠٠٠(حامل الهوية رقم  -----------تعين الشركة بموجب هذه الوكالة 
  :، وله كامل صالحية وسلطة الشركة في اآلتي")الوكيل("

حصول على نظامياً وبأي شكل من األشكال لتقديم طلب ال ةنيابة عن الشركة أي وثيقة مطلوبوقع أن ي )أ 
تقديره المطلق، ضرورية أو حسب االتصاالت المتنقلة االفتراضية، شبكات  خدمات مشغلي ترخيص تقديم

   مطلوبة،

التي يراها الوكيل، حسب تقديره المطلق، ضرورية أو مطلوبة لتنفيذ والتصرفات اتخاذ كافة اإلجراءات و )ب 
أو أي أمر  شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية مشغليطلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات 

  .يتعلق به

وتتعهد الشركة بالمصادقة على كل ما يفعله الوكيل باسمها أو نيابة عنها في ممارسة الصالحيات التي تحتوي 
  عليها هذه الوثيقة، 

  .تخضع هذه الوكالة ألنظمة المملكة العربية السعودية

  .في التاريخ المذكور في صدرهاإثباتا لما سبق، تم التوقيع على هذه الوكالة، كصك شرعي، وتم تسليمها 

  توقيع كاتب العدل وختمه

  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٠ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المالي التعريفنموذج خطاب  :)٦(الملحق 
  
  
  
  
  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤١ صفحة

  المالي التعريفنموذج خطاب ): ٦(الملحق رقم 

 من) ٣- ٤(القسم طبقاً لمتطلبات  وتقديمه يرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته: الطلبات يمقدممالحظة ل(
  ) لب الحصول على الترخيصوثيقة ط

  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة  محافظ معالي

  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  الملك فهد طريق

  ١١٥٨٨ الرياض   
  المملكة العربية السعودية

  ......../...../: ......التاريخ

  ...............: ..................................طلبمقدم الاسم 
  ة  طيبة وبعد،،،تحي

المتنقلة خدمات مشغلي شبكات االتصاالت تقديم ترخيص لطلب الحصول على : الموضوع
  .في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية 

لحصول على ا بطلبقد تقدم ...) طلبمقدم الاسم يجب تدوين (ندرك أن ) يجب تدوين اسم البنك الموّقع(نحن، 
  . في المملكة العربية السعوديةات االتصاالت المتنقلة االفتراضية خدمات مشغلي شبكتقديم ل ترخيص

  : لما يلي المتأنيةوبناءا على مراجعتنا 
في  االفتراضيةاالتصاالت المتنقلة مشغل شبكة خدمات تقديم ترخيص لال الحصول علىتقديم  طلب •

 .المملكة العربية السعودية 
 يمشغللتقديم خدمات  خطة العملالذي يشمل و خيصالمقدم من مقدم الطلب للحصول على التر طلبال •

  .في المملكة العربية السعودية االفتراضية االتصاالت المتنقلة شبكة 
 . الطلبمقدم الموارد المالية المتوفرة ل •

(.........) الكافي لتلبية احتياجاته التمويلية القصوى البالغة  على التمويلسيحصل  الطلبمقدم واثقون أن نحن 
إن مراجعتنا وتقييمنا  .للترخيص ةالمقترح ةالمالي تالمقابالل السنوات الخمس األولى لخطة األعمال بما فيها خال

عدم وجود تشمل والتي  لعدة عواملوهي تخضع  يستندان إلى المعلومات التي تم تزويدنا بها حتى تاريخه،
ووجود شروط مقبولة في  مرضية، وتحرير المستندات بصورة ،تأخيرات كبيرة في عملية إصدار الترخيص

  . وعدم وجود تغيير كبير في أحكام الترخيص الذي سيتم إصداره ،أسواق المال المحلية والدولية

  . لالتحادهذا الخطاب التزاماً بتقديم تمويل  دال يعكما  ،عالقة قانونية بينناأي ال يهدف هذا الخطاب إلى بناء 
ي أفي تسوية  هي المختصة قضائياًالمملكة كون محاكم تسربية السعودية ومملكة العال ألنظمةيخضع هذا الخطاب 

لمحاكم للصالحية القانونية  اًيوبالتالي يخضع الطرفان حصر، نزاعات ناشئة عن هذا الخطاب أو ما يتعلق به
    .المملكة

  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٢ صفحة

  ،،،والتقديروتفضلوا بقبول وافر الشكر 
  
  )بالتوقيعأوالمفوضين توقيع المفوض (
  )بالتوقيع أوالمفوضينلمفوض اسم ا(

  )اسم البنك جهة إصدار الخطاب
  )التاريخ(



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٣ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطة العملنموذج ): ٧(الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٤ صفحة

  العملخطة نموذج : )٧(الملحق رقم 

 من) ٢- ٤(القسم طبقاً لمتطلبات  هوتقديم يرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته: الطلبات يمقدممالحظة ل(
  . )ب الحصول على الترخيص وثيقة طل

  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة  محافظ معالي
  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  الملك فهد طريق

  ١١٥٨٨ الرياض  
  المملكة العربية السعودية

  ......./..../: ........التاريخ

  ................: .................................طلبمقدم الاسم 

  ة  طيبة وبعد،،،تحي

المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات خدمات تقديم ترخيص لطلب الحصول على : الموضوع
  .في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية 

 ةة الخاصة بخطالمرفق الوثيقةأن ،..................................) طلبمقدم القم بتدوين اسم (نحن  نؤكد 
 وبالتالي يخضع. في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية المتنقلة  االتصاالتي شبكات مشغللتقديم خدمات العمل 

مشغلي شبكات لتقديم خدمات  وثيقة طلب الحصول على الترخيصلألحكام والشروط المحددة في  الطلب هذا
  . ناالمقدم مع طلب التقديمب اوخطفي المملكة االفتراضية المتنقلة  االتصاالت

  ،،،والتقديرول وافر الشكر وتفضلوا بقب

  )بالتوقيع أو المفوضين توقيع المفوض( 

  )بالتوقيع أو المفوضيناسم المفوض (
  )طلبمقدم الاسم 

  التاريخ
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٥ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالي المبدئينموذج الملخص ): ٨(الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٦ صفحة

  المالي المبدئي الملخص ):٨(الملحق رقم 
  

 من) ٢- ٤(القسم طبقاً لمتطلبات ه وتقديم طباعة هذا النموذج وتعبئته يرجى: الطلبات يمقدممالحظة ل(
   )وثيقة طلب الحصول على الترخيص

  
  
  
  

  ..............................................................: طلبمقدم الاسم 
  
   

ة المتنقل االتصاالتمشغلي شبكات لتقديم خدمات طلب الحصول على الترخيص : الموضوع
  .في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية 

  
  السنوات بعد اإلطالق التجاري  

  ٥السنة   ٤السنة   ٣السنة   ٢السنة   ١السنة   الوحدة  
              السوق افتراضات

            ماليين  السكانعدد 
            %  السكان النسبة المئوية لنمو

النسبة المئوية من األسواق التي يمكن 
  إليهاالوصول 

%            

            ماليين  إليهااألسواق التي يمكن الوصول 
              

            %   نسبة االنتشار
              

              افتراضات المشغل 
            %  الحصة في السوق

            %  الحصة في السوق إجمالي 
            %  تضخم السوق

            ماليين  معدل عدد المشتركين
              

            %  لدفعالحقي االنسبة المئوية للمشتركين 
              

            دقائق  الشبكة  داخلاالتصال دقائق  عدد
على المستوى االتصال دقائق عدد 
  الوطني

            دقائق

            دقائق  الدولية االتصال دقائقعدد 
            دقائق  الواردةل االتصا دقائقعدد 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٧ صفحة

            دقائق  المستخدمةاالتصال مجموع دقائق 
              

              باإليرادات قةالمتعل االفتراضات
متوسط اإليراد من المشترك في الخدمات 

  . )المفوترة(الحقة الدفع 
            ريال سعودي

خدمات المشترك في ال من يراداإلمتوسط 
  )المفوترة(الحقة الدفع  الصوتية

            ريال سعودي

خدمات المشترك في  من يراداإلمتوسط 
الرسائل وقصيرة النصية الرسائل ال

الحقة الدفع  -الوسائط متعددة 
  ). المفوترة(

            ريال سعودي

 من المشترك في خدماتيراد اإلمتوسط 
  )المفوترة(المعطيات الحقة الدفع 

            ريال سعودي

              
متوسط اإليراد من المشترك في الخدمات 

  مسبقة الدفع
            ريال سعودي

خدمات المشترك في ال من يراداإلمتوسط 
  ة الدفعمسبق الصوتية

            ريال سعودي

خدمات المشترك في  من يراداإلمتوسط 
الرسائل وقصيرة النصية الرسائل ال

  مسبقة الدفع  -متعددة الوسائط 

            ريال سعودي

 من المشترك في خدماتيراد اإلمتوسط 
  المعطيات مسبقة الدفع

            ريال سعودي

              
متوسط اإليراد من المشترك في الخدمات 

  الدفع  ةومسبق) المفوترة(حقة الدفع ال
            ريال سعودي

خدمات المشترك في ال من يراداإلمتوسط 
 ةمسبقو) المفوترة(الحقة الدفع  الصوتية

  .الدفع

            ريال سعودي

خدمات المشترك في  من يراداإلمتوسط 
الرسائل وقصيرة النصية الرسائل ال

) المفوترة(الحقة الدفع  -متعددة الوسائط 
  ومسبقة الدفع

            ريال سعودي

 من المشترك في خدماتيراد اإلمتوسط 
 ةومسبق) المفوترة(المعطيات الحقة الدفع 

  الدفع 

            ريال سعودي

              
            ريال سعودي  تقديم الخدمات إيرادات
            ريال سعودي  األجهزة إيرادات
            ريال سعودي  البينياالتصال ربط  إيرادات



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٨ صفحة

            ريال سعودي  تشغيلية أخرى اتإيراد
              

            ريال سعودي  إجمالي اإليرادات
              

              هيكلية التكاليف التشغيلية
بالنسبة لكل  االستحواذكلفة تمتوسط 

  مشترك
            ريال سعودي

            ريال سعودي  كلفة التسويق بالنسبة لكل مشتركت
            سعودي ريال  المشتركين استحواذكلفة  إجمالي

            %  إليراداتامن النسبة المئوية 
              

            ريال سعودي  متوسط التكلفة اإلدارية لكل مشترك
              إجمالي التكلفة اإلدارية

              إليراداتمن االنسبة المئوية 
              

            ريال سعودي  المحلي جوالالتخدمة تكاليف 
            سعوديريال   البيني االتصال تكاليف ربط

            ريال سعودي  تكاليف خدمات البيع بالجملة
            ريال سعودي  التكاليف األخرى للمبيعات

            ريال سعودي  كلفة اإلجمالية للمبيعاتتال
            %  إليراداتمن االنسبة المئوية 

              
لمبيعات ونفقات التكلفة اإلجمالية ل

  التسويق والتوزيع
            ريال سعودي

            ريال سعودي  نفقات العامة واإلداريةال
            ريال سعودي  النفقات التشغيلية األخرى

            ريال سعودي  النفقات التشغيلية إجمالي
            %  إليراداتمن االنسبة المئوية 

              
واإلهالك  ألرباح قبل الفائدة والضرائبا

 )EBITDA( واالستهالك

            ريال سعودي

            %  اإليراداتمن ة النسبة المئوي
              

            #  عدد الموظفين 
              

              هيكلية رأس المال
            ريال سعودي  معدات الشبكة
            ريال سعودي  أجهزة الفوترة

            ريال سعودي  مشتركينالالعناية بخدمات  أجهزة
            ريال سعودي  تقنية المعلومات    أنظمة



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٤٩ صفحة

            ريال سعودي  الرأس الم اتنفقإجمالي 
            %  من اإليراداتالنسبة المئوية 

              
            ريال سعودي  )EBIT( ألرباح قبل الفائدة والضرائبا

            %  من اإليراداتالنسبة المئوية 
              

            ريال سعودي  الدخلصافي 
            %  من اإليراداتالنسبة المئوية 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٥٠ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترخيصلل للمقابل الماليضمان البنكي ال: )٩(الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٥١ صفحة

  ترخيصلل للمقابل الماليالضمان البنكي نموذج : )٩( رقم الملحق

 )ح()٢- ٤(القسم طبقاً لمتطلبات  هوتقديم يرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته: الطلبات يمالحظة لمقدم(
  )وثيقة طلب الحصول على الترخيص من

  وتقنية المعلومات تصاالتاالمحافظ هيئة معالي 
  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  الملك فهد طريق

  ١١٥٨٨ الرياض   
  المملكة العربية السعودية

  : ...................التاريخ

  : ..................................طلباسم مقدم ال

  تحية  طيبة وبعد،،،

االتصاالت المتنقلة مشغل شبكة  لتقديم خدماتطلب الحصول على الترخيص : الموضوع
  .في المملكة العربية السعودية االفتراضية

مشغلي تقديم خدمات للحصول على ترخيص  اًطلبقدم ..)  ...................طلباسم مقدم ال أكتب(إلى أن  نظراً
نك اسم الب(نحن، نتعهد ملكة العربية السعودية، مفي الاالفتراضية المتنقلة  االتصاالتشبكات 

 )٥,٠٠٠,٠٠٠( مليونخمسة مبلغ بهذا بدون شرط تعهداً غير قابل للفسخ بأن ندفع لكم .......) ........الضامن
  : لما يلي عودي وفقاًــريال س

أو  طلباعتراض من جانب مقدم  أيعن على مطالبة خطية منكم وبصرف النظر  بناءاً اَندفع لكم فور )١
المبلغ المحدد أعاله، أي بمجموعها ال تتجاوز  أنتطلبونها على  أي طرف آخر المبلغ أو المبالغ التي قد

معتمد  قائم بالمملكةريال سعودي وتحويله إلى حسابكم في أي بنك ) ٥,٠٠٠,٠٠٠( خمسة مليون/ -مبلغ 
 ؛مقبولة لكمأو بأي طريقة أخرى سعودي من مؤسسة النقد العربي ال

حسميات في الوقت أي مقيدة كما تكون خالية من غير تكون طلبكم جميع الدفعات المحولة بناء على  )٢
أو  مصاريفوبدون أي ضرائب أو رسوم جمركية أو أتعاب أو رسوم أو الراهن أو المستقبل، 

 . مهما كان نوعها أو طبيعتها أو الجهة التي فرضتهااستقطاعات من أي نوع 

التزامات مباشرة وأساسية علينا  ،يصلترخل للمقابل الماليلضمان البنكي افي هذا  الواردةالتعهدات  تعتبر )٣
ألي سبب أو ولن نطلب إعفاءنا من بعض أو جميع االلتزامات . وهي غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء

التغيير في  أوأسباب مهما كان نوعها أو مصدرها مثل التغيير في ظروف عملية الترخيص أو تمديدها 
أو أي تقصير أو تصرف أو إجراء قانوني بواسطتكم أو أي  التي يجب القيام بها، األعمالنطاق أو طبيعة 

   .  اهذالطلب طرف ثالث يعفينا من االلتزامات والمسئوليات المذكورة في ضمان 



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٥٢ صفحة

 يبقى صالحاً وسارياً ومؤثراً بالكامل حتى نهاية يومللمقابل المالي للترخيص سإن هذا الضمان البنكي  )٤
إشعار خطي موقع قبل أو في وفى حالة موافاتنا بضمان، ا الهذبمقتضى شروط  (...................)

طلب ب) وأحكامه له بموجب شروطه الحقةأو أي تمديدات (الضمان صالحية هذا التاريخ المحدد النتهاء 
 : بما يلي فإننا نتعهدالضمان المالي، هذا تمديد 

 انتهاء تاريخ من المطلوبة فترةللتلقائيا بتمديد صالحية هذا الضمان البنكي للمدة المطلوبة  القيام )أ 
 التمديد، طلب في محدد هو كما الحقة، تمديدات أية صالحية انتهاء تاريخ أو األصلية صالحيته

  أو

 .لكم قيمة الضمان البنكي ندفع )ب 

 

 إجماليمن  )%٢٠(في المائة  عشرينالضمان البنكي ال تتجاوز نسبة أن قيمة هذا نحن نتعهد ونؤكد  )٥
 و  يه،للبنك واحتياط رأس المال المدفوع

الجهات ذات الصالحية في المملكة  تتولى حله حصراًس بهذا الضمان البنكي،أي خالف ينشأ في ما يتعلق  )٦
 . لقوانين المملكة ولوائحها والقرارات واألصول والتعليمات الصادرة والمتبعة فيها العربية السعودية ووفقاً

  ،،،والتقديروتفضلوا بقبول وافر الشكر       

  

  )بالتوقيع أو المفوضين توقيع المفوض( 

  )بالتوقيع أو المفوضيناسم المفوض (

  )اسم البنك جهة إصدار الخطاب

  التاريخ



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٥٣ صفحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألداءل المالي ضمانالنموذج ): ١٠(الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضيةيم تقد ترخيصعلى الحصول طلب وثيقة ���دة       ٦١من  ٥٤ صفحة

  ألداءالمالي لضمان ال: )١٠(الملحق رقم 

 من) ٣- ٤(القسم طبقاً لمتطلبات  هوتقديم ا النموذج وتعبئتهيرجى طباعة هذ: الطلبات يمالحظة لمقدم(
  )وثيقة طلب الحصول على الترخيص

  وتقنية المعلومات االتصاالتمحافظ هيئة  معالي
  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  ١١٥٨٨  الملك فهد طريق

  .المملكة العربية السعودية

  ...../....../: ........التاريخ

  .................................. :طلباسم مقدم ال

  تحية  طيبة وبعد،،،

في االتصاالت المتنقلة  مشغل شبكة خدمات تقديم ترخيص لطلب الحصول على : الموضوع
  المملكة العربية السعودية

تقديم خدمات للحصول على ترخيص قدم طلبا .....................)  يرجى تدوين اسم مقدم الطلب(نظرا إلى أن 
اسم البنك (مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية في المملكة العربية السعودية، نتعهد نحن، 

 مليونخمسة وعشرون بهذا بدون شرط تعهداً غير قابل للفسخ بأن ندفع لكم مبلغ ...............) الضامن
  : لما يلي ريال ســــــعودي وفقاً ) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠(

أو  اعتراض من جانب مقدم طلب أيعلى مطالبة خطية منكم وبصرف النظر عن  بناءاً اَندفع لكم فور )١
ال تتجاوز بمجموعها المبلغ المحدد أعاله، أي  أنأي طرف آخر المبلغ أو المبالغ التي قد تطلبونها على 

قائم ريال سعودي وتحويله إلى حسابكم في أي بنك  )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(خمسة وعشرون مليون / -مبلغ 
 .مقبولة لكمأو بأي طريقة أخرى سعودي معتمد من مؤسسة النقد العربي ال بالمملكة

حسميات في الوقت أي غير مقيدة كما تكون خالية من تكون طلبكم جميع الدفعات المحولة بناء على  )٢
أو  مصاريفوبدون أي ضرائب أو رسوم جمركية أو أتعاب أو رسوم أو الراهن أو المستقبل، 

 . ما كان نوعها أو طبيعتها أو الجهة التي فرضتهامهاستقطاعات من أي نوع 

التزامات مباشرة وأساسية علينا  ،داءلأل للمقابل الماليفي هذا الضمان البنكي  الواردةالتعهدات  تعتبر )٣
ولن نطلب إعفاءنا من بعض أو جميع االلتزامات ألي سبب أو . وهي غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء

التغيير في  أومصدرها مثل التغيير في ظروف عملية الترخيص أو تمديدها  أسباب مهما كان نوعها أو
التي يجب القيام بها، أو أي تقصير أو تصرف أو إجراء قانوني بواسطتكم أو أي  األعمالنطاق أو طبيعة 

 .اهذالطلب طرف ثالث يعفينا من االلتزامات والمسئوليات المذكورة في ضمان 

مدة يبقى صالحاً وسارياً ومؤثراً بالكامل حتى نهاية س لألداءابل المالي للمقإن هذا الضمان البنكي  )٤
إشعار خطي موقع قبل أو في التاريخ المحدد وفى حالة موافاتنا بضمان، هذا البمقتضى شروط الترخيص 
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هذا طلب تمديد ب) وأحكامه له بموجب شروطه الحقةأو أي تمديدات (الضمان صالحية هذا النتهاء 
 : بما يلي فإننا نتعهدالي، الضمان الم

 تاريخ من المطلوبة للفترةتلقائيا بتمديد صالحية هذا الضمان البنكي للمدة المطلوبة  القيام ) أ
 في محدد هو كما الحقة، تمديدات أية صالحية انتهاء تاريخ أو األصلية صالحيته انتهاء
 أو  التمديد، طلب

 . لكم قيمة الضمان البنكي ندفع ) ب

 إجماليمن  )%٢٠( عشرين في المائةالضمان البنكي ال تتجاوز نسبة أن قيمة هذا  نحن نتعهد ونؤكد )٥
 و  يه،الرأس المال المدفوع للبنك واحتياط

الجهات ذات الصالحية في المملكة  تتولى حله حصراًس بهذا الضمان البنكي،أي خالف ينشأ في ما يتعلق  )٦
  . والقرارات واألصول والتعليمات الصادرة والمتبعة فيهالقوانين المملكة ولوائحها  العربية السعودية ووفقاً

  ،،،والتقديروتفضلوا بقبول وافر الشكر       
  
  )بالتوقيع أو المفوضين توقيع المفوض(
  )بالتوقيع أو المفوضيناسم المفوض (

  )اسم البنك جهة إصدار الخطاب
  التاريخ
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  الملكية توزيعنموذج ): ١١(الملحق 
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  نموذج خطاب توزيع الملكية :)١١(الملحق رقم 

  )يرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته: طلبمالحظة لمقدم ال(

  وتقنية المعلومات االتصاالتمحافظ هيئة  معالي
  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  الملك فهد طريق

   ١١٥٨٨ الرياض  
  المملكة العربية السعودية

  ......./....../...: ...التاريخ

  : ..................................طلباسم مقدم ال

  تحية  طيبة وبعد،،،

المتنقلة  االتصاالتشبكات مشغلي لتقديم خدمات طلب الحصول على الترخيص : الموضوع
  .في المملكة العربية السعودية االفتراضية 

لتقديم خدمات  ترخيصللحصول على  طلبرغب بتقديم ن......) ................طلباسم مقدم الأكتب (نحن، 
  . في المملكة العربية السعودية االفتراضية المتنقلة  االتصاالتشبكات مشغلي 

  : بما يلي لكم ونتعهد ونضمن
أكتب (مع ) وثيقة طلب الحصول على الترخيصب هي مبينةكما (  اتفاقية مبدئيةبرم أقد  الطلبمقدم إن  )أ 

وقد تم تسليم نسخة ....................................)  البنية التحتية المضيف ة ذيخدمالمقدم اسم 
 . لهيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتنها مومعبأة ودقيقة  أصلية

 لن يقوم في أي وقت،فإنه ، البنية التحتية المضيف ة ذيخدمالمقدم و الطلببناءا على الترتيبات بين مقدم  )ب 
 : يلي بما ة التحتية المضيفة ذو البنيخدمالمقدم 

 الطلبمن أسهم مقدم % ١٠بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة  سواء امتالك )١
 . من أي فئة كانت

  .)تحاداإلأو (تعيين أي شخص لعضوية مجلس إدارة مقدم الطلب  )٢
 . طلبالسيطرة على مقدم ال  )٣

ممارسة أي أو  الطلبأية أسهم في مقدم آخر  ذو بنية تحتية متنقلة اتصاالتخدمة مقدم أي عدم امتالك  )ج 
 .طلبسيطرة على مقدم ال

  .آخر طلبأو لديه أي مصالح أخرى في أي مقدم  سهماًأتحاد االال يملك أي عضو في  )د 

البنية  ذية خدمالومقدم  الطلبتطبيق الترتيبات الالزمة في ما يتعلق بالحفاظ على السرية بين مقدم  )ه 
 : التحتية المضيف
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أي  عدم إفشاءعلى البنية التحتية المضيف  ة ذيخدمالمقدم على موافقة  الطلبم ل مقدوحص )١
 . آخر طلبالذي قدمه ألي مقدم  الطلبمعلومات متضمنة في 

 سنوات خالل فترة خمس الطلبمقدم يقوم ، لن طلبال مالترخيص لمقد إصدارتم في حال  )٢
أعمال المتعلقة بيجياته من تاريخ إصدار الترخيص بإفشاء أي معلومات تتعلق باسترات

أو مجموعة  مشتركينالالعناية بتسويق مبيعات التجزئة، أو استراتيجيات خدمة بالتجزئة أو 
خدمات التجزئة التي يعتزم تقديمها أو استراتيجيات التسعير أو التجميع كما هي أو كما يمكن 

 . أن تتطور من وقت آلخر للشركة المزودة بالخدمة المضيفة

نسبة ) أو التابع له االفتراضيةالمتنقلة  االتصاالتمشغل شبكات جنبي لاألشريك الاسم أكتب ( لكتيم سوف )و 
اتفاقية إدارة لمدة خمس سنوات مع مقدم  إبراموافق على وقد  ،الطلبمن أسهم مقدم % ١٥ال تقل عن 

بة لتمكينه من تقديم والخبرة اإلدارية والتشغيلية المطلو االتحاد بالتقنية والمعرفة من أجل تزويد الطلب
؛ وقد تم تسليم نسخة طبق األصل في المملكة االفتراضية المتنقلة  االتصاالتمشغلي شبكات خدمات 

 .طلبهذه االتفاقية لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات كجزء من ال منوكاملة ودقيقة 

سهم من أي فئة كانت أو أكثر من األ% ٥ال يجوز لمقدم خدمات اتصاالت تأسس في دولة أخرى ويملك  )ز 
المستقبل أي أسهم في سواء في الوقت الحاضر أو لك تفي المملكة أن يم ةمتنقل اتصاالت ةخدم مقدم في

 . طلبالعلى مقدم  ةسيطر أيقدرة على ممارسة يكون لديه ال أو أن الطلبمقدم 

التراخيص وهي ذات  صدارإمن إجراءات  أخطاب جزء ال يتجزوالتعهدات المتضمنة في هذا ال الضماناتتعتبر 
 يجوز لها لهيئةفإن امخالفة أي تعهد،  جرىغير حقيقي أو أنه  الضماناتفي حال تبين أن أي من . طبيعة مستمرة

اإلجراءات وفق الطريقة المنصوص اتخاذ لشروط الترخيص و اانتهاكمن خالل اعتباره أن تتعامل مع هذا األمر 
  . بأنظمتهاعليها 

أصبحت شائعة ومتاحة بعد أن في ما يتعلق بأي معلومات لم تعد سرية خطاب عن السريان تتوقف أحكام هذا ال
  . للجميع لإلطالع عليها

المختصة في المملكة العربية  الرسمية الجهاتيتم حل أي نزاع يتعلق بضمان األداء هذا حصرياً بواسطة 
    .المملكةل بها في المعمولألنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات  ووفقاً ،السعودية

  ،،،التقديرووتفضلوا بقبول وافر االحترام 

  )بالتوقيعأو المفوضين توقيع المفوض ( 
  )بالتوقيع أو المفوضين اسم المفوض(
  )طلباسم مقدم ال(

  التاريخ
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   المطابقةقائمة : )١٢(رقم الملحق
  

  )طباعة هذا النموذج وتعبئته يرجى: طلباتال يمالحظة لمقدم(
  

  وتقنية المعلومات االتصاالتمحافظ هيئة  معالي
  وتقنية المعلومات االتصاالتهيئة 
  الملك فهد طريق

   ١١٥٨٨ الرياض  
  المملكة العربية السعودية

  ....../....../: .......التاريخ
  

  : ..................................طلباسم مقدم ال

  حية  طيبة وبعد،،،ت

المتنقلة  االتصاالتشبكات مشغلي خدمات لتقديم لترخيص طلب الحصول على ا: الموضوع
  .في المملكة العربية السعوديةاالفتراضية 

  
الحصول على ترخيص لتقديم خدمات  وثيقة طلب شروط وأحكامجميع مقدم الطلب بفي حالة التزام : مالحظة

أما  .ضع ملحوظات أو تحفظات إضافيةعدم وينبغي ف، في المملكةاالفتراضية ة االتصاالت المتنقلمشغلي شبكات 
يالحظ أن و. تقديم توضيحات كاملة يلزملمعايير التالية، فبشكل كامل بأي من امقدم الطلب في حالة عدم التزام 


	�،قائمة مراجعة المطابقة هذه تعد مجرد ملخص لمتطلبات وثيقة طلب ��الة وجود أي وفي ح ا���ل ��� ا
تسري وثيقة طلب فوبنود قائمة المراجعة هذه،  تعارض بين محتويات وثيقة طلب الحصول على الترخيص
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  المطابقة  المطابقةقائمة 
  )ال/نعم(

صفحات  أرقامإحالة إلى 
  طلبال

      
  )١-٤ القسم( التقديمخطاب 

  )٤الملحق ( التقديمنموذج خطاب 
  )٥الملحق ( الوكالة الشرعية

    

      )٢-٤ القسم(الرئيسي  الطلب
، وتشمل كافة البنود المشار ))أ(٢-٤ القسم( الطلببيانات مقدم 

   .في األقسام الفرعية إليها
  

: مالحظة)). أ(٢-٤ القسم(المبرمة   االتفاقية المبدئيةن منسخة 
   .طواحدة فق  اتفاقية مبدئيةتقديم  الطلبيجب على مقدم 

  
 االتصاالتشبكات مسودة اتفاقية اإلدارة مع مشغل ن منسخة 

   .))ب(٢-٤ القسم(له  التابعأو  األجنبياالفتراضية المتنقلة 
  

 االتصاالتمشغلي شبكات التفاصيل المتعلقة بخبرات شريك 
  )). د(٢-٤ القسم) (له أو التابع(االفتراضية المتنقلة 

  
  ). ٦الملحق (المالي  التعريفخطاب 

  
  ).٩الملحق (ترخيص لل للمقابل المالينموذج الضمان البنكي 

   
  ).١١الملحق (خطاب توزيع الملكية 

  
 واردكما هو خطة العمل نموذج و ))هـ(٢-٤ القسم(خطة العمل 

للصيغة  المالي المبدئي طبقاً والملخص )٧(الملحق رقم في 
  ). ٨(الملحق رقم في  المبينة

  
  .))و(٢-٤ القسم( ةالفنيالخطة 

    

 دراسة الطلبالمقابل المالي ل

  )). ك( ٥والقسم ) ز(٢-٤ القسم( 
    

  

  )بالتوقيعأو المفوضين توقيع المفوض (
  )بالتوقيعأو المفوضين اسم المفوض (
  )طلباسم مقدم ال(

   التاريخ


