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املتنقلة  االتصاالت ةشبك مشغل خدمات قديملت الضوابط والشروط
 (IoT- VNO)األشياء إلتنرتتن  االفرتاضية ةالشبك مشغلوخدمات  (،MVNO)االفرتاضية

 

 مقدمة .1

خدمات مشغل بتقديم ذات العالقة احملدثة  الضوابط والشروطجمموعة من على  الوثيقة ههذ شتملت 1-1

 املتعلقةخيص اإىل وضع ترتيبات الرت باإلضافة، (MVNO) املتنقلة االفرتاضية يف اململكة االتصاالت ةشبك

 ةشبك مشغل خدماتبالشبكة لتوفري  الربطتسهيل و االفرتاضية،االتصاالت  ةشبك مشغل خدمات تقديمب

، يف ضوء تطور السوق واخلربة املكتسبة يف اململكة ويف (IoT-VNOإلنرتنت األشياء ) االفرتاضية االتصاالت

 .خرىالدول األ

 التعاريف  .2

 ات الصادرة من اهليئةالتنظيمونظام االتصاالت، والئحته التنفيذية  يكون للكلمات والعبارات الواردة يف 2-1

 االتصاالت ةشبك مشغل خدمات لتقديم الضوابط والشروط " ههذيف عند استخدامها  هانفس املعاني

 "(IoT- VNOاالفرتاضية إلنرتنت األشياء ) ة(، وخدمات مشغل الشبكMVNO) االفرتاضيةاملتنقلة 

 .ما مل حيدد خالف ذلك؛ اواملالحق املرفقة به (الضوابط والشروط)

 .والتعابري التالية املعاني احملددة أمامهالمصطلحات باإلضافة إىل ذلك يكون ل 2-2

عين : ي(MVNO) "املتنقلة االفرتاضية االتصاالت ةخدمات مشغل شبكم يقدترخيص ت" 2-2-1

 االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةخدمات مشغل شبكتقديم ل )أ(الفئوي من نوع  رتخيصال

(MVNO)  الضوابط والشروط ذه "وفقًا هلالصادر من اهليئة". 

يعين : ("IoT-VNO) األشياء نرتنتإل االفرتاضية ةشبكال مشغل خدماتتقديم  ترخيص" 2-2-2

نرتنت األشياء إل االفرتاضية ةشبكال مشغل خدماتلتقديم  الرتخيص الفئوي من نوع )أ(

(IoT- VNO)الضوابط والشروط"وفقًا هلذه  ؛ الصادر من اهليئة". 

الذي يوفر  ذو البنية التحتية ةدماخلمقدم يعين : "املضيف اخلدمة ذو البنية التحتيةمقدم " 2-2-3

شبكة  السعات الالزمة من االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغلي شبكد أو أكثر من واحل

، وفقا للمشرتكنيساس البيع باجلملة بهدف إعادة بيعها أعلى  املتنقلة التابعة لهتصاالت اال

 .االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغل شبكالتفاقية 

احلاصل على الرتخيص املوحد ذو مقدم اخلدمة يعين  "مقدم خدمات االتصاالت املتنقلة": 2-2-4

 .التحتية أو الرتخيص الفردي لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة يف اململكةالبنية 
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 بيع بإعادة خدمة مرخص له أي مقدميعين  :"االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت ةشبكمشغل " 2-2-5

من مقدم اخلدمة ذي البنية  خدمات االتصاالت املتنقلة، اليت استأجرها أو أشرتاها باجلملة

بدون على املستوى احمللي والوطين والدولي  لتقدميها ملشرتكيه بالتجزئةالتحتية املضيف؛ 

 حصوله على أي خمصصات من الطيف الرتددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ السلكية.

 له خدمة مرخص مقدمأي يعين  :"(IoT-VNOنرتنت األشياء )إل االفرتاضية ةشبكال مشغل" 2-2-6

من مقدم اخلدمة ذي  استأجرها أو أشرتاها باجلملةاليت  بيع اخلدمات باجلملة بإعادة

بدون على املستوى احمللي والوطين والدولي ملشرتكيه  هاتقدميل ؛البنية التحتية املضيف

 .حصوله على أي خمصصات من الطيف الرتددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ السلكية

 ةشبكتشتمل خدمات مشغل ": االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت ةشبكخدمات مشغل " 2-2-7

على  يقدمها ملشرتكيه التالية اليتاخلدمات أي من على  االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت

 : أساس البيع بالتجزئة

  .املتنقلة)البيانات(  واملعطيات يةالصوت االتصاالت خدمات .أ 

 ال املثال سبيل فعلى ؛املتنقلة االتصاالت دماتخل الصلة ذات اخلدمات من ذلك غري .ب 

النطاق  خدمات لكرتوني،اإل الربيد ،الربيد الصوتي القصرية، النصية الرسائل: احلصر

النقل املرئي(  خدمات – املرئية املكاملات مثلتعددة )امل الوسائطخدمات ، العريض املتنقلة

وغريها من خدمات ،  املوقع حتديد وخدمات اهلاتف املتنقل، عرب لتتحدث وخدمة اضغط

 .التصاالت املتنقلةل القيمة املضافة

يشمل نطاق اخلدمات أيضًا اخلدمات املعرفة بـ"خدمات مشغل الشبكة االفرتاضية  .ج 

 (" يف هذه الوثيقة.IoT-VNOإلنرتنت األشياء )

اليت يعين اخلدمات  :"(IoT-VNOنرتنت األشياء )إل االفرتاضية ةشبكالمشغل خدمات " 2-2-8

متكني االتصال اآللي بني اآلالت ، بغرض للمستخدمنييوفرها مقدم اخلدمة املرخص له 

أو أي   (eSIM)املدجمةاتصال البيانات  ، وشرائح(SIM)عرب شرائح اتصال البيانات واألجهزة

 . وظائف مستقبلية مكافئة

االتفاقية املربمة بني مقدم تعين  :"االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلاتفاقية " 2-2-9

توفري بغرض  ،االفرتاضيةخدمات االتصاالت املتنقلة ومشغل شبكة االتصاالت املتنقلة 

 االتصاالت ةشبكقبل مقدم خدمات االتصاالت املتنقلة ملشغل خدمات البيع باجلملة من 

 إعادة بيعها بالتجزئة. خالل لتمكينه من تقديم تلك اخلدمات من  االفرتاضيةاملتنقلة 

مقدم تعين االتفاقية املربمة بني  :"إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلاتفاقية " 2-2-10

بغرض توفري  ،إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالومشغل  ،خدمات االتصاالت املتنقلة
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ملشغل  اخلدمة ذو البنية التحتية املضيفمقدم قبل مقدم خدمات خدمات البيع باجلملة من 

 االفرتاضية ةشبكالمشغل  خدماتلتمكينه من تقديم  إلنرتنت األشياء؛ االفرتاضية كةشبال

 .ملشرتكيه إلنرتنت األشياء

يعين مقدم اخلدمة الذي يوفر البنية التحتية ": االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبكممكن " 2-2-11

االتصاالت املتنقلة  ةشبك يمشغللواحد أو أكثر من  للشبكات واخلدمات املرتبطة بها

أنظمة دعم األعمال مثل  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال يمشغل خدمات أو االفرتاضية

 .واإلدارة، وأنظمة دعم العمليات التجارية

 االتصاالت ةشبك مشغل خدمات لتقديم الضوابط والشروط تعين :" والشروط الضوابط " 2-2-12

من  ة؛ الصادرإلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل  خدماتو ،االفرتاضيةاملتنقلة 

 اهليئة.
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 والشروط الضوابطنطاق  .3

 ةشبكالمشغل  وخدمات ،(MVNO) املتنقلة االفرتاضية االتصاالت ةتقديم خدمات مشغل شبك خيصاتر

 (IoT- VNOإلنرتنت األشياء ) االفرتاضية

خدمات تقديم يتطلب احلصول على ترخيص  ؛االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشغل شبكمل خدمات تقديم 3-1

 من اهليئة. االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبكمشغل 

خدمات تقديم يتطلب احلصول على ترخيص  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل خدمات تقديم 3-2

 من اهليئة. إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل 

 من تاريخ إصداره، وتكون مدته عشر سنوات. الرتخيصبيبدأ العمل  3-3

 حيق للهيئة تعديل هذا الرتخيص وفقًا ألنظمتها ومقتضيات املصلحة العامة. 3-4

خدمات مشغل تقديم على الشروط اخلاصة لرتخيص  الضوابط والشروطهلذه ( 1يتضمن امللحق رقم ) 3-5

 .االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك

خدمات مشغل تقديم على الشروط اخلاصة لرتخيص  الضوابط والشروط( هلذه 2امللحق رقم )يتضمن  3-6

 إلنرتنت األشياء. االفرتاضية ةشبكال

 ةمشغل شبكاملطلوبة من على املقابالت املالية  ؛الضوابط والشروط( هلذه 3يتضمن امللحق رقم ) 3-7

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالخدمات مشغل ، واالتصاالت املتنقلة االفرتاضية

 نظمة اهليئة ذات العالقة.ألوفقا مالحقها؛  أوالضوابط والشروط هذه تعديل ، بمن وقت ألخر تقوم اهليئة 3-8

شريطة  الرتخيصبعد احلصول على املوافقة اخلطية املسبقة من اهليئة التنازل عن  ،جيوز للمرخص له 3-9

ميع املتطلبات النظامية والفنية واملالية والتجارية للحصول على جلأن يكون املتنازل إليه مستوفيًا 

 وذلك وفقًا ملا تقرره اهليئة ومبا ينسجم مع أنظمتها. الرتخيص،

له بتقدميها مبوجب  املرخص اخلدماتجيوز للمرخص له التعاقد مع أشخاص آخرين لتقديم  ال 3-10

 الرتخيص إال مبوافقة خطية من اهليئة.

 .ألنظمتها وفقًا الرتخيص تعليق أو الغاء للهيئة جيوز 3-11

 .ألنظمة اهليئةالرتخيص وفقًا بمعاجلة املخالفات والغرامات املتعلقة  تتم 3-12
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 ةشبكالمشغل و  االفرتاضيةاملتنقلة االتصاالت  ةشبك مشغل اتاتفاقيالدخول يف مبادئ 

 االفرتاضية إلنرتنت األشياء

 إلنرتنت األشياء؛ االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغل شبكقيام يف حال  3-13

جيب على مقدم خدمات االتصاالت املتنقلة التقدم بطلب كتابي ملقدم خدمات االتصاالت املتنقلة، فإنه 

 ةشبكالمشغل  أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغل شبكبنية حسنة مع الدخول يف املفاوضات 

بدون أي  االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغل شبك؛ بغرض إبرام اتفاقية إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 أخري ميكن جتنبه.ت

مقدم خدمات حلسن نية التفاوض من قبل خمالفة  ،بشكل خاصاإلجراءات أو املمارسات التالية تعترب  3-14

 أعاله:( 13-3رقم ) املادةيف  املذكورة االتصاالت املتنقلة

 .عرقلة أو تأخري املفاوضات أو تسوية املنازعات 3-14-1

 ةشبكالمشغل  أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةرفض تقديم املعلومات ملشغل شبك 3-14-2

إذا  ،قدمي خدمات االتصاالت املتنقلةمباخلاصة رافق املحول  إلنرتنت األشياء؛ االفرتاضية

شغل ملباجلملة  توفري خدمات االتصاالت املتنقلةضرورية لرتتيبات املعلومات كانت هذه 

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةشبك

 االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغل شبكتضليل أو ارغام  3-14-3

التضليل أو  ذلكحدوث  إىل اتفاق مل يكن ليوافق عليه لوالعلى الوصول  إلنرتنت األشياء؛

  اإلرغام

خالف املطلوبة من أو متزامنة أو االتفاق على توفري خدمات أخرى  مسبقةطلب مفاوضات  3-14-4

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبك لبق

 .األشياء

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبكمشغل الطلب من  3-14-5

معلومات مطلوبة من قبل اية  متنعه من تقديمافشاء عدم  ، التوقيع على اتفاقيةاألشياء

 .اهليئة

 أو االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلاتفاقية تعديل بسمح يرفض تضمني بند  3-14-6

أنظمة  على أتطرقد أي تغيريات وفق  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل اتفاقية 

 اهليئة.

 االفرتاضية ةشبكالمشغل  أواالفرتاضية االتصاالت املتنقلة  ةعرض شروط ملشغل شبك 3-14-7

 :اليتإلنرتنت األشياء؛ 
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 أو , متييزية يف طبيعتهاتكون  .أ 

ألي من  االتصاالت املتنقلةمقدم خدمات قدمها يمن تلك اليت  جاذبيةأقل تكون  .ب 

 أو,  على أساس البيع بالتجزئة مشرتكية

اليت املضيف  اخلدمة ذو البنية التحتيةمقدم وفر هامش معقول بني أسعار خدمات تال  .ج 

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةملشغل شبك يوفرها

اخلدمة ذو البنية مقدم قبل  املقدمة مناملكافئة لخدمات لوسعر التجزئة  األشياء

 أو,  بالتجزئةعلى أساس البيع ملشرتكية املضيف  التحتية

االتصاالت  ةشغل شبكالرتخيص الصادر ملالواردة ب تزاماتلقوق واالاحلتتعارض مع  .د 

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو االفرتاضيةاملتنقلة 

االتصاالت  ةشبك مشغلية اتفاق"قبول أي شروط يف االتصاالت املتنقلة عدم خدمات جيب على مقدم  3-15

يف مثل هذه و الصادر له أو أنظمة اهليئة، رتخيصاملضمنة بالتتعارض مع التزاماته  "االفرتاضيةاملتنقلة 

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو ةاالتصاالت املتنقلة االفرتاضي ةإبالغ مشغل شبكعليه  جيب ؛الةاحل

 يًا.كتابتقديم املربرات املعقولة ذلك وب األشياء

 ههذب العالقة اتذ اتاملوضوع بشأن ىأو أية تدابري أخر اإلرشاداتإصدار القرارات أو جيوز للهيئة  3-16

بنشر "العرض املرجعي" مقدم خدمات االتصاالت املتنقلة على  "، وقد تفرض التزامًا الضوابط والشروط"

 االفرتاضية ةشبكالمشغل  أو خدمات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية شبكة مشغل استضافةخلدمات 

 وفقا ألنظمة اهليئة وتطورات السوق.  ،إلنرتنت األشياء

االفرتاضية  ةشبكالمشغل  اتفاقيةو االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةمشغل شبك ةحمتوى اتفاقي

 إلنرتنت األشياء

 ةشبكالمشغل اتفاقية  أو االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلاتفاقية احكام  جيوز أن يتم حتديد 3-17

 " ههذو، شريطة أن تتوافق مع أنظمة اهليئة، على أسس جتارية حبرية االفرتاضية إلنرتنت األشياء

 .على وجه اخلصوص "الضوابط والشروط

 ةشبكال اتفاقية مشغل وأ/و االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغل ةاتفاقي أن تكون ينبغي 3-18

أو  قيودأية  فرضتتضمن  ال أنو واملستدامة،لمنافسة الفعالة ل مشجعة؛ إلنرتنت األشياء االفرتاضية

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكالمشغل  وأ/واالفرتاضية االتصاالت املتنقلة  ةعلى مشغل شبك تعجيزية عوائق

 .اتيتفاقاالتلك  كشرط إلبرام املرخص هلم؛ األشياء

 أو، االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك ملقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف؛ منع مشغلال جيوز  3-19

 مما يلي: إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل 
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 منوذج العمل اخلاص بهحتديد أو تغيري  3-19-1

أو أي وظائف ( eSIM) املدجمة البيانات أو شرائح اتصال( SIM) البيانات اتصال شرائح إصدار 3-19-2

 .ماالتجزئة اخلاصة به دماتخب تتعلقمستقبلية مكافئة 

 .االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك شغلمبمقسم دولي خاص تأسيس  3-19-3

 أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك ملقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف؛ منع مشغلال جيوز  3-20

على  مالتجزئة اخلاص بهعرض خدمات القيام ب من ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالمشغل 

 عن طريق ما يلي: ملشرتكيه اليت ال يقدمها مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف ممشرتكيه

 ةشبكال مشغل ةاتفاقي أو االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلاتفاقية الوصول إىل  3-20-1

 باستبعاد خدمات التجزئة تلك. ةمشروط إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 ةشبكال مشغل ةاتفاقي أو االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلاتفاقية يف وجود بند  3-20-2

االتصاالت  ةشبك بواسطة مشغل اخلدمات تلكظر توفري حي ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلأو  االفرتاضيةاملتنقلة 

أو  ةأو اإلدار ةالفوتر و ،التقنيةبأية أمور تتعلق و ،بشكل منطقية مربرقيود غري  فرضأو  3-20-3

اخلدمات من قبل  تلكتقديم مثل  من الصعب أو املستحيل غريها من القيود اليت جتعل

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلأو االفرتاضية  االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبك

 أو  االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةمنع مشغل شبك ملقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف؛ال جيوز  3-21

ة املشرتكني احمللي تسجالجتهيزات حفظ استخدام  من ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل

(HLR)  ويف "االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبكأو جتهيزات "ممكن  التابعة لطرف ثالثأو اخلاصة به  .

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكال مشغلأو  االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةمشغل شبكجيب على  الة،احلهذه 

 .اخلدمات يف اململكة تلكتوفري مثل بله  مصرحعن ضمان أن أي طرف ثالث  نمسؤوال ايكونأن  األشياء

 ةركة ملشغل شبكاحلالوصول إىل بيانات العمالء و التحتية املضيفجيوز ملقدم اخلدمة ذو البنية  3-22

بناًء الذي أبرم معه االتفاقية  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة

وأغراض معرفة السعات املتوقعة. الفواتري )حيثما ينطبق ذلك(،  ذلك على يقتصرعلى احلاجة فقط، و

 خاص فإن مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف: وبشكل

 االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبك ال جيوز له الوصول أو استخدام بيانات مشرتكي مشغل 3-22-1

 التابعنيخدماته للمشرتكني  ترويجبغرض  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو

أو  ،إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةملشغل شبك

 .مثل هذه البيانات ألغراض جتارية غريها مثل استغالل
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 عدم إفشاء بيانات املشرتكني وفقا ألنظمة اهليئة.تتعلق بم أي قواعد احرتعليه ا جيبو 3-22-2

 واتفاقية مشغل املتنقلة االفرتاضيةاالتصاالت  ةشبك مشغل ةتفاقيالجيب أن يكون اإلصدار األصلي  3-23

 لغة أخرىبهلا  نزاع على أي إصداروجود أي  يف حالةو، اللغة العربيةب إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال

 .على أي لغة أخرى هي السائدة لنسخة العربيةفإن ا

ومجيع أحكام مشغل  االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك مشغل اتفاقيةأحكام مجيع  جيب أن ختضع 3-24

  .ألنظمة اململكةوصالحياتها  ،وتفسريها ،الشبكة االفرتاضية إلنرتنت األشياء

 ةشبكال مشغلواتفاقية  االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك مشغل ةاتفاقيومتديد وإنهاء ل يتعد

 االفرتاضية إلنرتنت األشياء

االتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغل ةإنهاء اتفاقي ملقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف؛ال جيوز  3-25

ما مل يقدم أدلة كافية ، شكل منفردب إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل ةاتفاقي أو االفرتاضية

 ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك تثبت للهيئة أن مشغل

 وأنظمة اهليئة. املربمة بينهم، اتتفاقياللوفقًا يربر مثل هذا اإلنهاء  إهمالقد ارتكب فعل أو 

 أواالفرتاضية  االتصاالت املتنقلة ةشبك مشغلمنع  ملقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف؛ال جيوز  3-26

يف حالة  ماية املربمة معهتفاقاالمن إعادة التفاوض بشأن  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل

 مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةلتعديل منوذج األعمال التجارية ملشغل شبكوجود ضرورة 

 "الضوابط والشروط"هذه يف حدود ما هو مسموح به ضمن أن تكون و، إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال

 .خرىوأنظمة اهليئة األ

االتصاالت املتنقلة  ةمشغل شبك يةرفض متديد "اتفاق ملقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف؛جيوز  3-27

 :عند انتهائها فقط؛ يف احلاالت التالية إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االفرتاضية" 

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك شغلميقم مل  3-27-1

 االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةغل شبكلتمديد اتفاقية مش؛ بتقديم طلب سليم األشياء

قدم خدمة ذو بنية حتتية مضيف مل إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال اتفاقية مشغل أو

 أو  ؛أخر

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك قيام مشغل 3-27-2

 .مااملربمة معه االتفاقيةهذا الرفض وفق  يربر مثل إهمالبارتكاب فعل أو  ؛األشياء

 ةشبكال اتفاقية مشغل أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك مشغلبإنهاء اتفاقية  التوقعيف حالة  3-28

مثل رغبة خروج  ؛أدناه 30-3دة رقم هو مذكور يف املا ألي سبب خالف ما إلنرتنت األشياء االفرتاضية
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أو  من السوق إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبك مشغل

، فإنه يلزم ما أعاله 25-3وفق ما ورد يف املادة رقم  اإلنهاء بواسطة مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف

 :يلي

االتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلو ،مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف على جيب 3-28-1

بذل اجلهود والتفاوض حبسن  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلو االفرتاضية

املتضررين  املشرتكنيتقليل إىل أدنى حد من أي أثر سليب على مصاحل البغرض  ؛النية

قبل احلالية، هم يف خدمات االتصاالت املتنقلة اتعلى اشرتاك فعليوإبالغهم بأي تأثري 

 بشهرين على األقل. موعد انهاء االتفاقية 

قرب هم بعلميف حالة  فورًااهليئة إبالغ  ؛االتفاقية وبشكل مستقل أطرافكل جيب على  3-28-2

اليت تضمن االمتثال ملا ورد يف املادة رقم  الوسائل من خالل كتابيًا االتفاقيةحالة إنهاء 

 .أعاله 3-28-1

االتصاالت املتنقلة  ةشبك مشغلو اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف، مقدم تطلب منأن جيوز للهيئة  3-29

تعديل التدابري  أوعملية إنهاء االتفاقية ؛ إرجاء إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال ومشغل االفرتاضية

 بغرض ضمان احلفاظ على مصاحل املستهلكني ومحاية املنافسة يف السوق. ؛أعاله 2-28-3لمادة رقم وفقا ل

االتصاالت املتنقلة  ةشبك يمشغلعدد من العالقة بني مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف و

  االفرتاضية إلنرتنت األشياء ةشبكال مشغل أو االفرتاضية

بإخطار  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكقام إذا  3-30

مقدم كليًا أو جزئيا إىل " مشرتكيهرتحيل ببقراره يًا تابك البنية التحتية املضيفمقدم اخلدمة ذو 

 مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف القائم حاليًاه جيب على فإنآخر،  خدمة ذو بنية حتتية مضيف

 :القيام مبا يلي

 االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكذ اخلطوات الضرورية لتسهيل عملية الرتحيل تلك على اختا 3-30-1

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلأو االفرتاضية

 وأاملالية،  وأأي من الوسائل التقنية  و إعاقة عملية الرتحيل تلك من خاللمنع أ عدم 3-30-2

 غريها. وأالتعاقدية 

؛ الطلب إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةشغل شبكجيوز ملال  3-31

 ن االتفاقية بينهما حصرية. ومقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف أن تكمن 
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مقدم اخلدمة  على جيبفإنه  كليًا أو جزئيا، مقدم خدمة ذو بنية حتتية مضيف جديدإىل التحول عند  3-32

 ةشبكال مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبك إعاقةاحلالي عدم  ضيفاملتحتية ال بنيةالذو 

 االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكعلى ، كما جيب القيام بذلكمن  إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 ضمان ما يلي: أجل مناختاذ التدابري الالزمة  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال ومشغل االفرتاضية

 أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكعدم التأثري سلبًا على مشرتكي  3-32-1

 نتيجة عملية التحويل. إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشرتكي مشغل

مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية  إىلوح قبل بدء عملية التحويل بوض مإبالغ مشرتكيه 3-32-2

فيما يتعلق على وجه  وخاصًةعن أي تأثري ، شهرينال تقل عن مبدة اجلديد  املضيف

 .اخلدمة وجودةالتغطية و، تعرفة اخلدماتب

فإنه جيب على  ؛2-32-3ثل هذه التغيريات وفق ما ورد باملادة رقم مبعند إبالغ املشرتكني  3-32-3

 ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبك

 هم بدون أية تكلفة إضافية.اتبإنهاء اشرتاك مإعطاء الفرصة ملشرتكيه

 ةمشغل شبكاجلديد؛ لن يعفي  مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيفإىل إن االنتقال  3-32-4

من  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغل أو االفرتاضية االتصاالت املتنقلة

، وأنظمة الضوابط والشروطهذه يف و، مخيص الصادر هلاالواردة يف الرت ماالتزاماته

مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، أي أحكام بشأن محاية املستهلكني، اهليئة األخرى 

 . وجودة اخلدمة وتعرفتها

االفرتاضية إلنرتنت األشياء  ةشبكال ومشغل االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةمشغل شبكالتزامات 

 نرتنت األشياءإل االفرتاضية ةشبكالمشغل خدمات بتقديم خدمات  املتعلقة ماملرخص هل

بااللتزامات  الوفاءملرخص له ا على فإن اهليئة؛ أنظمة من أيما مل حيدد خالف ذلك مستقباًل يف  3-33

 :إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكخدمات مشغل ال بتقديمالتالية فيما يتعلق 

 ةشبكخدمات مشغل ال( املستخدمة يف تقديم SIMاالتصال ٍ) شرائحضمان أن  عليهجيب  3-33-1

 ،االتصال اآللي بني اآلالت واألجهزة يف لالستخدام تهيئتها مت قد؛ إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 سبقة.امليتم استخدامها ألغراض أخرى دون موافقة اهليئة اخلطية  لنأن و

البطاقات  شرائحاالحتفاظ بسجل حيتوي على سجالت كاملة ودقيقة جلميع  عليهجيب  3-33-2

إلنرتنت  االفرتاضية ةشبكخدمات مشغل الاملستخدمة من قبل املرخص له فيما يتعلق بتوفري 

، بناء على املختصة اجلهة قبل مناليت سوف ختضع للتفتيش ومن قبل املرخص له،  األشياء

 رقم"( وIMSIتضمن هذه السجالت رقم "هوية املشرتك املتنقلة الدولية" )"ت أن جيبطلبها. و
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 االتصال بشرائح اخلاص( MSISDN" )املتنقل للمشرتك املتكاملة للخدمات الرقمية الشبكة"

(SIM وغريها من التفاصيل اليت قد تطلبها ،)مستقباًل اهليئة. 

على املرخص له االحتفاظ بالسجالت األمنة املشار إيها أعاله يف شكل إلكرتوني ملدة ال  جيب 3-33-3

 للمستخدم املعين. املقدمة( شهرًا من تاريخ إنهاء اخلدمات 24تقل عن )

 املعلومات للهيئة 

من كل اهليئة وفق أنظمتها، فإنه جيب على علومات إىل املبتقديم  املتعلقة تزاماتلدون اإلخالل باال 3-34

 ةشبكال ومشغل، االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكو ،مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف

 :، بناء على طلبهالهيئةلكل على حدة وعلى الفور  ما يلي توفري ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 أواالفرتاضية احلالية  االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكمن اتفاقية نسخة كاملة ودقيقة  3-34-1

مقدم اخلدمة ذو البنية  معاملربمة  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال اتفاقية مشغل

 .يف اململكةالتحتية املضيف 

 اتفاقية مشغل أو، االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل شبكاستبدال التفاقية أي تعديالت أو  3-34-2

 فد يطرأ من وقت ألخر. ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال

 أواالفرتاضية  ةملشغل الشبك ةجديدية أي اتفاق املشرتكني؛ نتيجة على املتوقعةآلثار لوصف  3-34-3

مت إبرامها مع مقدم اخلدمة ذو البنية  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال اتفاقية مشغل

 .التحتية املضيف

 االفرتاضية ةشبكال مشغل أو ،االفرتاضية االتصاالت املتنقلة ةمشغل الشبكمن  تطلب جيوز للهيئة أن 3-35

وفقًا ، وأنها قد تتدخل أو تقارير دورية تزويدها مبزيد من املعلومات أو اإليضاحات إلنرتنت األشياء

 ةشبكال اتفاقية مشغل أو تنقلةاالتصاالت امل ةملشغل شبك ةجديد يةأو بعد إبرام أي اتفاق ألنظمتها قبل

 .اجلديد مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيفمع  ؛إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 صالحيات اهليئة األخرى

االتصاالت املتنقلة  ةمشغل شبك تقديم خدمات خيصارتلاخلاصة الشروط  حتددأن جيوز للهيئة  3-36

، مستقباًل وقت، يف أي إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال تقديم خدمات مشغل صتراخيو  ،االفرتاضية

املتنقلة  االتصاالت ةشبكخدمات مشغل لتزامات املتعلقة بتقديم اال/أو قوق واحلهلا حتديد وجيوز 

 .إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكال مشغلخدمات  أو ،االفرتاضية

 إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكمشغل ال دماتخب املتعلقة االلتزاماتوق أي من احلقوق يتطبجيب   3-37

 ما يلي: على؛ الضوابط والشروطوفقًا هلذه  احملددة من قبل اهليئة



 
 

14 

 االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت ةشبكتقديم خدمات مشغل احلاصلني على تراخيص أي من  3-37-1

 . اململكةيف

 ةشبكال تقديم خدمات مشغلمح له يس ترخيص حاصل على خدمة أخرمقدم أي و 3-37-2

 . يف اململكة  إلنرتنت األشياء االفرتاضية

للجزاءات اليت جيوز أن  ، أو أنظمة اهليئة األخرى"الضوابط والشروطهذه "خيضع أي إخالل بأحكام  3-38

مطبقة  مبوجب أي أنظمة أخرى فرضها ميكندون اإلخالل بأي جزاءات  تهاأنظم تفرضها اهليئة مبوجب

 .يف اململكة

اهليئة  صادرة من ات أخرىقرارأنظمة أو بأي اإلخالل دون " والشروطالضوابط هذه "أحكام جيب أن تطبق  3-39

 تها.املضمنة بأنظمواإلجراءات 

  



 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 (1امللحق رقم )

االتصاالت  ةتقديم خدمات مشغل شبكلمن نوع )أ( الشروط اخلاصة للرتخيص الفئوي 

 املتنقلة االفرتاضية
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االتصاالت  ةخدمات مشغل شبكالشروط اخلاصة للرتخيص الفئوي من نوع )أ( لتقديم 

 املتنقلة االفرتاضية

 التعريفاتاملادة األوىل: 

هذه الشروط  عند استخدامها يف هانفس املعاني "الضوابط والشروط" هذه للكلمات والعبارات الواردة يف يكون

 . اخلاصة

 نطاق اخلدمات املرخص بها املادة الثانية: 

خدمات " تقديملمرخص له لسمح ي ؛االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةإن ترخيص تقديم خدمات مشغل شبك .1

 :يلي وفق ما، "االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت ةشبكمشغل 

 على املستوى احمللي والوطين والدولي .أ 

 على أساس البيع بالتجزئة. ملشرتكيه .ب 

 شريطة عدم حصوله على أي خمصصات من الطيف الرتددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ السلكية  .ج 

 .تابعة له

احلصول على ترخيص أية أنظمة أو شبكات من قبل املرخص له، تشغيل  أو تقديم أي خدمات أخرى يتطلب .2

 .يئةة اهلوفق أنظم متطلبات أخرى تطبيق أو مستقل

 : حقوق املرخص لهاملادة الثالثة

على املرخص له استخدام اإلمكانيات اخلاصة به بغرض توفري اخلدمات املرخص له بها شريطة  جيب .1

اجة إىل "ترخيص" إضايف لالتصاالت احلولكن دون التصاريح املطلوبة وفق أنظمة اهليئة احلصول على 

 :ق املرخص لهحبالسلكية والالسلكية فيما يتعلق 

( أو أي وظائف مستقبلية eSIM) املدجمة البياناتأو شرائح اتصال ( SIM) اتصال شرائح إصدار .أ 

 التجزئة اخلاصة به. دماتمكافئة تتعلق خب

 تأسيس مقسم دولي خاص به. .ب 

التابعة لطرف ثالث أو أو اخلاصة به  (HLR)ة املشرتكني احمللي تسجالجتهيزات حفظ استخدام  .ج 

 ".(MVNE) االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  ةشبكجتهيزات "ممكن 

إذا كان ذلك  يئةاهلمن أخرى  أو تصاريح مستقلتقديم أي خدمات أخرى احلصول على ترخيص  يتطلب .2

  .وفق أنظمتهامطلوبًا 
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  .العالقةذات  احلكومية اجلهاتمن  مستقلأو تصريح  ،بث احملتوى احلصول على ترخيص يتطلب .3

االتصاالت املتنقلة االفرتاضية مع واحد أو  ةاتفاقية مشغل شبك إبرام وتعديل وإنهاءللمرخص له  حيق .4

 املربمة بينهم، التحتية املضيف يف اململكة وفقًا لالتفاقيات التجاريةمقدم اخلدمة ذو البنية  أكثر من

  ."الضوابط والشروط هذه "وأحكام 

 

 املادة الرابعة: التزامات املرخص له

على وجه ويشمل ذلك  ،عليها أنظمة اهليئةيلتزم املرخص له بتنفيذ مجيع االلتزامات اليت تنص  .1

مبا يف ذلك االستمرار يف تقديم اخلدمات والعمل على تطويرها  ؛الضوابط والشروطهذه اخلصوص 

 ، ويلتزم على األخص باألمور التالية:أنظمة اهليئةوحتسينها انسجاما مع أهداف 

 وضوابط وتعليمات والتقيد بها. تنفيذ مجيع ما تصدره اهليئة واجلهات الرمسية األخرى من سياسات .أ 

 مراعاة األمانة وحسن التعامل.   .ب 

 عدم التمييز يف املعاملة بني املستخدمني، وضمان خصوصيتهم. .ج 

ــل املــالي مقــدمًا للخــدمات املقدمــة وخصائصــها للــراغبني يف احلصــول علــى اخلدمــة قبــل            .د  إيضــاح املقاب

 قيامهم باستخدامها.  

من احلقـوق وفـق األنظمـة املنظمـة لـذلك ذات العالقـة عنـد تقـديم         التقيد بأحكام حقوق املؤلف وغريها  .ه 

جــوب حصـول مقــدم اخلدمــة علــى موافقـة وزارة الثقافــة واإلعــالم/ اهليئــة   أي بـرامج للمســتخدمني، مــع و 

 قبل الرتويج للخدمة، وذلك يف إحدى احلالتني التاليتني: واملسموع املرئيالعامة لإلعالم 

 ل من األشكال عرب أي وسيلة إعالمية.إذا كان احملتوى سيبث بأي شك 

      إذا كانت اخلدمة تتناول استقبال أو إرسال مواد إعالمية مسعيـة أو مسعيـة بصـرية أو نصـوص

مكتوبــة أو رســومات إضــافة إىل مــا قــد يســتجد مســتقبال مــن خــدمات هلــا عالقــة حبقــوق امللكيــة   

 الفكرية أو بنظام املطبوعات والنشر.

احلصــول علــى موافقــة الغرفــة التجاريــة يف املنطقــة املســجل بهــا يف حــال ارتبــاط اخلدمــة ســواء بشــكل            .و 

 مباشر أو غري مباشر بتقديم جائزة أو برتويج جتاري.  

عدم خمالفـة املضـمون ألحكـام الشـريعة اإلسـالمية واآلداب واألخـالق والقواعـد العامـة أو العـرف والـذوق            .ز 

 فة لألنظمة واللوائح املرعية يف اململكة. العام، وعدم تضمنها أي خمال

 عدم تقديم خدمات غري مرخص له بتقدميها.    .ح 

مطابقة األجهزة الالزمة لتقديم اخلدمة للمعايري الفنيـة املعتمـدة مـن اهليئـة. وأن يقتصـر      التأكد من   .ط 

تنقلـة  االتصـاالت امل  ةتقديم خدمات مشغل شـبك  استخدامها على تقديم اخلدمات اليت يشملها ترخيص

 االفرتاضية الصادر من اهليئة.
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عدم استخدام أرقام هاتف املستخدم، أو األرقام الواردة عن طريق أملستخدمني أو استغالهلا بأي شـكال  مـن    .ي 

األشـــكال، كاســـتخدامها يف محـــالت إعالنيـــة، أو بيـــع قواعـــد البيانـــات املتـــوفرة لـــدى املـــرخص لـــه والـــيت  

 بدون إذن مسبق من صاحب الرقم. حتتوي على هذه األرقام إىل جهات أخرى

توفري اإلمكانية الفنية يف أجهزة ومعدات شبكاته اليت ميكن من خالهلا ربط أجهزة ومعدات أخـرى، ويـتم    .ك 

 توقيع منوذج املتطلبات اخلاصة باستخدام وتشغيل الشبكة.

ت اخلاصـــة تــوفري اإلمكانيـــة الفنيـــة يف أجهــزة ومعـــدات شـــبكاته الــيت ميكـــن مـــن خالهلــا حتديـــد البيانـــا     .ل 

مـا تقـرره    شـهرًا أو حبسـب   (12) تقل عن اثين عشـر باملستخدمني للرجوع إليها عند احلاجة وذلك ملدة ال 

 اهليئة.

 همن تاريخ إطالق مبشرتكيه اخلاصة به ابتداء تقديم خدمات الفوترة والعناية له املرخص جيب على .2

الضوابط وهذه " الصادر لهص الرتخيمبوجب  "االفرتاضيةاملتنقلة  االتصاالت ةشبكخلدمات مشغل "

 ".والشروط

 اخلدمة  إطالق: اخلامسةاملادة 

وفقًا هلذه  االتصاالت املتنقلة االفرتاضية ةشبكتقديم خدمات مشغل  ترخيصعلى احلاصل  له املرخص يلتزم

 .الرتخيصمن تاريخ إصدار  ًاشهر (12اثنى عشر ) غضون يف للعموم جتاريًا،إطالق اخلدمات ؛ بالضوابط والشروط

، بهذا االلتزاماملرخص له إخالل  عند من اهليئةالصادر له  الرتخيصإلغاء  جيوز للهيئة وفقا لتقديرها املطلقو

حتمل اهليئة أي تبعات أو مسؤولية عن دون ويتحمل املرخص له وحده كامل املسؤولية الناجتة عن هذا اإلخالل، 

  ذلك.
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 (2امللحق رقم )

 ةشبكال الشروط اخلاصة للرتخيص الفئوي من نوع )أ( لتقديم خدمات مشغل

 إلنرتنت األشياء االفرتاضية
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 ةشبكالالشروط اخلاصة للرتخيص الفئوي من نوع )أ( لتقديم خدمات مشغل 

 إلنرتنت األشياء االفرتاضية

 املادة األوىل: التعريفات

هذه الشروط  عند استخدامها يف هانفس املعاني "الضوابط والشروط"هذه  للكلمات والعبارات الواردة يف يكون

 . اخلاصة

 املادة الثانية: نطاق اخلدمات املرخص بها 

خدمات ؛ بسمح للمرخص له تقديم " إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالإن ترخيص تقديم خدمات مشغل  .1

 يلي: "، وفق  ما إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكمشغل ال

 على املستوى احمللي والوطين والدولي .أ 

 على أساس البيع بالتجزئة. ملشرتكيه .ب 

شريطة عدم حصوله على أي خمصصات من الطيف الرتددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ السلكية   .ج 

 تابعة له.

احلصول على ترخيص أو تشغيل أية أنظمة أو شبكات من قبل املرخص له،  تقديم أي خدمات أخرى يتطلب .2

 .يئةوفق أنظمة اهل تطبيق متطلبات أخرى مستقل أو

 املادة الثالثة: حقوق املرخص له

على املرخص له استخدام اإلمكانيات اخلاصة به بغرض توفري اخلدمات املرخص له بها شريطة احلصول  جيب .1

اجة إىل "ترخيص" إضايف لالتصاالت السلكية احلولكن دون على التصاريح املطلوبة وفق أنظمة اهليئة 

 :ق املرخص لهحبوالالسلكية فيما يتعلق 

( أو أي وظائف مستقبلية eSIM) املدجمة البياناتأو شرائح اتصال ( SIM) بيانات اتصال شرائح إصدار .أ 

 التجزئة اخلاصة به. دماتمكافئة تتعلق خب

التابعة لطرف ثالث أو أو اخلاصة به  (HLR)ة املشرتكني احمللي تسجالجتهيزات حفظ استخدام  .ب 

 ".االفرتاضيةاالتصاالت املتنقلة  اتشبكجتهيزات "ممكن 

إذا كان ذلك  يئةاهلمن أخرى  أو تصاريح مستقلتقديم أي خدمات أخرى احلصول على ترخيص  يتطلب .2

  .وفق أنظمتها مطلوبًا

  .العالقةذات  احلكومية اجلهاتمن  مستقلأو تصريح  ،بث احملتوى احلصول على ترخيص يتطلب .3
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مع واحد أو أكثر  إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالله إبرام وتعديل وإنهاء اتفاقية مشغل  للمرخص حيق .4

وأحكام هذه  املربمة بينهم، وفقًا لالتفاقيات التجارية ؛من مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية املضيف يف اململكة

  ."الضوابط والشروط"

 

 الرابعة: التزامات املرخص لهاملادة 

يلتزم املرخص له بتنفيذ مجيع االلتزامات اليت تنص عليها أنظمة اهليئة، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص  .1

؛ مبا يف ذلك االستمرار يف تقديم اخلدمات والعمل على تطويرها وحتسينها انسجاما الضوابط والشروطهذه 

 باألمور التالية:مع أهداف أنظمة اهليئة، ويلتزم على األخص 

 تنفيذ مجيع ما تصدره اهليئة واجلهات الرمسية األخرى من سياسات وضوابط وتعليمات والتقيد بها. .أ 

 مراعاة األمانة وحسن التعامل.   .ب 

 عدم التمييز يف املعاملة بني املستخدمني، وضمان خصوصيتهم. .ج 

احلصول علـى اخلدمـة قبـل قيـامهم      إيضاح املقابل املالي مقدمًا للخدمات املقدمة وخصائصها للراغبني يف .د 

 باستخدامها.  

التقيد بأحكام حقوق املؤلف وغريها من احلقوق وفق األنظمـة املنظمـة لـذلك ذات العالقـة عنـد تقـديم أي        .ه 

وزارة الثقافـة واإلعـالم/ اهليئـة العامـة      حصـول مقـدم اخلدمـة علـى موافقـة      برامج للمستخدمني، مع وجوب

 للخدمة، وذلك يف إحدى احلالتني التاليتني: الرتويجقبل لإلعالم املرئي واملسموع 

 .إذا كان احملتوى سيبث بأي شكل من األشكال عرب أي وسيلة إعالمية 

      إذا كانت اخلدمة تتناول استقبال أو إرسال مواد إعالمية مسعيـة أو مسعيـة بصـرية أو نصـوص

قــة حبقــوق امللكيــة مكتوبــة أو رســومات إضــافة إىل مــا قــد يســتجد مســتقبال مــن خــدمات هلــا عال 

 الفكرية أو بنظام املطبوعات والنشر.

احلصول على موافقة الغرفة التجارية يف املنطقـة املسـجل بهـا يف حـال ارتبـاط اخلدمـة سـواء بشـكل مباشـر           .و 

 أو غري مباشر بتقديم جائزة أو برتويج جتاري. 

عــد العامــة أو العــرف والــذوق   عــدم خمالفــة املضــمون ألحكــام الشــريعة اإلســالمية واآلداب واألخــالق والقوا     .ز 

 العام، وعدم تضمنها أي خمالفة لألنظمة واللوائح املرعية يف اململكة. 

 عدم تقديم خدمات غري مرخص له بتقدميها.    .ح 

التأكــد مــن مطابقــة األجهــزة الالزمــة لتقــديم اخلدمــة للمعــايري الفنيــة املعتمــدة مــن اهليئــة. وأن يقتصــر    .ط 

االفرتاضـــية  شـــبكةالتـــرخيص تقـــديم خـــدمات مشـــغل  "لـــيت يشـــملها اســـتخدامها علـــى تقـــديم اخلـــدمات ا 

 الصادر من اهليئة. "إلنرتنت األشياء

عدم استخدام أرقام هـاتف املسـتخدم، أو األرقـام الـواردة عـن طريـق أملسـتخدمني أو اسـتغالهلا بـأي شـكال  مـن             .ي 

لـدى املـرخص لـه والـيت حتتـوي      األشكال، كاستخدامها يف محالت إعالنية، أو بيـع قواعـد البيانـات املتـوفرة     

 على هذه األرقام إىل جهات أخرى بدون إذن مسبق من صاحب الرقم.
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توفري اإلمكانية الفنية يف أجهزة ومعـدات شـبكاته الـيت ميكـن مـن خالهلـا ربـط أجهـزة ومعـدات أخـرى، ويـتم             .ك 

 توقيع منوذج املتطلبات اخلاصة باستخدام وتشغيل الشبكة.

ــة    .ل  ــة الفنيـ ــوفري اإلمكانيـ ــة        تـ ــات اخلاصـ ــد البيانـ ــا حتديـ ــن خالهلـ ــن مـ ــيت ميكـ ــبكاته الـ ــدات شـ ــزة ومعـ يف أجهـ

شـهرًا أو حبسـب مـا تقـرره      (12) باملستخدمني للرجـوع إليهـا عنـد احلاجـة وذلـك ملـدة ال تقـل عـن اثـين عشـر          

 اهليئة.

 همن تاريخ إطالق مبشرتكيه اخلاصة به ابتداء تقديم خدمات الفوترة والعناية له املرخص على جيب .2

لتقديم تلك اخلدمات، ص الصادر له مبوجب الرتخي "إلنرتنت األشياء االفرتاضية ةشبكالخلدمات مشغل "

 ".الضوابط والشروطوهذه "

 اخلدمة  إطالقاملادة اخلامسة: 

وفقًا هلذه  إلنرتنت األشياء؛ االفرتاضية ةشبكالترخيص تقديم خدمات مشغل احلاصل على  له املرخص يلتزم

 .الرتخيصمن تاريخ إصدار  ًاشهر (12اثنى عشر ) غضون يف للعموم جتاريًا،إطالق اخلدمات ؛ بالضوابط والشروط

، بهذا االلتزاماملرخص له إخالل  عند من اهليئةالصادر له  الرتخيصإلغاء  جيوز للهيئة وفقا لتقديرها املطلقو

حتمل اهليئة أي تبعات أو مسؤولية عن دون ويتحمل املرخص له وحده كامل املسؤولية الناجتة عن هذا اإلخالل، 

  ذلك.
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 (3امللحق رقم )

 

 ملقابالت املالية ا

  (MVNO) االتصاالت املتنقلة االفرتاضية شبكة خيص تقديم خدمات مشغلالرت

 (IoT-VNO) االفرتاضية إلنرتنت األشياء تقديم خدمات مشغل الشبكةوتراخيص 
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 وتراخيص االتصاالت املتنقلة االفرتاضية مشغل شبكةتقديم خدمات خيص ارتلاملقابالت املالية 

 األشياء إلنرتنت االفرتاضية الشبكة مشغل خدمات تقديم

 :ةالتالي ةاملالي تاملقابال؛ يدفع املرخص له .1

 .(5000000) سعودي لرتخيص قدرة مخسة ماليني ريالإلصدار امقابل مالي  .أ 

ــالي       .ب  ــل امل املــذكور الفقــرة )أ( أعــاله، يف حــال مت اســتبدال     يعفــى املرخصــني احلــاليني مــن دفــع املقاب

 تراخيصهم احلالية.

مـن   %(15جتاريًا مبا يعادل مخسـة عشـرة يف املائـة )    املتنقلةتقديم اخلدمات لقاء  مقابل مالي سنوي .ج 

 .له صايف ايرادات املرخص

 .له خص%( من صايف ايرادات املر1مبا يعادل واحد يف املائة ) لقاء الرتخيص مقابل مالي سنوي .د 

 مقابل مالي الستخدام وختصيص األرقام للمرخص له وفقًا ألنظمة اهليئة. .ه 

أو أي  الشــامل املعتمــدة اخلدمــة الشــاملة وحــق االســتخدامسياســة ل اوفقــجيــوز تطبيــق مقابــل مــالي  .و 

  .تعديل هلا

   .ألنظمتها اهليئة وفقًا قد تقدمهاخدمات  وأأعمال أي مقابل مالي نظري  .ز 

ــد  .2 ــايف بيقصـ ــراداتصـ ــبك     اإليـ ــغل شـ ــدمات مشـ ــديم خـ ــرخيص تقـ ــياق تـ ــة   ةيف سـ ــاالت املتنقلـ االتصـ

الـيت حيصـل عليهـا املـرخص لـه       التشـغيلية  إمجـالي اإليـرادات   بأنـه  ،االفرتاضية الصادر مـن اهليئـة  

ــاالت    ــدمات االتصـ ــديم خـ ــن تقـ ــاً  مـ ــا جتاريـ ــرخص بهـ ــة املـ ــًا املتنقلـ ــوق، ناقصـ ــدمات   حقـ ــدمي خـ مقـ

وفقـًا ألنظمـة    احملليني أو الدوليني، والـيت تبينهـا نتـائج تسـوية هـذه اخلـدمات      االتصاالت اآلخرين، 

 .  اهليئة

تــدرج أي إيــرادات متولــدة مــن أي مــن اخلــدمات الــيت يقــدمها املــرخص لــه ألي مــن املشــرتكني مــن   .3

إمجـالي اإليـرادات   يف  وخـدمات املعطيـات   " مثـل خـدمات اإلنرتنـت   املتنقلـة خالل "شـبكة االتصـاالت   

   .يرادات"اإلساب "صايف تحال التشغيلية

 ، وفرتات صـدورها، وتفاصـيل الـدفع   حتدد اهليئة طريقة صدور فواتري املقابل املالي وطريقة السداد .4

 وفق أنظمة اهليئة.ما مل حيدد خالف ذلك  ا؛الواجب على املرخص له االلتزام بها بعد تبليغه به

للمـادة الثالثـة عشـر واملـادة الرابعـة عشـر       تكـون خاضـعة   ُيستحق املقابل املالي فور صـدور الفـاتورة، و   .5

من نظام إيرادات الدولـة والالئحـة التنفيذيـة لنظـام اإليـرادات الصـادر مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم           

 .استبداهلا يف املستقبليتم أو  هاوأي أحكام قد تبطلهـ، 18/11/1431وتاريخ  68م/


