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ــوع (أ) لتقــديمالمــرخص لهــم  أهليــة .١ ــرخيص الفئــوي مــن ن خــدمات مشــغل  للحصــول علــى الت

 الشبكة االفتراضية إلنترنت األشياء

ال يجـــوز لمقـــدمي خـــدمات االتصـــاالت المتنقلـــة ذوي البنيـــة التحتيـــة الحـــاليين المـــرخص  ١-١

لهـــم فـــي المملكـــة، أن يكونـــوا مقـــدمي طلبـــات للحصـــول علـــى تـــرخيص تقـــديم خـــدمات 

شــركات اشــر أو مــن خــالل بإلنترنــت األشــياء؛ ســواء بشــكل م شــبكات االفتراضــيةالمشــغل 

 تابعة لهم.

ـــب  ٢-١ ـــدم الطل ـــى مق ـــب عل ـــةيج ـــالغ الهيئ ـــى إب ـــول عل ـــه للحص ـــي طلب ـــرخيص (ال، ف ـــدم ت مق

ــب ــ)، الطل ــب وأي ب ــدم الطل ــين مق ــرة ب ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــالت ملكي ــدمأي ص ــة  مق خدم

ســـتقوم  الهيئـــة،وفـــق تقـــدير أدنـــاه).  (ب) ١-٢-٢  رقـــم الفقـــرة فـــي المملكـــة (انظـــر أيضـــاً 

ـــة ب ـــاتمراجع ـــة عالق ـــا الملكي ـــوز له ـــه ، ويج ـــة علي ـــب أو الموافق ـــض الطل ـــق رف ـــروطوف  ش

 .وفق تقديرها المطلق تحددها

 

 تقديم طلب الحصول على الترخيص  .٢

 المعلومات التالية: الوثائق و الطلبيجب أن يتضمن  

 خطاب التقديم : الجزء األول ١-٢

ــب     ١-١-٢ ــليمة حس ــة س ــديم تعبئ ــاب التق ــوذج خط ــة نم ــب تعبئ ــيج ــا ورد ب ــرقم (الملحق ذي م ــنأال  ) م

أن يكــون مؤرخــًا وموقعــًا مــن قبــل المفــوض بــالتوقيع عــن مقــدم  الوثيقــة، ويجــب هــذه

 .الطلب

الطلبــات أن يرفقــوا بخطــاب التقــديم جميــع المعلومــات المطلوبــة  مقــدمييجــب علــى  ٢-١-٢

 . أدناه) ٢-٢( رقمبالمادة الوارد ذكرها 

  الجزء الثاني: الطلب الرئيسي   ٢-٢

 يجب أن يتضمن الطلب الرئيسي المعلومات التالية:          

 :، وتشتمل على تقديم المعلومات التاليةطلبمقدم المفصلة عن بيانات  ١-٢-٢

 . للمرخص لهالمقترح  القانونيأو االسم  ،الرسمياالسم  )أ

 . للمرخص له ةاصيل هيكلية الملكية المقترحتف )ب

فــي حــال  التحــادفــي اكــل عضــو  ، إو عــنمقــدم الطلــبمعلومــات تفصــيلية عــن  )ج

 ،االســـمويجـــب أن تشـــمل تلـــك التفاصـــيل  .اتحـــادمكـــون مـــن كـــون مقـــدم الطلـــب 
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مـــن أعمـــال كـــل عضـــو نبـــذة عـــن و ،المقـــر الرســـميوعنـــوان  ،والوضـــع القـــانوني

 . ه المساهمونسبة الملكية في رأس مال أعضاء االتحاد،

فــي خمســة لك تيمســ فــي االتحــاد عضــوألي أو  ،لمقــدم الطلــبالماليــة القــوائم  )د

ـــة  ـــن %٥(المئ ـــر م ـــهم) أو أكث ـــدم ال أس ـــبمق ـــب طل ـــدم الطل ـــون مق ـــال ك ـــي ح ؛ ف

ويجـــب تقـــديم هـــذه القـــوائم الماليـــة عـــن الســـنتين المـــاليتين  . مكـــون مـــن اتحـــاد

مـــدققتين أو  ،الســـابقتين، وينبغـــي أن تتضـــمن قائمـــة دخـــل وميزانيـــة عموميـــة

 . معتمدتين

فـــي المـــرخص المقتـــرحين األعضـــاء جميـــع  إداراتصـــادر عـــن مجـــالس ق مصـــدّ  قـــرار )ه

صــــادر عــــن جميــــع األعضــــاء  ،كاتــــب عــــدل موثــــق مــــنأو خطــــاب تفــــويض  ،لــــه

 . المقترحين في المرخص له بتفويض مقدم الطلب بتقديم الطلب

ـــة مشـــغل  )و ـــخة مـــن أي اتفاقي ـــت األشـــياء نس ـــبكة االفتراضـــية إلنترن ، موقعـــةالش

مقــدم الطلــب وأى وثيقــة أخــرى مشــابه بــين أومســودة لهــا أو خطــاب ترســية أو 

ــيف  ــة مض ــة تحتي ــة ذو بني ــدم خدم ــة، مق ــي المملك ــود ف ــال وج ــي ح ــذه ف ــة اله وثيق

بهـــا  ولكـــن يجـــوز أن يرفـــق ،هـــذه الوثيقـــة باللغـــة العربيـــةويجـــب تقـــديم بالفعـــل.  

 ليزية األصلية؛جاإلنالنسخة ليزية أو جترجمة باللغة اإلن

وفـــق النمـــوذج الـــوارد بـــالملحق رقـــم  للمقابـــل المـــالي للتـــرخيص الضـــمان البنكـــي )ز

  .) من هذه الوثيقةب( 

) مــــن هــــذه جوفــــق النمــــوذج الــــوارد بــــالملحق رقــــم ( المــــالي التعريــــفخطــــاب  )ح

  .الوثيقة

 نسخة من السجل التجاري ساري المفعول. )ط

 صورة هوية مقدم الطلب (الممثل). )ي

 خطة العمل ٢-٢-٢

وأن  ،لمقـدم الطلـب تحقيق خطـة العمـليجب أن يقدم مقدم الطلب معلومات تثبت إمكانية 

تالءم مـع التفاصـيل تـو ،ووجود التمويـل الكـافي لهـا ،وتبين واقعية تلك الخطة ،تكون شاملة

 يلي: على ماخطة العمل أن تشتمل وينبغي  ،الخاص به المحددة في العرض الفني

مـــع ، مقـــدم الطلـــبالخطـــوط العريضـــة إلســـتراتيجية : مقـــدم الطلـــب إســـتراتيجية )أ

ســـهم فـــي ســـوق االتصـــاالت فـــي وإلـــى أي مـــدى ســـوف تبيـــان الطريقـــة 

 .المملكة

، هماجتـــذابو مشـــتركينالب العنايـــة، وأقســـامه دراســـة الســـوق: توقعـــات الســـوق )ب

ــدمات المق ــة الخ ــلةواألســعار ترح ــرة  ذات الص ــىالســنوات لفت ــس األول مــن  الخم

 . الخطة التشغيلية
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ــــة  )ج ــــة خط ــــتركينالخدم ــــدمات و ،مش ــــعخ ــــد البي ــــا بع ــــة  ،م ــــتويات الخدم ومس

 .جودة الخدماتل المستمرة تطويرالوخطة  ،المقترحة

ــــدمات )د ــــدماتو :الخ ــــمل الخ ــــة تش ــــط ذات العالق ــــديمها المخط ــــات،  ،تق المنتج

مشـــــغل الشـــــبكة  والخـــــدمات والقطاعـــــات المســـــتهدفة لتقـــــديم خـــــدمات

ــــياء ــــت األش ــــية إلنترن ــــدمات ،االفتراض ــــك الخ ــــوفير تل ــــت ت ــــلوب ،وتوقي  واألس

 . اإلبداعيةخدمات للتقديم امن قبل مقدم الطلب المقترح 

ـــي: )ه ـــل التنظيم ـــمل  الهيك ـــويق ،اإلدارةويش ـــات ،والتس ـــة و ،والمبيع ـــة خدم العناي

 .والعمليات والصيانة ،مشتركينالب

ـــرية )و ـــوارد البش ـــة الم ـــرية: خط ـــوارد البش ـــيلية للم ـــة التفص ـــزام  ،الخط ـــة االلت ودرج

 .ولوائحهاتشريعاتها لقوانين المملكة و وفقاً  ،السعودةب

لمشـــغل  يجـــب علـــى مقـــدم الطلـــب أن يقـــدم ملخصـــًا ماليـــاً  :ملخـــص مـــالي )ز

 ،للخمـــس ســـنوات األولـــى مـــن التشـــغيلإلنترنـــت األشـــياء شـــبكة االفتراضـــية ال

ميزانيـــة، بيـــان التـــدفقات الماليـــة ال، والخســـائر األربـــاح قـــوائم ،ذلـــكويشـــمل 

ــة  ــلوخط ــديمها التموي ــتم تق ــي ي ــة الت ــات المالي ــمن المعلوم ــب أن تتض ــا يج ؛ كم

 ،اإليــــراداتمجموعــــة مفصــــلة مــــن التصــــورات الرئيســــية التــــي تحكــــم نمــــوذج 

ـــة الو ـــن عملي ـــل م ـــفلتحلي ـــى أس ـــى أعل ـــ إل ـــالالرأس ل ـــغيلية  ،م ـــة التش والكلف

 .مشغل الشبكة االفتراضية إلنترنت األشياءخدمات ل

 ةالفنيالخطة  ٣-٢-٢

ـــب أن  ـــوم يج ـــدم يق ـــب مق ـــديم الطل ـــة بتق ـــخط ـــب  ةفني ـــمن الطل ـــذيض ـــه ال  ،يقدم

 : تشتمل على ما يليبحيث  للحصول على الترخيص

إلنترنــــت  االفتراضــــيةشــــبكات ال مشــــغللنشــــر وتقــــديم خــــدمات  مــــوجزاً  وصــــفاً  )أ

 في المملكة.  األشياء

  ات.طالق الخدمالمقترح إلتاريخ ال )ب

 مخطــــط لهــــا بحيــــثوعمليــــات  ،ونظــــم ،يــــةتحوالتصــــميم ألي بنيــــة ت الوصــــف )ج

 : التاليةتفاصيل التشمل 

 الشبكة. تشغيل  عمليات –

ومســــتويات  ،ودعــــم خــــدمات مــــا بعــــد البيــــع ،مشــــتركينالالعنايــــة بخدمــــة  –

 الخدمة المقترحة. 

 .والتطوير المستمر لجودة الخدمات ،مراقبة أداء الخدمات –

 . مشتركينالفواتير  –
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للحصــول علــى التــرخيص، أن يســدد مبلغــًا يجــب علــى كــل مقــدم طلــب، عنــد تقــديم طلبــه  ٤-٢-٢

ــف ( ــون أل ــدره خمس ــًا ق ــال ٥٠٫٠٠٠مالي ــة أعم ــة تكلف ــل تغطي ــترداد مقاب ــة لالس ــر قابل ــال غي ) ري

الهيئــة وخــدماتها المتعلقــة بهــذه الوثيقــة؛ علــى أن يــدفع هــذا المبلــغ بموجــب شـــيك 

مصـــدق أو مصـــرفي مســـحوب علـــى بنـــك قـــائم بالمملكـــة معتمـــد مـــن مؤسســـة النقـــد 

معتمــد لصــالح (هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات) وأن يــدفع فــي  الســعودي العربــي

 الرياض.

ــن  ٥-٢-٢ ــه م ــا قدم ــه بم ــادر ل ــرخيص ص ــل ت ــالحية ك ــرة ص ــالل فت ــه خ ــرخص ل ــل م ــزم ك ــب أن يلت يج

ـــات  ـــرارات وااللتزام ـــدات واإلق ـــع التعه ـــات، وبجمي ـــا ومعلوم ـــد به ـــي تعه ـــمولة الت المش

الحصــول علــى التــرخيص، وأي إخــالل أو فشــل فــي أداء أي مــن  هفــي أي جــزء مــن طلبــ

  .الترخيص ذلكتلك التعهدات واإلقرارات وااللتزامات ُيعد مخالفة ألحد شروط 

مــا لــم يحــدد خــالف ذلــك فــي هــذه الوثيقــة، يجــب أن يكــون الــنص األصــلي لجميــع الوثــائق  ٦-٢-٢

ـــة.  ـــات باللغـــة العربي ـــائق ويجـــوز تقـــديم والمعلومـــات المقدمـــة مـــن مقـــدمي الطلب الوث

تقـــديم ترجمـــة عربيـــة أو بليزيـــة، ولكـــن يجـــب أن تكـــون مصـــحوبة جالداعمـــة باللغـــة اإلن

 .الهيئة مقبوًال منإذا كان ذلك ملخصًا لها باللغة العربية 

 الطلبتقديم إجراءات 

يجــب توقيــع المفــوض بــالتوقيع علــى الصــفحتين األولــى واألخيــرة مــن أصــل الطلــب. ويــتم خــتم  .١

 األخرى و/أو التوقيع عليها باألحرف األولى من قبل المفوض بالتوقيع.الصفحات 

 ،طـــةنق )١٢(عـــن علـــى أال يقــل حجـــم الخــط ) A4(مقـــاس ) صــفحة ١٠٠( الطلـــبحجــم  إجمـــاليال يتجــاوز  .٢

 الطلبـــاتمقـــدمي ). ويمكـــن ل١٠٠مـــن  ١٥تكـــون جميـــع الصـــفحات مرقمـــة (مـــثال: الصـــفحة  أنويجـــب 

 . طلبالمع معلومات إضافية على شكل مالحق  أيإرفاق 

ــب  .٣ ــى يج ــدمعل ــب يمق ــليم  الطل ــرود)تس ــرد (الط ــدوياً  الط ــى  ي ــةالإل ــالهاأو  ،هيئ ــد  إرس ــى بالبري عل

 العنوان التالي: 

  لمحافظمكتب ا   

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    

  بن محمد  عبد العزيزاإلمام سعود بن طريق    

 العربية السعودية  المملكة ١١٥٨٨الرياض  ٧٥٦٠٦ص. ب    

 

ــع  .٤ ــون جمي ــب أن تك ــاتيج ــدة  الطلب ــول لم ــارية المفع ــالحة وس ــاً  ١٨٠ص ــاريخ  يوم ــن ت ــبم ــديم الطل  تق

 . للهيئة

ـــدم أي إخفـــاق إن  .٥ ـــبمق ـــة  طل ـــات المطلوب ـــع المعلوم ـــوفير جمي ـــي ت ـــب ف ـــب بموج ـــول طل الحص

ــى  ــافية عل ــات إض ــرخيص أو أي معلوم ــاالت ــة  تطلبه ــن أن الهيئ ــؤدي يمك ــض ي ــى رف ــذا إل ــب ه الطل

  بالكام
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 المالحققائمة 

 

 رقم (أ): نموذج خطاب التقديم الملحق

 الضمان البنكي للمقابل المالي للترخيصرقم (ب): نموذج الملحق 

 التعريف الماليرقم (ج): نموذج خطاب الملحق 
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 خطاب التقديم نموذج ):أ(الملحق 
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 ) أامللحق رقم (
 نموذج خطاب التقدیم

 )وتعبئته : یرجی طباعة هذا النموذجالطلباتقدمي ململحوظة (

 

 وتقنیة املعلومات االتصاالتهیئة  السادة
 وتقنیة املعلومات االتصاالتهیئة 

 بن محمد  العزیزعبدطریق اإلمام سعود بن 
 العربیة السعودیة اململکة ١١٥٨٨الریاض  ٧٥٦٠٦ص. ب 

 
 
 

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

 وبعد،،، تحیة طیبة

االفتراضیة شبکات ال مشغلخدمات تقدیم الفئوي من نوع (أ) لترخیص ال الحصول علی املوضوع: طلب
 يف اململکة العربیة السعودیة. إلنترنت األشیاء 

 .إلنترنت األشیاء االفتراضیةشبکات ال مشغللتقدیم خدمات  ترخیصالحصول علی طلب  اه؛أدناملوقعنی نقدم نحن  )١
 .تحاد)االیرجی تقدیم وصف لکل عضو يف إذا کان مقدم الطلب اتحادًا؛ فإنه : طلبالقدم ململحوظة (

 وأرفقنا به ما یلي: ، هذا الخطاببتعبئة قمنا  )٢
 .الرئیسي الطلب )أ

التوکیالت الرسمیة أو التفویضات التي تدل بوضوح علی صالحیات املوقع (املوقعنی) علی هذا الخطاب  )ب
 . وتتطلب توقیعنا ،واملستندات األخرى املرفقة مع طلبنا

 . وثیقةهذه المن ) ج(رقم ذي الامللحق ب الوارد نموذجالباستخدام  املايل التعریفخطاب  )ج
معتمد لصالح  شیك مصريف مصدق مسحوب علی بنك قائم باململکة معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي )د

 ألف ریال مقابل تغطیة تکلفة نی) خمس٥٠٫٠٠٠وأن یدفع يف الریاض، بقیمة ()، هیئة االتصاالت وتقنیة املعلومات(
 أعمال الهیئة وخدماتها املتعلقة بهذه الوثیقة.

 هذه من) ب(رقم ذي الامللحق الوارد بنموذج الباستخدام  لقاء إصدار الترخیص ،للمقابل املايل ضمان بنکي )ه
  .وثیقةال

(مثًال، مذکرة الشبکات االفتراضیة إلنترنت األشیاء، أو أي وثیقة أخرى اتفاقیة مشغل نسخة موقعة أو مسودة  )و
 .)، إذا کانت متاحة بالفعلیة بینهمتبادل ئلتفاهم أو رسا
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 .إذا کانت متاحة بالفعل ،إلنترنت األشیاء االفتراضیةشبکات المشغل تفاصیل خبرة شریك  )ز

 . تقدیمة للهیئةیوما من تاریخ  ١٨٠ صالحًا ملدةنؤکد أن طلبنا هذا سیظل  )٣

ضوابط وشروط تقدیم خدمات مشغل شبکة االتصاالت املتنقلة "ونؤکد موافقتنا علی أحکام وثیقة  )٤
وأحکام وشروطها " )IoT-VNOوخدمات مشغل الشبکة االفتراضیة إلنترنت األشیاء()، MVNOاالفتراضیة(

 . الترخیص الفئوي من نوع (أ) لتقدیم خدمات مشغل الشبکة االفتراضیة إلنترنت األشیاء

 املسؤولیة الکاملة لتطبیق وتنفیذ خطة األعمال التجاریة لدینا، کما هو مبنی يف هذه الوثیقة. ونقبل )٥

یع املعلومات املقدمة يف طلبنا وجمیع الوثائق املرفقة به کاملة وصحیحة ودقیقة يف کل تفاصیلها، ونؤکد أن جم )٦
 وبناًء علی تقدیمنا لهذا الطلب نلتزم باملعلومات املقدمة، والتعهدات التي قطعناها علی أنفسنا. 

 نقر بما یلي: وتفادیا ألي شك؛ فإننا  )٧

"ضوابط وشروط تقدیم خدمات  املعاني نفسها الواردة يف وثیقة سیکون للکلمات والعبارات يف هذا الخطاب )أ
)، وخدمات مشغل الشبکة االفتراضیة إلنترنت MVNOمشغل شبکة االتصاالت املتنقلة االفتراضیة(

 .)"، وأنظمة الهیئة األخرىIoT-VNOاألشیاء(

 ویحکم هذا الخطاب وجمیع املستندات األخرى التي یتضمنها طلبنا أنظمة اململکة، وتفسر بناًء علیها.  )ب

  یلي:نلتزم بما اختیارنا کمقدم طلب فائز، فإننا ويف حال  )٨

 العالقة.بأنظمة الهیئة ذات دفع جمیع املبالغ املطلوبة، واملنصوص علیها  )أ

"ضوابط وشروط تقدیم خدمات مشغل شبکة االتصاالت مقتضی وثیقة أداء جمیع االلتزامات األخرى املطلوبة ب )ب
والترخیص ، )"IoT-VNO)، وخدمات مشغل الشبکة االفتراضیة إلنترنت األشیاء(MVNOاملتنقلة االفتراضیة(

 . الفئوي من نوع (أ) لتقدیم خدمات مشغل الشبکة االفتراضیة إلنترنت األشیاء

 ،،، والتقدیروتفضلوا بقبول وافر الشکر 
 بالتوقیع) أو املفوضنی املفوض (توقیع

 بالتوقیع)أو املفوضنی (اسم املفوض 
 )طلبمقدم الاسم (
  )التاریخ(
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 الملحق (ب): الضمان البنكي للمقابل المالي للترخيص
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 امللحق رقم (ب): نموذج الضمان البنکي للمقابل املايل للترخیص

 الطلبات: یرجی طباعة هذا النموذج وتعبئته وتقدیمه للهیئة)(ملحوظة ملقدمي 

 السادة هیئة االتصاالت وتقنیة املعلومات
 طریق اإلمام سعود بن عبدالعزیز بن محمد

 العربیة السعودیة اململکة ١١٥٨٨الریاض  ٧٥٦٠٦ص. ب 

 التاریخ: ...................

 ..................................اسم مقدم الطلب: 

 تحیة طیبة وبعد،،،

الفئوي من نوع (أ) لتقدیم خدمات مشغل الشبکة املوضوع: طلب الحصول علی الترخیص 
 يف اململکة العربیة السعودیة. إلنترنت األشیاء االفتراضیة

نظرًا إىل أن (اکتب اسم مقدم الطلب.....................)  قدم طلبًا للحصول علی ترخیص تقدیم خدمات مشغل 
يف اململکة العربیة السعودیة؛ نتعهد نحن، (اسم البنك الضامن...............) بهذا،  إلنترنت األشیاء االفتراضیةالشبکة 

 ) ریال ســعودي وفقًا ملا یلي: ١٫٠٠٠٫٠٠٠بدون شرط؛ تعهدًا غیر قابل للفسخ بأن ندفع لکم مبلغ ملیون (

مقدم الطلب، أو أي ندفع لکم فوراَ، بناءًا علی مطالبة خطیة منکم، وبصرف النظر عن أي اعتراض من جانب  )١
املبلغ املحدد آنفًا؛ أي مبلغ ملیون  يف مجموعهاطرف آخر، املبلغ أو املبالغ التي قد تطلبونها، علی أن ال تتجاوز 

) ریال سعودي وتحویله إىل حسابکم يف أي بنك قائم باململکة معتمد من مؤسسة النقد العربي ١٫٠٠٠٫٠٠٠(
 م.السعودي، أو بأي طریقة أخرى مقبولة لک

جمیع الدفعات املحولة بناء علی طلبکم، تکون غیر مقیدة، کما تکون خالیة من أي حسمیات يف الوقت  )٢
الراهن، أو املستقبل، وبدون أي ضرائب أو رسوم جمرکیة، أو أتعاب، أو رسوم، أو مصاریف، أو استقطاعات من 

 أي نوع، مهما کان نوعها أو طبیعتها، أو الجهة التي فرضتها. 

تعهدات الواردة يف هذا الضمان البنکي للمقابل املايل للترخیص، التزامات مباشرة وأساسیة علینا، وهي تُعد ال )٣
غیر مشروطة، وغیر قابلة لإللغاء. ولن نطلب إعفاءنا من بعض االلتزامات أو جمیعها، ألي سبب أو أسباب مهما 

دیدها، أو التغییر يف نطاق أو طبیعة کان نوعها أو مصدرها، مثل التغییر يف ظروف عملیة الترخیص، أو تم
األعمال التي یجب القیام بها، أو أي تقصیر أو تصرف أو إجراء قانوني بواسطتکم، أو أي طرف ثالث یعفینا من 

 االلتزامات واملسؤولیات املذکورة يف ضمان الطلب هذا.    
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ًا ومؤثرًا بالکامل حتی نهایة یوم إن هذا الضمان البنکي للمقابل املايل للترخیص سوف یبقی صالحًا، وساری )٤
(...................) بمقتضی شروط هذا الضمان. وفی حال موافاتنا بإشعار خطي موقع قبل التاریخ املحدد 
النتهاء صالحیة هذا الضمان أو يف یوم انتهائه (أو أي تمدیدات الحقة له بموجب شروطه وأحکامه) بطلب 

 نتعهد بما یلي: تمدید هذا الضمان املايل؛ فإننا 

القیام تلقائیا بتمدید صالحیة هذا الضمان البنکي للمدة املطلوبة، من تاریخ انتهاء صالحیته األصلیة،  )أ
 أو تاریخ انتهاء صالحیة أي تمدیدات الحقة، کما هو محدد يف طلب التمدید، أو 

 ندفع لکم قیمة الضمان البنکي. )ب

) من إجمايل رأس املال %٢٠ال تتجاوز نسبة عشرین يف املئة ( نحن نتعهد ونؤکد أن قیمة هذا الضمان البنکي؛ )٥
 املدفوع للبنك واحتیاطیه.

یتعلق بهذا الضمان البنکي؛ ستتوىل حله حصرًا الجهات ذات الصالحیة يف اململکة  فیماوأي خالف ینشأ  )٦
 الصادرة واملتبعة فیها. العربیة السعودیة، ووفقًا لقواننی اململکة ولوائحها، والقرارات واألصول، والتعلیمات 

 وتفضلوا بقبول وافر الشکر والتقدیر،،،      

 

 املفوض أو املفوضنی بالتوقیع) (توقیع

 (اسم املفوض أو املفوضنی بالتوقیع)

 اسم البنك جهة إصدار الخطاب)(

 )التاریخ(
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  المالي التعريفنموذج خطاب ): جالملحق (
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 املايل التعریف): نموذج خطاب جامللحق رقم (

 ) للهیئة وتقدیمه یرجی طباعة هذا النموذج وتعبئته :الطلبات يقدمململحوظة (

 

 وتقنیة املعلومات االتصاالتهیئة السادة 
 طریق اإلمام سعود بن عبدالعزیز بن محمد

 العربیة السعودیة اململکة ١١٥٨٨الریاض  ٧٥٦٠٦ص. ب 

 
 
 

 ......../...../التاریخ: ......
 ...............: ..................................طلبمقدم الاسم 

 تحیة طیبة وبعد،،،
شبکات الخدمات مشغل تقدیم ) لالفئوي من نوع (أ ترخیصالطلب الحصول علی املوضوع: 

 يف اململکة العربیة السعودیة.إلنترنت األشیاء االفتراضیة 

لحصول بطلب ا...) قد تقدم طلبمقدم الاسم یجب تدوین أن (نعلم نحن، (یجب تدوین اسم البنك املوٌّقع) 
 يف اململکة العربیة السعودیة. إلنترنت األشیاء االفتراضیة  خدمات مشغللتقدیم  ترخیصعلی 

 ملا یلي: املتأنیة وبناءا علی مراجعتنا 
)، MVNOشبکة االتصاالت املتنقلة االفتراضیة(ضوابط وشروط تقدیم خدمات مشغل وثیقة " •

"، ووثیقة الترخیص الفئوي من )IoT-VNOوخدمات مشغل الشبکة االفتراضیة إلنترنت األشیاء(
 نوع (أ) لتقدیم خدمات مشغل االفتراضیة إلنترنت األشیاء

الفئوي من نوع (أ) لتقدیم خدمات مشغل االفتراضیة إلنترنت  علی الترخیصطلب تقدیم الحصول  •
يف  إلنترنت األشیاء االفتراضیة الشبکةمشغل لتقدیم خدمات  خطة العملالذي یشمل و ،األشیاء

  اململکة العربیة السعودیة.
 . الطلبقدم املوارد املالیة املتوفرة ملو •

الکايف لتلبیة احتیاجاته التمویلیة القصوى البالغة علی التمویل سیحصل  الطلبمقدم واثقون أن نحن 
 للترخیص.  ةاملقترح ةاملالی تاملقابالبما فیها  ،العمل(.........) خالل السنوات الخمس األوىل لخطة 
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وهي  ،توقیع هذا الخطاب إن مراجعتنا وتقییمنا یستندان إىل املعلومات التي تم تزویدنا بها حتی تاریخو
وابرام اتفاقیة مشغل عدم وجود تأخیرات کبیرة يف عملیة إصدار الترخیص،  ؛ منهالعدة عواملتخضع 

ومقدم  واحد علی األقل خدمة ذو البنیة التحتیة املضیفالالشبکة االفتراضیة إلنترنت األشیاء بنی مقدم 
األعمال خطة يف املوعد املحدد ووفق شروط تتفق عموما مع االفتراضات الواردة يف "مقترحات  الطلب

وتحریر املستندات بصورة مرضیة، ووجود شروط مقبولة يف أسواق  ،مقدم الطلب املقترحة من قبل التجاریة
 . تغییر يف أحکام الترخیص الذي سیتم إصدارهوأي املال املحلیة والدولیة، 

تقدیم تمویل کما ال یعد هذا الخطاب التزامًا ب ،عالقة قانونیة بینناأي ال یهدف هذا الخطاب إىل بناء 
 . ملقدم الطلب

اململکة هي املختصة کون محاکم تسو ،ملکة العربیة السعودیةاملألنظمة یخضع هذا الخطاب و
 ًاییخضع الطرفان حصرومن ثم ، ي نزاعات ناشئة عن هذا الخطاب أو ما یتعلق بهقضائیًا يف تسویة أ
   ملحاکم اململکة.للصالحیة القانونیة 

 
 

 ،،،والتقدیروتفضلوا بقبول وافر الشکر 
 

 بالتوقیع)أواملفوضنی (توقیع املفوض 
 بالتوقیع)أواملفوضنی (اسم املفوض 

ك جهة إصدار الخطاب)(  اسم البن
 )التاریخ(
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