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 مقدمة

 
 
 وتقنية االتصاالت  هيئة فإن، المعلومات وتقنية االتصاالت  هيئة وتنظيم ،التنفيذية والئحته، االتصاالت  لنظام وفقا

ي  المعلومات وتقنية االتصاالت  قطاع تنظيم عن المختصة الجهة هي ( الهيئة) المعلومات
 
 السعودية العربية المملكة ف

 (. المملكة)

 
 
ي  ورد  ما  إل واستنادا

 
 االتصاالت  خدمات لتوفت   السوق قوى عل االعتماد  تشجيع أهمها  وأهداف غايات من الهيئة تنظيم ف

ي  االستثمار  وتشجيع، المعلومات وتقنية
 
اتها  المعلومات وتقنية االتصاالت  خدمات ف  مناسبة بأسعار  وتقديمها  وتجهت  

ي  جيدة ونوعية
 
ي  وتشجيعها  والفاعلة العادلة للمنافسة مناسبة بيئة إيجاد " عل والعمل، المملكة مناطق جميع ف

 
 جميع ف

 .المعلومات" وتقنية االتصاالت  ت مجاال 

 
 
ي  الهيئة من وسعيا

 
ي  ف

ر
ي  االتصاالت  بسوق الُرف

 
 ، وتطويره المملكة ف

 
 المناسب المناخ إيجاد  نحو  الهيئة به قامت لما  وامتدادا

ي  وتشجيعها  والفعالة العادلة للمنافسة
 
اضية المتنقلة االتصاالت  شبكات مشغلي  خدمات تقديم ف ي  االفتر

 
 من المملكة ف

 الهيئة من صدر  ما  عل بناء   الخدمة بتقديم المتعلقة التنظيمية واألطر  الضوابط عل والتحسينات التعديالت إجراء لخال

 فقد . ـه11/5/1440 والتاري    خ( 401/1440) رقم والقرار ، ـه16/2/1440 والتاري    خ( 399/1440) رقم القرار  بموجب

ي  المتنقلة االتصاالت  شبكات مشغلي  تخدما تقديم ترخيص عل الحصول وثيقة طلب الهيئة أعدت
 
اضية ف  المملكة االفتر

ي تاري    خ  العموم وذلك لغرض اصدار ترخيصي   بعد القيام بتحليل مرئيات –هذه الوثيقة  -السعودية  العربية
 
الصادرة ف

 مشغلي  خدمات تقديم لطرح ترخيص المجال لفتح الحاجة مدى دراسة م حيال28/5/2019الموافق  ـه23/9/1440

ي قامت بها الهيئة بهذا الخصوص.  المتنقلة االتصاالت  بكاتش
اضية، ودراسات السوق النر  االفتر

ي المملكة  المتنقلة خدمات االتصاالت يتم تقديم 
 
ي الوقت الحاض  من قبل ف

 
كة اتحاد ف كة االتصاالت السعودية، ورسر رسر

كة  (، ورسر خدمات مشغلي شبكات االتصاالت ه يتم تقديم كما أن)زين(.   االتصاالت المتنقلة السعوديةاتصاالت )موبايلي

اضية ي الوضع الراهن المتنقلة االفتر
 
جن موبايل السعودية  ف كة اتحاد فت  كة اتحاد من قبل رسر جوراء لالتصاالت وتقنية  ورسر

 المعلومات. 

خيص طلب وثيقة إن الهدف من  اغبي   لمقدمي الطلبات الر  اإلرشادات والمتطلبات توفت  هو  ه؛هذالحصول عل التر

ي المملكة. تقديم لهيئة للحصول عل ترخيص لبالتقدم 
 
اضية ف  خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

ي توفرها الهيئة، بما فيها و 
ي عل أصحابها الرجوع إل مجمل المعلومات النر

عل سبيل المثال ال  ،عند إعداد الطلبات، ينبغ 

 . لتنظيمية، واألطر اوقراراتها  الحرص، أنظمة الهيئة

   التعاريف .1

ي نفس
 
ي أنظمة الهيئة المعان

 
ي وثيقة طلب  ها يكون للكلمات والعبارات الواردة ف

 
خيص عند استخدامها ف الحصول عل التر

ي   . هذه
 
 سياق خالف ذلك. الما لم يقتض  ،المحددة لها  التالية أما الكلمات والعبارات التالية فسيكون لها المعان

وط:  ي "الالضوابط والشر
اضية تعن  وط لتقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر ، (MVNO)ضوابط والشر

نت األشياء ) اضية النتر ي IoT-VNOوخدمات مشغل الشبكة االفتر
 
ون (" المنشورة عل موقع الهيئة االلكتر

(www.citc.gov.sa .) 

ي ذلك الموظفو ها أو مستشار ؤ الهيئة أو وكال  و هم ممثل : مستشارون
 
 ن لكل منهم. و ن التابعو ها، بما ف
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 االتحاد الذي قام بتقديم الطلب. : الطلبمقدم 

اضية  االتصاالت المتنقلةمشغلي شبكات طلب الحصول عل ترخيص تقديم خدمات  : الطلب ي االفتر
 
والذي  المملكة،ف

قدم إل الهيئة 
ُ
 لوثيقة ي

 
خيصوفقا   . ههذ طلب الحصول عل التر

 : اتحاد
 
كات/المؤسسات،من  مجموعة من األعضاء تضم عددا يكو  الشر ي  رسر أو / شبكات اتصاالت متنقلة لمشغل  أجنن 

اضية، شبكات اتصاالت متنقلة لمشغل   افتر
 
موا بتأسيس  ،اتفقوا فيما بينهم عل العمل معا بوصفهم مقدم طلب، والتر 

كة سعودية مسجلة؛ نقلة االتصاالت المت اتخدمات مشغل شبكلتقديم بهدف التأهل للحصول عل ترخيص  رسر

اضية   ،إذا وقع عليهم االختيار لذلك ؛االفتر
 
ي المملكة وفقا

 
 . للقواني   واألنظمة ذات العالقة المعمول بها ف

 من قبل، مأي شخص : المفوض بالتوقيع
 
ض رسميا مصدقة من ، وكالة رسميةكل عضو من أعضاء االتحاد من خالل   فوَّ

ي دول  العدل، وإذا كاتب 
 
فيجب أن تكون مصدقة من البعثة  ؛ة أخرى غت  المملكةكانت الوكالة الرسمية صادرة ف

ي يوجد بها مقر  دولةال لدىالسعودية ذات العالقة الدبلوماسية 
 العضو.  النر

ح خطة العمل . مقتر ي
 : خطط العمل والخطط التجارية والتشغيلية لمقدم الطلب المعن 

 : هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. الهيئة

ام ي الملحق رقم ) المطابقة : قائمةقائمة االلتر 
 
 . من هذه الوثيقة (5المدرجة ف

ي الملحق رقم ) المبي   : النموذج التقديمنموذج خطاب 
 
 . من هذه الوثيقة (3ف

خيص وفق تأهل للحصول عل الذي  : مقدم الطلبالمؤهل مقدم الطلب ي القسم  اإلجراءاتالتر
 
ي  (1-2-3)المحددة ف

 
ف

خيصطلب تقديم  وثيقة  . ههذ الحصول عل التر

ي  الواردة المعايت  : التقييم معايت  
 
ي عل أساسها سيتم تقييم مقدمي الطلبات ( 2الملحق رقم )ف

. النر  المؤهلي  

مقدم الخدمة ذو البنية التحتية الذي يوفر السعات الالزمة من شبكة المضيف:  الخدمة ذو البنية التحتيةمقدم 

اضية االتصاالت المتنقلة التابعة له عل أساس البيع ب  من مشغلي شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر
الجملة إل واحد أو أكتر

اضية )  . ( للمستخدمي   MVNOبهدف تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر

ي المملكة العربية السعودية. المملكة
 : تعن 

خيص المرخص ب : الخدماتهابالخدمات المرخص  وط تقديم  هل لمرخصل الصادر تقديمها بموجب التر وفق ضوابط ورسر

اضية   . (MVNO)خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر

خيص خيص التر اضية )ب: التر ( الصادر من الهيئة وفق MVNOتقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر

اضية  وط تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر  . (MVNO)ضوابط ورسر

من  المطلوبةوالرسوم  المالية المقابالتتحديد  إل يهدف الذي التنظيمي  اإلطار : التنظيمي للمقابالت المالية اإلطار 

 . المرخص لهم الخدماتمقدمي 

ي  وتقنية المعلومات هيئة لتقديم خدمات االتصاالت ال قبل منة مرخص له : أي مقدم خدممرخص له ةمقدم خدم
 
ف

 المملكة. 
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اضيةاالتصاالت المتنقلة  اتتقديم خدمات مشغل شبكل ترخيصيصدر له الذي الفائز  ب: مقدم الطلالمرخص له  . االفتر

مقدم خدمة االتصاالت المرخص له من قبل الهيئة الذي ينسر  ويمتلك ويشغل شبكة : ةالمتنقل االتصاالت مقدم خدمات 

خيص المو  ي المملكة بموجب التر
 
قدم خدماته للعموم ف

ُ
 حد ذي البنية التحتية. اتصاالت متنقلة عامة، وي

اضية: المتنقلة  االتصاالت  ةشبكمشغل  ي أي مقدم االفتر
اء السعات الالزمة من  ر باستئجا خدمة مرخص له، قام يعن  أو رسر

كيه  بالجملةساس البيع أعل شبكة االتصاالت المتنقلة  من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف؛ لتقديمها لمشتر

ي والدولي عل المستوى المحلي وا
ددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ لوطن  بدون حصوله عل أي مخصصات من الطيف التر

 السلكية. 

اضية المبدئية )االتفاقية المبدئية(:  مة بي   مقدم اتفاقية مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر االتفاقية المبدئية المت 

وط تقديم  أنعل الطلب ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف،  ي ضوابط ورسر
 
 لما ورد ف

 
تكون هذه االتفاقية وفقا

اضية )  . (MVNOخدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر

اضيةاالتصاالت المتنقلة  اتشبك مشغلاتفاقية  ي النهائية )االتفاقية النهائية( االفتر
: اتفاقية بيع الخدمات بالجملة النر

مةبناء عل الفائز  ومقدم الطلبنية التحتية المضيف، الخدمة ذي البيجب إبرامها بي   مقدم  فيما  االتفاقية المبدئية المت 

االتصاالت شبكة  لمشغل المضيفذي البنية التحتية  الخدمةمقدم  من قبل بالجملة خدمات البيع ت  بغرض توفبينهما؛ 

اضية لتمكينه من تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة  كيه، وأن تكون هذه المتنقلة االفتر اضية لمشتر االفتر

ي وفقاالتفاقية 
 
 لما ورد ف

 
اضية  ا وط تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر  . (MVNO)ضوابط ورسر

يكال ي  شر اضية مشغلل األجنن  ( شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر ي يك األجنن 
شبكات اتصاالت متنقلة مشغل هو : )الشر

ي أو  ي مجال شبكامشغل أجنن 
 
اته ف ي االتحاد، ويقدم خت 

 
 ف
 
، الذي يكون عضوا ي ي أجنن 

اض  تشغيل ت اتصاالت متنقلة افتر

اضية  لمتطلبات الهيئة شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر
 
 . لالتحاد، وفقا

اضيةاالتصاالت المتنقلة  اتخدمات مشغل شبك خيص الصادر للمرخص له : الخدمات االفتر المرخص بها بموجب التر

اضيةوف وط تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر  . (MVNO)ق ضوابط ورسر

خيصطلب  اضية الحصول عل ترخيص تقديم طلب  : الحصول عل التر خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

ي المملكة
 
  . ف

خيص للحصول؛ عل  الهيئةقبل  مناختياره عل أنه مقدم طلب فائز مؤهل تم  طلب: أي مقدم الفائز الطلبمقدم  التر

 . االختيار خالل مرحلة 

ك  المشتر
 
ي عقد ساري المفعول : أي شخص يكون طرفا

 
ويده بخدمالمع مقدم ترتيب مماثل  أيأو  ،ف خدمات ة؛ لتر 

 االتصاالت وتقنية المعلومات. 

 التقويم الميالدي. : م

 وفق تقويم أم القرى.  ،: التقويم الهجريه 

 ما لم يتم تحديدها خالف ذلك.  ميالديةال: السنة السنة

 



 

6 
 

 األنظمة المعمول بها .2

ي المملكةوتقنية المعلومات قطاع االتصاالت  أنظمةنبذة موجزة عن  البند  ا هذ يتضمن
 
  ،ف

 
لكونها تنطبق عل خدمات  نظرا

ي أو شاماالتصاالت المتنقلة شبكة  مشغلي 
 
اضية. وال يفهم من هذا الملخص أنه كامل، أو نهان عل أصحاب  ويجب . لاالفتر

 القواني   واألنظمة األخرى ذات العالقة.  وجميععل أنظمة الهيئة  االطالعالطلبات 

ي  توفر عل موقع الهيئةوي
 
ون ها من الوثائق ،األنظمة األساسية اإللكتر ي المملكة وغت 

 
عل  ذات العالقة بتنظيم االتصاالت ف

 سبيل المثال ال الحرص: 

 نظام االتصاالت  -

 لتنفيذيةالالئحة ا -

اضية ) - وط تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر وخدمات مشغل  ،(MVNOضوابط ورسر

نت األشياء ) اضية إلنتر  (  IoT-VNOالشبكة االفتر

اخيص اإلطار التنظيمي لتصنيف -  التر

 تراخيص تقديم الخدمات -

 اإلطار التنظيمي للمقابالت المالية -

قيماالوثائق التنظيمية المتعلقة ب -  لتر

 الدليل اإلرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات -

 إرشادات عامة للمستخدمي    -

 جودة الخدمةوثيقة تنظيم  -

ي  -
 ربط االتصال البين 

 ومقدمي الخدمة -
امات المستخدمي    

وط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتر  رسر

 قرارات الهيئة الصادرة -

 

ي المملكة والمعمول بها  ،ذات الصلة واألنظمةالنسبة للمرخص له للقواني   تخضع الملكية األجنبية بكما 
 
بناء  عل ما  ف

 . (SAGIAيصدر من الهيئة العامة لالستثمار )
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 وعملية الترخيص جدول .3

خيص 3-1 ي لعملية التر
 الجدول الزمن 

 : ي التالي
خيص وفق الجدول الزمن   تتم عملية التر

3-1-1  
 
خيصطلب  من وثيقةعل نسخة  يمكن لألطراف المعنية الحصول مجانا  ههذ الحصول عل التر

ي  م(12/1/2020ـه )1441 / 17/5يوم األحد الموافق من  ابتداء
 
ون  لهيئة. لمن الموقع االلكتر

خيص هذ أيطرح يمكن   3-1-2 ي موعد أقصاه هأسئلة تتعلق بوثيقة طلب الحصول عل التر
 
يوم  ف

ي القسم  ةوسيلمن خالل  (م1/2/2020)ـه 7/6/1441السبت الموافق 
 
-6)االتصال المحددة ف

خيص هذ ( من7  . هوثيقة طلب الحصول عل التر

ي بتاري    خ عل موقعها اإل األسئلةهيئة ردودها عل تلك التنشر  3-1-3
 
ون ـه 22/6/1441لكتر

 (. م16/2/2020)

ي القسم ) اإلجراءتقديم الطلبات وفق  3-1-4
 
خيص هذ من( 5المحدد ف  هوثيقة طلب الحصول عل التر

ي أي وقت قبل
 
ـه 17/9/1441من يوم األحد من بعد الظهر بتوقيت الرياض  3:00الساعة  ف

 . (م10/5/2020)

 خيص االتر إصدار عملية  3-2

 مرحلة التأهيل  3-2-1

عد مقدم الطلب
ُ
  حنر ي

 
ي الواردة  جميع الوثائقتقديم  يجب عليه، مؤهل

 
ي الملحق 4القسم ) بالتفصيل ف

 
( والموضحة ف

أما مقدمي الطلبات الذين ال يستوفون جميع تلك المتطلبات  . االختيار ل مرحلة إ انتقالهم وسيتم . ( أدناه5رقم )

 والتوقف عن دراسة طلباتهم.  ،استبعادهمستقوم الهيئة بف

 االختيارمرحلة  3-2-2

ي هذه المرحلة؛ سوف تقوم الهيئة 3-2-2-1
 
  المتقدمي   تقييم طلبات ب ف

 
لمعايت  التقييم  المؤهلي   وفقا

ي الملحق رقم 
 
خيص هذمن  (2)المحددة ف كما ستقوم أيضا باختيار أعل طلبي     . هوثيقة طلب الحصول عل التر

 عل أعل درجة تقييم ليكونوا مقدمي الطلبات الفائزين. 
 حاصلي  

الدرجة  األقل منعل  %80درجة  ال يحصل عللهيئة استبعاد أي مقدم طلب مؤهل ليجوز  3-2-2-2

 لتقييم. لالقصوى 

اخيص إصدار  3-2-3  التر

ي الفقرة مرحلة "االنتهاء من بعد  3-2-3-1
 
سوف تقوم الهيئة بإبالغ  ؛2-2-3االختيار" المشار إليها ف

  مقدمي الطلبات الفائزين. 

خيص، عل كل مقدم طلب فائز أن:  إصدار قبل  3-2-3-2  التر
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كة سعودية مسجلةيؤسس  (أ ؛ واليحق ذات الصلةالسارية  واللوائح لألنظمةوفقا  من أعضاء االتحاد، رسر

كة تعديل عق رات المناسبة للشر دها وال أهدافها لدى وزارة التجارة واالستثمار إال بعد تقديم المت 

 للهيئة، والحصول عل موافقتها الكتابية المسبقة. 

 تزويد الهيئة بنسخة من السجل التجاري ساري المفعول.  (ب

خيص البالغ ) (ج  . ريال سعودي ( خمسة ماليي   5.000.000سداد المقابل المالي للتر

 ن اتفاقية اإلدارة الموقعة، والموثقة من كاتب العدل. يقدم نسخة م (د

اضية النهائية (ـه )يمكن تقديم اتفاقية  يقدم نسخة من اتفاقية مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

 نهائية أخرى جديدة بعد اخذ الموافقة الالزمة من الهيئة(. 

م كل مقدم طلب فائز  3-2-3-3  90)دة مخالل  (2-3-2-3) أجزاء القسم بجميعيلتر 
 
من تاري    خ  ( يوما

امات الواردة  إبالغه، خيص لمقدم الطلب الفائز عند وفائه بااللتر  وسوف تقوم الهيئة بإصدار التر

.  القسمب
 
 المشار إليه سابقا

م أي م عندما ال  3-2-3-4  90)تسعي   خالل مدة ( 2-3-2-3)بأحكام القسم  فائز  قدم طلبيلتر 
 
من  ( يوما

امات من أي نوع تجاه مقدم الطلب الفائز  فإن للهيئة بدون أن، اإلبالغتاري    خ  تب عليها أي التر  يتر

ي تراها مناسبة؛ ومنها اختيار 
امات؛ أن تتخذ اإلجراءات النر مقدم  الذي لم يف بأي من تلك االلتر 

ي أعل درجة من مقدم الطلب الطلب
 
م ب المؤهل الذي حصل عل ثان تنفيذ الفائز الذي لم يلتر 

أن يطبق عليه االجراءات  ، علليحل محلهالمدة المحددة؛  ( خالل2-3-2-3القسم )حكام أ

ي  الواردة ها نفس
 
 (. 2-3-2-3القسم )ف

خيصأهلية  3-3  . مقدمي طلبات الحصول عل التر

خيص الموحد ذي البنية التحتية أو  يجوز  ال  3-3-1 كات من أي للجهات الحاصلة عل التر  لشبكة المشغلة الشر

اضية المتنقلة االتصاالت  ي  لهم المرخص االفتر
 
 خدمات تقديم ترخيص عل للحصول بطلبات يتقدموا  أن المملكة، ف

اضية؛ شبكات مشغلي  كات خالل من أو  مبارسر  بشكل سواء االتصاالت المتنقلة االفتر  لهم.  تابعة رسر

 مجتمعي   أو منفردين( ال  3-3-2
ي  يجوز للمالك )سواء 

 
خيص الموحد ذي البنية  ف الجهات الحاصلة عل التر

ي  تحتيةال
 
كات من أي المملكة أو  ف اضية المتنقلة االتصاالت  لشبكة المشغلة الشر  امتالك الهيئة من لهم المرخص االفتر

ة بطريقة سواء كانت؛  فئة أي من الطلب مقدم أسهم من ( أو أكتر %5نسبة ) ة غت   أو  مبارسر وللهيئة وفق تقديرها  . مبارسر

 الخاص أعفاء من تراه من النسبة المذكورة. 

 ومحتويات الطلبرشادات المتعلقة بمقدمي الطلبات اإل .4

 من العناض التالية:  الطلبيتكون 

 التقديمخطاب  4-1

خيص3الملحق رقم )تعبئة سليمة حسب  التقديمنموذج خطاب يجب تعبئة  هذه،  ( من وثيقة طلب الحصول عل التر

 مؤرخويجب أن يكون 
 
 وموقع ا

 
 عن مقدم الطلب.  توقيعالمن قبل المفوض ب ا
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وثيقة  من( 4القسم )الوارد ذكرها بالمعلومات المطلوبة  جميع بخطاب التقديمجب عل مقدمي الطلبات أن يرفقوا ي

خيص هذ  . هطلب الحصول عل التر

  الرئيسي  طلبال 4-2

 : ما يلي  الرئيسي  يجب أن يتضمن الطلب

  . مقدم الطلبمفصلة عن بيانات  4-2-1

 التالية:  تقديم المتطلبات مقدم الطلب عليجب 

ي االسم  .1
 
، أو االسم القانون ح للمرخص له الرسمي  . المقتر

حة للمرخص له تفاصيل هيكلية الملكية .2  . المقتر

ي ا  عنمعلومات  .3
 
، وعنوان االسمويجب أن تشمل تلك التفاصيل  تحاد ال كل عضو ف ي

 
المقر ، والوضع القانون

كة أو أعمال ، ونبذة عن أعمالالرسمي  ي رأس ماله المساهم. كل عضو من أعضاء االتحاد، ونسبة ا  الشر
 
 لملكية ف

ي  .4
 
ة ف ة أو غت  مبارسر مخطط يوضح العالقة ونسب الملكية بي   كافة األشخاص الذين لهم حصص ملكية مبارسر

 مقدم الطلب. 

ي االتحاد ألي  المالية القوائم .5
 
ي المئةلك خمسة تيمس عضو ف

 
ويجب  مقدم الطلب.  أسهم( أو أكتر من %5) ف

انية عمومية ،السنتي   الماليتي   السابقتي    تقديم هذه القوائم المالية عن ي أن تتضمن قائمة دخل ومت  
 ،وينبغ 

 . معتمدةأو  وقائمة التدفقات النقدية، مدققة

كة التوكيالت الرسمية أو التفويضات .6 ي تدل بوضوح عل الصادرة من رئيس مجلس إدارة الشر
تفويض مقدم  النر

عل أن تحقق  ،الطلبالمستندات المرفقة مع  ميعج التوقيع عل صالحياتالطلب، وعل بتقديم  الطلب

 :  الغرض التالي

، وبأي شكل من األشكال؛ لتقديم طلب الحصول عل  -
 
كة أي وثيقة مطلوبة نظاميا أن يوقع نيابة عن الشر

اضية؛ يراها حسب تقديره المطلق،  ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

ورية أو مطلوبة  .ض 

ورية أو مطلوبة؛ لتنفيذ و  - ي يراها الوكيل، حسب تقديره المطلق، ض 
اتخاذ جميع اإلجراءات والترصفات النر

اضية، أو أي أمر  طلب الحصول عل ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

 يتعلق به. 

 الموقعة بي   مقدم الطلب اضيةنسخة من االتفاقية المبدئية لمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر   .7

أو أي وثيقة موقعة صادرة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية  الخدمة ذي البنية التحتية المضيفومقدم 

ي حال توقيع اتفاقية مبدئية فيجب أن تكون هذه االتفاقية باللغة العربية ويمكن تقديم نسخة 
 
المضيف، وف

  ،
 
ية أيضا جمة باللغة اإلنجلت  

ي وثيقة ضوابط منها متر
 
 لما ورد ف

 
 أن تكون هذه االتفاقية وفقا

 
كما انه يجب أيضا

اضية  وط تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر ، وأن يتم اإلشارة بها إل أنه (MVNO)ورسر
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اضية النهائية عند الفوز بالتأهل للحصول عل  سيتم إبرام اتفاقية مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

وط أخرى.  ، ودون ذكر أي رسر
 
 وحيدا

 
طا خيص؛ ليكون رسر  التر

عل الحصول عل التمويل  مقدم الطلبمن أحد البنوك السعودية المعتمدة يوضح قدرة  تعريف مالي خطاب  .8

خيص.  والتسهيالت المرصفية الالزمة لتلبية احتياج تقديم الخدمة  بعد الحصول عل التر

 للملحققائمة  .9
 
 . (5رقم ) المطابقة طبقا

، وأرقام االتصال(.  .10 ي
 
ون يد االلكتر  صورة هوية المفوض بالتوقيع عل الطلب، مع تقديم بيانات التواصل )الت 

 اتفاقية اإلدارة 4-2-2

ي سيتم إبرامها مسودة اتفاقية اإلدارةيجب عل مقدم الطلب تقديم نسخة من 
خيص بي   مقدم ، والنر بمجرد إصدار التر

ي لمشغل، الطلب يك األجنن 
اضية والشر  شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

 
ي ، الذي يشكل جزءا
 
وذلك حنر يتسن  ؛ تحاد اال ف

ة التشغيلية واإلدارية المطلوبة ،والمعرفة الفنية المتخصصة ،للمرخص له الحصول عل التقنية خدمات لتقديم  ؛والخت 

اضية. االتصاالت المتنقلة  اتمشغل شبك يك الأو يسيطر  ،يجب أن يملكو  االفتر ي لشر مشغلي شبكات االتصاالت األجنن 

اضية عل ما ال يقل عن ( 5)لمدة خمس  لالتحاد،من رأس المال المساهم  (%15) خمسة عشر بالمئة المتنقلة االفتر

ي االتفاقية عل أن أي تعديالت الحقة عليها أو تجديدها أو  سنوات
 
خيص. ويجب أن يشار ف ابتداء من تاري    خ إصدار التر

ي أ
 
ه فإن ذلك يالدخول ف ي أو غت   كان مسماها مع نفس الطرف األجنن 

 
خضع لموافقة مسبقة ي اتفاقيات جديدة مماثلة أيا

. من الهيئة. 
 
ية أيضا جمة باللغة اإلنجلت  

 ويجب أن تكون هذه االتفاقية باللغة العربية ويمكن تقديم نسخة منها متر

ات  4-2-3 يك الخت  ي لشر اضية مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة األجنن   االفتر

ةالمقدم  يجب أن يتضمن الطلب يك الوإنجازات  تفاصيل خت  ي لشر اضيةاألجنن   ،مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

ي مجال تشغيل شبك
 
اضية ةالمتنقل االتصاالت  اتف ة  االفتر ي األسواق األجنبية.  ويجب أن يشمل ذلك عدد سنوات خت 

 
ف

يك ي  الشر ي يع، وعدد األجنن 
  مل بها الدول النر

 
كي   لديهإجمالي ، و حاليا

ي  وحصته السوقية عدد المشتر
من جميع الدول النر

ي يعمل فيها من  إيراداته السنوية ونسب الربحية وإجمالي ، يعمل بها 
 بوصفه  جميع الدول النر

 
لشبكات االتصاالت  مشغل

 أو  المتنقلة
 
اضية  لشبكات االتصاالت المتنقلة مشغل ي ال سنوات آلخر ثالثاالفتر

 
ي يقدمها ف

ماضية، وبيان الخدمات النر

ي تلك الدول، مع بيان  أعماله إطار 
 
ي تلك الدول. ف

 
، وخدمات ما بعد البيع ف كي  

 تفاصيل مستوى العناية بالمشتر

يك العل فإنه يتعي    باإلضافة إل ذلك؛ ي لشر اضيةاألجنن   بإجراءاته بيانتقديم  ،مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

ي تلك الدول. ينتهجه  ذيالعمل الوأسلوب  ،ليةالتشغي
 
 ف

 خطة العمل 4-2-4

 ة تلك الخطة،واقعيتبي   و  ،شاملةوأن تكون  العمل،معلومات تثبت إمكانية تحقيق خطة  الطلبيجب أن يقدم مقدم 

ي 
 
ي  وتتالئم لها،ووجود التمويل الكاف

ي العرض الفن 
 
كات ، واإلطار العام التفاقية مشغلي شبمع التفاصيل المحددة ف

اضية، عل  : خطة العمل تضمن ت نأاالتصاالت المتنقلة االفتر  ما يلي

اتيجية (أ اتيجية الخطوط العريضة إل : مقدم الطلب إستر ائح السوق ستر ح رسر مقدم الطلب، باإلضافة إل مقتر

ي المملكةوإل أي مدى سوف تمع بيان الطريقة  المستهدفة،
 
ي سوق االتصاالت ف

 
 . سهم ف
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حة ب العناية، وأقسامه السوق دراسة السوق: توقعات (ب كي   واجتذابهم، الخدمات المقتر
ذات  واألسعار المشتر

ة السنوات الخمس األول الصلة  . لفتر

كي    (ج
حة ،وخدمات ما بعد البيع ،خطة خدمة المشتر  المستمرة تطوير الوخطة  ،ومستويات الخدمة المقتر

 . جودة الخدماتل

ح لتقديم االمخط ذات العالقة تشمل الخدمات: و الخدمات (د اإلبداعية لخدمات ط تقديمها، واألسلوب المقتر

 مبتكرة. الخدمات وال

:  (ـه كي   العناية بوخدمة  ،والمبيعات ،والتسويق ،شمل اإلدارةوي الهيكل التنظيمي
 . والعمليات والصيانة ،المشتر

ية (و ية : خطة الموارد البشر ام بالسعودة ،الخطة التفصيلية للموارد البشر   ،ودرجة االلتر 
 
لقواني   المملكة  وفقا

يعاتها ولوائحها   . وتشر

  الطلبيجب عل مقدم  : ملخص مالي  (ز
 
 ماليا

 
اضية  أن يقدم ملخصا لمشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتر

  للخمس سنوات األول من التشغيل،
 
ي ذلك مستخدما
 
ي ف

 
رقم الملحق ب المبي   نموذج الملخص المالي المبدن

خ (4) ، والخسائر  األرباح قوائميجب توفت  وباإلضافة إل ذلك،  هيص هذبوثيقة طلب الحصول عل التر

ي يتم تقديمها 
انية، بيان التدفقات المالية وخطة التمويل؛ كما يجب أن تتضمن المعلومات المالية النر المت  

ي تحكم نموذج 
إل أعل  أسفلوعملية التحليل من  اإليرادات،مجموعة مفصلة من التصورات الرئيسية النر

اضية. االتصاالت المتنقلة والكلفة التشغيلية لخدمات مشغل شبكة  ،المال لرأس  االفتر

 ةالفني الخطة 4-2-5

خيص  ةفني خطة الطلبيجب أن يقدم مقدم   : تشتمل عل ما يلي بحيث ضمن الطلب الذي يقدمه، للحصول عل التر

  (أ
 
  وصفا

 
اضية موجزا  وتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتر

ي المملكة لنشر
 
مع ذكر أسماء  ف

ي سيتم تقديم الخدمة فيها 
 كل سنة من السنوات الخمس األول. خالل  المدن والطرق الشيعة النر

ح إل  (ب   ات. طالق الخدمالتاري    خ المقتر

ي ستغطيها الخدمة والمدن عدد المناطق اإلدارية (ج
المتعلقة بمواقع التواجد الخاصة بعمليات البيع  النر

كي   المخطط لها خالل  والتسويق وخدمات الم
ي شتر

 
 لما ورد ف

 
كل سنة من السنوات الخمس األول ووفقا

 ( من هذه الوثيقة. 6الملحق رقم )

 : التاليةالتفاصيل  مخطط لها بحيث تشملوعمليات  أنظمة،الوصف والتصميم ألي  (د

 الشبكة. تشغيل  عمليات –

كي   العناية بخدمة  –
حة.  ومستويات ،ودعم خدمات ما بعد البيع ،المشتر  الخدمة المقتر

 . والتطوير المستمر لجودة الخدمات ،مراقبة أداء الخدمات –

. افواتت   – كي  
 لمشتر
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 دراسة الطلبالمقابل المالي ل 4-2-6

 لقاء دراسةللهيئة  يدفع مقدم الطلب
 
 ماليا

 
داد،غت  قابل ، الطلب مقابل  ؛ريال سعوديمئة ألف  (100,000)وقيمته  لالستر

  )المقابل المالي لخدمات الهيئة(، ئة وخدماتها المتعلقة بهذه الوثيقةلتغطية تكاليف أعمال الهي
 
لمتطلبات القسم  وفقا

 . من هذه الوثيقة (5-10)

 إجراءات تقديم الطلب .5

ة من أصل ال الصفحتي   يجب توقيع المفوض بالتوقيع عل  5-1 . ويتم ختم الصفحات طلباألول واألخت 

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

ي طرد  مصورة طبق األصل،نسخ ( 5)خمس من الطلب مع ارفاق  يةصلالنسخة األ وضع يجب  5-2
 
واحد أو ف

 حال عدمظاهر.  أثر بحيث ال يمكن فتحه بدون وجود  ه. ويتم إغالق كل طرد وتغليفأكتر 
 
أي إغالق  وف

أو ضياع محتوياته.  ،عن طلب التقديم ولةؤ لن تكون الهيئة مس طرد أو مظروف بإحكام أو التأشت  عليه؛

 . غت  المؤرسر عليها بالشكل الصحيحويحق للهيئة أن ترفض الطرود غت  محكمة اإلغالق أو 

 طة،نق (12)عن عل أال يقل حجم الخط ( A4) مقاس( صفحة 100) حجم الطلب إجمالي ال يتجاوز  5-3

(. ويمكن لمقدمي الطلبات إرفاق 100من  15تكون جميع الصفحات مرقمة )مثال: الصفحة  ويجب أن

 الطلب. مع معلومات إضافية عل شكل مالحق  أي

  والصور  ،يتم تقديم الطلب األصلي يجب أن  5-4
 
ي مظاريف  الخمس معا

 
ي الطرد )الطرود( موضوعي   ف

 
ف

خدمات مشغل شبكة تقديم لحصول عل ترخيص اطلب )ومكتوب عليها بوضوح  ،منفصلة مغلقة

اضيةاالاالتصاالت المتنقلة  ة( وعل كل أصلي)نسخة  عبارة النسخة األصلية أن يكتب عل ب(. ويجفتر

وترقيم جميع نسخ الطلب، ووضع بياناتها التعريفية بوضوح  صورة من الصور الخمس عبارة )صورة(،

ي حال أي اختالف بي   األصل  عل المظاريف من الخارج. 
 
 ويجب أن يكون الشيان لألصل.  والصور،وف

 ظاهر.  أثر لمظاريف بحيث يستحيل فتحها بدون وجود يتم إغالق ا

ونية إيجب عل مقدمي الطلبات أيضا تقديم نسخ  5-5 ي الطلب)أصل وخمس نسخ( لكتر
 
 تسمح بالبحث ف

 Adobeباستخدام برامج ) غت  قابل للمسح أو إعادة االستعمال CD-Romمضغوط عل قرص 

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

(HTML .) 

  الطرد )الطرود(تسليم  يجب عل مقدمي الطلب 5-6
 
:  إرسالها أو  ،هيئةالإل  يدويا يد عل العنوان التالي  بالت 

 مكتب المحافظ    

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    

 محمد بن عبدالعزيز  بن سعود  اإلمام قطري مع األول عبدالعزيز  بن تركي  األمت   تقاطع عل - النخيل حي  

 11588الرياض    
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 المملكة العربية السعودية    

 أو مكتوبة بحت  ال يمىح.  ،مطبوعة طلبوجميع صور ال ،يجب أن تكون النسخة األصلية 5-7

باستثناء  ،أو العبارات ،تخلو الطلبات من أي كتابات بي   األسطر، أو حذف أو كتابة فوق الكلمات أنيجب  5-8

وري؛ ماه ي هذه الحال الواقعة منخطاء األ لتصحيح و ض 
 
عل الشخص أو  فإن مقدم الطلب، وف

 أن يوقعوا إل جانب تلك التصحيحات.  األشخاص الموقعي   عل الطلب

ي توفت  جميع المعلومات المطلوبة  إخفاقإن  5-9
 
خيص أو الحصول عل طلب  بموجبأي مقدم طلب ف التر

 الطلب بالكامل.  هذا ؤدي إل رفض ية يمكن أن الهيئ تطلبها أي معلومات إضافية 

خيص، سداد يجب عل كل مقدم طلب 5-10 المقابل المالي لدراسة الطلب  ، عند تقديم طلبه للحصول عل التر

ي الفقرة )
 
ألف ريال لتغطية تكاليف أعمال الهيئة وخدماتها  مئة( 100.000)( وقدره 6-2-4المشار إليه ف

ي يدفع هذا المبلغ بموجب شيك عل أن  ؛المتعلقة بهذه الوثيقة
 
مسحوب عل بنك مصدق أو مرصف

ي ال قائم بالمملكة هيئة االتصاالت وتقنية )معتمد لصالح  سعوديمعتمد من مؤسسة النقد العرن 

ي الرياض( المعلومات
 
ي ظرف منفصل مغلق يكتب عليه )المقابل وأن يدفع ف

 
، ويقدم الشيك المطلوب ف

 المالي لخدمات الهيئة(. 

 م العامة األحكا .6

 رسية الطلبات 6-1

خيص يقةتتعامل الهيئة مع جميع الطلبات المستلمة بخصوص وث 6-1-1 عل أنها  هذه؛ طلب الحصول عل التر

خيص ة السابقة إلصدار التر  ولكن لن يتم إعادة هذه الطلبات إل مقدميها.  ،معلومات رسية أثناء الفتر

 بأنها رسية ألنظمة الهيئة.  يدىعأي معلومات  ومعالجة ،تخضع المطالبات المتعلقة بالشية 6-1-2

 طلب،أمام أي مقدم  يةلؤو و أي من موظفيها أو مستشاري  ها مسأ ،بأي حال من األحوال ال تتحمل الهيئة 6-1-3

ي المحافظة عل مثل هذه الشية. 
 
ار أو تلفيات ناتجة عن اإلخفاق ف  أو أي من أعضائه أو ممثليه عن أي أض 

 استخدام الهيئة للطلبات 6-2

اع    فإن للهيئة الحق  ؛واألنظمة ذات العالقة ،والعالمات التجارية ،وحقوق النشر والتأليف ،مع مراعاة حقوق براءات االختر

ي أي 
 
ي استعمال أو استنساخ األفكار والمعلومات المشمولة ف

 
من غت  إشعار أو تعويض من أي نوع  الطلباتمن  طلبف

 . الطلبلمقدم 

 لفة الطلبات وعملية تقديمهاكت 6-3

ي أي حال من األحوال مسؤولية  ،وتقديمه الطلب بإعداد التكاليف المرتبطة  جميع يتحمل مقدم الطلب
 
وال تتحمل الهيئة ف

 . أو نتيجته الطلبست  عملية تقديم بغض النظر عن  ،سداد تلك التكاليف
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 الحقوقحفظ  6-4

خيص 6-4-1 ي لجميع األطراف المهتمة هذه  تتوفر وثائق طلب الحصول عل التر
 
ون . عل موقع الهيئة اإللكتر

خيص والوثائق المتعلقة بها. ويخضع  ،هذه وتحتفظ الهيئة بحقوق النسخ الخاصة بوثيقة طلب الحصول عل التر

ي من الهيئة ألنظمة المحافظة عل حقوق  خيص من دون إذن كتان  نسخ هذه الوثائق ألغراض أخرى غت  عملية التر

ي المملكة. النسخ المعم
 
خيصو   ول بها ف ي تحتوي عليها وثيقة طلب الحصول عل التر

م المعلومات النر
َّ
قد
ُ
 ،هذه ت

ي يتم تقديمها إل مقدمي 
بواسطة الهيئة أو نيابة  خطية؛ أمكانت شفوية أ ، سواء الطلباتوالمعلومات األخرى النر

ي هذه الوثيقة. عنها، أو بواسطة أي من موظفيها أو مستشاري  ها، بناء عل األحكام وا
 
وط الواردة ف  لشر

خيص ةقيال تشكل وث 6-4-2 ، هذه أي اتفاقية أو عرض من جانب الهيئة ألي طرف آخر  طلب الحصول عل التر

خيص وثيقةكما ال يفهم من  ي قد يحتاج إليها   جميعهذه أنها تتضمن  طلب الحصول عل التر
كل المعلومات النر

 ،األهداف االستثمارية مراعاةمن موظفيها أو مستشاري  ها  مكان الهيئة أو أيكما أنه ليس بإ  الطلبات مقدمي واحد من 

خيص وثيقة طلب قام بالحصول علكل مقدم الخاصة بأو الوضع المالي واالحتياجات   طلب الحصول عل التر

 هذه، 
 
ي  وقد بذلت الهيئة جهودا

 
خي وثيقةمعقولة إلدراج معلومات دقيقة وحديثة ف  صطلب الحصول عل التر

ي أي وثائق أخرى توفرها لمقدمي  هذه،
 
، عن الهيئة لك الطلبات،وف ي

 و أنه لم يصدر أي بيان أو تعهد ضي    ح أو ضمن 

الهيئة  وال تتحمل ئها. أو استيفا تها أو موثوقي المقدمةوال عن مستشاري  ها فيما يتعلق بدقة المعلومات  ،موظفيها 

أو أي من أعضاء  الطلباتان نوعها تجاه أي من مقدمي أو أي من موظفيها أو مستشاري  ها أي مسؤولية مهما ك

ي ينتمون إليها، أو المالك أو المساهمي   
أو أي شخص آخر نتيجة الستخدام  أي من المعلومات فيها االتحادات النر

ي عل كل مقدم وعل هذا . يها و االعتماد علالمقدمة أ
 ،والتحليل الالزم ،إجراء التحريات الخاصة به طلب، ينبغ 

ي وال
 
خيص وثيقةتأكد من دقة وموثوقية واستيفاء المعلومات المدرجة ف هذه، كما أن عليه  طلب الحصول عل التر

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

ي األمور التالية؛ ها واجتهادها ووفق تقدير  ،وغت  المقيد  ،تحتفظ الهيئة لنفسها بالحق المطلق 6-4-3
 
المفرد ف

ي أخرى  نصوصبرصف النظر عن أي وذلك 
 
ومن غت  تكبد أي  ،، وألي سبب من األسبابالوثيقة هذهواردة ف

 : تكاليف أو تحمل أي مسؤوليات

خيص (أ ي ذلك التعديل أو التحديث أو اإلضافة لوثائق طلب الحصول عل التر
 
الحالية  اتخاذ أي إجراء بما ف

 أل و أ
 
وريا لضمان تنفيذ عملية تقديم الطلبات  ؛ي مستندات أخرى من مستندات الهيئة، حسب ما تراه الهيئة ض 

  ،بطريقة عادلة ومفتوحة
 
ي المملكة وبما يحقق أهداف الهيئة وتتصف بالشفافية وفقا

 
 . ألحكام األنظمة المرعية ف

ي وثائق طلب الحصول عل ا (ب
 
خيص المبينة ف خيصتعديل عملية إصدار التر ي و ،هذه لتر

 
أي مستندات ف

 أخرى صادرة عن الهيئة. 

ي  (ج
ي يتم استالمها.  التغاض 

ي الطلبات النر
 
 عن أي نواقص أو عيوب طفيفة ف

  طلبرفض أي مقدم  (د
 
ي  أو طلب تعتقد الهيئة بصورة معقولة أنه يشكل خطرا

أو السالمة ، عل األمن الوطن 

خ يؤديقد  أنهأو  ،أو الموارد النادرة ي المملكةينافستيص إل بيئة غت  بعد إصدار التر
 
ي سوق االتصاالت العامة ف

 
 . ة ف

ي أي وقت قبل إصدار  (ـه
 
خيص ف خيص أو العدول عن إصدار التر إلغاء أو تأجيل و/أو إنهاء عملية إصدار التر

خيص بالفعل  ، ودون تحمل أي تبعات أو مسؤولية عن ذلك. التر
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 من مقدمي  تأهيلأو عدم  تأهيل (و
 ممن قاموا بتقديم طلباتهم.  الطلباتواحد أو أكتر

 . طلب مقدم ألي ترخيص أي إصدار  أو  فائز، طلب مقدم أنه عل طلب مقدم أي باختيار  الهيئة تلزم ال  6-4-4

ي ذلك الهيئة  أجهزتها ال تتحمل حكومة المملكة أو أي من  6-4-5
 
أو موظفيها أو ممثليها أو مستشاري  ها، بما ف

ي مواجهة أي مقدم ومستشاري  ها، أي مسؤولية مهما كان ن
 
أو أي عضو من أعضاء االتحاد أو المالك أو  طلبوعها ف

بسبب أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من جانب الهيئة أو موظفيها أو مستشاري  ها فيما  ،المساهمي   أو أي شخص آخر 

خيص أو إلغا طلب،يتعلق بتقييم واختيار أي مقدم   . ئها أو تنفيذ عملية طلب الحصول عل التر

 م أخرىأحكا 6-5

خيص يجوز للهيئة  : فقد األهلية 6-5-1 أو  ؛رفض تأهيل المرشحي   وإسقاطهم من أي نظر الحققبل إصدار التر

 : التاليةألي من األسباب الطلبات حذفهم من قائمة مقدمي 

ي   (أ
ام بأي من اإلجراءات أو المتطلبات األخرى النر خيص هذتعدم االلتر   . هحددها وثيقة طلب الحصول عل التر

وع من جانب مقدم الطلب  (ب خيص فيما  انتهاج سلوك غت  مشر  . هذه يتعلق بعملية طلب الحصول عل التر

 للتأثت  عل عملية تقييم الطلبات.  أي محاوالت من جانب مقدم الطلب (ج

ي ذلك تقديم أو إعطاء أو استالم أو  (د
 
ء  التماسأي نشاط فاسد من جانب مقدم الطلب، بما ف ي

ذي الحصول عل أي شر

خيص المحددة  فيما  رسمي أي موظف  ترصفللتأثت  عل  ة؛قيم خيص طلب  بوثيقةيتعلق بعملية التر الحصول عل التر

 . ههذ

ي ذلك تحريف الحقائق أو  الطلبأي ممارسات فاسدة من جانب مقدم  (ـه
 
النية  سوء تنطوي عل الغش والتدليس، بما ف

وذلك بغرض تقويض عملية طلب الحصول  ها؛بعد مأ قبل تقديم الطلباتأكان ذلك ية، سواء ئممارسات تواطأي  و أ

خيصعل    ، والتأثت  التر
 
 . تها عل نزاهة هذه العملية وسالم سلبا

أو بأي من موظفيها أو  ،ال يجوز لمقدم الطلبات االتصال بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة 6-5-2

ها من ال إيضاحاتبأي وسيلة كانت من أجل طلب  مستشاري  ها  وثيقة طلب الحصول عل بمعلومات المتعلقة أو غت 

خيص  ط هذه، وأيالتر  . ألهليته مقدم الطلبفقد سوف تؤدي إل  ،مخالفة لهذا الشر

خيص 6-5-3 ي أي وقت من األوقات الهيئة  ثبت لدىإذا  : فقد األهلية بعد صدور التر
 
 ف

 
من األنشطة المشار  بأن أيا

ي ال
 
ي من غت  تعويض ؛قد تحقق بالفعل (1-5-6) ةفقر إليها ف

خيص المعن  ي التر
 وذلك  ،فإنه يجوز للهيئة أن تلغ 

 
 وفقا

ي هذه الحالة أحكام هذ  ألحكام النظام والئحته التنفيذية. 
 
 ،باإلضافة إل تطبيق أي إجراء نظامي  ،المادة هوتطبق ف

ي ذلك الهيئة.  من قبل أي جهة حكومية أو سلطة تنظيمية، بما المطبقة  أو  السارية المملكة أنظمة أحكام وفق
 
 ف
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 والرسمية النظاميةلمتطلبات ا 6-6

خيص هذطلب الحصول عل  ةقيتخضع وث : النظام المطبق 6-6-1  بناء عل صدر أو رفضوأي ترخيص  ،هالتر

ها وما ورد بها من أحكام للهيئة فحسب تلك الوثيقة،  . ويخضع تفست 

جمة باللغةالعربيةة وما يتعلق به من وثائق باللغ طلبيجب تقديم ال : للغةا 6-6-2  ، ويمكن تقديم نسخة منه متر

ية ، اإلنجلت  
 
، ذا إو  أيضا  الطلباتأنه بإمكان مقدمي  هي السائدة. عل لنسخة العربيةا فتعد وجد اختالف بي   الوثيقتي  

ات ،الكتالوجات شاملةتقديم المستندات المؤيدة،  يةوالمستندات الفنية باللغة اإلنج ،والتقارير السنوية ،والنشر  لت  

 . وحدها 

ي ال : العملة 6-6-3
 
 يجب أن تكون بالريال السعودي.  طلبجميع المبالغ المنصوص عليها ف

 التصالوسائل ا 6-7

قدم األسئلة واالستفسارات 6-7-1
ُ
خيص هذه المتعلقة يجب أن ت فقط خالل  بوثيقة طلب الحصول عل التر

ي القسم 
 
ة المحدد المشار إليها ف  : ي   ي   التاليانالعنو  حد إل أ، 2-1-3الفتر

يد اإل (1 ي بواسطة الت 
 
ون  MVNO_RFA@citc.gov.saإل: لكتر

2)  
 
يد إل:  التسليم يدويا  أو بواسطة الت 

 مكتب المحافظ

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 محمد  بن عبدالعزيز  بن سعود  اإلمام طريق مع األول عبدالعزيز  بن تركي  األمت   تقاطع عل - النخيل حي 

 11588الرياض 

 لمملكة العربية السعوديةا
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خدمات مشغلي شبكات تقديم ترخيص (: 1)الملحق 

 االتصاالت المتنقلة االفتراضية
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 الرتخيص الفئوي من نوع )أ(

 (MVNO) االفرتاضية املتنقلة االتصاالت شبكات مشغل خدمات تقديمل

 

 هيئة تنظيم ومبوجب التنفيذية، هـ والئحته12/03/١٤٢٢ تاريخالو( ١٢/م) رقم امللكي باملرسوم رالصاد االتصاالت نظام على بناًء

واستنادًا اىل قرار جملس إدارة  هـ،05/٠3/١٤٢٢ تاريخو( ٧٤) رقم الوزراء جملس بقرار الصادر )اهليئة( املعلومات وتقنية االتصاالت

( 399/1440) رقم القرار مبوجب اهليئة من صدر ما على بناًءهـ، و1441/--/-- اهليئة ذي الرقم )...................( والتاريخ

اصدرت اهليئة هذا الرتخيص للشركة  فقد هـ،11/5/1440 والتاريخ( 401/1440) رقم والقرار، هـ16/2/1440 والتاريخ

 ،(MVNO) االفرتاضية املتنقلة التاالتصا شبكة مشغل خدمات تقديم وشروط ضوابطول اهليئة ألنظمة وفقًا ،املشار إليها أدناه

 .(www.citc.gov.sa) اإللكرتوني اهليئة موقع على املنشورة

 

 .........................................اسم اجلهة املرخصة:  -

 هـ14.../ ..وتاريخ.. / (سجل جتاري رقم )................ -

 م20..../ ... /هـ      املوافق.14..../ ..تاريخ اصدار الرتخيص: / -

 م20..../ ..هـ      املوافق.. /14..../ ..تاريخ انتهاء الرتخيص: / -

 

 حمافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

 

 

 التمـــيـــــــمـــــــي ســــعـــــــودـن ـــــبـ مـــحــــمـــدد. 
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 معايير التقييم (:2)الملحق 

 



 

20 
 

 التقييم ايري(: مع2امللحق رقم )

 

مالءمة مدى وفق  لدرجات اليت ستمنح لكل معيارلالنسبة املئوية و ؛املقدمةطلبات التقييم  إجراء عمليةمن خالهلا سيتم املعايري اليت بيان ب

 على النحو التالي: املذكورة املتطلبات من األدنى احلد همقدم الطلب أوجتاوزاملعلومات املقدمة، ومدى وفاء 

 النسبة املئوية قييمالتمعايري 

 %35 خطة العمل  .١

اخلطوط العريضة إلسرتاتيجية مقدم الطلب، باإلضافة إىل : مقدم الطلب إسرتاتيجية 1-1

مقرتح شرائح السوق املستهدفة، مع بيان الطريقة وإىل أي مدى سوف تسهم يف سوق 

 االتصاالت يف اململكة.

 

املشرتكني واجتذابهم، اخلدمات ب ايةالعن، وأقسامه دراسة السوق: توقعات السوق 1-2

 .سنوات اخلمس األوىللل، وطريقة وضع تلك األسعار ذات الصلة واألسعار ،املقرتحة

 

 ،ذات الصلة ومستويات اخلدمة املقرتحة ،خطة خدمة املشرتكني وخدمات ما بعد البيع 1-3

 .ودة اخلدماتجل املستمرة تطويرالوخطة 

 

ذات العالقة املخطط تقدميها، واألسلوب املقرتح لتقديم  وتشمل اخلدماتاخلدمات:  1-4

 اخلدمات اإلبداعية واخلدمات املبتكرة.

 

 ،املشرتكنيالعناية بوخدمة  ،واملبيعات ،والتسويق ،اإلدارة ذلك ، مبا يفاهليكل التنظيمي 1-5

  .والعمليات والصيانة

 

 وفقًا ؛ودرجة االلتزام بالسعودة ،ريةاخلطة التفصيلية للموارد البش ،خطة املوارد البشرية 1-6

 لقوانني اململكة وتشريعاتها ولوائحها.

 

ملشغل شبكة االتصاالت املتنقلة االفرتاضية لكل سنة من  ملخصًا ماليًا :ملخص مالي 1-7

منوذج امللخص املالي املبدئي يف ذلك مستخدمًا  السنوات اخلمس األوىل من التشغيل،

 باإلضافة إىل قوائم .هبوثيقة طلب احلصول على الرتخيص هذ( 4امللحق رقم )ب املبني

معلومات  متضمنًة ،وخطة التمويل ،، امليزانية، بيان التدفقات املاليةواخلسائر األرباح

وعملية التحليل من  اإليرادات،مالية مفصلة من التصورات الرئيسية اليت حتكم منوذج 
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االتصاالت املتنقلة ة خلدمات مشغل شبكة والكلفة التشغيلي ،سفل إىل أعلى لرأس املالأ

   .االفرتاضية

 %30 ةالفني اخلطة .٢

لنشر وتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية يف  موجزًا وصفًا 2-1

 ، على أن يشمل:اململكة

كل سنة من خالل أمساء املدن والطرق السريعة اليت سيتم تقديم اخلدمة فيها  –

 س األوىل.السنوات اخلم

 اخلدمات.التاريخ املقرتح إلطالق  –

املتعلقة مبواقع التواجد  اليت ستغطيها اخلدمة واملدن عدد املناطق اإلدارية –

كل اخلاصة بعمليات البيع والتسويق وخدمات املشرتكني املخطط هلا خالل 

  ( من هذه الوثيقة.6سنة من السنوات اخلمس األوىل ووفقًا ملا ورد يف امللحق رقم )

 

 : التاليةالتفاصيل  خمطط هلا حبيث تشملوعمليات  أنظمة،الوصف والتصميم ألي  2-2

 الشبكة. تشغيل  عمليات –

ومستويات اخلدمة  ،ودعم خدمات ما بعد البيع ،املشرتكنيالعناية بخدمة  –

 املقرتحة. 

 .والتطوير املستمر جلودة اخلدمات ،مراقبة أداء اخلدمات –

 ملشرتكني. افواتري  –

 

 %35 ات شريك مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية خرب .3

  وتشمل على: 

 .الشريكهذا خربة عدد سنوات  –

  .حاليًا اليت يعمل بها الدولعدد  –

 .الدول اليت يعمل بها مجيعوحصته السوقية من عدد املشرتكني لديه إمجالي  –

بوصفه  مل فيهااليت يع مجيع الدولونسب الرحبية من السنوية  إيراداته إمجالي –

مشغاًل لشبكات االتصاالت املتنقلة أو مشغاًل لشبكات االتصاالت املتنقلة 

 .سنواتاالفرتاضية آلخر ثالث 

 .الدوليف تلك  هذا الشريكوصف للخدمات اليت يقدمها  –

 يف تلك الدول.تفاصيل مستوى العناية باملشرتكني، وخدمات ما بعد البيع  –

 يف تلك الدول.  ينتهجه ذيالعمل الب وأسلوالتشغيلية  إلجراءاته وصف –
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 خطاب التقديم نموذج (:3)الملحق 
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 (3امللحق رقم )

 خطاب التقديممنوذج 

يف وثيقة طلب احلصول على  ( الوارد1-4)للقسم  وفقًا وتعبئته ملقدمي الطلبات: يرجى طباعة هذا النموذج ملحوظة)

 (هالرتخيص هذ

 وتقنية املعلومات االتصاالتهيئة  السادة

 التاريخ: .....................................

 (.....االحتاد يذكر اسم .....) :الطلب ةمقدماجلهة اسم 

 وبعد، حتية طيبة

خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية يف اململكة العربية تقديم ترخيص ل احلصول على املوضوع: طلب

 السعودية. 

 

ترخيص  احلصول علىطلب بقدم تن ؛الرتخيص واليت تشمل منوذج ،حق املرفقةواملال ،طالع على وثيقة طلب احلصول على الرتخيصبعد اإل

 وأرفقنا به ما يلي: . لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية

 .على الرتخيصيقة طلب احلصول بوث (2-4)يف القسم  حسب التفاصيل الواردةالرئيسي  الطلب .١

هيئة االتصاالت )معتمد لصاحل  سعوديمعتمد من مؤسسة النقد العربي ال قائم باململكةمسحوب على بنك مصريف  أو مصدقشيك  .٢

وخدماتها املتعلقة بهذه  اهليئةأعمال تغطية تكلفة مقابل ألف ريال  مئة( 100.000)، بقيمة ، وأن يدفع يف الرياض(وتقنية املعلومات

 .وهذا املبلغ غري قابل لالسرتداد ظرف منفصل مغلق يكتب عليه )املقابل املالي خلدمات اهليئة(الوثيقة يف 

 وثيقة طلب احلصول على الرتخيص.من ( 5)رقم امللحق الوارد بنموذج الباستخدام  املطابقةقائمة  .3
 

 ونتعهد مبا يلي: 

  املتنقلة االتصاالت لشبكة املشغلة الشركات من أي حتية أواحلاصلة على الرتخيص املوحد ذي البنية التأي من الشركات  تقوملن 

 مبا يلي:  اململكة يف هلم املرخص االفرتاضية

 .امتالك أي نسب ملكية من أسهم مقدم الطلب من أي فئة كانت؛ سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة -

 أن يكون عضو يف جملس إدارة مقدم الطلب )أو االحتاد(.  -

  من أي اململكة أو يف اجلهات احلاصلة على الرتخيص املوحد ذي البنية التحتية يف الك )سواًء جمتمعني أو منفردين(من املأي  يقوملن 

 يف تلك الشركات مبا يلي:  امتالك اهليئة من هلم املرخص االفرتاضية املتنقلة االتصاالت لشبكة املشغلة الشركات
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 ؛ سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. كانت فئة أي نم الطلب مقدم أسهم من ( أو أكثر%5نسبة ) امتالك -

 أن يكون عضو يف جملس إدارة مقدم الطلب )أو االحتاد(.  -

 من أسهم مقدم  %15يذكر اسم الشريك األجنيب ملشغل شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية( نسبة ال تقل عن ) سوف ميتلك

مخس سنوات مع مقدم الطلب؛ من أجل تزويد االحتاد بالتقنية واملعرفة، واخلربة اإلدارية  الطلب، وقد وافق على إبرام اتفاقية إدارة ملدة

اململكة؛ وقد مت تسليم نسخة طبق  االفرتاضية يفاالتصاالت املتنقلة والتشغيلية املطلوبة؛ لتمكينه من تقديم خدمات مشغلي شبكات 

، ويف مجيع األحوال نلتزم بأن نأخذ موافقة أنها جزء من الطلب لومات علىاملعاألصل من هذه االتفاقية إىل هيئة االتصاالت وتقنية 

اهليئة الكتابية قبل إدخال أي تعديالت الحقة عليها أو جتديدها  أو الدخول يف أي اتفاقيات جديدة مماثلة أيًا كان مسماها مع نفس 

 الطرف األجنيب أو غريه.

 وقبل بعد تقديم الطلب،  الذين حيددهم مقدم الطلب أونسب امللكية حتاداالأعضاء  إدخال أي تعديالت أو إضافات على قائمة لن يتم

 . وأي طلب ألي تعديل أو إضافة بعد صدور الرتخيص؛ خيضع ألنظمة اهليئة واألنظمة األخرى ذات العالقة.الرتخيص إصدار

 وثيقة طلب احلصول على الرتخيص.  دفتسوووثيقة طلب احلصول على الرتخيص،  ،بني هذا اخلطابأي اختالف  وءيف حال نش 

  هلذا على تقدمينا  بناًءو ،املرفقة به كاملة وصحيحة ودقيقة يف كل تفاصيلها الوثائق ومجيعيف طلبنا  املقدمةأن مجيع املعلومات

  والتعهدات اليت قطعناها على أنفسنا. ،نلتزم باملعلومات املقدمة الطلب

 املتنقلة االفرتاضية  االتصاالت شبكة مشغل خدمات تقديم وشروط بط"ضوا وثيقةنؤكد موافقتنا على أحكام و(MVNO) وما ورد ،"

 . هوثيقة طلب احلصول على الرتخيص هذيف 

 نقر مبا يليتفاديًا ألي شك، فإننا و : 

 شبكة مشغل خدمات تقديم وشروط ضوابط"يف وثيقة  الواردة هانفساملعاني  لكلمات والعبارات يف هذا اخلطابل سيكون -

 .طلب احلصول على الرتخيص"، ووثيقة (MVNO)املتنقلة االفرتاضية  االتصاالت

 عليها.  وتفسر بناًء ،أنظمة اململكةاملستندات األخرى اليت يتضمنها طلبنا  ومجيعهذا اخلطاب وحيكم  -

فإننا ية يف اململكة، خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضتقديم ترخيص لحصول على ل إبالغنا بالفوزيف حال و -

 .طلب احلصول على الرتخيصووثيقة من  3-2-3إجراءات إصدار الرتخيص الواردة يف القسم نلتزم ب
 

وهي ذات طبيعة مستمرة. يف حال تبني أن أي من  ،الرتاخيص إصدارمن إجراءات  أال يتجز ًاالتعهدات املتضمنة يف هذا اخلطاب جزء ُتعد

 ،أن تتعامل مع هذا األمر من خالل اعتباره انتهاكا لشروط الرتخيص لهيئةلجيوز  هفإن ؛جرى خمالفة أي تعهد أو أنه ،غري حقيقي الضمانات

 عليها بأنظمتها. واختاذ اإلجراءات وفق الطريقة املنصوص 

 

 

 ،والتقديروتفضلوا بقبول وافر الشكر 

 بالتوقيع( أو املفوضني املفوض )توقيع

 قيع(بالتو أو املفوضني)اسم املفوض 
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 المالي المبدئي(: نموذج الملخص 4)الملحق 
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 املالي املبدئي امللخص (:4امللحق رقم )

 

وثيقة طلب احلصول  من( 4-2-4القسم )وتقدميه طبقًا ملتطلبات  ملقدمي الطلبات: يرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته ملحوظة)

 على الرتخيص( 

 

 

 .. يذكر اسم االحتاد.....(...)الطلب: اسم مقدم 

 

لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية يف اململكة العربية طلب احلصول على الرتخيص املوضوع: 

 السعودية.

 

 السنوات بعد اإلطالق التجاري 

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  الوحدة 

       السوق افرتاضات

      ماليني السكانعدد 

      % السكان النسبة املئوية لنمو

النسبة املئوية من األسواق اليت ميكن 

 إليهاالوصول 

%      

      ماليني إليهااألسواق اليت ميكن الوصول 

       

      %  نسبة االنتشار
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       افرتاضات املشغل 

      % احلصة يف السوق

      %  احلصة يف السوقإمجالي 

      % تضخم السوق

      ماليني معدل عدد املشرتكني

       

 ةالحقالشرائح النسبة املئوية ملشرتكي 

 )املفوترة( الدفع

%      

       

      دقائق الشبكة  االتصال داخلدقائق عدد 

      دقائق الوطيناالتصال على املستوى دقائق عدد 

      دقائق الدولية االتصال دقائقعدد 

      دقائق الواردةل دقائق االتصاعدد 

      دقائق املستخدمةاالتصال جمموع دقائق 

       

       باإليراداتاالفرتاضات املتعلقة 

متوسط اإليراد من املشرتك يف اخلدمات 

 . الحقة الدفع )املفوترة(

      ريال سعودي

دمات املشرتك يف اخل من يراداإلمتوسط 

 الحقة الدفع )املفوترة( وتيةالص

      ريال سعودي

خدمات املشرتك يف  من يراداإلمتوسط 

والرسائل متعددة قصرية النصية الرسائل ال

 (. الحقة الدفع )املفوترة -الوسائط 

      ريال سعودي
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 من املشرتك يف خدماتيراد اإلمتوسط 

 املعطيات الحقة الدفع )املفوترة(

      ريال سعودي

       

متوسط اإليراد من املشرتك يف اخلدمات 

 مسبقة الدفع

      ريال سعودي

دمات املشرتك يف اخل من يراداإلمتوسط 

 مسبقة الدفع الصوتية

      ريال سعودي

خدمات املشرتك يف  من يراداإلمتوسط 

والرسائل  ،قصريةالنصية الرسائل ال

 مسبقة الدفع ، متعددة الوسائط

      ريال سعودي

 من املشرتك يف خدماتيراد اإلمتوسط 

 املعطيات مسبقة الدفع

      ريال سعودي

       

متوسط اإليراد من املشرتك يف اخلدمات 

 الحقة الدفع )املفوترة( ومسبقة الدفع 

      ريال سعودي

دمات املشرتك يف اخل من يراداإلمتوسط 

الحقة الدفع )املفوترة( ومسبقة  الصوتية

 .الدفع

      سعوديريال 

خدمات املشرتك يف  من يراداإلمتوسط 

والرسائل متعددة قصرية النصية الرسائل ال

الحقة الدفع )املفوترة( ومسبقة  -الوسائط 

 الدفع

      ريال سعودي

 من املشرتك يف خدماتيراد اإلمتوسط 

املعطيات الحقة الدفع )املفوترة( ومسبقة 

 الدفع 

      ريال سعودي
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      ريال سعودي ادات تقديم اخلدماتإير

      ريال سعودي األجهزة إيرادات

      ريال سعودي ربط االتصال البيين إيرادات

      ريال سعودي تشغيلية أخرى إيرادات

       

      ريال سعودي إمجالي اإليرادات

       

       هيكلية التكاليف التشغيلية

بالنسبة لكل  االستحواذكلفة تمتوسط 

 مشرتك

      ريال سعودي

      ريال سعودي كلفة التسويق بالنسبة لكل مشرتكت

      ريال سعودي املشرتكني استحواذكلفة  إمجالي

      % إليراداتمن االنسبة املئوية 

       

      ريال سعودي متوسط التكلفة اإلدارية لكل مشرتك

       إمجالي التكلفة اإلدارية

       إليراداتمن االنسبة املئوية 

       

      ريال سعودي احملليتكاليف خدمة التجوال 

      ريال سعودي تكاليف ربط االتصال البيين

      ريال سعودي تكاليف خدمات البيع باجلملة

      ريال سعودي التكاليف األخرى للمبيعات
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      ريال سعودي كلفة اإلمجالية للمبيعاتتال

      % إليراداتمن االنسبة املئوية 

       

لمبيعات ونفقات التكلفة اإلمجالية ل

 التسويق والتوزيع

      ريال سعودي

      ريال سعودي النفقات العامة واإلدارية

      ريال سعودي النفقات التشغيلية األخرى

      ريال سعودي النفقات التشغيلية إمجالي

      % إليراداتمن ا النسبة املئوية

       

واإلهالك  والضرائبالفوائد ألرباح قبل ا

 (EBITDA) واإلطفاء

      ريال سعودي

      % من اإليراداتالنسبة املئوية 

       

      # عدد املوظفني 

       

       هيكلية رأس املال

      ريال سعودي معدات الشبكة

      ريال سعودي أجهزة الفوترة

      ريال سعودي املشرتكنيالعناية بخدمات  أجهزة

      ريال سعودي تقنية املعلومات    أنظمة

      ريال سعودي إمجالي نفقات رأس املال
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      % من اإليراداتالنسبة املئوية 

       

      ريال سعودي (EBIT) والضرائب الفوائدألرباح قبل ا

      % اداتمن اإليرالنسبة املئوية 

       

      ريال سعودي الدخلصايف 

      % من اإليراداتالنسبة املئوية 

 .املقرتح عند تأسيس الشركة جيب على مقدم الطلب ذكر قيمة رأس املال

 ريال سعودي    ................................. قيمة رأس املال:
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 املطابقةقائمة (: 5)رقم  امللحق

 

 طباعة هذا النموذج وتعبئته( يرجىملقدمي الطلبات:  ملحوظة)

 

 وتقنية املعلومات االتصاالتهيئة  السادة

 .................التاريخ: .......

 ..... يذكر اسم االحتاد.....()اسم مقدم الطلب: 

 وبعد، حتية طيبة

شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية يف اململكة العربية مشغلي خدمات لتقديم لرتخيص لى اطلب احلصول عاملوضوع: 

 السعودية.

 

وثيقة طلب احلصول على ترخيص لتقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة شروط ميع مقدم الطلب جبالتزام  عند: ملحوظة

بشكل كامل بأي من مقدم الطلب يف حال عدم التزام أما  .لحوظات أو حتفظات إضافيةضع معدم وينبغي ف ؛يف اململكة هاوأحكام االفرتاضية

يلحظ أن قائمة مراجعة املطابقة هذه تعد جمرد ملخص ملتطلبات وثيقة طلب وتقديم توضيحات كاملة.  يلزمف اليت سريد ذكرها؛ملعايري ا

تسري فوبنود قائمة املراجعة هذه،  ،طلب احلصول على الرتخيصويف حال وجود أي تعارض بني حمتويات وثيقة  احلصول على الرتخيص،

 احلصول على الرتخيص.وثيقة طلب 
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 املطابقةقائمة (: 5)رقم  مللحقا

 طباعة هذا النموذج وتعبئته( يرجىملقدمي الطلبات:  ملحوظة)

 املطابقةقائمة 
 املطابقة

 )نعم/ال(

 أرقامإحالة إىل 

 صفحات الطلب

 (1-4 )القسم التقديمخطاب 

   (3التقديم )امللحق منوذج خطاب 

 (2-4 الرئيسي )القسم الطلب

وهي على النحو  هذا القسميف  إليهاالبنود املشار  مجيع وتشملالطلب، بيانات مقدم  ١-٢-٤

  اآلتي:

 .االسم الرمسي، أو االسم القانوني املقرتح للمرخص له .١

 .تفاصيل هيكلية امللكية املقرتحة للمرخص له .٢

مات تفصيلية عن كل عضو يف االحتاد.  وجيب أن تشمل تلك التفاصيل االسم، معلو .3

والوضع القانوني، وعنوان املقر الرمسي، ونبذة عن أعمال الشركة أو أعمال كل عضو من 

  .أعضاء االحتاد، ونسبة امللكية يف رأس ماله املساهم

شرة أو غري خمطط يوضح العالقة بني كافة األشخاص الذين هلم حصص ملكية مبا .٤

 .مباشرة يف مقدم الطلب

( أو أكثر من أسهم مقدم %5القوائم املالية ألي عضو يف االحتاد سيمتلك مخسة يف املئة ) .5

الطلب.  وجيب تقديم هذه القوائم املالية عن السنتني املاليتني السابقتني، وينبغي أن 

 .تتضمن قائمة دخل وميزانية عمومية، مدققتني أو معتمدتني

الت الرمسية أو التفويضات الصادرة من رئيس جملس إدارة الشركة اليت تدل التوكي .6

بوضوح على تفويض مقدم الطلب بتقديم الطلب، وعلى صالحيات التوقيع على مجيع 

  :املستندات املرفقة مع الطلب، على أن حتقق الغرض التالي

ألشكال؛ أن يوقع نيابة عن الشركة أي وثيقة مطلوبة نظاميًا، وبأي شكل من ا -

لتقديم طلب احلصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت 

 .املتنقلة االفرتاضية؛ يراها حسب تقديره املطلق، ضرورية أو مطلوبة

واختاذ مجيع اإلجراءات والتصرفات اليت يراها الوكيل، حسب تقديره املطلق،  -

خدمات مشغلي ضرورية أو مطلوبة؛ لتنفيذ طلب احلصول على ترخيص تقديم 

 .شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية، أو أي أمر يتعلق به

نسخة من االتفاقية املبدئية ملشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية املوقعة بني  .٧

أو أي وثيقة موقعة صادرة من  مقدم الطلب ومقدم اخلدمة ذي البنية التحتية املضيف

يجب أن ف حال توقيع اتفاقية مبدئية املضيف، ويف مقدم اخلدمة ذي البنية التحتية

تكون هذه االتفاقية باللغة العربية وميكن تقديم نسخة منها مرتمجة باللغة اإلجنليزية 
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وفقًا ملا ورد يف وثيقة ضوابط وشروط هذه االتفاقية تكون كما أنه جيب أيضًا أن أيضًا، 

، وأن يتم اإلشارة بها (MVNO)  اضيةتقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت املتنقلة االفرت

إىل أنه سيتم إبرام اتفاقية مشغل شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية النهائية عند الفوز 

  .بالتأهل للحصول على الرتخيص؛ ليكون شرطًا وحيدًا، ودون ذكر أي شروط أخرى

الطلب على خطاب تعريف مالي من أحد البنوك السعودية املعتمدة يوضح قدرة مقدم  .8

احلصول على التمويل والتسهيالت املصرفية الالزمة لتلبية احتياج تقديم اخلدمة بعد 

 .احلصول على الرتخيص

 (5رقم ) للملحققائمة املطابقة طبقًا  .9

صورة هوية املفوض بالتوقيع على الطلب، مع تقديم بيانات التواصل )الربيد االلكرتوني،  .١٠

 وأرقام االتصال(.

مع مشغل شبكات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية  ،اتفاقية اإلدارةن مسودة منسخة  ٢-٢-٤

 .األجنيب

شغلي شبكات االتصاالت املتنقلة مل األجنيب شريكالالتفاصيل املتعلقة خبربات  3-٢-٤

 .االفرتاضية

 : االتي األجنيب شريكالالواجب توفرها يف  وثائقعلى أن تشمل ال

م خدمات االتصاالت املتنقلة عدد سنوات خربة الشريك األجنيب يف جمال تقدي -

 أو خدمات االتصاالت املتنقلة االفرتاضية.

  .حاليًا اليت يعمل بها الدولعدد  -

 .الدول اليت يعمل بها مجيع وحصته السوقية منعدد املشرتكني لديه إمجالي  -

بوصفه  اليت يعمل فيها مجيع الدول منالسنوية ونسب الرحبية  إيراداته إمجالي -

 لشبكات االتصاالت املتنقلة مشغاًلأو  التصاالت املتنقلةلشبكات ا مشغاًل

 آلخر ثالث سنوات. االفرتاضية

 وصف للخدمات اليت يقدمها هذا الشريك يف تلك الدول. -

 تفاصيل مستوى العناية باملشرتكني، وخدمات ما بعد البيع يف تلك الدول. -

 دول.وصف إلجراءاته التشغيلية وأسلوب العمل الذي ينتهجه يف تلك ال -

امللحق              يف املبنياملالي املبدئي  امللخصخطة العمل، باإلضافة إىل تقديم منوذج  ٤-٢-٤

 (. 4قم )ر

 .ةالفنياخلطة  5-٢-٤

 .املقابل املالي لدراسة الطلب 6-٢-٤
 

 

 بالتوقيع(أو املفوضني )توقيع املفوض 

 بالتوقيع(أو املفوضني )اسم املفوض 
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جد الخاصة بعمليات البيع مواقع التوا(: 6)الملحق 

 والتسويق وخدمات المشتركين المخطط لها
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 (6امللحق رقم )

 مواقع التواجد اخلاصة بعمليات البيع والتسويق وخدمات املشرتكني املخطط هلا

 

 اخلامسةالسنة  الرابعةالسنة  السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل املنطقة

اسم احملافظة 

 أواملدينة

عدد 

 املواقع

اسم 

احملافظة 

 أواملدينة

عدد 

 املواقع

اسم 

احملافظة 

 أواملدينة

عدد 

 املواقع

اسم 

احملافظة 

 أواملدينة

عدد 

 املواقع

اسم 

احملافظة 

 أواملدينة

عدد 

 املواقع

منطقة -1
 الرياض

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ل
ـثا

ـــ
م

  
  
  

  
  

  

          مدينة الرياض

          مدينة الخرج

          مدينة الدلم

- 
- 
 

         

المنطقة -2
 الشرقية

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ل
ـثا

ـــ
م

  
  

  
  

  
 

          الدمام

          الخبر

          الظهران

          الجبيل

- 
- 
 

         

مكة  -3
 المكرمة

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
ل 

ـثا
مـ

  
  
  

  
  

  
  

 

مدينة مكة 
 المكرمة

         

          جدة

          الطائف

- 
-- 
 

         

منطقة القصيم -4            

منطقة المدينة  -5
 المنورة

          

منطقة الحدود  -6
 الشمالية

          

منطقة حائل -7            

منطقة تبوك -8            

فمنطقة الجو -9            

منطقة  -10
 جازان

          

منطقة  -11
 عسير 

          

منطقة  -12
 نجران

          

منطقة  -13
 الباحة

          

 دمونهاوتقدميه مع طلبات الرتاخيص اليت سيق أعاله،( 6لجدول رقم )ل ةكاملالتفاصيل الملحوظة: يتعني على مجيع مقدمي الطلبات تعبئة 

 



 

38 
 

 

 

 

 


