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 عامة لمحة

تقنية المعلومات في دولة الكويت، ويوفر قانون االتصاالت و تنظيم قطاع  ولىتالتي تت هي امالعامة لالتصاالت وتقنية المعلو  الهيئة
األساس التشريعي لتطوير  2015لسنة  98 رقم قانون الوالمعدل ب 2014 سنةل 37رقم  الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

لالتصاالت وتقنية  ةمعاالة لخاصة بالهيئوالسياسات ا وائحللتوفر اكما  ؛وتنظيم القطاع حيث يحدد وظائفه وحوكمته وتمويله
 .دولة الكويتالمعلومات واالتصاالت في قنية وت السلكية والالسلكية التدابير التنظيمية لقطاع االتصاالتالمعلومات 

وشركة ( قلة )زيننتة االتصاالت المشركلة في دولة الكويت من قبل المتنقفي الوقت الحالي، يتم تقديم خدمات االتصاالت 
 فيفا( والشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة )أوريدو(.)ية الت الكويتاالتصا

خدمات مشغلي لحصول على ترخيص االراغبين في تقديم طلبات  العروضتقديم التعليمات إلى مقدمي  هو الوثيقة هذهالغرض من 
 .دولة الكويتفي العامة فتراضية اال تصاالت المتنقلةشبكات اال

 التعريفات .1

الهيئة العامة في قانون إنشاء  نى المخصص لهانفس المع هذه الوثيقة في نص المستخدمةتعبيرات لواات الكلمتحمل  يجب أن
 الكلمات والتعبيرات التالية يجب بيد أن ؛2015لسنة  98انون رقم دل بالقوالمع 2014لسنة  37رقم  لالتصاالت وتقنية المعلومات

 خالف ذلك: ضعرو وثيقة تقديم الق ايما لم يتطلب س ه،خصص لكل منها أدناأن تحمل المعنى الم

 .امة لالتصاالت وتقنية المعلوماتيقصد بها الهيئة العهيئة: لا

االفتراضية  لمتنقلةاالتصاالت اخدمات مشغلي شبكات تراخيص عروض  بها وثيقة تقديمصد ُيق (:RFA)العروض وثيقة تقديم 
(MVNOفي دولة الكويت )  لحقاتهامو. 

االفتراضية  تصاالت المتنقلةمشغلي شبكات االالمؤسسات وشركاء /األعضاء، بما في ذلك الشركات من مجموعةُيقصد به : االتحاد
التأهيل للحصول على رخصة  ركة كويتية مسجلة بغرضيس شبتأس واالتزمتعهدوا و مقدم طلب والذين ك اي  الذين اتفقوا على العمل سو 

في حال وقع عليهم االختيار للقيام بذلك وفق القوانين واألنظمة واللوائح السارية ذات راضية فتاال الت المتنقلةصاتمشغلي شبكات اال
 .الصلة في دولة الكويت

 االتحاد الذي يقدم طلب الترخيص. ُيقصد به: مقدم الطلب

في دولة  راضيةفتاال ت المتنقلةصاالاالتمشغلي شبكات مات خد ديمطلب الحصول على الترخيص الالزم لتقُيقصد به : بطلال
 هذه. العروضالكويت والذي يتم تقديمه استجابة إلى دعوة تقديم 

لصالحيات في االتحاد بموجب نص تفويض اعضو  لكمن قبل خص مفوض حسب األصول شأي ُيقصد به : المفوض بالتوقيع
عن كل عضو في االتحاد، ومصدق  اقانون   ضمثل المفو ن قبل المذ ممنفو صادر المفعول المحدد في توكيل رسمي ساري والسلطات 

المطلوب  كان التوكيل الرسميفي حال . (4رقم )الملحق المحدد في  النموذجوفق  اوأن يكون محرر  قبل كاتب العدل  عليه من
بعثة من قبل الية مرعحسب األصول ال ب التصديق عليهى خالف دولة الكويت، عندئذ يجخر أ جهة اختصاصفي أي  صادر ا

 معنية في بلد عضو االتحاد.ويتية الصلية الكالقن

 مقدم الطلب المعني.ب الخاصةخطط األعمال والخطط التجارية والخطط التشغيلية ُيقصد به : عرض األعمال

 (.9)رقم  الملحقئمة المستندات المدرجة في اقُيقصد بها : الثالمتالمرجعية لة مئالقا
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 لكترونية.ة إعة من الطلب إضافة إلى نسخبو مطسخ ن (5ية وخمس )وي على نسخة أصلحتي المظروف الذيُيقصد به : غلفالم

 (.3)رقم  الملحقالموضح في  بغالف الطلنموذج  وفقكجزء من الطلب  الواجب تقديمه الغالفُيقصد به : غالف الطلب

 .ذهه العروضوثيقة تقديم  من 4.1.3 البندالتاريخ المحدد في ُيقصد به : الموعد النهائي

 . يصرختدد في الهو محكما  تاريخ إصدار الترخيص هبقصد يُ : تاريخ السريان

ترخيص وفق اإلجراءات ال هلالختيار لمنح مؤهال   باعتبارهمقدم الطلب الذي يتم تحديده من قبل الهيئة ُيقصد به : مقدم الطلب المؤهل
 .هذه روضوثيقة تقديم الع من 1.2.3 دبنالالمنصوص عليها في 

 ( والتي سيتم تقييم طلبات المتقدمين المؤهلين على أساسها.2)رقم  الملحقفي  الواردةالمعايير ها بُيقصد قييم: ر التمعايي

 ويت.بناء وتملك وتشغيل شبكة اتصاالت عامة في دولة الكالذي يقوم ب مرافقمن الالخدمة  مزودُيقصد به  :مزود المرافق

 .وثيقةال ههذ في( 5رقم ) الملحقالوارد في نموذج ال وفقالواجب تقديمه  اليالم قرارإلابه  ُيقصد :المالي اإلقرار

تصاالت االبكات إلى مشغلي ش الت متنقلةصااتشبكة سعة توفير الذي يقوم ب مزود المرافقُيقصد به  :مزود االستضافة من المرافق
 النهائيين. إعادة البيع إلى المستخدمين بغرض ةالجملساس على أاالفتراضية  تنقلةالم

 .االفتراضية قلةالتصاالت المتنامشغلي شبكات ترخيص خدمات  الصادر له الفائزمقدم الطلب ُيقصد به : هالمرخص ل

ة اتصاالت عامبناء وتملك وتشغيل شبكة الذي يقوم بدمة المرخص لخا مزودُيقصد به : قالمراف نم تنقلالمالهاتف خدمات  ودز م
 يت.في دولة الكو  متنقلةلات الهواتف الخلوية توفر خدما

ات شبكات إعادة بيع خدمالذي يقوم بمرخص مة الالخد مزودُيقصد به : (MVNOاالفتراضية ) تصاالت المتنقلةاال مشغل شبكات 
دى ى المشتركين لات التجزئة إلتوفير خدم بغرض مزود االستضافة من المرافقمن  بالجملة شراؤهاتي يتم تأجيرها/لا تنقلمالتف الها

 ي.الالسلكالنفاذ  دون تعيين الطيف الترددي أو شبكة االفتراضية متنقلةلتصاالت اشبكات االلي مشغ

ة ومؤرخة وموقعة خطياتفاقية مبدئية ُيقصد بها  :(اقية المبدئيةتفاال )المبدئية  يةتراضاالف تصاالت المتنقلةاال ات مشغل شبك اتفاقية
 .مرافقاالستضافة من ال ومزودمن مقدم الطلب  بين كال  

يتم الدخول ت البيع بالجملة التي خدما فاقيةاتُيقصد بها  :(ة النهائيةفاقياالت) اضيةاالفتر  تصاالت المتنقلةاال شبكات  مشغلاتفاقية 
وفق ا لالتفاقية المبدئية بخصوص تقديم وإعادة بيع  الفائزالطلب  قدموم مرافقالستضافة من المزود امن  كال  فيها وإبرامها بين 

لى شروط متسقة مع ين النهائيين وتشغيل أعماله بناء  علمستخدمالخدمات إلى ا للسماح له بإعادة بيعات الضرورية الالزمة الخدم
 .االفتراضية ت المتنقلةاالتصاالمشغل شبكات  عام التفاقيةاإلطار ال

ي عضو فالجنبي ألا االفتراضية لمتنقلةصاالت اتاالمشغل شبكات ُيقصد به : الشريك االفتراضيةالمتنقلة تصاالت ات اال مشغل شبك
 .الهيئةلمتطلبات  إلى االتحاد وفق اتشغيل التقديم خبرات ب الذي يقومتحاد و اال

تقديم  بالتحقق من الهيئةوم والتي خاللها ستق الوثيقةه هذمن  1.2.3 البند: يقصد بها اإلجراءات الموضحة في مرحلة التأهيل
 .المطلوبةالمستندات  لكافةمي الطلبات مقد

مؤهلين لطلبات الطلبات مقدمي ا ييمبتقالهيئة تقوم سلها والتي خال 2.2.3 البند: ُيقصد بها اإلجراءات الموضحة في تيارمرحلة االخ
 ين لمنح التراخيص.الفائز قييم المحددة الختيار مقدمي الطلبات يير التجوع إلى معابالر 
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 قبل الهيئة لمنحه الترخيص في مرحلة االختيار. : ُيقصد به مقدم الطلب المؤهل الذي تم اختياره منالفائزمقدم الطلب 

 .6.2.4 بندلاح في و موضكما هطلب صة بمقدم الة الخاالفني خططال ُيقصد به: الفني ضعر ال

 التشريعات الحكومية .2

ا موجز ا عن التدابير التنظيمية التي وضعتها يعرض   ويت.وتنظيم قطاع االتصاالت في دولة الكرقابة لالهيئة هذا القسم ملخص 

 اإلطار التنظيمي 1.2

  جاالت،العديد من المف الهيئة في تي تفّصل موقاإلطار التنظيمي ال ائقإصدار وثوستواصل  يئةالهأصدرت  1.1.2

 اإللكتروني، وسوف تشتمل على ما يلي: الهيئةمتاحة على موقع  هذه المستنداتوستكون 

 .والثابتة تنقلةمترخيص خدمات االتصاالت ال (أ
 .والثابتة ةمتنقلال ص ونطاق خدمات االتصاالترخيالت تصنيفات (ب
 .دماتجودة الخ (ج
 .ربط البينيات الإرشاد (د

 .الوطنية خطة الترقيم (ه
 .تنقلةالهواتف الم مات نقل أرقامخد (و
 .أخرى واجبة التطبيقأي لوائح وإرشادات وقرارات  (ز

 ل به.مي المعمو لتنظيطار ااإلعرف على طلبات اإللمام والتيتعين على مقدمي ال

 نبيةة األجكيالمل 2.2

 ها في دولة الكويت.واللوائح ذات الصلة المعمول به للقوانين تخضع الملكية األجنبية في كيان المرخص ل

 صالترخي 3.2

 2014 لسنة 37ون رقم القان بموجب ين وفق ا لقواعدها ولوائحهائز الفاالطلبات  مقدميالتراخيص إلى سوف تصدر الهيئة 
 .2015ة نلس 98قانون رقم المعدل بوال

 تخصيص الرقم 4.2

له  مرخصالوطنية، ويجب على ال لمنصوص عليها في خطة الترقيما لألحكام اسيتم تخصيص األرقام إلى المرخص له وفق  
 تنظيم الترقيم.لية قرارات تصدرها الهيئة ي ذلك خطة الترقيم الوطنية وأبما ف الهيئةألنظمة ولوائح  ااستخدام هذه األرقام وفق  

 تنقلةالم نقل أرقام الهواتف 5.2

رارات قلاو لقانون الهيئة ن وفق ا إلى المستخدمين النهائيي ةقلتنالمهواتف يجب على المرخص له تقديم خدمات نقل أرقام ال
 ها. ئح الصادرة عنواللوا

 

 االفتراضية تصاالت المتنقلةاال مشغل شبكات  استضافة 6.2

 .لمرافقمن اواحد خدمة مزود قبل مستضاف من  فتراضيةا متنقلةاتصاالت مشغل شبكات كون كل يجب أن ي 1.6.2
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 واحد. ةفتراضيا متنقلةاتصاالت ات مشغل شبكمن استضافة أكثر  مزود االستضافة من المرافقليجوز ال  2.6.2

 النظر فيما يلي: يم السوق،الحق ا بعد إجراء تقيا حسب تقديره يجوز للهيئة  3.6.2

 .آخر استضافة من المرافقمزود ال إلى قتالنبا االفتراضية متنقلةتصاالت الاالمشغلي شبكات السماح ل (أ

 .واحد استضافة من المرافق دمزو ثر من من قبل أك االفتراضية تصاالت المتنقلةاالبكات مشغل شاستضافة  (ب

 .استضافة من المرافقد مزو من قبل  االفتراضيةتصاالت المتنقلة االمشغل شبكات استضافة أكثر من  (ج

 .االفتراضيةالمتنقلة تصاالت مشغلي شبكات اال نميكون من المناسب إضافة المزيد ندما ع (د

 الجدول الزمني وعملية الترخيص .3

 الجدول الزمني للترخيص 1.3

 :ترخيص كما يليلل الزمني لو يكون الجد

ئة ي للهيلكترونمن خالل الموقع اإل 14/07/2019من  ااعتبار   هذه الوثيقةيمكن لألطراف المعنية الحصول على  1.1.3
 دون أي تكلفة. امجان  

من تاريخ  22/08/2019 أقصاهفي موعد  هذه الوثيقةلديهم بشأن  أو استفسارات تقديم أي أسئلة لمتقدمينن ليمك 2.1.3
 .وثيقةال هذه من 7.6 دالبنفي  عليهال المنصوص تصتوكول االبرو  باستخداموذلك  ،قةعن الوثياإلعالن 

 .03/10/2019 حتى تاريخ االستفسارات المطروحةعلى  بالردالهيئة  ومتقف سو  3.1.3

حتى  06/10/2019من تاريخ يقة الوثهذه من  5 البنديمكن تقديم الطلبات بموجب اإلجراء المنصوص عليه في  4.1.3
 .الكويتبتوقيت  مساء   02:00اعة السقبل  قتفي أي و  14/11/2019تاريخ 

 2.3 البندوفق الطريقة المنصوص عليها في  واإلعالن عن الطلب الفائز المقدم بتقييم الطلب الهيئةستقوم  5.1.3
 .06/02/2020ى تاريخ حت 17/11/2019خالل الفترة من تاريخ  هذه الوثيقةمن  2رقم  الملحقو 

 الترخيص. إجراءاتيلخص جدول  ح الترخيص والذيملية منلع ول الزمنيجدعلى ال هذه الوثيقةمن ( 1)رقم الملحق يحتوي 

 عملية الترخيص 2.3

 :مرحلة التأهيل 1.2.3

المستندات المطلوب تسليمها مع الطلب كما هو  كافة ءالطلب مل لى مقدم، يجب علكي يكون مقدم الطلب مؤهال  
كاملة ودقيقة وفي ات هذه المستند فةكان تكون ، ويجب أ(9رقم حق الملالمتثال )ل مرجعيةقائمة الالفي  موضح

 م الطلب.من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن مقدموقعة يجب أن تكون و ، هذه الوثيقةوفق ا لشروط  بالشكل الواج

قلون ينت بذلككمتقدمين مؤهلين و  البند اذالمتطلبات الواردة في ه فةاكمقدمي الطلبات الذين يستوفون قبول سيتم 
النظر إعادة المتطلبات ولن يتم  ا جميعوفو يستلذين لم سيتم رفض مقدمي الطلبات ا في حين ؛رإلى مرحلة االختيا

   .في طلباتهم
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 :الختيارمرحلة ا 2.2.3

 .2رقم  الملحقفي  الواردةمعايير التقييم ل اوفق  لهيئة من قبل المتقدمين المؤهلين طلبات ا سيتم تقييم 1.2.2.3

دمات خ مزودوعات بالرجوع إلى اسم ثالث مجملين إلى قدمي الطلبات المؤهسيتم تقسيم طلبات م 2.2.2.3
مشغلي شبكات ي اتفاقية ه، كما هو مبين فمع التعاملمقدم طلب  الذي يعتزم كل ضافةاالست

الذي طلب سيتم اختيار الب، و دم طلكل مققبل المقدمة من  دئيةالمب االفتراضية الت المتنقلةصاتاال
 ي:لتالعلى ا دئيةالمب اقيةوتحتوي االتف .فائزطلب  من كل مجموعة كمقدمالتقييم يحقق أعلى درجة في 

 .تضافة من المرافقد االساسم مزو  (أ

 .اسم مقدم الطلب (ب

وف يقدمها مزود االستضافة من المرافق إلى مقدم التي سلة مات البيع بالجمنطاق وتوقيت خد (ج
 .الطلب

ة التجاريقابلية تطبيق دراسة الجدوى كافية تسمح لمقدم الطلب تأطيد سالمة و معلومات  (د
  .التفصيلية

درجة قل من أقصى % على األ80في تحقيق درجة  مؤهل يخفق قدم طلبأي مرفض للهيئة  وزيج 3.2.2.3
 ممكنة في التقييم.

 :تراخيصلاار إصد 3.2.3

 .االختيار اإلنتهاء من مرحلة دبع ينالفائز عن أسماء مقدمي الطلبات الهيئة سوف تعلن  1.3.2.3

 :صترخيشروط إصدار ال 2.3.2.3

 يحق للشركة لصلة، واللوائح ذات اللقوانين وال وفق الدى وزارة التجارة  إنشاء شركة كويتية مسجلة (أ
 ديم مبررات معقولةة التجارة دون تقتمدة من قبل وزار األساسي وأهداف الشركة المعتغيير نظامها 

 .كتابيةوالحصول على موافقتها الإلى الهيئة 
 .رة العدلوزا الموقعة، مصدق عليها من قبلتقديم نسخة من اتفاقية اإلدارة  (ب
 النهائية الموقعة. االفتراضيةتصاالت المتنقلة االت غلي شبكاشمنسخة من اتفاقية تقديم  (ج
يوم ا من تاريخ  120خالل وذلك في  ةد السابقو بنبال لتزاماال فائزطلب  يجب على كل مقدم (د

  .الهيئةالن إع

اتخاذ أي إجراء ضروري  للهيئة ند السابقفي الب ة المذكورةفائز بالمدفي حال عدم التزام مقدم طلب  3.3.2.3
قق المؤهل الذي حه مقدم الطلب أن تختار مكانيجوز للهيئة الحق ا لمثال بيل اعلى س، فرهاتقدي حسب

الذي أخفق في تلبية ما  الفائزلب التي يتبعها مقدم الط تقييم في نفس المجموعةفي ال أعلى درجه يثان
 .السابقة فس اإلجراءاتنليخضع بحيث  ،ذكر
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 الحاليين ص لهمالمرخ يةحقأ 3.3

 ترخيصحصول على البطلب  التقدمالكويت في دولة  قل المرخص لهممتنالف الهاتخدمات  لمزودي ال يحق 1.3.3
 .هذه الوثيقةبموجب صاالت متنقلة افتراضية ت اتشبكامشغل 

غير أو اشر بشكل مبدارة اإلأو  لكمتال الكويت زودي خدمات الهاتف المتنقل المرخص لهم في دولةاليحق لم 2.3.3
  .دم طلبكيان أي مق أسهم% من 10 نسبة من ألكثر مباشر

% أو 52نسبة  ذين يمتلكون حالي الا ،أي بلد آخرلة الكويت أو في و دفي  ي خدمات االتصاالتمزودل ال يحق 3.3.3
ى ترخيص عل الحصول بطلب التقدم في دولة الكويت تنقلالماتف خدمات اله مزودأكثر من األسهم في كيان 

 . يان أي مقدم طلبكال يسمح لهم بالتملك أو التحكم في هذا  كما افتراضيتصاالت متنقلة ت ابكاشمشغل 

 طلبيات الت ومحتو الطلبا دميقمتعليمات إلى  .4

 الف الطلبغ 1.4

، مؤرخ وثيقةهذه ال( من 3رقم ) الملحقعية، كما هو وارد في حسب األصول المر  المعبأ والمستوفى غالف الطلبنموذج 
 .المفوض بالتوقيعقبل وموقع عليه من 

 .بغالف الطلب وثيقةه الذهمن  (4) البند لهذاا فق  و ة ت المطلوبالمعلوما كافةت إرفاق دمي الطلبايجب على مق

 يالعرض الرئيس 2.4

 يجب أن يتضمن العرض الرئيسي للطلب المعلومات التالية:

 :مقدم الطلب بيانات 1.2.4

 .مرخص لهوني المقترح لكيان الالقان االسم القانوني أو االسم (أ
 .له رخصالم الملكية المقترح لكيان تفاصيل هيكل الملكية أو هيكل (ب
االسم والوضع القانوني  البياناته ، ويجب أن تتضمن هذكل عضو في االتحادت مفصلة عن ومامعل (ج

ا لنشاط كل  مالالرأس  أسهمعضو من أعضاء االتحاد ونسبة الملكية في  وعنوان المكتب المسجل ووصف 
 .في االتحادحتفظ به الم

ن أسهم مقدم أكثر م٪ أو  25يمتلك ترح سوف مق اهمسيمتلك أو أي م هيمنساهم مالبيانات المالية ألي م (د
تتضمن بيان الدخل أو لى أن عالسنتين الماليتين السابقتين،  المالية عن هذه البيانات. يجب تقديم الطلب

 .تمدينأو المعالميزانية العمومية المدققين 
موثق  خطاب تفويض المرخص له أوكيان رحين في دارة لجميع المساهمين المقتاإلن مجالس قرار معتمد م (ه

 .مقدم الطلب لتقديم الطلببموجبه خول ي يله والذالمرخص كيان المساهمين المقترحين في  كافةمن 
 .3.2.4 البند وارد فييبات الملكية كما هو رتت خطاب (و
دم الطلب ية المبرمة بين مقالمبدئ يةضرااالفت المتنقلةاالت االتصي شبكات اتفاقية مشغل نسخة موقعة من (ز

  ة فقط.حدواقية مبدئية اتفا تقديمالحق ب طلب مقدملكل ون بحيث يك ،رحالمقت ت االستضافةخدما ومزود
 .المالي اإلقرار (ح
 .القائمة المرجعية لالمتثال (ط
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 :اتفاقية اإلدارة 2.2.4

 بغرض لكوذ ،الترخيص رامها عند منحالتي سيتم إب اإلدارة اتفاقية دةقديم نسخة من مسو يجب على مقدم الطلب ت
لتشغيل  مةيلية واإلدارية الالز ة التشغوالخبر  ول إلى التقنية والمعرفة المهنيةبإمكانية الوصدم الطلب تزويد مق
 .االفتراضية تصاالت المتنقلةاالمشغل شبكات خدمات 

ت الحقة تعديال تخضع أيو من تاريخ إصدار الترخيص،  ابار  ذه سارية ونافذة اعتدارة هيجب أن تكون اتفاقية اإل 
 .للموافقة المسبقة من قبل الهيئةدارة مسودة اتفاقية اإلعلى شروط 

 :ت الملكيةبايرتت كتاب 3.2.4

 قائم ا والذي سيكون  ،8رقم الملحق ضح في الملكية في النموذج المو  قديم خطاب ترتيباتت على مقدم الطلب يجب
 لطلب.يشكلون اتحاد مقدم ابين األعضاء الذين 

 كية ألعضاء االتحاد المقدمة من قبل مقدملى القائمة أو نسب الملال يسمح بإجراء أي تعديالت أو إضافات إ
الترخيص بعد إصدار راء تعديل ترخيص، وسيتم البت في أي طلب إلجالب بعد تقديم الطلب وقبل إصدار طلال

 .هيئةوأنظمة الا للوائح وفق  

 الشريك: االفتراضية تصاالت المتنقلةاالات بكش خبرة مشغل 4.2.4

%( 40مائة )في البعين أر و التحكم في ك أتملاالفتراضية  ةتصاالت المتنقلاالبكات مشغل ش يجب على شريك
 في كيان االتحاد. أسهم رأس المالمن ألقل على ا

 ةتصاالت المتنقلاالت مشغل شبكا ريكرة العملية لشتبع أداء الخبب تفاصيل عن سجل تيجب أن يتضمن الطل
على في األسواق الخارجية، ويشمل  ضيةاالفترا متنقلةالت الصاتاالكمشغل شبكات في نشاط العمل  االفتراضية

 الي:الت

  .الخبرةعدد سنوات  (أ

 .ى األقلدولتين علعامال في ون ، بحيث يكحالي االتي يشارك فيها  مشروعاتالعدد  (ب

 .كل دولة سوق  في نركيمشتلاعدد  (ج

خالل  افتراضية متنقلةاتصاالت مشغل شبكات  كلالتي يحققها  رادات اإلجمالياإلي مجموع (د
 في كل دولة. الماضيةخمس ال السنوات

 .في كل دولة ا في تلك الشركاتي  ة حالمقدملا خدماتالصف و  (ه

 .كل دولةق سو في  اومنهجيته التشغيلية عملياتلف لتقديم وص (و

 :عرض األعمال 5.2.4

 اكافي   تمويال  ولة الشاملة قابلة للتطبيق وواقعية ومم معلومات توضح أن خطة العمليجب على مقدم الطلب تقديم 
 6رقم الملحق في فق األعمال المر  عرض نموذج استخدام ويجب فني،ة مع التفاصيل الواردة في العرض الفقواومت
 األعمال. عرض تقديمهذه الوثيقة عند في 
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 :األعمال ما يلي يجب أن يشمل عرض

دولة  في سوق االتصاالت فيا نطاق مشاركتهم تشمل تحديد كيفية وحجو مستوى، ال عالية ة الشركةاستراتيجي (أ
 .الكويت

والخدمات المقترحة واألسعار  ،العمالء والنفاذ إلى واالستيعابة، جزئالتسوق تنبؤات السوق و و سة درا (ب
 .سنوات من التشغيل المرتبطة بها؛ بحيث تغطي هذه الدراسة أول خمس

 وخطة تحسين جودة مقترحةصلة البعد البيع ومستويات الخدمات ذات ال امالعمالء وخدمات  ةخدمخطة  (ج
 .ةمة المستمر الخد

 .العمالء والعمليات والصيانة خدمةو مبيعات ات اإلدارة والتسويق والالتنظيم، بحيث يشمل عملي (د
انين واألنظمة قو ا للفق  و  لة الوطنيةة العمايها نسبوموضح ف بحيث تكون مفصلةخطة الموارد البشرية،  (ه

 .ة الكويتلمعمول بها في دولواللوائح ا والقواعد
 فتراضية في دولة الكويت وفقا لألصولمشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة االلتقرير مالي تفصيلي  (و

 من هذه 7ق رقم بناء على الملح األولىالمحاسبية المتعارف عليها عن كل سنة من السنوات الخمس 
 ذا التقرير على التالي:لى أن يشمل هالوثيقة، وع

 التمويل.خطة   •
 والخسائر. األرباحان بي  •
 بيان الميزانية العمومية.  •
 .اإليراداترئيسية المحركة لنموذج واالفتراضات الدفقات النقدية بيان الت  •
ة متنقلات االتصاالت المف التشغيلية لمشغلي خدتحليل تصاعدي لتكاليف رأس المال والتكالي  •

 ية.فتراضاال

 :العرض الفني 6.2.4

 ما يلي: الفني العرض يتضمن ويجب أن

في دولة  فتراضيةاالنقلة متالتصاالت االمشغلي شبكات خدمات  نهج المقترح لبدء تطبيق وتقديمالوصف  (أ
 الكويت.

 :خطط لها، وتشمل التاليمليات النظم العمم مخططات البنية التحتية و تقدي (ب
 .ةالشبك عمليات •
 .البيع ومستويات الخدمة المقترحة ما بعدات عمالء وخدملا دمةخ •
 .أداء الخدمة والتحسين المستمر لجودة الخدمات •
 فواتير العمالء. •

 :لطلبا تقديمرسوم  7.2.4

قابلة  ر( غيالغيرقط فخمسة عشر ألف دينار كويتي ).ك د 15,000قدرها  رسومعلى مقدم الطلب سداد ب يج
 لالسترداد. 
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 تقديم الطلبءات إجرا .5

 .عبالتوقيالمفوض من قبل أو مختومة صلي موقعة األ صفحات الطلب منصفحة  كل ن يجب أن تكو  1.5

في حالة عدم و  فتحه؛ومغلق بحيث ال يمكن  توممخي مغلف وتوضع ف( نسخ من الطلب 5يجب تعبئة نسخة أصلية وخمس ) 2.5
 هذا الطلب.رفض يئة هليجوز لبشكل صحيح،  غلفالمختم 

جميع  ترقيممع  ،نقطة 12عن وبحيث ال يقل حجم الخط  A4اس يقة صفح 100ر من ثأك الطلبحجم  يتجاوزأال ب يج 3.5
 .للطلبقات الطلبات إرفاق معلومات إضافية كملح يجوز لمقدميكما . الصفحات

ا في الطلب مرفقة م( نسخ من 5صلية والخمس )نسخ األميع الج يجب تقديم 4.5  مةتو مخ فاتمن المغلف أو حزمة مغلقة لمغع 
ويجب وضع  االفتراضية"؛ االتصاالت المتنقلةمشغلي شبكات كما يلي: "طلب ترخيص لتقديم خدمات  بشكل واضحومعنونة 

تناقض  وفي حال وجود أي تعارض أو الخمس.من النسخ سخة كل ن"نسخة" على  كلمةو صلية على النسخة اال"أصل"  كلمة
 .ةالنسخة األصليفسوف يعتد بسخ، والن األصلبين 

 Microsoft® وأ Adobe Acrobat® في صيغة ملفات)في الطلب  البحث إمكانيةتوفر ة إلكتروني ةنسخيجب تقديم  5.5
Word وأ ®Microsoft PowerPoint  أو®Microsoft Excel  أوHTML). 

 التالي:العنوان إلى باليد  المغلفات المغلف أويجب على مقدمي الطلبات تسليم  6.5

 لالتصاالت وتقنية المعلوماتالعامة الهيئة  -المالية اإلدارة 

 (56) الطابق -ء حمرابرج ال

 شرق 
 دولة الكويت 

 .تصحيحأي على التوقيع ب الطلالموقعين على على الشخص أو األشخاص  جبي د أخطاء في الطلبفي حال وجو  7.5

 وب.كل المطلالمطلوبة وبالش ماتعلو حال عدم تقديم جميع الم ئة الحق في رفض الطلب فيللهي 8.5

ادر من بنك له صشيك مصدق  علىالطلب" ويحتوي يلتزم مقدم الطلب بتقديم مغلف مغلق ومنفصل يكتب عليه "رسوم تقديم  9.5
بالمبلغ المطلوب  هيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات"زي لصالح "الويت ومعتمد من قبل البنك المركلكا دولة في مقر
 .7.2.4رقم البند في 

 عامة أحكام .6

 ضاحاإليطلب  1.6

 كافة تتضمنأن  وعلىباللغة اإلنجليزية  أو باللغة العربيةإلى الهيئة  الوثيقة هبهذقة قديم األسئلة المتعلت يمكن 1.1.6
لى األسئلة إع مييجب أن تشير جو ، بمقدم الطلبالخاص  يونيد اإللكتر وعنوان البر األسئلة على االسم والعنوان 

 .اومالحقه قةالوثيهذه  صلة فيذات الالفقرات 

 سرية الطلبات 2.6

 د إلى المتقدمين.عات نلمقدمة الطلبات الأن ب علما، بل منح التراخيصق سرية خالل فترة ماجميع الطلبات الواردة  1.2.6
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ممثليه عن  طلب أو أي من أعضائه أو دمي مقمن األشكال تجاه أ كلأي مسئولية بأي شالهيئة ال تتحمل  2.2.6
 سرية.فاظ على هذه الحاللتزام بن عدم االناجم عالر ئر أو الضر الخسا

 الهيئة استخدام الطلبات من قبل  3.6

عار أو تعويض شإالحاجة إلى تقديم علومات الواردة في الطلب دون الحق في استخدام أو إعادة إنتاج األفكار والميكون للهيئة 
 مقدم الطلب.إلى من أي نوع 

 وتقديمهطلب تكاليف ال 4.6

عن هذه بأي حال من األحوال مسؤولة م الطلب، وال تكون الهيئة ديداد وتقعلمرتبطة بإالتكاليف ا كافة يتحمل مقدم الطلب
 الطلب. دراسةأو نتيجة  إجراءعن  التكاليف، بغض النظر

 حفظ الحقوق  5.6

 إصدار هذه الوثائق ألغراضفي حال و والوثائق ذات الصلة.  لهذه الوثيقةخ المصاحبة بحقوق النس يئةالهتحتفظ  1.5.6
لقواعد وأنظمة حقوق النشر المعمول مقدم الطلب  ضعيخ الهيئةإذن كتابي من  أخرى غير عملية الترخيص دون 

قبل  من بها طلباتي المقدم تزويد يتمسالتي  أو هذه الوثيقةلومات الواردة في عمالكما أن بها في دولة الكويت. 
 ة.يقهذه الوثأحكام شروط و ل تخضع الهيئة

 . إلى أي طرف آخرمن قبل الهيئة  اوال تشكل عرض   ااتفاق   قةهذه الوثيال تعتبر  2.5.6

 .النظر في األهداف االستثمارية والوضع المالي واحتياجات كل مقدم طلبأو ر ديقتالات الهيئة ال تتضمن مسئولي 3.5.6

د أو مالك أو مساهمين في اتحا أي من أعضاء تجاه أي من مقدمي الطلبات أوتجاه ية ؤوللمسالهيئة ال تتحمل ا 4.5.6
 . في هذا الصددمقدمة من المعلومات ال أياعتماد ستخدام أو ال كنتيجةر أو أي شخص آخمقدمي الطلب 

واكتمال يجب عليه التحقق من دقة وموثوقية كما دم طلب إجراء تحقيقاته وتحليله الخاص، قملى كل يجب ع 5.5.6
ومات ذه المعلاسبة قبل استخدام هوالحصول على مشورة مستقلة من مصادر منقة الوثيهذه الواردة في المعلومات 

 .اعتمادهاأو 

، وألي سبب من األسباب ودون تكبد أي تكاليف أو التزامات هذه الوثيقةأي أحكام أخرى في  نبصرف النظر ع 6.5.6
 لمقيد وفق ا لتقديرهابالحق المطلق وغير ا، تحتفظ الهيئة ب تصرفاتهالبات بأسباأو أي التزام بإبالغ مقدمي الط

 يما يلي:ف اصلخا

 وفق ابالهيئة أخرى خاصة  مستنداتوأي  وثيقةه الهذواستكمال وتحديث  تعديل ، بما في ذلكراءي إجاتخاذ أ (أ
 .الهيئة وقوانين ولوائحكويت الدولة المرعية في لقوانين ل

 .بالهيئةأخرى خاصة  مستنداتوأي  هذه الوثيقةمن صوص عليها الترخيص المن آلية تعديل (ب
التنازل عن أي مخالفات أو  وأ دموا بطلباتهمالطلبات الذين تق أو أكثر من مقدمي أي واحد ضرفقبول أو  (ج

ا على األمن بشكل معقول أنه قد يشكل خطر  الهيئة  ب تعتقدأو أي طل لمةستعيوب بسيطة في الطلبات الم
االت االتصسوق خدمات  مانعة للمنافسة في بيئة وارد النادرة أو الذي يترتب عليهسالمة أو المالقومي أو ال

 .الكويتدولة ة في العام

 .الهيئةدون أي مسؤولية على الترخيص أو إنهاء عملية إلغاء أو تأجيل  (د
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 ى أي مقدم طلب.أو إصدار ترخيص إل فائزلب كمقدم طلب ي مقدم طأ تيارباخملزمة قانون ا ن الهيئة تكو ال  7.5.6

الستشاريين، ئها اخبرا ثليها أو مستشاريها أوتها أو موظفيها أو ممأي من وكاالالكويت و دولة ال تتحمل حكومة  8.5.6
 مساهميهاأو مالكها أي من تجاه أو ي مقدم طلب ت تجاه أما كانمه سؤولية من أي نوع، أي مبما في ذلك الهيئة

مقدم الطلب أو تنفيذ أو إنهاء  واختيارتقييم بشأن الهيئة اتخذته إجراء  ي قرار أوكنتيجة ألأو أي شخص آخر 
 .قةيالوث هذه دراسة

 خرى أحكام أ 6.6

م مقدمي الطلبات وإزالتهم من الدراسة اإلضافية ألي أن ترفض تقييترخيص: يجوز للهيئة بل إصدار الاالستبعاد ق 1.6.6
 من األسباب المبينة أدناه:

 هذه الوثيقة.واردة في التطلبات األخرى االمتثال ألي من اإلجراءات أو الم عدم (أ
 .ى تقييم الطلباتأي محاوالت من قبل مقدم الطلب للتأثير عل (ب
 الوثيقة. هذهالمحددة بموجب فيما يتعلق بعملية الترخيص  عامل موظف لى عمثير عالتأ (ج
مارسات والمحتيال من قبل مقدم الطلب، بحيث يشمل ذلك تحريف وتشويه الحقيقة أو النوايا لالمارسة أي م (د

 .هذه الوثيقةراءات إجاهة غرض تقويض سالمة ونز بوذلك  التواطئية قبل أو بعد تقديم الطلبات

بأية طريقة ومستشاريا تصال بأي عضو في مجلس اإلدارة أو موظفي الهيئة باالالحق لمقدمي الطلبات  ون يكال  2.6.6
هذه  المحددة فيلوسائل بخالف ا هذه الوثيقةعلومات أخرى بخصوص مكانت للحصول على إيضاحات أو 

 الطلب. لهذا الشرط سيؤدي إلى استبعاد مقدم انتهاك. أي الوثيقة

ة العقوب سوف تتخذ الهيئة ،هذه الوثيقةمن  1.6.6 البندر إليها في ااألنشطة المشمن  أي حدث في حال وقوع 3.6.6
واللوائح والتشريعات  2015لسنة  98القانون رقم والمعدل ب 2014 لسنة 37رقم لقانون حكام اوفق ا أل ةالمناسب
ي ذلك لطة تنظيمية، بما فمن قبل أي جهة حكومية أو س جنائي أو مدنيقانوني أي إجراء خاذ يمكن اتو  ؛األخرى 

 .الهيئة

 .لقوانين ولوائح الهيئةوثيقة هذه التخضع  4.6.6

في و  ؛ة بهاغة اإلنجليزية مرفقالمصاحبة له باللغة العربية ويجوز تقديم ترجمة بالل والمستنداتتقديم الطلب  يجب 5.6.6
 العربية.أو تناقضات، تسود النسخة باللغة  حالة وجود أي اختالفات

 الدينار الكويتي.مذكورة في الطلب بالعملة الب مبالغالجميع تكون  6.6.6

 االتصاالت المتعلقة بعملية الترخيص 7.6

  ىإل –لطلبقديم اعملية ت بخالف– وماتلمعلامة لالتصاالت وتقنية المراسالت مع الهيئة العا كافةيجب تقديم    1.7.6 

 أي من العناوين التالية:

 cod@citra.gov.kw :اإللكترونيعبر البريد  (أ
 
 
 

mailto:cod@citra.gov.kw
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 إلى العنوان التالي:التسليم باليد  (ب
 علوماتالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية الم -ة المالية اإلدار 

 (56) طابقال -ء حمرابرج ال

 شرق 
  دولة الكويت

 البريد اإللكتروني  وعنوانان لمراسالت على االسم والعنو ن تحتوي جميع ا، يجب أخطيد د إرسال أي ر عن  2.7.6

 الخاص بالمرسل.
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 الجدول الزمني لعملية منح الترخيص – 1رقم الملحق 
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 (1رقم )الملحق 

 [ضتقديم العرو  من وثيقة 1.3 البندوع إلى : يرجى الرجي الطلباتملحوظة إلى مقدم]

 عملية منح الترخيصزمني المبدئي لالجدول ال

  ةالمد الحدث /المرحلة

م سارات المتعلقة بوثيقة تقديواالستف األسئلة تقديم فترة
  العروض

14/07/2019 – 22/08/2019 

 ارات المطروحةى األسئلة واالستفستقديم اإلجابات علترة ف
 لعروضديم ابشأن طلب تق

25/08/2019 – 03/10/2019 

 14/11/2019 – 06/10/2019 لطلباتافترة تقديم 

 06/02/2020 – 17/11/2019 الفائزعن الطلب اإلعالن و ت طلبافترة تقييم ال
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 معايير التقييم – 2رقم الملحق 
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 (2رقم )الملحق 

 معايير التقييم

بما يتناسب مع  فيما يتعلق بكل معيارسيتم منحها المئوية  ودرجات النسبةيم الطلبات المقدمة على أساسها تقييتم لمعايير التي ا
  ة.المقرر الحد األدنى من المتطلبات  لطلبمقدم ا تجاوزأو قدمة ومات المالمعل

 مئويةالنسبة ال معايير التقييم 
 %45 عرض األعمال .1 

صاالت في سوق االت ال المتقدم بالطلباهمة أعمومقدار مستشمل تحديد كيفية و  استراتيجية الشركة  1.1
 .الكويتي

 

والخدمات  ،العمالءلى إ اب والنفاذستيعالاو  التجزئة،سوق السوق و تنبؤات  تشملو  السوق دراسة   2.1
؛ بحيث تغطي هذه الدراسة أول خمس م تحديد هذه األسعار، وكيف يتالمقترحة واألسعار المرتبطة بها

 .سنوات من التشغيل

 

ة تحسين المقترحة وخط ومستويات الخدمات ذات الصلة ما بعد البيعالء وخدمات العم خدمةخطة   3.1
 .جودة الخدمة المستمرة

 

له وتوقيت تقديم هذه الخدمات، للمرخص  المحددة الخدمات، بما في ذلك الخدمات كاردمات وابتالخ  4.1
 المقترحة البتكار الخدمة. واألساليب

 

  نة.العمالء والعمليات والصياخدمةو اإلدارة والتسويق والمبيعات  عملياتث يشمل التنظيم، بحي  5.1
والقواعد  للقوانين وفق ا مالة الوطنيةيها نسبة العوموضح ف بحيث تكون مفصلةارد البشرية، خطة المو   6.1

 .اللوائح المعمول بها في دولة الكويتو 
 

المقترحة في دولة  الفتراضيةا االتصاالت المتنقلةشبكات مشغلي مالي حول أعمال خدمات  تحليل  7.1
ى أساس ت الخمس األولى من التشغيل علن السنواالكويت، بحيث يغطي هذا الملخص كل سنة م

هذه. سوف يشمل ذلك  عروضمن وثيقة تقديم ال 7رقم الملحق مرفق في لملخص المالي المبدئي الا
يان التدفقات النقدية وخطة مومية وبنية العلي: بيان األرباح والخسائر وبيان الميزاالملخص ما ي

موذج محركة لناالفتراضات الرئيسية المقدمة مالية الكما يجب أن تتضمن المعلومات ال ؛التمويل
 .ةاليف التشغيليلمال والتكلتكاليف رأس ا تصاعديى تحليل إضافة إلاإليرادات 

 

 %25 العرض الفني .2 
في االفتراضية  االتصاالت المتنقلةكات مشغلي شبخدمات  وتقديمالمقترح لبدء تطبيق  وصف للنهج  1.2

والتحقق  ،المبيعات، و رةالمقر جد التوا نقاطو المقترح، الخدمة  إنطالقموعد  :دولة الكويت، بحيث يشمل
 وف العمالء وتفعيل الخدمات وفق اامخ دراسةو  ،والرد على استفسارات العمالء ،لمشتركمن هوية ا

 ذات الصلة. للوائح

 

 :المخطط لها وتشمل التاليظم العمليات تحتية ونمخططات البنية ال  2.2
 .عمليات الشبكة •
 .المقترحة خدمةت الالبيع ومستويا ما بعدوخدمات  ءالعمال خدمة •
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 .والتحسين المستمر لجودة الخدماتأداء الخدمة  •
 فواتير العمالء. •

 %30 الشريك االفتراضيةالمتنقلة تصاالت ل شبكات اال مشغ خبرة .3 
 ما يلي: ملوتش  1.3

 دد سنوات خبرة ذلك الشريك.ع (أ
 عامال  ن و ، بحيث يكاالفتراضيةمتنقلة تصاالت الاالمشغلي شبكات لالحالية  روعاتمشالعدد  (ب

 على األقل. دولتينفي 
تصاالت مشغل شبكات اال أن يكون لدى شريك ولة )يجبلديه في كل دين كد المشتر عد (ج

 .جميع البلدان العامل بها( في يكإجمالمليون مشترك  1 ما ال يقل عن االفتراضيةالمتنقلة 
 فتراضيةاالتنقلة تصاالت المبكات االمشغلي شل أعما كافةي اإليرادات السنوية الكلية لإجمال (د

مشغل شبكات  شريك على آخر خمس سنوات )يجبالشريك خالل  التي حققها ذلك
دينار كويتي  مليون  10أن يحقق إجمالي إيرادات سنوية بقيمة االفتراضية  االتصاالت المتنقلة

 .سنوات( 3أي سنة من آخر على األقل في 
في هذه  اة حالي  ضالمعرو ة االفتراضي التصاالت المتنقلةامشغلي شبكات وصف خدمات  (ه

 المشروعات.
 .دولةكل  سوق  ونهج العمل فيت التشغيلية ملياوصف الع (و
 .دولةكل  سوق  في اما بعد البيع حالي  العمالء وخدمات  خدمةمستويات  تفاصيل (ز
 .سوق كل دولةأمثلة على ابتكارات الخدمة المقدمة في  (ح
 وق كل دولة.سالت في فيدة المقدمة إلى سوق االتصالمدليل على المساهمات ا (ط
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 لطلباغالف نموذج  – 3م رقالملحق 
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 (3)رقم الملحق 

 العروض[( من وثيقة تقديم 1.4البند ) واردة فياألحكام الملحوظة إلى مقدمي الطلبات: يرجى طباعة هذا النموذج وتعبئته وفق ]

 غالف الطلبوذج نم

 ة المعلوماتت وتقنيالهيئة العامة لالتصاال -اإلدارة المالية 

 (56) الطابق -ء حمرابرج ال

 شرق 
 لة الكويت دو 

 []التاريخ

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

 األفاضل، السادة

 وبعد،بة تحية طي

 .في دولة الكويت( MVNOاالفتراضية ) االتصاالت المتنقلةخدمات مشغلي شبكات اخيص تر عروض  ة تقديموثيقالموضوع: 

شبكات  قديم خدمات مشغليتمنح ترخيص لذلك بطلب  وجب، يسعدنا أن نتقدم إليكم بمقديم العروضوثيقة ت بعد دراسة .1
 ضية.فتراا متنقلةتصاالت ا

 [.االتحادلكل عضو في  جى تقديم وصفإلى مقدم الطلب: ير ملحوظة ]

 :وإرفاق ما يليغالف اللقد قمنا بتعبئة هذا  .2

 .من وثيقة تقديم العروض 2.4 البند يف صيال  سي وفق األحكام الموضحة تفئيلعرض الر ا (أ
أصحاب التوقيع التوقيع الممنوحة إلى صاحب/ صالحياتالشهادات المصدقة التي تثبت بكل وضوح /وكيل الرسميالت (ب

)وذلك باستخدام توقيع عليها ال رى المقدمة مع طلبنا والتي تتطلبوالمستندات األخ الف الطلب هذاغتمدين على المع
 .(ديم العروضتق ثيقةمن و  4 قمفي الملحق ر  المرفق ميكيل الرسالتو موذج ن

 .(من وثيقة تقديم العروض 5م المرفق في الملحق رق المالي اإلقرار)وذلك باستخدام نموذج : المالي اإلقرار (ج
لة غير قاب فقط الغير( كويتي ألف دينارخمسة عشر ) د.ك 15,000قدرها و الطلب"  تقديم"رسوم منفصل بعنوان  غلفم (د

يت ومعتمد من قبل البنك المركزي لصالح الكو  دولة في ادر من بنك له مقرصشيك مصدق  علىويحتوي ، ردادلالست
  ."الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات"

 .(من وثيقة تقديم العروض 8رقم حق في الملترتيبات الملكية المرفق  كتابتخدام نموذج بات الملكية )باسترتي كتاب (ه
 .يةالمبدئ االفتراضية لمتنقلةتصاالت ااالل شبكات مشغ ن اتفاقيةموقعة م نسخة (و
 .دارةنسخة من مسودة اتفاقية اإل (ز
 .(4.2.4 البندفق األحكام الواردة في )و  ريكالش االفتراضيةتصاالت المتنقلة مشغل شبكات االبرة تفاصيل خ (ح
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من وثيقة  9حق رقم في الملالمرفق  رجعية لالمتثالائمة المالقج دام نموذمعبأة وكاملة )باستخ المرجعية لالمتثالالقائمة  (ط
 .(وضتقديم العر 

 .العروض تقديموص عليها في وثيقة ط واألحكام المنصعالوة على ذلك، فإننا نؤكد موافقتنا على البنود والشرو  .3

سود وثيقة تقديم أن ت ،وضالعر  وثيقة تقديمهذا و  غالف الطلب و اختالف بينجود أي تعارض أعلى أنه في حال و  ،فقانو كما  .4
 .العروض

طلب وتنفيذ اللية الكاملة عن ، لذلك فإننا بصفتنا مقدم الطلب نتحمل المسئو لعمل بعنايةى دراسة متطلبات خطة القد عكفنا عل .5
امة ة العهيئال ءإنشا ، قانون ال الحصر في ذلك على سبيل المثالبما كام والشروط المشار إليها في هذه الوثيقة، يع األحجم
 رى ذات الصلة.لتشريعات األخوالالئحة التنفيذية وا صاالت وتقنية المعلوماتلالت

نتقيد  وإنناة ودقيقة في جميع تفاصيلها، املة وصحيحك وثائق المرتبطة بهنؤكد أن جميع المعلومات المقدمة في طلبنا وجميع ال .6
 من قبلنا.االلتزامات المقدمة بالمعلومات و 

 التباس: أي وقوع لمنع .7

وثيقة تقديم  منها في نص لمعاني المخصصة لكلنفس ا هذا الغالف واردة في نصاللكلمات والتعبيرات ل يكون  يجب أن (أ
 .العروض

 .الكويتدولة  لقوانين به، المرفقةخرى مستندات والوثائق األال كافةو  الغالفيخضع هذا  (ب

 يلي:عهد بما فإننا نت، فائز، في حال اختيارنا كمقدم طلب ذلكعالوة على  .8

 يقة.هذه الوثوص عليها في منصوط الرسوم والمبالغ المطلوبة وفق األحكام والشر ال كافةد سدا (أ
بيل المثال ال الحصر جميع المتطلبات شمل على س، بحيث تالوثيقة ذههبموجب طلوبة االلتزامات األخرى الم تنفيذ كافةب( 

 .وضقة تقديم العر من وثي 4 البندالواردة في 

 

 ر.التقدي حترامفائق االوتقبلوا 

 مقدمه إليكم

 [وض )المفوضين( بالتوقيعالمفتوقيع ]
 [المفوض )المفوضين( بالتوقيعسم ا]
 [اسم مقدم الطلب]
 خ[ريالتا]
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  يل الرسميالتوك – 4 رقململحق ا
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 (4)رقم الملحق 

 [ع الطلبئته وتقديمه ملنموذج وتعبا ملحوظة إلى مقدمي الطلبات: يرجى طباعة هذا]

  كيل الرسميالتو 

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

 دولة الكويت( في MVNOاالفتراضية ) االتصاالت المتنقلةخدمات مشغلي شبكات اخيص تر عروض  وثيقة تقديمالموضوع: 

، الرقم [                  ]ن قبل م 20___/___/___فق الموا [                  ] في تاريخ اليوم هذا التوكيل الرسميتحرر 
 .(الشركة) [                  ]مقره المسجل في ، الكائن [                  ]المسجل 

وكيلها  للتصرف بصفته [                  ]الجنسية  ،[                  ] /السيد هذا التوكيل الرسمي تعين الشركة بموجب
 :الع وتنفيذ ما يليوذلك لغايات االضط وباسمهاصالحيات الشركة طات و كامل سل ي )الوكيل( مع منحهالقانون

مشغلي شبكات يص رختي بشكل قانوني إلنفاذ طلب التنفيذ نيابة عن الشركة بأي طريقة مطلوبة أي وثيقة أو شيء ضرور  (أ
 .وري ا أو مرغوب ا فيهلق ضر يره المطحسب تقدفي ذلك النموذج أو الشكل الذي يعتبره الوكيل  االفتراضيةتصاالت المتنقلة اال

مشغلي خيص طلب تر  لتنفيذفيه  ارغوبم أو االوكيل حسب تقديره المطلق ضروري يعتبره قد أي عملتنفيذ أو اإليعاز بتنفيذ ال (ب
 أو أي مسألة ذات صلة. افتراضيةمتنقلة تصاالت شبكات ا

ابة عنها في سياق ممارسة كيل باسم الشركة أو نيل الو من قب او تصرف مهما كان منفذ  تماد أي إجراء أالشركة بتصديق واعتتعهد 
 ص هذه الوثيقة.لسلطات المحددة في نالصالحيات وا

كاتب  قبل منومصدقة  صادرةة رسمية من هذا التوكيل حرر نسختوأن لقوانين دولة الكويت  في حكمه وكيل الرسميهذا التخضع ي
 ل.العد

 [                 ] من قبلالتوقيع عليه تم  أعاله.سليمه في التاريخ الموضح م توت الرسمي هذا التوكيل على ذلك، تحرر اإشهاد  

  [                  ] و [                 ] الموكل

 المدير ..............................
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 المالي اإلقرارنموذج  – 5الملحق رقم 
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 5رقم لحق الم

 [من وثيقة تقديم العروض 2.4 البندفق األحكام الواردة في ى طباعة هذا النموذج وتعبئته و : يرجالطلبات ميملحوظة إلى مقد]

 اإلقرار المالينموذج 

 لمعلوماتتقنية الالتصاالت و  الهيئة العامة -اإلدارة المالية 

 (56) الطابق -ء حمرابرج ال

 ق شر 
  دولة الكويت

 []التاريخ

 

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

 األفاضل، السادة

 وبعد،تحية طيبة 

 .( في دولة الكويتMVNOاالفتراضية ) االتصاالت المتنقلةخدمات مشغلي شبكات اخيص ر تعروض  وثيقة تقديملموضوع: ا

 يةافتراض تصاالت متنقلةمشغل شبكات ا )اسم مقدم الطلب( تقدم بعرض للحصول على ترخيصم البنك الموقع( أن سانتفهم نحن )
 لكويت.ولة افي د

 بناء على مراجعتنا الشاملة لما يلي:

 والذي الكويت،( في دولة MVNOاضية )االفتر  االتصاالت المتنقلةخدمات مشغلي شبكات اخيص تر  عروض وثيقة تقديم •
  .افتراضية تصاالت متنقلةمشغلي شبكات اعمال المتعلقة بتشغيل خدمات على عروض األ يشتمل

 م الطلب.ى مقدتاحة لدالموارد المالية الم •

ية متطلباته والتزاماته المال نية الوصول الكافي للتمويالت الالزمة لتلبية أقصىالتامة بأن مقدم الطلب سيكون لديه إمكانؤكد ثقتنا و 
 ل.دينار كويتي خالل السنوات الخمس األولى من خطة العم [                  ]بقيمة 

التقييمات ال تتضمن أي تخضع لشروط مختلفة. هذه التي ريخ و لمتوفرة لدينا في هذا التامات االمعلو  علىتستند مراجعتنا وتقييمنا كما 
 ..بةلمطلو تنفيذ الوثائق والمستندات ا وأفي عملية منح التراخيص  سواءتأخير 

 االتحاد. ل إلىر التمويمن قبلنا بتوفي ايشكل التزام   عالقات قانونية فيما بيننا وال أي إنشاءإلى  قرارإلاال يهدف هذا 

الختصاص القضائي الحصري للنظر في وتسوية للمحاكم الكويتية ا لكويت ويكون ال بها في دولة للقوانين المعمو  اإلقراريخضع هذا 
صري ختصاص القضائي الحاللجوء إلى االعليه، يوافق األطراف على  . وبناء  قرارو متعلقة بهذا اإلن أأي منازعات ناجمة ع

 ة.الكويتي للمحاكم
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 .وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

 مقدمه إليكم

 [التوقيع)المفوضين( بمفوض اليع توق]
 [ض )المفوضين( بالتوقيعالمفو سم ا]
 [اسم البنك المصدر]
 [التاريخ]
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 (6)رقم الملحق 

 [ضالعرو قة تقديم من وثي 2.4 البندبئته وفق األحكام الواردة في ج وتعالنموذ قدمي الطلبات: يرجى طباعة هذاملحوظة إلى م]

 األعمال نموذج عرض

 الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات -الية اإلدارة الم

 (56) الطابق -ء احمر برج ال

 شرق 

 دولة الكويت 

 []التاريخ

 

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

 األفاضل، السادة

 وبعد،طيبة تحية 

 .( في دولة الكويتMVNOاالفتراضية ) تصاالت المتنقلةاال خدمات مشغلي شبكات خيص اتر عروض  وثيقة تقديمالموضوع: 

متنقلة ت تصاالمشغلي شبكات ابخصوص تقديم خدمات  عمالناألالمرفق هو عرض مقدم الطلب( أن المستند  )اسمنؤكد نحن 
عروض  موثيقة تقديوص عليها في عرض األعمال هذا لألحكام والشروط المنص يخضع عليه وبناء   في دولة الكويت؛ افتراضية

 المقدم. ف الطلبوغال ( في دولة الكويتMVNOاالفتراضية ) االتصاالت المتنقلةخدمات مشغلي شبكات اخيص تر 

 

 .ا فائق االحترام والتقديرتقبلو و 

 مقدمه إليكم

 [لتوقيعالمفوض )المفوضين( بايع توق]
 [)المفوضين( بالتوقيعمفوض السم ا]
 [اسم البنك المصدر]
 [التاريخ]
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 38 من 30 الصفحة

 (7)م رقالملحق 

 [ضمن وثيقة تقديم العرو  2.4 البندئته وفق األحكام الواردة في ى طباعة هذا النموذج وتعبملحوظة إلى مقدمي الطلبات: يرج]

 يلمبدئص المالي االملخ

 ......................... مقدم الطلب: اسم
 .( في دولة الكويتMVNOاالفتراضية ) االتصاالت المتنقلةشبكات  خدمات مشغلياخيص ترعروض  وثيقة تقديمالموضوع: 

 التجاري  وات بعد اإلطالقالسن
 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1لسنة ا الوحدة

 االفتراضات السوقية
 ليون بالم انالسك

 % نسبة النمو )%(
 % نسبة السوق المستهدفة )%(

 بالمليون  فةالسوق المستهد
 % دل االنتشارمع

 مشغلافتراضات ال
 % حصة السوق 
 % اليةمن اإلضافات اإلجم حصة السوق 
 % حركة السوق 

 بالمليون  لمشتركينمتوسط عدد ا
 % %نسبة المشتركين بنظام الدفع اآلجل

 ئق بالمليون ادق قائلدقا على صافي
 دقائق بالمليون  دقائق محلية
 المليون دقائق ب دقائق دولية

 دقائق بالمليون  واردةدقائق 
 دقائق بالمليون  ةلي الدقائق المستخدمإجما

 اإليراداتافتراضات 
 دينار كويتي م بنظام الدفع اآلجلمتوسط العائد لكل مستخد

 دينار كويتي لصوتيةامات لمكالل بالنسبة متوسط العائد لكل مستخدم
)خدمات الرسائل  للرسائلبالنسبة  متوسط العائد لكل مستخدم

 ط المتعددة(خدمات رسائل الوسائ/القصيرة
 ويتيدينار ك

 دينار كويتي بالنسبة للبيانات  دممتوسط العائد لكل مستخ
 دينار كويتي بنظام الدفع المسبق متوسط العائد لكل مستخدم

 دينار كويتي بالنسبة للمكالمات الصوتية تخدمسكل مائد للعمتوسط ا
)خدمات الرسائل  للرسائل بالنسبة مستخدم متوسط العائد لكل

 لوسائط المتعددة(خدمات رسائل ا/قصيرةال
 يدينار كويت

 دينار كويتي ة للبيانات بالنسب متوسط العائد لكل مستخدم
 دينار كويتيدفع لام ا)بنظ دمالمتوسط اإلجمالي لمتوسط العائد لكل مستخ
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 بنظام الدفع اآلجل(المسبق/
 يتيدينار كو  للمكالمات الصوتيةبالنسبة  مستخدممتوسط العائد لكل 

خدمات الرسائل ) للرسائلبالنسبة  كل مستخدممتوسط العائد ل
 الوسائط المتعددة( خدمات رسائل/القصيرة

 دينار كويتي

 نار كويتييد ت بياناللبالنسبة  متوسط العائد لكل مستخدم
 مليون دينار كويتي اإليرادات من الخدمات

 مليون دينار كويتي األجهزةمن التجهيزات و  اإليرادات
 مليون دينار كويتي البيني اإليرادات من الربط

 كويتيمليون دينار  إيرادات تشغيلية أخرى 
 بالمليون دينار كويتي إجمالي اإليرادات
 تشغيليةالهيكل التكاليف 

 دينار كويتي تكلفة االستحواذ لكل مشترك متوسط
 ويتيدينار ك ل مشتركتكلفة التسويق لك

 ار كويتيمليون دين ذ المشتركإجمالي تكاليف استحوا
 % %نسبة اإليرادات

 ينار كويتيد وسط تكلفة اإلدارة لكل مشتركمت
 مليون دينار كويتي إجمالي تكلفة اإلدارة

 % %اتنسبة اإليراد
 مليون دينار كويتي تجوال الوطنييف التكال

 ن دينار كويتيمليو  البيني تكاليف الربط
 مليون دينار كويتي تكاليف خدمات البيع بالجملة

 ينار كويتيمليون د تكاليف المبيعات األخرى 
 مليون دينار كويتي بيعاتإجمالي تكاليف الم

 % %نسبة اإليرادات
 يون دينار كويتيمل يعيق والتوز سو مصاريف المبيعات والت

 كويتي مليون دينار المصاريف العمومية واإلدارية
 ر كويتيمليون دينا التشغيل األخرى  مصروفات
 ويتيبالمليون دينار ك فقات التشغيليةإجمالي الن

 نسبة اإليرادات )%(
 تيويبالمليون دينار ك رباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءاأل 

 % ادات )%(اإلير نسبة 
 #(      )عدد  عدد الموظفين

 رأسماليةهيكل التكاليف ال
 مليون دينار كويتي الشبكة أجهزة

 ون دينار كويتيملي أجهزة الفواتير
 مليون دينار كويتي الءخدمة العمأجهزة 

 مليون دينار كويتي مة تقنية المعلومات العامةأنظ
 ار كويتين دينبالمليو ةالرأسماليإجمالي النفقات 
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 نسبة اإليرادات )%(
 ليون دينار كويتيبالم .ئباألرباح قبل الفائدة والضرا

 يرادات )%(نسبة اإل
 بالمليون دينار كويتي دخلصافي ال

 ات )%(نسبة اإليراد

اقدم ايجب على م  كويتي. دينار...... ............... رأس المال المقترح للشركة من تمويله:شأن ب لطلب اإلفادة أيض 
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 8رقم الملحق 

 [ة هذا النموذجعة وتعبئقدم الطلب، يرجى طباإلى مملحوظة ]

 بات الملكيةترتي كتابنموذج 

 امة لالتصاالت وتقنية المعلوماتالهيئة الع -ارة المالية اإلد

 (56) الطابق -ء حمرابرج ال

 شرق 

 تويالك ةدول

 []التاريخ

 الطلب"( )"مقدم ..................... :بلطاسم مقدم ال

 األفاضل، السادة

 وبعد،طيبة تحية 

  ( في دولة الكويتMVNOاالفتراضية ) االتصاالت المتنقلةات خدمات مشغلي شبكاخيص تر عروض  وثيقة تقديمالموضوع: 

في دولة الكويت، وبناء   فتراضيةا اتصاالت متنقلةات شغل شبكم خيصعلى تر  مقدم الطلب( تقديم طلب الحصول )اسمنود نحن 
 ة:ليه نتقدم إليكم بالضمانات والتعهدات التاليع

 المبدئية يةاالفتراض تصاالت المتنقلةاالية مشغلي شبكات في اتفاق (دمات االستضافةخ اسم مزود) معالطلب مقدم  اتفق (أ
 .نية المعلوماتالتصاالت وتقامة ليئة العالهإلى  كل رسميالتي تم تقديمها بش

دمات خ ، يلتزم مزودمن المرافق الستضافةا ومزود خدماتمقدم الطلب  نفيها بيبموجب الترتيبات التي تم الدخول  (ب
 أي وقت، في حال منح مقدم الطلب الترخيص المطلوب: باالمتناع عما يلي في فقمن المرا االستضافة

 .من أي فئة أسهم في كيان مقدم الطلب باشر أو غير مباشرشكل مب %(10)المائة أكثر من عشرة بتملك  .1
 .تحاد(مقدم الطلب )أو اال أي شخص في مجلس إدارة كيان عيينت .2
 ممارسة التحكم في كيان مقدم الطلب. .3

لب أو طيان مقدم اليمتلك أي أسهم في ك من المرافق االتصاالت المتنقلةاتف خدمات الهآخر ل مزود يكون هناك أي أال (ج
 ممارسة أي تحكم في كيان مقدم الطلب.مكنه ي

 :من المرافق ستضافةت االخدما لطلب ومزودل بها فيما بين مقدم امو ومعهناك ترتيبات سرية مالئمة نافذة  (د

والتزامه باالمتناع عن اإلفصاح عن أي  من المرافق االستضافةت خدما موافقة وقبول مزود قدم الطلبميضمن  .1
 .طلب آخر مقدم لى أيطلبه إ يمات واردة فعلو م

ت خدما عن االفصاح إلى مزودب باالمتناع الطل وف يلتزم مقدمفي حال منح الترخيص إلى مقدم الطلب، س .2
أي معلومات ذات صلة أو متعلقة بعمليات التجزئة المرافق آخر عن  أو أي مزود خدمات من قمن المراف االستضافة
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ت التجزئة المستهدفة من قبله أو العمالء أو نطاق خدما مةخد استراتيجياتزئة أو التجيات تسويق و استراتيجأ
 ع للتغييرات والتعديالت من وقت آلخر.لكونها تخض ار  زم نظيجيات األسعار أو الحاسترات

( من %40أربعين في المائة )( سوف يمتلك على األقل نسبة الشريك االفتراضية تصاالت المتنقلةت االشبكا مشغلاسم ) (ه
تزويده  دم الطلب بغرضمع مق ا خمس سنواتدارة مدتهب ويوافق على الدخول في اتفاقية إم الطلن مقداألسهم في كيا

ة افتراضيا تصاالت متنقلةاغلي شبكات مشكينه من تقديم خدمات فة الفنية والخبرة اإلدارية الالزمة لتمنية والدراية والمعر بالتق
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية ن تلك االتفاقية إلى ملة ميحة وسليمة وكاة صحتم تقديم نسخو  في دولة الكويت،

 .طلبكجزء من ال اتالمعلوم

أكثر %( أو 25بالمائة ) وعشرين في دولة أخرى يمتلك نسبة خمسة يانلك مات اتصاالت مؤسسخد ليس هناك أي مزود (و
سهم في كيان مقدم حصة أ لك أيالكويت أو سوف يمت ةولفي د من المرافق المتنقلاتف خدمات اله مزود كيانأسهم من 

 يان مقدم الطلب.على ممارسة التحكم في ك ار  دقاعلى أو يصبح  االطلب أو يكون قادر  

ا ال ي تعتبرالكتاب واردة في هذا مانات والتعهدات الالض ي عملية منح الترخيص وتعتبر ذات طبيعة مستمرة. في حال أ فتجز جزء 
التعامل مع مات معلو أنه يجوز للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية العلى فإننا نؤكد  تعهد،أي  مخالفةسليم أو ان غير مد أي ضو وج

 .امة لالتصاالت وتقنية المعلوماتئة العنين ولوائح الهيثال لقوالشروط الترخيص ونوافق على االمت اتهاك  ان اباعتباره هذه المخالفة

ة عق بأي معلومات توقفت عن كونها معلومات سرية وأصبحت بذلك واقيتعل عن السريان فيما ابالكتهذا  يتتوقف األحكام الواردة ف
 في النطاق العام.

لقضائي الحصري للنظر في وتسوية يتية االختصاص اويت ويكون للمحاكم الكو المعمول بها في دولة الكللقوانين  الكتابذا يخضع ه
صري اللجوء إلى االختصاص القضائي الح طراف علىفق األعليه، يوا . وبناء  ذا الخطابهن أو متعلقة بأي منازعات ناجمة ع

 تية.يللمحاكم الكو 

 

 .لتقديراام و وتقبلوا فائق االحتر 

 إليكممقدمه 

 [مفوضين( بالتوقيعالمفوض )اليع توق]
 [ين( بالتوقيعالمفوض )المفوض سم]ا
 [اسم مقدم الطلب]
 [التاريخ]
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 (9)الملحق رقم 

 [ة هذا النموذجئإلى مقدم الطلب، يرجى طباعة وتعبملحوظة ]

 مرجعية لالمتثالقائمة الال

 المعلومات لعامة لالتصاالت وتقنيةيئة االه -ة المالية اإلدار 

 (56) الطابق -ء حمرابرج ال

 شرق 
 الكويت دولة

 []التاريخ

 لطلب"(قدم ا)"م ..................... اسم مقدم الطلب:

 األفاضل، السادة

 وبعد،تحية طيبة 

 .( في دولة الكويتMVNOفتراضية )اال االتصاالت المتنقلةخدمات مشغلي شبكات اخيص تر عروض  وثيقة تقديمالموضوع: 

 

 أيوفي  ظات إضافية؛افة أي مالحظات أو تحفإضتم تلن  فإنه، لوبةم الطلب معايير االمتثال المطحظة: حيثما يحقق مقدمال
كما  .ب تقديم شرح كاملتالية، عندئذ يجمن المعايير البشكل كامل مع واحد أو أكثر  غير ممتثلة يكون فيها مقدم الطلب لحا

، وفي حالة وجود أي تناقض وضخص لمتطلبات وثيقة تقديم العر هذه هي مجرد مل متثالالل مرجعيةالئمة قاالمالحظة أن ال يرجى
 .ثيقة تقديم العروضو يجب أن تسود هذه،  مرجعية لالمتثالال قائمةالمحتويات و  العروض قديممحتويات وثيقة ت بينأو تعارض 
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قام بالرجوع إلى أر  ال(/نعم)ممتثل  مرجعية لالمتثالالقائمة ال
 في الطلب الصفحات

 (1.4 البند) غالف الطلب
 (3 )الملحق رقم غالف الطلبنموذج  .1
 (4 رقم )الملحق التوكيل الرسمي .2

  

   (2.4 البنديسي )ئالر  العرض
قراتها البنود المشار إليها في ف فةكا، شاملة (1.2.4 البندتفاصيل مقدم الطلب ) .1

 الفرعية.
ية المبرمة المبدئ يةضرااالفت المتنقلةاالتصاالت ي شبكات اتفاقية مشغل نسخة موقعة من .2

ل لكون بحيث يك ،(1.2.4 البند) رحالمقت ت االستضافةخدما دم الطلب ومزودبين مق
 .ة فقطحدواتقديم اتفاقية مبدئية الحق ب طلب مقدم

 االتصاالت المتنقلةمشغل شبكات رة المبرمة مع دانسخة من مسودة اتفاقية اإل .3
 (2.2.4 البند) الشريكاالفتراضية 

 .(4.2.4 البند) الشريك االفتراضية االتصاالت المتنقلةبكات مشغل شيل خبرة تفاص .4
 االتصاالت المتنقلةمشغل شبكات لتي تؤكد تلبية تية اثبو المستندات والوثائق ال .5

 1ن على األقل وجذب ن متطلبات العمل في دولتيدنى محد األللالشريك االفتراضية 
إيرادات سنوية  لتي يعمل بها وتحقيق إجماليالبلدان اإجمالي عبر جميع كمليون عميل 

 األخيرة. لثالثوات ايون دينار كويتي على األقل في أي سنة من السنمل 10ة بقيم
 .(5 )الملحق رقم المالي االقرار .6
 .(8 قمالملكية )الملحق ر  تترتيبا كتاب .7
 نهض األعمال الموضح بيا( بحيث يشمل نموذج عر 5.2.4 البندعرض األعمال ) .8

حسبما هو مبين في الملحق رقم  دئيمبملخص المالي الوال 6ووصفه في الملحق رقم 
7. 

 (6.2.4 البند)العرض الفني  .9

  

   (9.5 البندو  7.2.4 البند) الطلبتقديم سوم ر 

 .لتقديراالحترام وا قوتقبلوا فائ

 مقدمه إليكم

 [المفوض )المفوضين( بالتوقيعيع توق]
 [لتوقيعاالمفوض )المفوضين( ب سم]ا
 [اسم مقدم الطلب]
 [التاريخ]


