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يدرك املتابع مل�صرية الت�صالت وتقنية املعلومات يف اململكة اأن هذا القطاع وما 

يرتبط به من خدمات وم�صاريع ون�صاطات اأ�صحى �صناعة اأ�صا�صية ذات اأهمية 

جمايل لالقت�صاد ال�صعودي. ولقد اأ�صهم تخ�صي�س  متنامية يف الناجت املحلي الإ

قطاع الت�صالت وفتح �صوقه للمناف�صة يف تن�صيط احلركة القت�صادية، وزيادة 

نتاجية، ورفع معدلت منو الدخل الوطني، وتطوير القدرات الب�صرية،  الكفاءة والإ

ل�صبكات  التحتية  البنية  وتعزيز  القطاع  جنبي يف  والأ املحلي  ال�صتثمار  وت�صجيع 

الت�صالت يف اململكة. 

املعلومات لالقت�صاد  وتقنية  الت�صالت  اأهمية  البداية  اململكة منذ  اأدركت  لقد 

اأولت  لذا فقد  املعلومات،  بناء جمتمع  وللمجتمع، ومهمتها املحورية يف  الوطني 

خرى. ويف ظل هذه  اأهمية خا�صة للقطاع، وركزت الهتمام عليه يف اخلطط اخلم�صية للتنمية ويف خطط التنمية الأ

التوجهات حققت اململكة يف ال�صنوات القليلة املا�صية اإجنازاٍت كبريًة على �صعيد انت�صار خدمات الت�صالت وتقنية 

املعلومات، و�صهد القطاع مراحل مهمة يف تاريخه حيث مر بتغريات جوهرية خالل هذه املراحل، وزادت خدماته كمًا 

ونوعًا ب�صكل وا�صح، و�صهد �صوق الت�صالت وتقنية املعلومات منوًا بارزًا. 

املعلومات  اإىل جمتمع  والتحول  ون�صرها  املعلومات  تقنية  ا�صتخدامات  ت�صجيع  اإىل  نف�صه  الوقت  وت�صعى احلكومة يف 

الوطنية  »اخلطة  باإعالن  املعلومات  بناء جمتمع  نحو  اململكة  توجت جهود  مر  الأ لهذا  الرقمي. وحتقيقا  والقت�صاد 

وىل 1�28هـ )28مايو 2007م(، وهي  لالت�صالت وتقنية املعلومات« التي اعتمدها جمل�س الوزراء يف 11 جمادى الأ

خطة تعتمد على منظوٍر بعيد املدى وخطة خم�صية لالت�صالت وتقنية املعلومات.

املت�صارع  الزخم  ومع  املعلومات،  وتقنية  الت�صالت  لقطاع  الر�صيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبري  الدعم  ويف ظل هذا 

القطاع، وتعزيز  املتالحقة، وحترير  التطورات  املعلومات جاهدة على مواكبة  لل�صوق؛ تعمل هيئة الت�صالت وتقنية 

املناف�صة، وتطوير اللوائح والإجراءات، ون�صر ا�صتخدامات الت�صالت وتقنية املعلومات وزيادة الوعي بها. وقد كلل 

اإ�صرتاتيجية التحرير الكامل للقطاع مبنح الرخ�صة الثالثة لتقدمي  هذا العام وهلل احلمد باإجناز مرحلة مهمة من 

خدمات الت�صالت املتنقلة، وفتح باب املناف�صة يف خدمات الت�صالت الثابتة، كما مت اتخاذ خطواٍت لتحفيز ا�صتخدام 

اخلدمات  تنويع  اإىل  الإجنازات  هذه  اأدت  وقد  املناف�صة.  تتطلبه  الذي  بالقدر  اخلدمات  اأ�صعار  وتنظيم  نرتنت  الإ

يرادات كما يو�صح  �صعار، اإ�صافًة اإىل منو القطاع من حيث عدد ال�صركات والإ وانت�صارها، وحت�صني اجلودة وخف�س الأ

هذا التقرير بالتف�صيل.

دارة - اأن اأقدم التقرير ال�صنوي لهيئة الت�صالت وتقنية املعلومات للعام 1�28/1�27هـ  وي�صرين – با�صم جمل�س الإ

)2007م( الذي ي�صتعر�س اأهم ن�صاطات الهيئة واإجنازاتها خالل العام املن�صرم.

ول ي�صعني يف هذا املقام اإل اأن اأ�صيد بالدعم الكبري الذي اأولته حكومة خادم احلرمني ال�صريفني للقطاع وللهيئة. كما 

اأ�صكر جمل�س اإدارة الهيئة ومعايل حمافظها وجميع العاملني فيها على جهودهم املتوا�صلة، واأدعو اهلل العلي القدير اأن 

مانة، وال�صتمرار يف العطاء والإجناز لتحقيق روؤية الهيئة ور�صالتها واأهدافها. يعينهم على حتمل الأ

م. حممد جميل بن �أحمد مـال

د�رة رئـيـــ�س جمـلــ�س �لإ



8



9

د. عبد �لرحمن بــن �أحمد �جلعفري

حمافظ هيئة �لت�صالت وتقنية �ملعلومات

قت�صاد الوطني يف  تقوم هيئة الت�صالت وتقنية املعلومات - �صمن منظومة الإ

اململكة - بدور هام وحيوي يف تنمية قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات، وت�صعى 

قت�صاد الوطني، وتنويع  �صرتاتيجية العامة للدولة يف دعم الإ هداف الإ لتحقيق الأ

تقدمي  املناف�صة يف  م�صتوى  ورفع  املعرفة،  اإىل جمتمع  والتحول  الدخل،  م�صادر 

خدمات الت�صالت وتقنية املعلومات وحت�صني جودتها، وتنمية الكوادر الب�صرية 

املوؤهلة.

املايل  العام  خالل  واإجنازاتها  الهيئة  ن�صاطات  اأهم  التقرير  هذا  وي�صتعر�س 

املعلومات  وتقنية  الت�صالت  قطاع  و�صول  يف  �صرتاتيجية  الإ خلطتها  ترجمًة  تعد  التي  )2007م(،  1�28/1�27هـ 

“توفري خدمات الت�صالت وتقنية  يف اململكة اإىل درجٍة عاليٍة من املوثوقية والكفاءة، لتحقيق الروؤية امل�صتقبلية يف 

املعلومات املتطورة يف جميع اأنحاء اململكة بجودٍة عاليٍة واأ�صعاٍر منا�صبة”.

ومنذ تاأ�صي�س الهيئة يف العام 2001م كانت خطواتها مدرو�صًة ومتوازنًة يف �صعيها لتنفيذ ال�صيا�صة العامة للدولة بفتح 

ال�صوق وحترير قطاع الت�صالت؛ لكي يكون قطاعًا رائدًا، داعمًا للتنمية، ورافدًا لالقت�صاد الوطني وم�صهمًا يف تنويع 

قاعدته القت�صادية.

وتركزت جهود الهيئة خالل العام املن�صرم 1�28/1�27هـ )2007م( على ا�صتكمال حترير القطاع وتطوير خدماته. 

ومن اأبرز الإجنازات لهذا العام منح الرخ�صة الثالثة لتقدمي خدمات الت�صالت املتنقلة، وكذلك فتح املناف�صة يف 

تقدمي خدمات الت�صالت الثابتة، حيث مت تاأهيل ثالث �صركات للح�صول على تراخي�س جديدة لتقدمي تلك اخلدمات. 

وجاءت املناف�صة ال�صديدة بني املتقدمني من امل�صتثمرين املحليني والدوليني، واملبالغ املالية التي عر�صوها للح�صول 

�صافة اإىل هذا فقد اأ�صدرت الهيئة  على الرتاخي�س، لتوؤكد جاذبية �صوق الت�صالت ال�صعودي وم�صتقبله الواعد. بالإ

خرى، ومار�صت دورها يف تنظيم اأ�صعار تقدمي اخلدمات بالقدر الذي تتطلبه املناف�صة  تراخي�صًا لعدد من اخلدمات الأ

من خالل ال�صوابط وال�صروط اخلا�صة التي و�صعتها الهيئة لذلك.

نرتنت يف اململكة وت�صجيع ا�صتخدامها، واإدارة الطيف الرتددي، واإعداد  ووا�صلت الهيئة جهودها يف تطوير خدمة الإ

موارد  اإدارة  اإىل  اإ�صافة  اعتمادها،  اإجراءات  ل�صتكمال  الوزراء  جمل�س  اإىل  للرتددات” ورفعها  الوطنية  “اخلطة 
جهزة والف�صح عنها. ووا�صلت الهيئة العمل على معاجلة �صكاوى  الرتقيم، مع ال�صتمرار يف ت�صهيل اإجراءات اإعتماد الأ

امل�صتخدمني ومتابعة تطبيق نظام الت�صالت اإ�صافة اإىل الف�صل يف املخالفات واإ�صدار القرارات الالزمة، واإعداد 

نظمة واللوائح وامل�صاريع والدرا�صات التي تهدف اىل تطوير القطاع وتنظيمه. الأ

و�صتوا�صل الهيئة – بعون اهلل - اللتزام مببادئها الرا�صخة يف الو�صوح وال�صفافية والت�صاور وال�صتفادة من اأف�صل 

خدمات  ل�صوق  الكامل  التحرير  هدف  نحو  �صعيها  يف  املهنية  املعايري  باأعلى  واللتزام  الدولية  والتجارب  اخلربات 

الت�صالت وتقنية املعلومات. 

ويف اخلتام، اأود اأن اأ�صيد بدعم حكومة خادم احلرمني ال�صريفني وم�صاندتها املتوا�صلة للهيئة. كما اأ�صكر معايل رئي�س 

دارة، واأع�صاء املجل�س، وجميع من�صوبي الهيئة، وال�صكر مو�صول لكل من اأ�صهم يف جناح اأعمال الهيئة �صواًء  جمل�س الإ

اأو من  الهيئة،  ت�صدرها  التي  العموم  مرئيات  ا�صتطالعات  على  والقرتاحات  املرئيات  باإر�صال  امل�صاركة  من خالل 

خالل تقدمي الراأي وامل�صورة لها، اأو م�صاندتها يف حتقيق اأهدافها. ول يفوتني اأن اأعرب عن تقديري و�صكري اخلا�س 

فيما  الكبرية  قيادته احلكيمة وجهوده  ال�صابق– على  الهيئة  – حمافظ  ال�صويل  اإبراهيم  بن  الدكتور حممد  ملعايل 

حققته الهيئة من اإجنازات خالل ال�صنوات املا�صية.

واهلل من وراء الق�صد والهادي اإىل �صواء ال�صبيل. 
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يحتوي هذا التقرير على ملحات عن اأبرز ن�صاطات هيئة الت�صالت وتقنية املعلومات واإجنازاتها خالل العام املايل 

اإن�صاء  القطاع منذ  انت�صار اخلدمات ومنو  ملوؤ�صرات  الو�صع احلايل  التقرير  1�28/1�27هـ )2007م(. وي�صتعر�س 

العموم،  مرئيات  وطلبات  الهيئة،  وقرارات  دارة،  الإ جمل�س  قرارات  اأهم  عن  مالحق  عدة  على  ويحتوي  الهيئة، 

املايل  للعام  اخلتامية  املالية  احل�صابات  اإىل  اإ�صافة  الرتددي،  الطيف  اإدارة  ون�صاطات  ال�صادرة،  والرتاخي�س 

الهيئة،  املهنة« اخلا�صة مبوظفي  واأخالقيات  الوظيفي  ال�صلوك  »قواعد  1�28/1�27هـ )2007م(. ومقتطفات من 

ويعر�س التقرير اأي�صًا اأهم ن�صاطات الهيئة واإجنازاتها خالل فرتة التقرير، ومن اأبرزها ما يلي: 

اإنهاء معظم اإجراءات الرتخي�س الثالث لتقدمي خدمات الت�صالت املتنقلة.  •

فتح �صوق الت�صالت الثابتة وتاأهيل ثالث �صركات للح�صول على تراخي�س جديدة لتقدمي خدمات الت�صالت   •

الثابتة.

متابعة اعتماد اخلطة الوطنية للطيف الرتددي.  •

اإ�صدار )71( واحٍد و�صبعني ترخي�صًا جديدًا خالل العام.  •

تاحة حق الو�صول اإىل دوائر النفاذ املحلية. مراجعة واعتماد العر�س املرجعي لإ  •

اإعداد اأ�صلوب حتديد تكلفة البيع باجلملة خلدمات الت�صالت.  •

اإعداد وثائق �صروط تقدمي خدمات الت�صالت الثابتة واملتنقلة واملعطيات.  •

اإ�صدار عدد من ال�صوابط الفنية والتنظيمية.  •

تنظيم اأ�صعار خدمات الت�صالت وتقنية املعلومات.  •

البدء يف اإعداد اإر�صادات نقل اأرقام اخلدمات الثابتة.  •

البت يف )2000( طلبًا لعتماد اأجهزة الت�صالت وتقنية املعلومات، و)�800( طلب ف�صح، واإنهاء اإجراءاتها.  •

البدء يف اإعداد موؤ�صرات جودة اخلدمة، وحتديثها ومتابعة تطبيقها.  •

العامة  املرافق  يف  الت�صالت  �صبكات  لتمديد  الطريق  حق  ملنح  جرائية  والإ الفنية  طر  الأ اإعداد  يف  البدء   •

واخلا�صة. 

نرتنت  النتهاء من املرحلة الثانية اخلا�صة باإعداد البنية التحتية الالزمة للقيام مبهمات ت�صجيل اأ�صماء نطاقات الإ  •

وخدمة تر�صيح املواقع.

من املعلومات”. ر�صادي لأ تطوير اأداء “املركز الوطني الإ  •

�صرتاتيجية للهيئة يف جمال تقنية املعلومات يف اململكة. العمل على اإعداد اخلطة الإ  •

نرتنت يف اململكة. العمل على و�صع اإ�صرتاتيجية تطوير خدمة الإ  •

طار التنظيمي للتعامل مع الر�صائل القتحامية. البدء يف اإعداد الإ  •

درا�صة اأكرث من )1700( خمالفًة واإ�صدار القرارات املنا�صبة حيالها.  •

معاجلة واإنهاء ما يقارب )3200( �صكوى.  •

لكرتونية. اإعداد م�صروع الالئحة التنفيذية لنظام التعامالت الإ  •

متابعة توفري خدمات الت�صالت وجودتها للحجاج واملعتمرين يف مكة املكرمة وامل�صاعر املقد�صة اأثناء مو�صم احلج   •

و�صهر رم�صان املبارك.

القيام بعدٍد من الدرا�صات كما هو م�صمن بالق�صم ال�صابع من هذا التقرير.  •

وي�صتعر�س التقرير يف اخلتام برنامج العمل للعام القادم 1�29/1�28هـ )2008م(.
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2-1 منو القطاع وموؤ�شرات انت�شار اخلدمات:

�لت�صالت �ملتنقلة: 

عوام القليلة املا�صية على �صعيد النت�صار ونوعية اخلدمات  �صهدت خدمة الت�صالت املتنقلة تطوراٍت مهمٍة خالل الأ

واأ�صعارها. وكان للمناف�صة يف �صوق الهاتف املتنقل اآثار اإيجابية كثرية متثلت يف تعدد خيارات اخلدمة وحت�صني جودتها 

وانخفا�س ا�صعارها، ونتج عن ذلك �صرعة انت�صارها وزيادة اأعداد امل�صرتكني، حيث ارتفعت ن�صبة النت�صار لت�صل اإىل 

116% )�.28 مليون م�صرتك( فـي نهاية عام 2007م مقـابل 12% فقط )2.5 مليون م�صرتك( عند اإن�صاء الهيئة يف 

عام 2001م، وذلك مبتو�صط منٍو �صنوي ي�صل اإىل حوايل �6%. وكما يت�صح من الر�صم البياين اأدناه، فاإن اأكرث من 

83% من امل�صرتكني هم من م�صرتكي البطاقات م�صبوقة الدفع.

ويجدر بالذكر هنا اأن ح�صر اأعداد امل�صرتكني مت بناًء على املعلومات الواردة من امل�صغلني قبل اأن ي�صدر قرار الهيئة 

امل�صغلني  واإلزام  املتنقلة،  الت�صالت  خدمات  يف  الفعال  للم�صرتك  قيا�صي  تعريٍف  باعتماد  2007م  عام  نهاية  يف 

ول 2008م. ونتيجة لهذا، فمن املتوقع  با�صتخدام التعريف املعتمد حل�صر اأعداد امل�صرتكني اعتبارًاً من نهاية الربع الأ

اأن ينخف�س عدد امل�صرتكني ليعك�س ن�صبة النت�صار الفعلية يف ال�صوق.

رقام ح�صب تقارير امل�صغلني، ويالحظ اأن عدد امل�صرتكني ي�صمل اأكرث من مليوين م�صرتك موؤقت من احلجاج والزوار. مالحظة: الأ
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م�صرتكو �لبطاقات م�صبقة �لدفع
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نـمـو �لهــاتف �لثــابت
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ن�صبة �لنت�صار لكل منزل

�خلطوط �لتجارية

ن�صبة �لنت�صار لل�صكان
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�لت�صالت �لثابتة: 

و�صل عدد خطوط الهاتف الثابت اإىل حوايل اأربعة ماليني خط بنهاية عام 2007م، وبلغ عدد الهواتف املنزلية منها 

اأكرث من 2.9 ماليني خط )73%(، وميثل هذا ن�صبة انت�صار ت�صل اإىل حوايل 66.5 خطًا هاتفيًا لكل مائة م�صكن 

اأفراد  الهاتف يف املنزل يخدم جميع  ن  الثابت لأ الهاتف  انت�صار  ن�صبة  املنا�صب لقيا�س  املعيار  )66.5%(؛ وهذا هو 

�صرة )بعك�س الهاتف املتنقل حيث ميكن اأن يكون لكل فرد هاتف متنقل خا�س به(. اأما ن�صبة انت�صار الهاتف لل�صكان  الأ

يف اململكة فقد بلغت 16.3 خطًا هاتفيًا لكل مائة �صخ�س )16.3%( بنهاية عام 2007م. 

نهاية عام  2001م وحتى  الهيئة عام  اإن�صاء  الثابت منذ  الهاتف  انت�صار خدمة  تطور  التايل  البياين  الر�صم  ويو�صح 

املركبة يف  عدد اخلطوط  وزيادة  توفرها  رغم  الثابتة  اخلدمة  على  قبال  الإ معدل منو  انخفا�س  ويالحظ  2007م. 

املقا�صم، ويعود ال�صبب اإىل �صرعة انت�صار خدمات الت�صالت املتنقلة و�صهولة ال�صرتاك بها والنخفا�س التدريجي 

يف اأ�صعارها مما اأدى اإىل عزوف امل�صتهلكني عن طلب اخلدمة الثابتة اأو طلب تركيب خطوط اإ�صافية. وهذه »الهجرة 

اإىل الت�صالت املتنقلة« اأو »العزوف عن الهاتف الثابت« هي ظاهرة عاملية موجودة يف عدد من الدول املتقدمة وبع�س 

الدول التي �صهدت ن�صب انت�صار عالية خلدمات الت�صالت املتنقلة.
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�لنطاق �لعري�س: 

نرتنت ال�صريع( فقد منا عدد امل�صرتكني من �2 األفًا عام 2003م اإىل  اأما فيما يتعلق بخدمات النطاق العري�س )اأو الإ

اأكرث من 623 األفًا بنهاية عام 2007م كما يت�صح من الر�صم البياين التايل، وبلغت ن�صبة النمو حوايل 126% �صنويًا 

امل�صرتكني  قفزًة يف عدد  2007م(  و  خريان وحدهما )2006  الأ العامان  �صهد  وقد  املا�صية.  ربعة  الأ عوام  الأ خالل 

و�صلت اإىل حوايل ع�صرة اأ�صعاف يف �صنتني. ورغم هذا النمو الكبري اإل اأن ن�صبة النت�صار بنهاية عام 2007 م ل تزال 

منخف�صًة باملقارنة مع الدول املتقدمة وبع�س الدول امل�صابهة لظروف اململكة، فقد و�صلت ن�صبة انت�صار خدمات النطاق 

العري�س اإىل حوايل 2.5% من ال�صكان و 10.3% من امل�صاكن. وبالنظر اإىل هذه الن�صبة يت�صح اأن هناك فر�س منو 

�صخمة يف جمال ن�صر خدمات النطاق العري�س يف اململكة خالل ال�صنوات القادمة. حيث يتوقع اأن تزداد وترية النمو 

يف خدمات النطاق العري�س مع فتح املناف�صة يف جمال الت�صالت الثابتة وقيام ال�صركات املرخ�صة اجلديدة بن�صر 

�صبكاتها واإطالق خدماتها جتاريًا، مما ميثل اأحد اأهم التحديات التي تواجه القطاع يف ال�صنوات القليلة القادمة.

خدمات �لنطاق �لعري�س يف �ململكة
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نرتنت:  �لإ

نرتنت يف اململكة من حوايل مليون م�صتخدم عام 2001م اإىل حوايل )�.6( مليون  منت تقديرات عدد م�صتخدمي الإ

36% �صنويا.  26% من ال�صكان، ومبتو�صط منٍو بلغ حوايل  2007م، ون�صبة انت�صاٍر بلغت حوايل  م�صتخدم بنهاية عام 

نرتنت، والنمو يف خدمات النطاق العري�س، والنخفا�س يف اأ�صعار  وتعزى اأ�صباب النمو اإىل زيادة الوعي بفوائد الإ

نرتنت. اأجهزة احلا�صب وخدمات الت�صالت والإ

نرتنت.  مالحظات: )1( من عام 2001-2006م: تقديرات الهيئة بناًء على خطوط النطاق العري�س والت�صال الهاتفي بالإ

نرتنت                    )2( والنتائج لعام 2007م اأعاله مبنية على تقديرات الهيئة بعد تعديلها بناًء على نتائج م�صح ميداين وا�صع ل�صوق الإ

                   قامت به الهيئة بالتعاون مع �صركة متخ�ص�صة يف درا�صات ال�صوق.

ير�د�ت:  �لإ

يرادات املبا�صرة ل�صركات تقدمي خدمات  �صهدت اإيرادات القطاع منوًا كبريًا خالل ال�صنوات املا�صية؛ حيث ارتفعت الإ

الت�صالت من 19.8 مليار ريال يف عام 2001م اإىل حوايل �3 مليارًا يف نهاية 2007م، مبتو�صط منو يقارب حوايل 

يرادات )وهو  �1% �صنويًا، كما يت�صح من الر�صم البياين التايل. ومتثل الت�صالت املتنقلة حوايل 80% من اإجمايل الإ

خرى(. ما يتفق مع النمط ال�صائد يف الدول الأ

منـو ��صـتـخــد�م �لنرتنت

ن�صبة �لنت�صار )%(عدد �مل�صتخدمني )مليون(

إيـر�د�ت قطاع خـدمـات �لتـ�صـــالت )مليار ريال �صعودي( �

ير�د�ت �لت�صالت �لثابتة و�لبياناتجمموع �لإ
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طار التنظيمي الإ  2-2

هيئة الت�صالت وتقنية املعلومات هي اجلهة امل�صوؤولة عن تنظيم قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية 

ال�صعودية. ويحدد كٌل من »نظام الت�صالت« )ال�صادر عام 1�21هـ( ولئحته التنفيذية )ال�صادرة عام 1�23هـ( 

هداف منها توفري خدمات ات�صالٍت متطورٍة  طار القانوين اخلا�س بتنظيم القطاع. ويت�صمن النظام عددًا من الأ الإ

وكافيٍة وباأ�صعاٍر منا�صبة، واإيجاد املناخ املنا�صب لت�صجيع املناف�صة العادلة، وا�صتخدام الرتددات ب�صورة فّعالة، وتوطني 

�صافة اإىل حتقيق مبادئ امل�صاواة  جراءات، بالإ تقنية الت�صالت ومواكبة تقدمها، وحتقيق الو�صوح وال�صفافية يف الإ

وعدم التمييز، وحماية امل�صلحة العامة وم�صالح امل�صتخدمني وامل�صتثمرين. 

ويحدد »تنظيم الهيئة« )ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )�7( وتاريخ 1�22/3/5هـ، واملعدل بقرار جمل�س الوزراء 

منظمًا  بو�صفها  واخت�صا�صاتها،  املعلومات  وتقنية  الت�صالت  هيئة  مهام  1�2�/5/21هـ(  وتاريخ   )133( رقم 

جرائية« اخلطوات التي ينبغي  داري. وت�صف »القواعد الإ للقطاع يتمتع بال�صخ�صية العتبارية وبال�صتقالل املايل والإ

اتخاذها من قبل كل من الهيئة )بو�صفها جهة تنظيمية( ومقدمي اخلدمات وغريهم ل�صمان التعامل ال�صل�س واملوثَّق 

طراف املختلفة.  للمتطلبات التنظيمية والق�صايا التي تقع �صمن اإطار العالقة بني الأ

ويف اإطار خطة الهيئة لتحرير قطاع الت�صالت الثابتة، وتعزيز املناف�صة يف �صوق الت�صالت املتنقلة، ووفقا لنظام 

خرى، قامت الهيئة هذا العام مبراجعة اخلدمات املقدمة حاليًا يف قطاع الت�صالت، والبيئة  نظمة الأ الت�صالت والأ

طر  الأ وا�صتحداث  تعديل  يف  امل�صاعدة  اأجل  من  وذلك  م�صتقباًل،  املتوقعة  التطورات  عن  ف�صاًل  للقطاع،  التنظيمية 

تطبيقات وخدمات متقدمة من خالل  تبني  واملتنقلة مبا ميكنها من  الثابتة  الت�صالت  لتقدمي خدمات  التنظيمية 

�صبكاٍت حديثة ومقابل اأ�صعار معقولة. 

ِد للخدمة واملحايِد للتقنية« الذي يتيح  طار التنظيمي للرتاخي�س على ا�صتخدام اأ�صلوب »الرتخي�س املُحدِّ ويعتمد الإ

اإىل  للهيئة  املرحلية  هداف  الأ وت�صعى  الرتخي�س.  مبوجب  دة  حمدَّ خدمات  لتقدمي  التقنيات  ا�صتخدام  يف  املرونة 

موا�صلة مهمات حترير قطاع الت�صالت، وتعزيز البيئة التناف�صية يف جميع خدمات الت�صالت وتقنية املعلومات، 

عطال والطوارئ،  وت�صجيع تاأ�صي�س البنى التحتية ون�صر �صبكاٍت جديدٍة لزيادة املناف�صة وتوفري البدائل يف حالت الأ

اإ�صافًة اإىل متكني تقدمي اخلدمة ال�صاملة يف جميع اأنحاء اململكة. 

طر التنظيمية،  طار وا�صلت الهيئة خالل هذا العام 1�28/1�27هـ )2007م( اإعداد مراجعة وحتديث الأ ويف هذا الإ

طر التنظيمية  واإ�صدارها ون�صرها على موقع الهيئة )اأنظر القرارات يف امللحق )اأ( وامللحق )ب((. وت�صمل هذه الأ

ما يلي:

طر التنظيمية لرموز الر�صائل الق�صرية املرتبطة باخلدمات ذات القيمة امل�صافة. الأ  •

نرتنت عن طريق ال�صبكات الال�صلكية املحلية با�صتخدام تقنية الواي فاي  ال�صوابط املوؤقتة لتنظيم تقدمي خدمة الإ  •

)WIFI( خارج املجمعات اخلا�صة واملباين. 

�صوابط ا�صترياد اأجهزة البلوتوث وا�صتخدامها داخل املباين واملجمعات التجارية.  •

�صعاعات ال�صادرة من املحطات الال�صلكية. �صوابط الإ  •

جراءات للحد من �صرقة اأجهزة الهاتف املتنقل  ال�صوابط والإ  •

تعريف امل�صرتك الفعال يف خدمات الت�صالت املتنقلة.  •

على  من�صورة  التنظيمية(  طر  والأ جرائية  الإ والقواعد  التنفيذية  والالئحة  والتنظيم  )النظام  الهيئة  اأنظمة  وجميع 

.)www.citc.gov.sa( نرتنت موقع الهيئة على �صبكة الإ

لكرتونية” باملر�صوم امللكي رقم م/17 وتاريخ 1�28/3/8هـ؛ ويعنى هذا النظام ب�صبط  وقد �صدر نظام “التعامالت الإ

“نظام مكافحة جرائم املعلوماتية”  اإطاٍر تنظيمٍي لها. كما �صدر كذلك  لكرتونية وتوفري  التعامالت والتوقيعات الإ

باملر�صوم امللكي رقم م/ 18 وتاريخ 1�28/03/08هـ وذلك بهدف احلد من وقوع جرائم املعلوماتية وذلك بتحديد 

لكرتونية  الإ التعامالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  باإعداد  الهيئة  وتقوم  منها.  لكل  املقررة  والعقوبات  اجلرائم  هذه 

جراءات النظامية حيال �صدورها ب�صكل ر�صمي.   متهيدًا لرفعها اإىل وزارة الت�صالت وتقنية املعلومات ل�صتكمال الإ

نظمة واللوائح اخلا�صة  نرتنت )http://internet.gov.sa( على جميع الأ دارة خدمة الإ لكرتوين لإ ويحتوي املوقع الإ

نرتنت يف اململكة. بالإ

مهمات الهيئة وم�شوؤولياتها  3-2

حتر�س الهيئة – بو�صفها منظمًا للقطاع - على اتباع اأ�ص�س الو�صوح وال�صفافية واللتزام مببادئ العدالة والتوازن بني 

طراف ذات العالقة: مقدمي اخلدمات، وامل�صتثمرين، واحلكومة، وامل�صتخدمني من اأفراد وموؤ�ص�صات. وتعمل  جميع الأ

الهيئة على تنفيذ اإ�صرتاتيجيات الدولة و�صيا�صات القطاع التي تعتمدها وزارة الت�صالت وتقنية املعلومات. 

وحمفزًا  لالت�صالت  منظمًا  بو�صفها  وم�صوؤولياتها  الهيئة  مهمات  الهيئة«  »تنظيم  حدد  فقد  اخل�صو�س  وجه  وعلى 

لنت�صار ا�صتخدام تقنية املعلومات، ومن اأبرزها: 
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تنفيذ ال�صيا�صات واخلطط والربامج املعتمدة لتطوير القطاع.  •

اإ�صدار الرتاخي�س الالزمة لتقدمي خدمات الت�صالت وتقنية املعلومات.  •

نرتنت. العمل على حماية م�صالح امل�صتخدمني خلدمات الت�صالت العامة والإ  •

التاأكد من اأداء امل�صتخدمني وامل�صغلني لواجباتهم دون م�صا�س بامل�صلحة العامة.  •

و�صع اأ�ص�س حتديد املقابل املايل للخدمات بالقدر الذي تتطلبه املناف�صة.  •

اقرتاح ال�صروط املتعلقة باخلدمة ال�صاملة وحق ال�صتخدام ال�صامل.  •

ت�صجيع العتماد على قوى ال�صوق لتوفري اخلدمات.  •

جذب ال�صتثمارات وت�صجيع تقدمي اخلدمات باأ�صعار منا�صبة وبجودة عالية يف جميع مناطق اململكة.  •

مثل ملورد الطيف الرتددي املحدود. اإدارة الرتددات بفعالية وال�صعي لتحقيق ال�صتخدام الأ  •

و�صع وتطبيق اخلطة الوطنية للطيف الرتددي وحتديثها دوريًا.  •

�صراف عليها. و�صع اخلطة الوطنية للرتقيم واإدارتها والإ  •

ت�صجيع حتديث ال�صبكات واخلدمات، وت�صجيع البحوث والتطوير ونقل التقنية.  •

لكرتونية. لكرتونية احلكومية والتجارة الإ التن�صيق وامل�صاركة يف برامج وم�صاريع التحول اإىل التعامالت الإ  •

اأ�صماء  نرتنت مبا يف ذلك ت�صجيل  �صراف على تنظيم خدمات الإ نرتنت، تتوىل الهيئة كذلك مهام الإ ويف جمال الإ

�صراف على عمليات نظام تر�صيح املواقع واملحتوى. النطاقات والإ
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طراف مبا فيهم اجلهات  عمال الهيئة وعالقاتها مع جميع الأ دارة التنفيذية لأ ول عن الإ حمافظ الهيئة هو امل�صوؤول الأ

طراف اخلارجية. وي�صاعده يف اإدارة اأعمال الهيئة خم�صة نواٍب للمحافظ )لل�صيا�صات التنظيمية  خرى والأ احلكومية الأ

والرتاخي�س، ولتقنية املعلومات، ولل�صوؤون الفنية، وللطيف الرتددي، ولل�صوؤون القانونية( اإ�صافة اإىل عدد من مديري 

العموم وامل�صت�صارين طبقًا للهيكل التنظيمي للهيئة املو�صح يف ال�صكل املرفق. 

وت�صعى الهيئة منذ اإن�صائها ل�صتقطاب الكفاءات املوؤهلة واخلربات التي حتتاجها للقيام باملهمات املنوطة بها، ولتحقيق 

هداف التي اآن�صاأت من اأجلها، واحلفاظ على بيئة عمل اإيجابية حمفزة وذات اإنتاجية عالية. وقد بلغ عدد العاملني  الأ

الوطنية منهم حوايل )%98(  الكوادر  ن�صبة  وتبلغ  1�28/1�27هـ )279( موظفًا.  املايل  العام  نهاية  بالهيئة حتى 

القانونيون  واخلرباء  يل  الآ احلا�صب  واأخ�صائيو  والفنيون  املهند�صون  وميثل  عالية.  وموؤهالت  متخ�ص�صة  بخربات 

واملاليون حوايل 75% من اإجمايل العاملني يف الهيئة.

ونظرًا لدور الهيئة التنظيمي واإ�صرافها على ال�صركات املتناف�صة، ويف �صبيل تعزيز قيم العمل وتر�صيخ اأ�ص�س النزاهة 

والعدالة لدى العاملني يف الهيئة؛ فقد قامت الهيئة بتطوير »قواعد لل�صلوك الوظيفي واأخالقيات املهنة« و�صملت هذه 

على  واحلفاظ  ال�صركات،  مع  التعامل  واأ�ص�س  العمل،  بيئة  يف  والروؤ�صاء  والزمالء  امل�صتفيدين  مع  التعامل  القواعد 

اأ�صرارها، ومنع تعار�س امل�صالح، اأو ا�صتغالل ال�صلطة. وقد مت تعميم هذه القواعد ون�صر مقتطفاٍت منها على موقع 

نرتنت )امللحق ز(.  الهيئة على �صبكة الإ
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د�رة جمـل�س �لإ

�ملحـافظ

�صندوق �خلدمة

�ل�صاملة

الـمـ�صــتـ�صــارون
مدير عام العالقات 

العامة وال�صوؤون الدولية
فـروع الهيئة دارة اأمني جمل�س الإ مدير عام مكتب املحافظ املـدقـق الداخـلي

النائب لتقنية املعلومات النائب لل�صوؤون القانونية النائب للطيف الرتددي النائب لل�صوؤون الفنية
النائب لل�صيا�صات 

التنظيمية والرتاخي�س

مدير عام ال�صوؤون املالية 

دارية والإ
مدير عام اخلطط والربامج مدير عام القانونية مدير عام تخطيط الرتددات مدير عام امل�صاندة الفنية مدير عام الرتاخي�س

مدير احل�صابات املالية

مدير املوارد الب�صرية

مدير التخطيط وامليزانية

مديرامل�صرتيات

دارية مدير امل�صاندة الإ

نرتنت مدير عام خدمات الإ

مدير عام املركز الوطني 

من املعلومات ر�صادي لأ الإ

مدير عام خدمات املعلومات

مدير التطبيقات والدعم الفني

مدير ال�صبكات ومراكز 

املعلومات

مدير عام ال�صكاوى وحل 

النزاعات

مدير �صكاوى امل�صتخدمني

مدير حل املنازعات

مدير مركز ادارة ال�صجالت

مدير عام توزيع 

الرتددات والرتاخي�س

مدير عام مراقبة الرتددات

مدير النظمة 

امل�صاندة للرتددات

مدير عام املعايري 

الفنية والرتقيم

مدير املعايري الفنية 

واعتماد النوعية

مدير الرتقيم

مدير عام اأنظمة 

مقدمي  اخلدمة

مدير عام �صيا�صات القطاع 

ودرا�صات ال�صوق

مدير �صيا�صات القطاع

مدير درا�صات ال�صوق
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4-1  التوجه نحو التحرير الكامل ل�شوق الت�شالت وتقنية املعلومات.

ا�صتكماًل للمراحل ال�صابقة التي بداأتها الهيئة نحو التحرير الكامل ل�صوق الت�صالت وتقنية املعلومات، والتي انتهت 

بن�صر وثيقتي طلب العرو�س للح�صول على تراخي�س تقدمي خدمات الت�صالت الثابتة واملتنقلة، فقد مت خالل هذا 

العام )2007م( اإمتام ما يلي:

�لت�صالت �ملتنقلة:

تقدمت ت�صعة احتادات حملية واأجنبية م�صرتكة بطلباتها للفوز بالرتخي�س الثالث لتقدمي خدمات الت�صالت املتنقلة. 

وقامت الهيئة بتقييم العرو�س الفنية للطلبات وفق منهجية حمددة، واعتمد جمل�س اإدارة الهيئة تاأهيل  �صبعة احتادات 

1�28هـ )�2 مار�س   /  3 بتاريخ 5 /  وبح�صور ممثلني عن هذه الحتادات  املالية يف جل�صة عامة  فتحت عرو�صها 

على املقدم من »احتاد �صركة الت�صالت املتنقلة و�صركائها« م�صتوٍف لكافة  2007م(، حيث تبني اأن العر�س املايل الأ

املتطلبات الواردة يف وثيقة طلب احل�صول على الرتخي�س. وبناًء على تو�صية جمل�س اإدارة الهيئة، و�صدر قرار جمل�س 

الوزراء رقم 175 وتاريخ 1�28/5/25هـ )11 يونيو 2007م( باملوافقة على منح الرتخي�س الثالث لالت�صالت املتنقلة 

ل�صركة الت�صالت املتنقلة ال�صعودية حيث با�صرت الهيئة متابعة باقي اإجراءات الرتخي�س ون�صر �صبكة الت�صالت 

املتنقلة الثالثة متهيدا لطالق اخلدمة يف عام 2008م.

�لت�صالت �لثابتة:

تقدمت ع�صرة احتادات من م�صتثمرين حمليني ودوليني بطلباتهم للح�صول على تراخي�س تقدمي خدمات الت�صالت 

دارة تاأهيل ثالثة احتادات للح�صول على الرتاخي�س  الثابتة. وبعد تقييم العرو�س وفق منهجية حمددة؛ اعتمد جمل�س الإ

مريكية(، واحتاد املتكاملة )الذي ي�صم  وهي احتاد �صركة الت�صالت ال�صوئية )وي�صم �صركة فريايزون Verizon الأ

Batelco البحرينية(.  وبناء عليه مت فتح  PCCW من هوجن كوجن(، واحتاد عذيب )وي�صمل �صركة باتلكو  �صركة 

العرو�س املالية للرتددات املطلوبة من كل من “احتاد املتكاملة” و “احتاد عذيب” يف جل�صة عامة ح�صرها ممثلون 

العرو�س. واعتمد  وثيقة طلب  جراءات املحددة م�صبقًا يف  الإ املوؤهلة، ومت تخ�صي�س الرتددات وفق  عن الحتادات 

دارة نتائج التخ�صي�س وقرر التو�صية مبنح الحتادات املوؤهلة تراخي�س لتقدمي خدمات الت�صالت الثابتة  جمل�س الإ

والرفع بذلك اإىل جمل�س الوزراء املوقر طبقًا لنظام الت�صالت. ويتوقع اأن ي�صدر قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على 

منح ترخي�س الت�صالت الثابتة ومن ثم متابعة باقي اإجراءات �صدور الرتاخي�س خالل العام القادم.

اخلطة الوطنية للطيف الرتددي  2-4

التي حتتوي على فئات امل�صتخدمني، وجدول توزيع  الوطنية للطيف الرتددي«  باإعداد م�صودة »اخلطة  الهيئة  قامت 

الرتددات على اخلدمات املختلفة، مبا يتوافق مع احتياجات م�صتخدمي الرتددات يف اململكة ويتما�صى مع الجتاهات 

اإدارة الهيئة مقرتح اخلطة، ورفعت طبقًا لنظام الت�صالت اإىل جمل�س الوزراء للموافقة  اأقر جمل�س  العاملية. وقد 

عليها.

الرتاخي�س   3-4

وا�صلت الهيئة اأن�صطتها نحو تفعيل املناف�صة باإ�صدار مزيٍد من الرتاخي�س خلدماٍت خمتلفة، حيث مت اإ�صدار )71( 

واحد و�صبعني ترخي�صًا جديدًا خالل عام 1�28/1�27هـ )2007م(، ليبلغ اإجمايل الرتاخي�س ال�صادرة حتى نهاية 

العام 296 ترخي�صًا كم هو مو�صح يف امللحق )د(.

العر�س املرجعي لربط الت�شال البيني  4-4

�صبق للهيئة اأن اأ�صدرت يف عام 2006م قرارًا باعتماد الوثيقة النهائية للعر�س املرجعي املعدل لربط الت�صال البيني 

املقدمة من �صركة الت�صالت ال�صعودية ب�صفتها مقدم خدمة م�صيطر، وقد ت�صمن القرار اإلزام ال�صركة بتقدمي بع�س 

�صافية املحددة من قبل الهيئة. وقد قدمت ال�صركة م�صودة الوثيقة املعدلة )الن�صخة الثالثة(  املتطلبات واخلدمات الإ

العموم  ال�صابق، ومت ا�صتطالع مرئيات  الهيئة  التي مت طلبها مبوجب قرار  �صافية  مبا فيها املتطلبات واخلدمات الإ

حول الوثيقة املعدلة.

تاحة حق الو�شول اإىل دوائر النفاذ املحلية العر�س املرجعي لإ  5-4

وىل لوثيقة  بناًء على قرار الهيئة، قامت �صركة الت�صالت ال�صعودية ب�صفتها مقدم خدمة م�صيطر بتقدمي امل�صودة الأ

اإىل دوائر النفاذ املحلية لتقدمي خدمات املعطيات. وقامت الهيئة با�صتطالع  تاحة حق الو�صول  العر�س املرجعي لإ

امل�صتوفية ملتطلبات  النهائية  الوثيقة  التعديالت املطلوبة. وبعد تقدمي  الوثيقة وحتديد  العموم حول م�صودة  مرئيات 

لكرتوين على �صبكة  الهيئة، مت اعتمادها بقرار الهيئة رقم )1�28/178( ون�صرها على موقع الهيئة وموقع ال�صركة الإ

نرتنت. الإ
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الف�شل املحا�شبي  6-4

ال�صعودية بتقدمي وثيقة حتدد طريقة موؤقتة لف�صل احل�صابات، ومتت  الهيئة، قامت �صركة الت�صالت  ح�صب قرار 

2006م بعد مراجعتها من قبل مدقق مايل  املوافقة املبدئية عليها. وقدمت ال�صركة التقارير املالية املنف�صلة لعام 

م�صتقل. وبناًء على طلب الهيئة، �صتقدم ال�صركة التقارير املالية املنف�صلة للعام 2007م مدققة من قبل مراجع م�صتقل 

وبدون اأي حتفظات وذلك يف وقت لحق خالل العام 2008م للدرا�صة والعتماد من قبل الهيئة.

حتديد تكلفة خدمات الت�شالت  7-4

ف�صل املعايري العاملية؛ فقد قررت الهيئة اأن ت�صعري خدمات البيع باجلملة بناء على  نظمة الهيئة، وتطبيقًا لأ وفقًا لأ

التكلفة الفعلية لتلك اخلدمات هي و�صيلة فعالة و�صرورية حلماية املناف�صة، ومنع الدعم املتبادل بني اخلدمات مما قد 

�صافية على املدى الطويل )LRIC( كاأ�صا�س حل�صاب  يوؤثر �صلبًا على عدالة املناف�صة. وقد مت حتديد اأ�صلوب التكلفة الإ

تكلفة خدمات البيع باجلملة. ويف هذا ال�صدد فقد مت تنفيذ اخلطوات التالية:

ات�صالت  احتاد  و�صركة  ال�صعودية  الت�صالت  �صركتي  من  ولكل  الهيئة  ملوظفي  متخ�ص�صة  عمل  ور�س  اإقامة   ·
للتعريف بامل�صروع.

حيالها.  املرئيات  وا�صتطالع  التطبيق،  ر�صادات  لإ ولية  الأ الوثيقة  م�صودة  · ن�صر 
�صلوب وا�صتطالع املرئيات حيالها، و�صيجري عر�صها على جمل�س  الأ ر�صادات تطبيق  التف�صيلية لإ الوثيقة  اإعداد   ·

قرارها. دارة لإ الإ

�شروط تقدمي اخلدمة  8-4

ومقدمي  امل�صرتكني  من  طراف  الأ جميع  وحقوق  العام،  ال�صالح  وحماية  ال�صوق،  لتنظيم  الهيئة  م�صاعي  �صمن 

اخلدمات، و�صمان الوفاء بالتزاماتهم؛ فقد قامت الهيئة باإعداد م�صودات وثائق �صروط تقدمي خدمات الت�صالت 

نرتنت. ومت ا�صتطالع مرئيات العموم ب�صاأنها، اإ�صافة اإىل  املتنقلة، والت�صالت الثابتة، واملعطيات )البيانات(، والإ

كادميية و�صركات القطاع اخلا�س وجمل�س ال�صورى واملهتمني بال�صاأن العام للح�صول  خماطبة اجلهات احلكومية والأ

�صدارها خالل عام 2008م. على مرئياتهم حيالها. ويجري حاليًا درا�صة املرئيات واإعداد الوثائق النهائية متهيدًا لإ

تنظيم اأ�شعار خدمات الت�شالت وتقنية املعلومات  9-4

�صعار، و�صيتم تطوير  قامت الهيئة خالل هذا العام باإعداد اإجراءات موؤقتة للموافقة على تعرفة اخلدمات وتنظيم الأ

وبعد  �صوق«  ال�صيطرة يف كل  اأ�صواق الت�صالت وحتديد معنى  »تعريف  النتهاء من درا�صة  بعد  الدائمة  جراءات  الإ

�صافية على املدى الطويل )ف�صل 7-4(.    تطبيق اأ�صلوب التكلفة الإ

�صعار؛ فقد وا�صلت الهيئة درا�صة طلبات �صركة الت�صالت  نظمة الهيئة والقواعد املعتمدة لتحديد �صقوف الأ ووفقًا لأ

ال�صعودية - بو�صفها مقدم خدمة م�صيطر - املتعلقة بتعرفة خدماتها، واإ�صدار القرارات التنظيمية املنا�صبة ب�صاأنها 

كما هو مو�صح يف امللحق )ب(.

4-10  اخلدمة ال�شاملة وحق ال�شتخدام ال�شامل

دارة بت�صكيل جلنة  تنفيذًا ل�صيا�صة اخلدمة ال�صاملة؛ فقد مت اإن�صاء ال�صندوق وتكليف مدير عام له.  وقام جمل�س الإ

ميزانية  واعتمد  املجل�س،  اأع�صاء  من  اأربعة  وع�صوية  الهيئة  حمافظ  برئا�صة  ال�صاملة  اخلدمة  ل�صندوق  تنفيذية 

القواعد  ووثيقة  لل�صندوق،  التنفيذية  جراءات  والإ القواعد  وثيقة  م�صودة  اإعداد  مت  كما  2008م.  لعام  ال�صندوق 

الت�صغيلية  �صرتاتيجية، واخلطط  الإ اإعداد اخلطة  ال�صندوق. ويجري حاليًا  طاري لتفاقيات  الإ والنموذج  دارية،  الإ

ال�صنوية وامل�صاريع ال�صتك�صافية.

4-11  اخلطة الوطنية للرتقيم

رقام  الأ رموز  وتخ�صي�س  اخلدمات،  مقدمي  لبع�س  رقام  الأ نطاقات  بتخ�صي�س  2007م  عام  خالل  الهيئة  قامت 

الدولية  الرموز  بخ�صو�س  لالت�صالت  الدويل  الحتاد  مع  للتن�صيق  اإ�صافة  لعدد من اجلهات احلكومية،  الق�صرية 

والتغريات يف اخلطط الوطنية للرتقيم يف بع�س الدول.

طر التنظيمية لرموز الر�صائل الق�صرية املرتبطة باخلدمات  وتقوم الهيئة بتحديث “اخلطة الوطنية للرتقيم” والأ

رقام والرموز لتلبية الحتياجات احلالية وامل�صتقبلية،  ذات القيمة امل�صافة، وذلك ل�صمان توفري املوارد الالزمة من الأ

وحت�صني اإدارة موارد الرتقيم والرموز. 
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رقام 4-12  نقل الأ

رقام خلدمات  تعمل الهيئة على اإعداد اإر�صادات نقل اأرقام خدمات الت�صالت الثابتة، وحتديث وثيقة اإر�صادات نقل الأ

رقام.  الت�صالت املتنقلة، ودجمها؛ لت�صبح اإر�صادات موحدة لنقل الأ

ويف جمال نقل اأرقام خدمات الت�صالت املتنقلة التي بداأ تطبيقها يف اململكة خالل العام ال�صابق )2006م(، فقد 

وا�صلت الهيئة جهودها يف تنظيم اخلدمة ومتابعة تطبيقها؛ اإذ مت تطوير اآليات لتبادل الفواتري النهائية بني امل�صغلني 

رقام املخالفة، وحل �صكاوى امل�صتخدمني، ومتابعة التقارير اليومية وحتليلها. وف�صل الأ

4-13  اأجهزة ومعدات الت�شالت وتقنية املعلومات

جهزة التي تعمل بتقنية النطاق الال�صلكي العري�س )WiMAX(، اإ�صافة اإىل 58 موا�صفة  مت اإعداد املوا�صفة الفنية لالأ

جهزة ب�صكل دوري وحتديثها ح�صب احلاجة. فنية اأعدت يف ال�صابق. وتقوم الهيئة مبراجعة املوا�صفات الفنية لالأ

مطابقتها  من  التاأكد  بعد  الالزمة  املوافقات  واإ�صدار  الت�صالت  اأجهزة  لف�صح  طلب   �800 من  اأكرث  درا�صة  ومت 

الفنية  باملعايري  يتعلق  فيما  طلبًا   1500 من  اأكرث  على  الرد  مت  كما  اململكة.  يف  بها  املعمول  الفنية  للموا�صفات 

جهزة. لالأ

طار العام للموافقات النوعية ل�صبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الت�صالت  وقد قامت الهيئة كذلك باإعداد وثيقة الإ

اأ�صاليب اعتماد  وتقنية املعلومات، ومت اعتمادها يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�صبكة. كما مت اإعداد م�صودة وثيقة 

جهزة، وتقدميها للجنة ت�صريع وتنظيم تقنية املعلومات يف جمل�س التعاون لدول  النوعية وت�صجيل واإقرار مطابقة الأ

اخلليج العربية.

4-14  حتديث موؤ�شرات جودة اخلدمة ومتابعة تطبيقها

طار العام جلودة اخلدمة« الذي ي�صتمل  عوام ال�صابقة، فقد قامت باإعداد م�صودة »الإ ا�صتمرارًا جلهود الهيئة يف الأ

�صلوب احلايل ملتابعة وقيا�س موؤ�صرات جودة اخلدمة، و�صيتم ن�صره ل�صتطالع مرئيات العموم حياله،  على حتديث لالأ

ومن ثم اإ�صدار الوثيقة النهائية. كما يتم درا�صة وحتليل التقارير الدورية الفنية ملوؤ�صرات جودة اخلدمات الواردة من 

مقدمي اخلدمة، ومتابعة مدى التزامهم بتلك املعايري واملوؤ�صرات.

وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  لتنظيم  العربية  الهيئات  »�صبكة  م�صاريع  يف  الهيئة  �صاركت  فقد  هذا  اإىل  �صافة  وبالإ

طار  املعلومات« حيث راأ�صت الهيئة فريق العمل امل�صوؤول عن »اإعداد اأ�صلوب ا�صرت�صادي جلودة اخلدمات« واأعدت الإ

ال�صرت�صادي العام جلودة اخلدمات املقدمة يف الوطن العربي، ومت تقدمي الوثيقة واعتمادها من قبل ال�صبكة. 

4-15  ال�شوابط التنظيمية والفنية

طر التنظيمية كما هو مو�صح يف الف�صل )2-2(  قامت الهيئة خالل عام 2007م باإ�صدار عدد من ال�صوابط الفنية والأ

خرى ومن اأبرزها: وتعمل الهيئة حاليًا على تطوير عدد من التنظيمات وال�صوابط الأ

طر التنظيمية الفنية لل�صبكات اخلارجية ومعايري حق ا�صتخدام الطريق، لتمديد اخلدمات وامل�صاركة يف املواقع. الأ  •

�صوابط ت�صويق وبيع البطاقات م�صبقة الدفع خلدمات الت�صالت املتنقلة  •

�شعاع من املحطات الال�شلكية 4-16  قيا�س م�شتويات الإ

�صعاعات ال�صادرة من املحطات  يهدف هذا امل�صروع اإىل متابعة مدى التزام مقدمي خدمات الت�صالت ب�صوابط الإ

الال�صلكية. وقد قامت الهيئة بتنظيم ور�صة عمل علمية عن »املوجات الكهرومغناطي�صية واأ�صاليب قيا�صها«، كما مت 

�صعة ال�صادرة من هوائيات املحطات الال�صلكية«. واأجريت قيا�صات ميدانية  اإعداد وثيقة »طرق اإجراء القيا�صات لالأ

لعدد من املحطات القاعدية الال�صلكية يف املنطقة الو�صطى وحللت نتائجها، وذلك بالتعاون مع معهد امللك عبداهلل 

جراء القيا�صات امليدانية يف املناطق  عداد لإ للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية بجامعة امللك �صعود. ويجري حاليا الإ

كادميية والبحثية يف تلك املناطق.  خرى بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الأ الأ

4-17  اإدارة الطيف الرتددي

وا�صلت الهيئة اأعمالها يف اإدارة الطيف الرتددي، ويحتوي امللحق )هـ( على اأبرز ن�صاطات الهيئة يف هذا املجال. كما 

العام. كما مت اكمال م�صروع  ا�صتخدامه هذا  دارة الرتددات وتخ�صي�صها وبداأ  الهيئة بتوفري نظام حديث لإ قامت 

دارة الطيف الرتددي«. �صاليب املتبعة لإ جراءات والأ حتديث »الإ

نرتنت وت�شجيل اأ�شماء النطاقات ال�شعودية �شراف على خدمة الإ 4-18  الإ

�صراف الفني ل�صمان  نرتنت، واإدارتها، والإ تقوم الهيئة حاليًا بتقدمي خدمة ت�صجيل اأ�صماء النطاقات على �صبكة الإ

ت�صجيل اأ�صماء النطاقات ب�صكل عادل وموثوق. وقد مت خالل هذا العام  ت�صجيل )12��0( نطاقًا وتعديل )1600( 

طلبًا، اإ�صافة اإىل حل املنازعات حول اأ�صماء النطاقات يف حالت قليلة. كما مت تطوير موقع اإلكرتوين خلدمة ت�صجيل 
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نرتنت ال�صائعة للتمكن من ا�صتخدام اأ�صماء  نرتنت، وتطوير برجميات ت�صاف ملت�صفحات الإ اأ�صماء النطاقات على الإ

نرتنت ومقدمي خدمة املعطيات بخ�صو�س  النطاقات العربية. وتقوم الهيئة كذلك بتقدمي الدعم الفني ملقدمي خدمة الإ

خدمات الرت�صيح وت�صجيل اأ�صماء النطاقات.

نرتنت 4-19  املق�شم الوطني لالإ

نرتنت يف اململكة؛ قامت الهيئة بتقييم �صيا�صات واأ�صاليب تبادل املعلومات بني  �صمن م�صاعيها لتح�صني خدمات الإ

نرتنت، لتبادل احلركة بني املرتا�صلني  مقدمي خدمة املعطيات املرخ�س لهم، حيث تبني �صرورة اإن�صاء مق�صم وطني لالإ

داخل اململكة بهدف حفظ تبادل املعلومات حمليا، وتعزيز موثوقية الت�صال، ورفع م�صتوى اجلودة من خالل حت�صني 

وطرح  نرتنت«،  الإ بيانات  لتبادل  الوطني  »املق�صم  باإن�صاء  اخلا�صة  الفنية  املوا�صفات  اإعداد  ومت  الت�صال.  �صرعة 

امل�صروع للمناف�صة، �صيبداأ تنفيذه خالل عام 2008م. 

نرتنت يف اململكة 4-20  اإ�شرتاتيجية تطوير خدمة الإ

اململكة  نرتنت يف  الإ لتطوير خدمة  اإ�صرتاتيجية  واإعداد  اململكة،  نرتنت يف  الإ تقييم خدمة  اإىل  امل�صروع  يهدف هذا 

املنوطة  املهمات  اململكة، ودرا�صة  نرتنت يف  الإ الو�صع احلايل خلدمة  تقييم  النتهاء  من  انت�صارها. وقد مت  وزيادة 

نرتنت، وتر�صيح املواقع، واملق�صم الوطني لالنرتنت(، اإ�صافة اإىل اإجراء درا�صة  بالهيئة ب�صاأنها )ت�صجيل نطاقات الإ

نرتنت، ودرا�صة امل�صتجدات التقنية ذات العالقة، وحتليل الفجوة بني الو�صع  مقارنة لتجارب الدول يف تطوير خدمة الإ

خرى. ويجري العمل حاليًا على تطوير اإ�صرتاتيجية تطوير  نرتنت يف اململكة والو�صع يف الدول الأ احلايل خلدمة الإ

نرتنت، ومن املتوقع النتهاء منها خالل عام 2008م.  خدمة الإ

�شرتاتيجية لتقنية املعلومات للهيئة 4-21  تطوير اخلطة الإ

تقوم الهيئة حاليًا بتطوير خطة اإ�صرتاتيجية �صاملة ملبادرات الهيئة وم�صاريعها يف جمال تقنية املعلومات يف اململكة؛ 

لتمكني الهيئة من اإمتام مهماتها على امل�صتوى الوطني والداخلي اأخذا يف احل�صبان اخلطط والتوجهات الوطنية مبا 

الدول،  بع�س  التحليلية مع  املقارنة  الدرا�صات  اإجراء  املعلومات«. وقد مت  وتقنية  الوطنية لالت�صالت  فيها »اخلطة 

خذ مرئياتهم. كما مت ح�صر عدد من امل�صروعات  وعقد لقاءات مع عدد من املخت�صني يف القطاع احلكومي واخلا�س لأ

واملبادرات يف جمالت البنية التحتية خلدمات النطاق العري�س، وتطوير املحتوى الرقمي املحلي، واملهارات التقنية، 

كرث اأولوية.  ومن املتوقع اكتمال اإعداد اخلطة خالل  والوعي العام. وجرى تطوير منهجية للتقييم لتحديد امل�صاريع الأ

العام 2008م.

4-22  مبادرة املدن الذكية 

املعلومات  جمتمع  اإىل  ال�صعودي  املجتمع  حتول  تدعم  التي  الذكية  املدن  مبادرة  تطوير  على  العمل  الهيئة  وا�صلت 

اأمانة مدينة الريا�س والهيئة العليا لتطوير مدينة  والقت�صاد الرقمي. ومت تنظيم ملتقى املدن الذكية بالتعاون مع 

املجانية  الال�صلكية  ال�صبكة  جتربة  اإطالق  اإىل  اإ�صافًة  الريا�س،  مدينة  يف  الذكي  ال�صارع  م�صروع  وتنفيذ  الريا�س، 

نرتنت يف منى )منطقة مكة املكرمة( خالل مو�صم احلج 1�28هـ. لالإ

من املعلومات ر�شادي لأ 4-23  املركز الوطني الإ

من املعلومات” الذي يهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي  ر�صادي لأ مت يف العام املا�صي )2006م( اإن�صاء “املركز الوطني الإ

خطار واحلوادث  والت�صدي لالأ الوقاية  تن�صيق جهود  ويعمل على  املعلومات،  اأمن  توؤثر على  التي  خطار  بالأ واملعرفة 

لكرتوين. وقد مت ن�صر وتوزيع ثالث مطويات للتوعية باأمن املعلومات، واإعداد اأربع مطويات اأخرى  من الإ املتعلقة بالأ

نرتنت  ن�صاء مركز املراقبة ل�صبكة الإ وكتاب مرجعي عن اأمن املعلومات وهي يف طور الطباعة والن�صر. واأعدت درا�صة لإ

يف اململكة، وتاأ�صي�س البنية التحتية له، ويجري حاليًا تو�صيل مراكز ال�صبكات واملعلومات باملركز، ويتوقع البدء مبرحلة 

الت�صغيل خالل عام 2008م.

4-24  مكافحة الر�شائل القتحامية

يهدف هذا امل�صروع اإىل و�صع �صيا�صات واإجراءات فنية للحد من م�صكلة الر�صائل القتحامية، واإعداد اإطار تنظيمي 

الظاهرة يف  الو�صع احلايل وحجم  تقييم  الر�صائل. وقد مت  للتعامل مع هذه  اململكة؛  لها، وخطة عمل على م�صتوى 

خرى بهذا اخل�صو�س. كما مت تطوير اخلطوات الالزمة لن�صر الوعي باأهمية  اململكة، وا�صتعرا�س جتارب الدول الأ

طار التنظيمي للتعامل معها. مكافحة ظاهرة الر�صائل القتحامية، ويجري حاليا اإعداد الإ
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4-25  �شكاوى امل�شتخدمني والف�شل يف خمالفات نظام الت�شالت

�صعيًا للقيام مب�صوؤولياتها يف توفري احلماية للم�صتخدمني وامل�صغلني؛ قامت الهيئة بالعمل على معاجلة واإنهاء ما يقارب 

جراءات التعامل مع �صكاوى امل�صتخدمني بهدف رفع  )3219( �صكوى مت تقدميها اإىل الهيئة. واأعدت م�صودة اأولية لإ

كفاءة معاجلة ال�صكاوى، ويجري العمل على اإنهائها واإ�صدارها خالل العام 1�29هـ )2008م(.

كما قامت جلنة الف�صل يف خمالفات نظام الت�صالت بدرا�صة )17�8( خمالفة واأ�صدرت القرارات املنا�صبة وفقًا 

نظمة الهيئة. لأ

عالمية 4-26  الن�شاطات الإ

تدرك الهيئة اأهمية دورها يف توعية امل�صتخدمني وامل�صتثمرين واجلمهور، والتفاعل مع الراأي العام، وت�صويق الفر�س 

ن�صطة  الأ من  العديد  يف  الهيئة  �صاركت  كما  الهيئة.  با�صم  ر�صمي  متحدث  تعيني  مت  وقد  القطاع.  يف  ال�صتثمارية 

والفعاليات الإعالمية مثل املوؤمترات ال�صحفية، الإعالنات والبيانات ال�صحفية، والتوا�صل مع و�صائل الإعالم املختلفة 

ذاعية وال�صحفية، واإ�صدار ملف �صحفي يومي اإ�صافًة اإىل تقرير �صهري  جنبية، واملقابالت التلفزيونية والإ املحلية والأ

لقيا�س تواجد الهيئة، وكل ما يتعلق بالت�صالت وتقنية املعلومات، يف و�صائل الإعالم. 

قليمية والدولية 4-27  امل�شاركات املحلية والإ

قليمية والدولية، كان من اأبرزها  �صاركت الهيئة يف العديد من الجتماعات واملوؤمترات والندوات واملعار�س املحلية والإ

اجتماعات اللجان املخت�صة بالت�صالت وتقنية املعلومات يف جمل�س التعاون اخلليجي، ويف جامعة الدول العربية، 

واجتماعات ال�صبكة العربية لهيئات تنظيم الت�صالت وتقنية املعلومات، واملنتدى العاملي ال�صابع ملنظمي الت�صالت، 

واملوؤمتر العاملي لالت�صالت الراديوية وغريه من اجتماعات الحتاد الدويل لالت�صالت.

كما �صاركت الهيئة كمتحدث رئي�صي يف عدد من املوؤمترات والندوات مثل منتدى ال�صتثمار ال�صعودي )الدمام(، وموؤمتر 

وىل عن احلا�صبات واللغة العربية )الريا�س(،  يوروموين – ال�صعودية 2007م )الريا�س(، والندوة الدولية الأ

نرتنت  الإ بروتوكول  املهاتفة عرب  قليمية حول  الإ والندوة  )الريا�س(،  الت�صالت  لهند�صة  ال�صعودية  ولقاء اجلمعية 

القدرات  بناء  حول  قليمية  الإ العمل  وور�صة  )القاهرة(،  النطاقات  �صماء  لأ العربي  الفريق  واجتماع  )اجلزائر(، 

و�صط و�صمال اأفريقيا )دبي(. نرتنت يف ال�صرق الأ للمناف�صة )القاهرة(، واملوؤمتر العاملي للمهاتفة عرب بروتوكول الإ

�شراف على خدمات الت�شالت خالل مو�شمي رم�شان واحلج  4-28 الإ

دارات احلكومية  �صمن مهمات الهيئة يف متابعة اأداء مقدمي اخلدمات املرخ�س لهم؛ فقد قامت الهيئة بالتعاون مع الإ

خرى بالعمل على �صمان تقدمي اأف�صل اخلدمات للمعتمرين وللحجاج خالل العام 1428هـ، وقد مت ت�صكيل فريق  الأ

عمل من املخت�صني بالهيئة للقيام مبتابعة اأداء خدمات الت�صالت املختلفة مبكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�صاعر 

املقد�صة، وم�صح املجال الرتددي للتاأكد من عدم وجود تداخالت. كما مت القيام بزيارات ميدانية ملقدمي خدمات 

احلج  وحمالت  احلكومية  اجلهات  لبع�س  ميدانية  زيارات  اإىل  اإ�صافة  �صبكاتهم،  اأداء  على  والطالع  الت�صالت 

وا�صتطالع اآرائهم واآراء بع�س احلجاج حول خدمات الت�صالت يف احلج.
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احلديثة،  التقنيات  وم�صتجدات  ال�صوق،  تطورات  ومتابعة  املنا�صبة  التنظيمية  القرارات  لتخاذ  الهيئة  �صعي  �صمن 

خرى املتعلقة بعمل الهيئة؛ فقد مت خالل العام 1�28/1�27هـ )2007م( القيام بعدد من الدرا�صات،  واملوا�صيع الأ

من اأبرزها ما يلي: 

حماية حقوق امل�شتخدمني   1-5

اإعداد درا�صة تف�صيلية حول ا�صرتاتيجية حماية م�صتخدمي خدمات الت�صالت وتقنية املعلومات، وقد ا�صتملت  مت 

مور املهمة املتعلقة بحماية حقوق امل�صتخدمني، وم�صوؤوليات مقدمي اخلدمات،  الدرا�صة على املقارنات الدولية، والأ

داء، وحل اخلالفات، ومعاجلة ال�صكاوى، والتعامل العادل بني امل�صتخدمني، ومعاجلة امل�صايقات واملكاملات  ومعايري الأ

الت�صالت  خدمات  م�صتخدمي  حقوق  حلماية  الالزمة  املبادرات  وتطوير  التنظيمية  الطر  واإعداد  املرغوبة،  غري 

وتقنية املعلومات وتعزيز الثقة لديهم.

اجليل القادم من �شبكات الت�شالت وتقنية املعلومات  2-5

اأ�صا�صًا على بروتوكول  التي تعتمد  القادم من �صبكات الت�صالت  امل�صتقبلية للجيل  بالتوجهات  الدرا�صة   تعنى هذه 

نرتنت الذي ميثل اأحد اأهم التطورات يف القطاع. وقد تناولت الدرا�صة هيكلة ال�صبكة وخ�صائ�صها، وا�صتعرا�س  الإ

جتارب بع�س الدول ملعرفة طريقة تعاملها مع هذا النوع من ال�صبكات، واخلدمات اجلديدة املرتبطه بها، والتاأثريات 

رقام،  الأ واإمكانيات نقل  البيني،  التنظيمية احلالية مثل تنظيمات ربط الت�صال  طر  الأ الناجمة عن تطبيقها على 

واختيار الناقل، وجودة اخلدمات.

5-3  الرتاخي�س املوحدة

�صواق الت�صالت  ن�صطة التي تقوم بها اجلهات التنظيمية لأ اأهم الأ اأحد  اإ�صدار تراخي�س خدمات الت�صالت  يعد 

دة  دة للتقنية واخلدمات، وثانيها تراخي�س حمدِّ يف العامل، وهناك ثالثة اأنواع من الرتاخي�س: اأولها تراخي�س حمدِّ

هو  الثالث  والنوع  بعينها،  حمددة  خدمات  لتقدمي  تقنية  اأي  ا�صتخدام  ميكن  اإذ  للتقنية،  دة  حمدِّ وغري  للخدمات، 

اأنواع  الدرا�صة  ا�صتعر�صت  وقد  املوحدة(.  )الرتاخي�س  للتقنية  حمددة  وغري  للخدمات  حمددة  غري  تراخي�س 

الرتاخي�س والو�صع احلايل يف اململكة، والتوجهات العاملية يف هذا املجال، واملعايري وال�صروط الالزمة لتطبيق مفهوم 

طر التنظيمية القائمة. الرتخي�س املوحد، والتاأثريات الناجمة عن تطبيقه يف امل�صتقبل على الرتاخي�س والأ

اخلدمات اجلديدة  4-5

متابعًة للتطورات التي ي�صهدها القطاع، وامل�صتجدات التقنية، و�صرورة ال�صتفادة من تطبيقاتها التى نتج عنها خدمات 

�صدار الرتخي�س املنا�صب لها؛ فقد قامت الهيئة بدرا�صة اخلدمات اجلديدة التي  مر ت�صنيفها؛ لإ جديدة يتطلب الأ

نظمة املعمول بها، واإجراء درا�صات املقارنة مع  يرغب امل�صتثمرون يف طرحها يف ال�صوق للتاأكد من عدم معار�صتها لالأ

خرى، وكيفية تعاملها مع اخلدمات امل�صابهة. وقد اأ�صفرت الدرا�صة عن اإ�صدار تراخي�س فئوية جديدة من  الدول الأ

لكرتوين بامل�صرتك. النوع )ب( خلدمة ا�صت�صافة اأجهزة ومعدات الت�صالت وتقنية املعلومات، وخدمة الت�صال الإ

تقنيات البث التلفزيوين املتنقل:  5-5

التلفزيوين  البث  تقنيات  دخال  لإ والتنظيمية  والتجارية  الفنية  املتطلبات  ا�صتعرا�س  ا�صتملت على  درا�صة  اإعداد  مت 

الرقمي عرب اأجهزة الت�صالت املتنقلة يف �صوء التجارب الدولية املتاحة والتطورات املرتقبة، مع التطرق اإىل اجلهات 

املعنية التي ميكن اأن يناط بها دور تطوير وتنظيم ون�صر هذه اخلدمات يف اململكة.

املقابل املايل للرتددات:  6-5

اأجريت درا�صة لتقييم اأ�صلوب ح�صاب املقابل املايل ل�صتخدام الرتددات، وا�صتملت الدرا�صة على حتليل املقابل احلايل 

مثل ملورد الطيف  للرتددات، واإجراء مقارنات دولية، واقرتاح معادلة مب�صطة مبنية على اأ�صا�س ت�صجيع ال�صتخدام الأ

الرتدد، وم�صالح جميع اجلهات املعنية، وت�صجيع النتقال من النطاقات الرتددية املزدحمة، وت�صهيل تطبيق اخلطة 

الوطنية للرتددات بعد اعتمادها.

نرتنت قمار ال�شناعية للو�شول اإىل الإ تر�شيح املواقع وا�شتخدام الأ  7-5

قمار ال�صناعية  نظمة( وكذلك حول ا�صتخدام الأ نرتنت )حجب املواقع املخلة بالأ اأعدت درا�صة حول تر�صيح مواقع الإ

نرتنت؛ وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن غالبية دول العامل متار�س نوعًا من التنظيم للدخول على  للح�صول على خدمة الإ

نظمة ال�صائدة لديها. وتتباين الدول يف م�صتوى ونوعية القيود التي تفر�صها على ا�صتخدام  نرتنت وفقًا لالأ �صبكة الإ

املنطقة حتظر  فاإن معظم دول  نرتنت؛  الإ �صبكة  للدخول على  الف�صائية  طباق  الأ بالن�صبة ل�صتخدام  اأما  نرتنت.  الإ

اأن بع�س دول  طباق الف�صائية يف اأغرا�س تخالف الرتاخي�س املمنوحة من قبل اجلهات املنظمة، كما  ا�صتخدام الأ

طباق الف�صائية حتديدًا. نرتنت عرب الأ املنطقة حتظر ا�صتخدام الإ
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نرتنت يف اململكة ا�شتخدام الإ  8-5

نرتنت يف اململكة لعام 2007م لتحديد  مت القيام بدرا�صة م�صحية �صاملة لل�صوق للتعرف على اأهم موؤ�صرات ا�صتخدام الإ

ن�صب الدخول احلالية واملتوقعة م�صتقبال، وحتديد عادات واأمناط ال�صتخدام لدى الفئات امل�صتهدفة ومدى ر�صاهم 

نرتنت ملعرفة العوائق التي حتول دون و�صولهم للخدمة.  عن اخلدمة. وغطت الدرا�صة كذلك الفئات التي ل ت�صتخدم الإ

التعليمي،  والقطاع  احلكومية،  واجلهات  اخلا�س،  القطاع  و�صركات  فراد،  الأ التالية:  الفئات  الدرا�صة  �صملت  وقد 

والقطاع ال�صحي. و�صوف تعاد الدرا�صة �صنويًا خالل العامني القادمني للتعرف على اأمناط التغري يف انت�صار ا�صتخدام 

نرتنت وتوجهات ال�صوق. الإ
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ـلع بها، وتعتزم الهيئة تنفيذ الربامج  �صتم�صي الهيئة ُقُدمًا - مب�صيئة اهلل - يف تنفيذ مهماتها وامل�صوؤوليات التي تطَّ

التالية خالل العام املايل القادم 1�29/1�28هـ )2008م(:

1. ا�صتكمال اإجراءات ا�صتكمال اإ�صدار الرتخي�س الثالث لالت�صالت املتنقلة، وثالثة تراخي�س جديدة لالت�صالت 

الثابتة.

2. حتديث درا�صات �صوق الت�صالت وتقنية املعلومات يف اململكة، 

3. اإعداد �صيا�صات حالت الطوارئ لالت�صالت وتقنية املعلومات.

�صافية على املدى الطويل. 4. تنفيذ م�صروع حتديد التكلفة با�صتخدام اأ�صلوب التكلفة الإ

5. درا�صة “تعريف اأ�صواق الت�صالت وحتديد معنى ال�صيطرة يف كل �صوق”، 

6. حتديث �صوابط تقدمي طلبات �صراء ح�ص�س ال�صركات املرخ�س لها، والندماجات بينها”.

طار التنظيمي حلماية حقوق امل�صتخدمني خلدمات الت�صالت وتقنية املعلومات. 7. اإعداد الإ

اإجراء  وال�صتمرار يف  الكهرومغناطي�صية،  �صعاعات  الإ للحماية من  الوطنية  ر�صادات  الإ اإعداد  م�صروع  ا�صتكمال   .8

القيا�صات امليدانية للتحقق من وفائها بال�صوابط املعتمدة.

جهزة الت�صالت وتقنية املعلومات. 9. موا�صلة العمل يف حتديث املوا�صفات الفنية لأ

10. ا�صتكمال حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم، واإعداد اإر�صادات نقل اأرقام اخلدمات الثابتة.

طار العام للجوانب الفنية لل�صبكات اخلارجية. 11. ا�صتكمال اإعداد الإ

12. ا�صتكمال اإعداد موؤ�صرات جودة اخلدمة )QoS( وحتديثها ومتابعة تطبيقها.

13. متابعة اعتماد “اخلطة الوطنية للرتددات”والبدء بتطبيقها.

�1. ا�صتكمال ن�صاطات مبادرة املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، ومبادرة املدن الذكية.

�صرتاتيجية لتقنية املعلومات. 15. ا�صتكمال تطوير اخلطة الإ

نرتنت وزيادة الوعي بخدماتها.  16. تطوير خدمات الإ

من املعلومات. ر�صادي لأ 17. تطوير املركز الإ

نرتنت. 18. ا�صتكمال م�صروع اإن�صاء املق�صم الوطني ل�صبكة الإ

لكرتونية. 19. اإعداد الالئحة التنفيذية لنظام التعامالت الإ

دارية.  20. م�صروع اأمتتة اإجراءات الهيئة املالية والإ

21. اإعداد دليل اإجراءات العمل يف الهيئة.

ن�صاء مقر الهيئة الرئي�س بالريا�س. 22. تر�صية املرحلة الثانية لإ

23. ا�صتكمال م�صروع حت�صيل اإيرادات الهيئة عن طريق نظام “�صداد”.

�2. تقييم اأداء الهيئة وتاأثريها على ال�صوق ومراجعة عملياتها.

25. ا�صتكمال اعداد اخلطة ال�صرتاتيجية للهيئة لل�صنوات اخلم�س القادمة )2009-2013م(

26. اإعداد اخلطة ال�صرتاتيجية للخدمة ال�صاملة وحق ال�صتخدام ال�صامل، واخلطط الت�صغيلية ال�صنوية وامل�صاريع 

ال�صتك�صافية.
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دارة   امللحق )اأ(: قرارات جمل�س الإ

مت  التي  القرارات  اأبرز  يلي  وفيما  اجتماعات،  ع�صرة  )2007م(  1�28/1�27هـ  املايل  العام  خالل  املجل�س  عقد 

اتخاذها:

املوافقة على نتائج تقييم طلبات احل�صول على الرتخي�س الثالث لتقدمي خدمات الت�صالت املتنقلة، واعتماد   •

اأ�صماء الحتادات املوؤهلة للح�صول على الرتخي�س.

اعتماد اإجراءات فتح العرو�س املالية املقدمة من الحتادات املوؤهلة يف جل�صة عامة.  •

املتنقلة  الت�صالت  لتقدمي خدمات  الثالث  الرتخي�س  على  للح�صول  املالية  العرو�س  تقييم  نتائج  على  املوافقة   •

العامة، والتو�صية مبنح الرتخي�س لحتاد �صركة الت�صالت املتنقلة.

اعتماد تاأهيل الحتادات التي تقدمت بطلبات احل�صول على تراخي�س تقدمي خدمات الت�صالت الثابتة العامة.  •

اإقرار نتائج تقييم العرو�س املالية للح�صول على ح�ص�س الطيف الرتددي، والتو�صية مبنح الرتاخي�س لالحتادات   •

التالية: احتاد �صركة الت�صالت ال�صوئية، واحتاد املتكاملة، واحتاد عذيب. 

املوافقة على م�صروع “اخلطــة الوطنية للطيف الرتددي باململكة”.  •

نرتنت.  اعتماد طريقة حتديد احل�ص�س ال�صوقية خلدمة الإ  •

املوافقة على اإن�صاء �صندوق اخلدمة ال�صاملة، وتكوين جلنة تنفيذية لل�صندوق، برئا�صة املحافظ، وع�صوية اأربعة   •

من اأع�صاء املجل�س. 

ن�صائية ملبنى املقر الرئي�صي للهيئة. عمال الإ تر�صية الأ  •

اإعادة طرح م�صروع بناء املرحلة الثانية للمقر الرئي�صي مبدينة الريا�س للمناف�صة واإعداد درا�صة هند�صة قيمية   •

للم�صروع.

اعتماد التقرير ال�صنوي للهيئة 1�27/1�26هـ )2006م(.   •

اإقرار احل�صاب اخلتامي للهيئة عن العام 1�27/1�26هـ.  •

املوافقة على م�صروع ميزانية الهيئة للعام املايل 1�29/1�28هـ.   •

املوافقة على م�صروع ميزانية �صندوق اخلدمة ال�صاملة للعام املايل 1�29/1�28هـ.   •
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�ملو�صـــوع�لتاريـخرقم �لقر�ر

�/1�28/1هـ1�28/1�9
طر التنظيمية لرموز الر�صائل الق�صرية املرتبطة باخلدمات ذات القيمة  اعتماد الأ

امل�صافة.

املوافقة على تقدمي برنامج قطاف لعمالء اجلوال يف ال�صرتاكات م�صبقة الدفع )�صوا(.1�28/1/12 هـ1�28/150

املوافقة على عر�س التخفي�س الكمي من اجلوال.1�28/2/6 هـ1�28/151

�صدقاء من اجلوال.1�28/2/6 هـ1�28/152 هل والأ املوافقة على تعديل ن�صبة اخل�صم يف خدمة الأ

�صعاعات ال�صادرة من املحطات الال�صلكية.1�28/2/8 هـ1�28/153 اعتماد �صوابط الإ

1�28/2/10 هـ�1�28/15
�صدقاء للجوال م�صبق الدفع  هل والأ املوافقة على تعديل ن�صبة اخل�صم يف خدمة الأ

)�صوا(.

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة ال�صبكة الفرتا�صية اخلا�صة )IP-VPN(. 1�28/2/27 هـ1�28/155

1�28/2/28 هـ1�28/156

املوافقة على اإعفاء عمالء الهاتف من اأجور تاأ�صي�س خدمة اخلطوط الرقمية للم�صرتكني 

ح�صب اإمكانية توفرها عند طلب اخلدمة مع تاأ�صي�س خط هاتف جديد اأو خط هاتف 

اإ�صايف. 

1�28/3/5 هـ1�28/157
املـوافـقـة على طلب �صركة الت�صالت ال�صعودية �صراء ح�ص�س ال�صركاء يف ال�صركة 

نرتنت )اأول نت(.  ال�صعودية العربية خلدمات الت�صالت والإ

1�28/3/16 هـ1�28/158
املوافـقـة على عر�س تـعرفة خدمـــة الت�صــــال بالـمجموعات ال�صغيـرة �صمن م�صروع 

ل�صلكي النقل العام.

1�28/3/16 هـ1�28/159
املـوافـقـة على عــــر�س تــعــرفة التح�صيل على ح�صاب املتلقي )call collect( من 

اجلوال.

1�28/3/19 هـ1�28/160
املـوافـقـة على اإ�صافة �صرعة جديدة خلدمة خطوط امل�صرتكني الرقمية )4 ميجا بت يف 

الثانية(.

1�28/3/21 هـ1�28/161
املـوافـقـة على اإطالق خدمة جديدة من خدمات القيمة امل�صافة )خدمة ا�صغط وتكلم( 

من اجلوال.

1�28/3/23 هـ1�28/162
املـوافـقـة على تعرفة خدمة الر�صائل ال�صوتية الق�صرية  )voice SMS( اجلديدة من 

اجلوال.

�ملو�صـــوع�لتاريـخرقم �لقر�ر

املـوافـقـة على تعديل ن�صبة التخفي�س خلدمة )Business Partner( من اجلوال. 1�28/3/23 هـ1�28/163

املـوافـقـة على خدمة الت�صويت الهاتفي من الهاتف29/�/1�28 هـ�1�28/16

اإن�صاء �صندوق اخلدمة ال�صاملة1�28/5/18 هـ1�28/165

1�28/5/20 هـ1�28/166

�صدقاء من الهاتف، ومتكني ال�صتفادة من خدمتي  هل والأ املوافقة على تعديل برنامج الأ

�صدقاء« و »اأرقام البلد املف�صلة« معًا، وتوحيد فرتة الت�صال للمكاملات  هل والأ »الأ

الدولية 

املــوافقة على تعديل تعرفة باقات خدمة برافو �صمن م�صروع ل�صلكي النقل العام 1�28/6/1 هـ1�28/167

�صافة على خدمة حمتوى الو�صائط املتعددة1�28/6/2 هـ1�28/168 املــــوافقــة علــى بع�س التعــــديـــالت والإ

1�28/6/2 هـ1�28/169
 Blackberry( فراد املوافقة علــى طرح اجلوال خلــدمة البالك بريي لالأ

)Individuals

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة الر�صائل الق�صرية من الهاتف1�28/6/15 هـ1�28/170

املـــــوافقــة على اإ�صافة �صرعات جديدة وتعديل التعرفة لبع�س اخلدمات من �صعودي داتا.1�28/6/18 هـ1�28/171

لكرتوين اجلديدة من اجلوال.1�28/6/18 هـ1�28/172 املــوافقة على تعرفة خدمة الربيد الإ

املــوافقة على تعديل تعرفة ر�صائل املجموعات من اجلوال.1�28/6/18 هـ1�28/173

املــوافقة على تعرفة اخلطوط املزدوجة من اجلوال.1�28/6/19 هـ�1�28/17

1�28/7/2 هـ1�28/175
نرتنت عن طريق ال�صبكات الال�صلكية املحلية  ال�صوابط املوؤقتة لتنظيم تقدمي خدمة الإ

با�صتخدام تقنية الواي فاي )WiFi( خارج املجمعات اخلا�صة واملباين.

1�28/7/7 هـ1�28/176
املـوافـقـة على اإ�صافة �صرعات جديدة، وتعديل التعرفة خلدمة النفاذ املكر�س لالنرتنت 

 )Dedecated Internet access(. من �صعودي داتا

1�28/8/6 هـ1�28/177
اإلزام �صركة الت�صالت ال�صعودية و�صركة احتاد ات�صالت اأن ي�صمل ربط الت�صال بني 

.)3G( وخدمات اجليل الثالث  )MMS( صبكاتهما خدمة الو�صائط املتعددة�

1�28/8/13 هـ1�28/178
تاحة ال�صتخدام امل�صرتك لدوائر النفاذ املحلية  املوافقةعلى »العر�س املرجعي لإ

.”)RoDA(

امللحق )ب(: قرارات الهيئة 
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�ملو�صـــوع�لتاريـخرقم �لقر�ر

1�28/8/19 هـ1�28/179
 International( املوافقة على تعرفة خدمة ال�صبكة الفرتا�صية الدولية اخلا�صة

VPN( من �صعودي داتا

�صدقاء للبطاقات م�صبقة الدفع من اجلوال 1�28/8/27 هـ1�28/180 هل والأ املــوافقة على تعديل خدمة الأ

املوافقة على تعديل التعرفة ل�صعر الدقيقة للبطاقات م�صبقة الدفع من اجلوال1�28/8/22 هـ1�28/181

املوافقة على تعديل تعرفة البطاقات م�صبقة الدفع من اجلوال )�صوا زيارة( من اجلوال1�28/8/27 هـ1�28/182

فراد وال�صركات من اجلوال�/1�28/9 هـ1�28/183 املوافقة على تعديل تعرفة خدمتي جوال نت لالأ

املوافقة على تعرفة خدمة )جوايل( اجلديدة من اجلوال1�28/9/12 هـ�1�28/18

املوافقة على اإ�صافة باقات جديدة واإجراء تعديالت �صمن خدمات اجليل الثالث �1�28/10/2 هـ1�28/185

املوافقة على تعديل التعرفة لبع�س اخلدمات من �صعودي داتا1�28/11/16 هـ1�28/186

�1�28/11/2 هـ1�28/187
املوافقة على عر�س تعرفة ما�صنجر اجلوال )Aljawal Messenger( اجلديدة من 

اجلوال

 تعريف امل�صرتك الفعال يف خدمات الت�صالت املتنقلة1�28/12/2 هـ1�28/188

1�28/12/2 هـ1�28/189
 Aljawal(  اجلديدة )املوافقة على عر�س تعرفة خدمة )جمموعات اجلوال

)Groups

ملحق )ج(: طلبات مرئيات العموم امللحق )ب(: قرارات الهيئة 

�ملو�صوع�لتاريخرقم �لوثيقة

جهزة 6WiMAX يناير 2007م1�27/16 طلب مرئيات العموم حول م�صودة املوا�صفة الفنية لأ

8 يناير 2007م1�27/17
طلب مرئيات العموم حول الوثيقة املعدلة للعر�س املرجعي لربط الت�صال البيني ل�صركة 

الت�صالت ال�صعودية

18ابريل 2007م1�27/18

طلب مرئيات العموم حول منوذج الهيئة حل�صاب تكلفة خدمات الربط البيني املقدمة 

�صافية على  خرين باأ�صلوب التكلفة الإ من م�صغلي اخلدمة امل�صيطرين اإىل امل�صغلني الآ

)LRIC( املدى الطويل

16 يونيو 2007م1�28/19
 )WLAN(طلب مرئيات العموم حول تنظيم ا�صتخدام ال�صبكات الال�صلكية املحلية

Wi-Fi بتقنية

31اأغ�صط�س 2007م1�28/20
 طلب مرئيات العموم حول تطوير الهيكلة التنظيمية ملكافحة الر�صائل القتحامية 

)SPAM(

طلب مرئيات العموم حول تعريف امل�صرتك الفعال يف خدمات الت�صالت املتنقلة3 �صبتمرب 2007م1�28/21

25 �صبتمرب 2007م1�28/22
املتنقلة،  الت�صالت  من  كل  خدمات  تقدمي  �صروط  وثائق  حول  العموم  مرئيات  طلب 

نرتنت والت�صالت الهاتفية الثابتة، واملعطيات والإ
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ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة

د - 1.  �أعد�د �ملرخ�س لهم

�لـخـدمــة
1423/1422

)2002م(

24/1423

)2003م(

25/1424

)2004م(

26/1425

)2005م(

1427/1426

)2006م(

1428/1427

)2007م(

111111خدمات الهاتف الثابت

112222خدمات الهاتف املتنقل من اجليل الثاين

1222ــــالهاتف املتنقل من اجليل الثالث

1555713خدمات الفي�صات

الت�صالت ال�صخ�صية املتنقلة عرب 

قمار ال�صناعية الأ
122233

نرتنت �18182327�76خدمات الإ

113333خدمات املعطيات

نرتنت على الطائرات 1111ــــــالإ

12ــــــــــــخدمة اجلوال على الطائرات

6192�33ــــــخدمات متابعة املركبات

63892122ــــــخدمة الر�صائل الق�صرية

�21262ـــــــــالن�صو�س امل�صموعة )700(

�711ـــــــــخدمات مراكز الت�صالت

لكرتونية 225ـــــــــخدمات املحفظة الإ

خدمة اإعادة �صحن البطاقات م�صبقة 

الدفع للهاتف املتنقل
��1ـــــــــ

�23ـــــــاإدارة ومراقبة ال�صبكات

يل بامل�صرتك 1ــــــــــالت�صال الآ

ا�صت�صافة اأحهزة ومعدات الت�صالت 

وتقنية املعلومات
1ــــــــــ

296 232850130225اإجمايل الـتـراخـيــ�س

د - 2. �ل�صركات �ملرخ�صة:

تر�خي�س: تقدمي خدمات �لهاتف �لثابت 

�صركة الت�صالت ال�صعودية1

)GSM( تر�خي�س تقدمي خدمات �لهاتف �ملتنقل

�صركة احتاد ات�صالت )موبايلي(1

�صركة الت�صالت ال�صعودية2

)GSM( تر�خي�س تقدمي خدمات �لهاتف �ملتنقل من �جليل �لثالث

�صركة الت�صالت ال�صعودية1

�صركة احتاد ات�صالت )موبايلي(2

تر�خي�س تقدمي خدمات �ملعطيات

�صركة الت�صالت ال�صعودية1

وىل خلدمات ال�صبكات 2 �صركة بيانات الأ

�صركة الت�صالت املتكاملة املحدودة 3

)GMPCS(قمار �ل�صناعية تر�خي�س تقدمي خدمات �لت�صالت �ل�صخ�صية �ملتنقلة عرب �لأ

الرثيا لالت�صالت الف�صائية1

�صركة الفرحان التجارية املحدودة2

قمار ال�صناعية3 اريديوم لالأ
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طباق �ل�صغرية )�لفي�صات( قمار �ل�صناعية با�صتخد�م �لأ تر�خي�س تقدمي خدمات �ت�صالت �لأ

�صركة الت�صالت املتكاملة املحدودة )احتاد بني(1

كرتونية العاملية املحدودة2 �صركة ال�صتعدادات الإ

لكرتونية لالت�صالت الدولية3 ال�صركة الإ

�صركة ديتكون ال�صعودية املحدودة�

موؤ�ص�صة نا�صر احلربي للتجارة5

�صركة بعد لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية املحدودة6

�صركة الكفاءات العالية لالت�صالت املحدودة7

�صركة الت�صالت ال�صعودية8

�صركة الكرتونيا املحدودة9

�صركة بريتي�س تليكوم ال�صعودية املحدودة10

لكرتونية11 جهزة الإ مركز القنوات لالأ

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية املحدودة12

�صركة اأطل�س التقنية املتقدمة لالت�صالت13

نرتنت للطائر�ت تر�خي�س تقدمي خدمات �لإ

�صركة بوينج1

تر�خي�س تقدمي خدمات �جلو�ل على �لطائر�ت

�صركة اأُن اأير1

�صركة جنم البيانات املحدودة2

)AVL(د�رة �ملركبات يل لإ تر�خي�س تقدمي خدمة �لنظام �لآ

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية املحدودة1

لكرتونيات املتقدمة املحدودة2 �صركة الإ

جمموعة امل�صجل التجارية املحدودة3

�صركة القحطاين في�صك�

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر5

لكرتونية احلديثة املحدودة6 نظمة الإ �صركة املتابع لالأ

�صركة الدليل لنظم املعلومات املحدودة7

�صركة الكرتونيا املحدودة8

يل9 موؤ�ص�صة اأبواب التقنية للحا�صب الآ

موؤ�ص�صة حلول ال�صبكات اخلليجية10

نذار املبكر11 ال�صركة ال�صعودية لالإ

موؤ�ص�صة اأف�صل احللول لتقنية املعلومات12

جهزة الت�صالت ال�صلكية13 موؤ�ص�صة جنم العقرب لأ

�صركة املهارات للتدريب والتعليم�1

�صركة تقنية تتبع املركبات15

�صركة عبداللطيف العرفج واإخوانه القاب�صة16

�صركة تقنية البعد الثالث املحدودة17

جمموعة حممد علي العي�صائي للتجارة18

عمال19 �صركة �صارا حللول الأ

ول لل�صبكة العاملية20 �صركة الأ

د - 2.  �ل�صركات �ملرخ�صة:

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة



38

عمال الدولية للمقاولت21 جمموعة خطوات الأ

�صركة زولتيك ملتابعة املركبات املحدودة22

موؤ�ص�صة اأ�صامة بكر نتو23

�صركة اأطل�س التقنية املتقدمة لالت�صالت�2

�صركة جمموعة اأعمال الب�صامي الدولية25

موؤ�ص�صة حممد اأحمد �صالح بق�صان لالت�صالت26

�صركة انبت العربية املحدودة27

موؤ�ص�صة تقنيات امل�صتك�صف28

موؤ�ص�صة �صمان املهند�س29

�صركة الفرحان التجارية املحدودة30

�صركة تقنية املعلومات للتجارة31

�صركة نور لالت�صالت - نورنت32

�صركة جنم البيانات املحدودة33

)SMS( تراخي�س خدمة الر�صائل ق�صرية

بيت اإيالف للن�صر املحدودة1

�صركة الإجناز خلدمات التطوير2

�صركة حرف لتقنية املعلومات3

�صركة م�صموع مرئي مقروء�

عمال5 �صركة ت�صل�صل الأ

�صركة مبا�صر العاملية6

موؤ�ص�صة جبال لتقنية املعلومات7

�صركة العر�س املتقن للخدمات التجارية8

�صركة حلول اجلوال املبتكرة9

�صركة توا�صل لالت�صالت املحدودة10

�صركة �صاب لالت�صالت املحدودة11

�صركة اآرا لو�صائل الدعاية والإعالن املحدودة12

�صركة ال�صفحة الذهبية للتجارة13

�صركة دار الخرتاع الدولية�1

لكرتونية املحدودة15 �صركة املوارد الإ

�صركة غراء لالت�صالت16

عالنية17 �صركة اخلدمات الإ

�صركة الرباهني العاملية18

�صركة ات�صالت العرب املحدودة19

طعا�س للتجارة20 �صركة الأ

موؤ�ص�صة نداء الذكي للتجارة21

لكرتونية22 �صركة البتكارات الإ

نرتنت والت�صالت )اأول نت(23 ال�صركة العربية خلدمات الإ

ال�صركة ال�صعودية لالت�صالت ال�صوتية واملعلومات�2

موؤ�ص�صة �صبكة اخلليج ال�صعودية زاجل25

موؤ�ص�صة بيت الإعالم لالنتاج والتوزيع26

�صركة نور لالت�صالت - نورنت27

�صركة الفرحان التجارية املحدودة28

جرا�س ال�صعودية لالت�صالت29 �صركة الأ

د - 2.  �ل�صركات �ملرخ�صة:

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة
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ربعة للتجارة30 نظمة الأ �صركة الأ

�صركة ال�صامل للتكنولوجيا الرقمية31

لكرتونيات32 موؤ�ص�صة م�صاعل اخلليج لالإ

وىل للتعهدات واملقاولت املحدودة33 ال�صركة اخلليجية الأ

�صركة النظم العربية املتطورة�3

�صركة الت�صالت الدولية35

موؤ�ص�صة اجلزيرة لل�صحافة والطباعة والن�صر36

�صركة نداء الإعالم37

لكرتونيات املتقدمة املحدودة38 �صركة الإ

�صركة روابي لالت�صالت والربجميات39

�صركة جت�صيد املحدودة�0

�صركة األوان الطاوو�س للدعاية والإعالن�1

�صركة الب�صمة الرقمية للتجارة�2

�صركة اإيكول بال�س املحدودة�3

عمال الفريدة�� جمموعة الأ

جمموعة املزون للمقاولت املعمارية�5

�صركة زافه للتجارة املحدودة�6

�صركة ت�صهيل املتميزة لالت�صالت املحدودة�7

ال�صركة الوطنية لالعالن�8

بحاث والن�صر�9 ال�صركة ال�صعودية لالأ

من املعلومات50 �صركة العلم لأ

موؤ�ص�صة فن الروؤيا للتجارة51

�صركة اأ�صيج املتحدة لالت�صالت52

موؤ�ص�صة عكاظ لل�صحافة والن�صر53

جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية ال�صعودية�5

�صركة �صما لالت�صالت املحدودة55

موؤ�ص�صة م�صيان للت�صويق56

موؤ�ص�صة كوادر الت�صالت للتجارة57

موؤ�ص�صة الروؤيا الوىل58

�صركة الفرات الهلية للتجارة املحدودة59

موؤ�ص�صة دار املقدمة للتجارة60

جهزة الت�صالت ال�صلكية61 موؤ�ص�صة العربي لأ

ف�صلية للت�صويق املحدودة62 �صركة الأ

�صركة ن�صما الوطنية للتقنيات املتقدمة63

�صركة البالد العربية املحدودة�6

موؤ�ص�صة بيانات التقنية للتجارة65

لكرتونية66 �صركة الكارت ال�صامل خلدمات التجارة الإ

�صركة انبعاث التقنية67

�صركة العاملية للدعاية والإعالن68

موؤ�ص�صة الراأي املتكامل للتجارة69

موؤ�ص�صة ارتقاء املعلومات70

�صركة الت�صالت املتقدمة71

موؤ�ص�صة �صعد اإبراهيم النغيرث للتجارة72

موؤ�ص�صة عز اخلري للتطوير وامل�صاندة73

�ل�صركات �ملرخ�صة: د-2. 

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة
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�صركة حلول املحدودة�7

موؤ�ص�صة خالد حممد باوارث للتجارة75

موؤ�ص�صة ال�صبكة النموذجية للتجارة76

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر77

موؤ�ص�صة ها�س78

�صركة ات�صال لالت�صالت املحدودة79

�صركة كود للخدمات التقنية80

موؤ�ص�صة التطوير التكنولوجي81

موؤ�ص�صة زهرة النبع للتجارة82

موؤ�ص�صة تطوير الت�صال للتجارة83

�صركة اإك�صرب�س للهواتف املحدودة�8

�صركة تقنية ال�صتثمار التجاري85

�صركة نال ال�صتثمارية املحدودة86

�صركة ترو للتجارة والت�صويق املحدودة87

موؤ�ص�صة املتحدث لالت�صالت وتقنية املعلومات88

�صركة بازل لال�صتثمارات التجارية القاب�صة89

موؤ�ص�صة ع�صري لل�صحافة والن�صر90

موؤ�ص�صة اأمربو للتجارة91

لكرتوين92 �صركة التعليم والتدريب الإ

�صركة اإيكر لالت�صالت وتقنية املعلومات93

موؤ�ص�صة يادم لالت�صالت�9

وىل للخدمات املعلوماتية95 ال�صركة الأ

ال�صركة ال�صعودية للتجارة واملوارد املحدودة96

يل العربي ال�صعوديه97 اأنظمة احلا�صب الآ

موؤ�ص�صة الر�صالة الذكية لالت�صالت وتقنية املعلومات98

موؤ�ص�صة مل�صات التقنية للتجارة99

�صركة �صارا لالت�صالت100

ال�صركة الدولية للخدمات املتخ�ص�صة املحدودة101

موؤ�ص�صة �صليمان معيو�س اجلميعي للمقاولت102

موؤ�ص�صة ح�صني عمر بالبيد التجارية103

�صركة �صارا جودنيوز فورمي ال�صعودية�10

لكرتونية لالت�صالت105 فاق الإ موؤ�ص�صة الآ

�صركة اأك�صيوم تيليكوم ال�صعودية106

موؤ�ص�صة راموز للتجارة107

وكالة املحطة الإعالمية للدعاية والإعالم108

موؤ�ص�صة ه�صام عبدالرحمن الهوي�س للتجارة109

�صركة جتاري للتجارة املحدودة110

�صركة التقنية للتعهدات والتجارة111

موؤ�ص�صة حممد طارق حممد فتيحي التجارية112

�صركة ركا�س للتجارة113

موؤ�ص�صة تقنية الذكاء التجارية�11

يل115 موؤ�ص�صة زادكم الرقمية خلدمات احلا�صب الآ

موؤ�ص�صة اخلدمات امل�صافة للتجارة116

�صركة احللول املتميزة117

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة
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�صركة بوابة املجد118

�صركة �صلة التجارية119

موؤ�ص�صة اجليل التا�صع لتقنية املعلومات120

موؤ�ص�صة الرتا�صل واملعطيات للتجارة121

موؤ�ص�صة اآاركي للتقنية122

تر�خي�س تقدمي خدمة �لن�صو�س �مل�صموعة )700(

�صركة ات�صالت العرب املحدودة1

موؤ�ص�صة �صذى ال�صرق للتجارة2

�صركة رمز التجارية3

�صركة ت�صهيل املتميزة لالت�صالت املحدودة�

�صركة حلول اجلوال املبتكرة5

عالن6 ال�صركة الوطنية لالإ

�صركة الربق الدويل املحدودة7

�صركة مبا�صر العاملية8

�صركة ايكول بال�س املحدودة9

لكرتونية10 �صركة البتكارات الإ

ال�صركة ال�صعودية لالت�صالت ال�صوتية واملعلومات11

�صركة نداء الإعالم12

�صركة اك�صرب�س للهواتف املحدودة13

�صركة عبداهلل حممد العثمان التجارية�1

ال�صركة ال�صعودية للتجارة واملوارد املحدودة15

موؤ�ص�صة نداء الذكي للتجارة16

لكرتونية املحدودة17 �صركة املوارد الإ

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر18

�صركة الرباهني العاملية19

�صركة �صاب لالت�صالت املحدودة20

�صركة الت�صالت املتقدمة21

�صركة نور لالت�صالت - نورنت22

�صركة �صما لالت�صالت املحدودة23

عمال الفريدة�2 جمموعة الأ

تر�خي�س تقدمي خدمة مر�كز �لت�صال

موؤ�ص�صة اإمربو للتجارة1

�صركة زجول لتقنية الت�صالت2

�صركة �صارا لالت�صالت3

�صركة ات�صالت العرب املحدودة�

�صركة انبعاث التقنية5

�صركة اخلليج للتدريب والتعليم املحدودة6

�صركة رمز التجارية7

موؤ�ص�صة عبدالرحمن عبداهلل املو�صى للتجارة8

�صواق املحدودة9 �صركة خدمات الأ

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر10

ول لل�صبكة العاملية11 �صركة الأ

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة
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لكرتونية تر�خي�س تقدمي خدمة �ملحفظة �لإ

�صركة حرف لتقنية املعلومات1

�صركة زافه للتجارة املحدودة2

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر3

�صركة العر�س املتقن للخدمات التجارية�

لكرتونية5 �صركة الكارت ال�صامل خلدمات التجارة الإ

تر�خي�س تقدمي خدمة �إعادة �صحن �لبطاقات م�صبقة �لدفع للهاتف �ملتنقل      

لكرتوين1 موؤ�ص�صة الت�صديد الإ

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر2

�صركة الت�صويق الذكي3

لكرتونية� �صركة الكارت ال�صامل خلدمات التجارة الإ

إد�رة ومر�قبة �ل�صبكات تر�خي�س تقدمي خدمة �

�صركة ديتكون ال�صعودية املحدودة1

ول لل�صبكة العاملية2 �صركة الأ

ال�صركة اللكرتونية لالت�صالت الدولية3

�صركة ال�صبكات املتكاملة املحدودة�

))ISP نرتنت تر�خي�س تقدمي خدمة �لإ

موؤ�ص�صة �صور امل�صتقبل للتقنية1

�صركة املفتاح الدويل لالت�صالت والكمبيوتر2

�صركة التقنيات التطبيقية3

�صركة جمموعة حممد من�صر العي�صائي وعلي ح�صني ال�صوادي و�صركائهم )درمي نت(�

�صركة ال�صبكات املتكاملة املحدودة5

�صركة مكتب بيت ال�صرقيات للخدمات التجارية6

وىل خلدمات ال�صبكات )احتاد بيانات(7 �صركة بيانات الأ

�صركة العر�س املتقن للخدمات التجارية8

بحاث والن�صر9 ال�صركة ال�صعودية لالأ

�صركة لينك دوت نت العربية ال�صعودية10

�صركة زافه للتجارة املحدودة11

لكرتونية التجارية12 موؤ�ص�صة الرابطة الإ

�صركة زجول لتقنية الت�صالت13

�صركة الول لل�صبكة العاملية�1

لكرتونيات العاملية15 مركز خدمة قنوات الإ

�صركة حا�صوبيات خلدمات املعلومات16

و�صط لالنرتنت املحدودة )�صيبرييا(17 �صركة ال�صرق الأ

موؤ�ص�صة غيهب اخلليج العاملي18

�صركة ديتكون ال�صعودية املحدودة19

لكرتونية20 جهزة الإ مركز القنوات لالأ

�صركة �صمري ملعدات الت�صوير املحدودة21

موؤ�ص�صة نداء الذكي للتجارة22

موؤ�ص�صة اجلزيرة لل�صحافة والطباعة والن�صر23

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة
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�صركة الت�صالت املتكاملة املحدودة )احتاد بني(�2

موؤ�ص�صة طارق عبداخلالق حممد عيد اخلالل25

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية املحدودة26

موؤ�ص�صة نا�صر احلربي للتجارة27

موؤ�ص�صة �صبكة �صحارى اجلزيرة التجارية28

موؤ�ص�صة تقنية الت�صغيل املتطورة للتجارة29

نرتنت30 �صركة جيل خلدمات الإ

موؤ�ص�صة مدينة املعلومات ال�صاملة31

�صركة �صهري للتقنية املحدودة32

�صركة ن�صما الوطنية للتقنيات املتقدمة33

�صركة نور لالت�صالت - نورنت�3

�صركة الكمبيوتر الدولية35

موؤ�ص�صة امربو للتجارة36

نرتنت ال�صعودية37 �صركة الإ

نرتنت )�صبكة نت(38 �صركة نظام ال�صبكة خلدمات الإ

لكرتونية العاملية املحدودة39 �صركة ال�صتعدادات الإ

نرتنت املحدودة�0 �صركة اجلري�صي خلدمات الإ

يل املحدودة�1 ال�صركة اخلليجية خلدمات احلا�صب الآ

�صركة اإيكر لالت�صالت وتقنية املعلومات�2

موؤ�ص�صة حممد علي العي�صائي للتجارة�3

موؤ�ص�صة دار امل�صتورد للتجارة��

يل )جيت نت(�5 موؤ�ص�صة الر�صاد املميز للحا�صب الآ

�صركة الدار للنظم والتقنيات املتكاملة املحدودة�6

�صركة العيون ال�صبعة للت�صويق�7

لكرتونية�8 جهزة الإ موؤ�ص�صة حت�صيب خلدمات الكمبيوتر والأ

�صركة احتاد ات�صالت )موبايلي(�9

نظمة املتقدمة املحدودة50 هلية لالأ ال�صركة الأ

�صركة برنامج �صلطان بن عبدالعزيز لالت�صالت الطبية والتعليمية )ميديونت(51

لكرتوين52 �صركة التعليم والتدريب الإ

نظمة املعلومات53 ال�صركة الوطنية لأ

يل�5 جهزة احلا�صب الآ موؤ�ص�صة النطاق الوا�صع لأ

نرتنت والت�صالت )اأول نت(55 ال�صركة العربية خلدمات الإ

�صركة تقدمي احللول الرقمية لالت�صالت املحدودة56

لكرتونية57 ال�صركة ال�صعودية للحا�صبات الإ

ال�صركة ال�صعودية لالت�صالت ال�صوتية واملعلومات58

�صركة مدار الوطنية لتقنية املعلومات59

�صركة مبا�صر العاملية60

نرتنت املحدودة61 �صركة الدائرة العربية خلدمات الإ

موؤ�ص�صة �صبكة اخلليج ال�صعودية زاجل62

�صركة الكرتونيا املحدودة63

�صعودي نت�6

لكرتوين بامل�صرتك تر�خي�س تقدمي خدمة �لت�صال �لإ

موؤ�ص�صة هند �صامل بن ل�صود التجارية1

تر�خي�س تقدمي خدمة ��صت�صافة �أجهزة ومعد�ت �لت�صالت وتقنية �ملعلومات

�صركة الكرتونيا املحدودة1

ملحق )د(: الرتاخي�س ال�شادرة
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ملحق )هـ(: الن�شاطات اخلا�شة بالطيف الرتددي

تخ�صي�س )5368( ترددًا، وت�صجيل بع�صها لدى الحتاد الدويل لالت�صالت بغر�س حمايتها من التداخالت من   •

خرى. الدول الأ

اإلغاء )���7( خم�ص�صًا تردديًا ل�صتغناء امل�صتخدمني عنها نتيجة تطبيق املقابل املايل املعتمد.  •

اأو  ال�صناعية،  قمار  الأ ترددات  ب�صاأن  الفنية  واملعلومات  لالت�صالت  الدويل  لالحتاد  الدورية  الن�صرات  درا�صة   •

قليمية والدولية  خرى، اأو املنظمات الإ ر�صية يف الدول الأ اخلدمات الأ

معاجلة )29( طلبًا ل�صتخدام ترددات اأثناء زيارة ال�صخ�صيات الر�صمية للمملكة، اأو ال�صفن الدولية اأثناء زيارتها   •

قليمية. للموانئ ال�صعودية، اأو دخولها املياه الإ

قليمي والدويل. امل�صاركة يف الجتماعات اخلا�صة بالطيف الرتددي على ال�صعيد املحلي والإ  •

جراءات  الإ واتخاذ  التعاون  اململكة ويف دول جمل�س  الرتددات يف  تداخل بني  تقريرًا عن حالت  درا�صة )290(   •

زالة هذه التداخالت. الالزمة لإ

الطيف  نظام  اأجهزة  �صمن  جهازًا   )27( واإ�صالح  و�صيانة  الرتددات،  لقيا�س  جهازًا   )3�2( معايرة  اإجراء   •

الرتددي.

جهزة  الأ هذه  موا�صفات  مطابقة  مدى  لتحديد  اململكة؛  منافذ  اإىل  الواردة  جهزة  الأ من  جهازًا  فح�ص )�27(   •

للموا�صفات امل�صموح بها.

جهزة الال�صلكية املركبة على ال�صفن وقوارب النزهة وال�صيد.  اإ�صدار وجتديد )1575( رخ�صة لالأ  •

جهزة الال�صلكية يف )200( �صفينة وقاربًا؛ للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات الفنية  اإجراء الك�صف الفني على الأ  •

جهزة الال�صلكية البحرية املدونة بالرخ�س ال�صادرة لها. لالأ

اإجراء الك�صف الفني على )1800( جهاز ل�صلكي، و )1500( قطعة غيار.  •

جهزة الال�صلكية. اإ�صدار وجتديد )550( ترخي�س ا�صتخدام ترددات لالأ  •

اإ�صدار وجتديد )278( رخ�صة هواة ل�صلكي، و)�27( رخ�صة ا�صتخدام ترددات حمطة ل�صلكي هواة.  •

ت�صجيل )130( �صفينة دولية بقاعدة الحتاد الدوىل لالت�صالت.  •

اإ�صدار وجتديد )186( رخ�صة حمطة ل�صلكية خلدمة املالحة اجلوية.  •

جراءات املنا�صبة لهذه  درا�صة )22( طلبًا لتن�صيق تخ�صي�س ترددات بني اململكة ودول جمل�س التعاون، واتخاذ الإ  •

الطلبات

املمنوعة  جهزة  لالأ الدائمة  اللجان  اإىل  اإر�صالها  ومت  با�صتخدامها  امل�صرح  جهزة غري  لالأ موقعًا  حتديد )189(   •

باإمارات املناطق.

دارة العامة ملراقبة الرتددات بهدف املراقبة اآليًا. حتديث قاعدة بيانات الإ  •

يل اخلا�صة باإدارة الطيف الرتددي.  �صيانة برامج واأنظمة احلا�صب الآ  •

تطوير الربامج اخلا�صة باإ�صدار الرخ�س البحرية اخلا�صة بفروع الهيئة،   •

حتديث الربامج اخلا�صة بح�صاب املقابل املايل ل�صتخدام الرتددات.  •
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ملحق )و(: احل�شابات اخلتامية للهيئة

البيان

31 دي�شمرب 2006م

)مراجعة ومعتمدة(

)باآلف الريالت(

31 دي�شمرب 2007م

)غري مراجعة(

 )باآلف الريالت(

يـــرادات: الإ

202.364229.500 املقابل املايل ل�صتخدام الرتددات

4.231.6334.607.102 املقابل املايل لتقدمي اخلدمات جتاريًا

355.010349.556 املقابل املايل للرتاخي�س

14.48523.703 اإيرادات اأخرى

يـرادات 4.803.4925,209,861مـجـمـوع الإ

امل�شـروفــات:

88.630109.232 تكاليف املوظفني

دارية والعمومية 27.78627.685 امل�صروفات الإ

49.65624.431 ال�صت�صارات

21.04817.429 اأنظمة وبرجميات تقنية املعلومات

112.83372.557 امل�صروفات الراأ�صمالية

299.953251.334مـجـمـوع املـ�شـروفـات

يرادات – امل�شروفات( 4.503.5394.958.527الفائـ�س )= الإ

اأربعة مليارات، وخم�صمائة 

وثالثة ماليني، وخم�صمائة وت�صعة 

وثالثون األف ريال

 اأربعة مليارات، وت�صعمائة وثمان وخم�صون مليون،

وخم�صمائة و�صبعة وع�صرون األف ريال



�6

ملحق )ز(: مقتطفات من »قواعد ال�شلوك الوظيفي واأخالقيات املهنة« 

على موظف الهيئة

 احرتام حقوق وم�صالح املتعاملني مع الهيئة، والتعامل معهم باحرتام ولباقة وكيا�صة وحيادية وجترد ومو�صوعية دون متييز. 

داب وال�صلوك القومي وتخل بال�صرف والكرامة.  المتناع عن اأي ت�صرفات اأو ممار�صات اأو اأعمال تنتهك الآ

فراد املتعاملني   عدم قبول اأو طلب هدايا، اأو اإكراميات، اأو �صيافة، اأو اأي فوائد اأخرى من اأي نوع كانت، له اأو لغريه من اجلهات والأ

مع الهيئة، �صواًء كانت بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

عدم ا�صتغالل وظيفته ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة للح�صول على مكا�صب مالية اأو معنوية، اأو اأي �صيء ذي قيمة مل�صلحة خا�صة 

به، اأو باأحد اأقاربه اأو معارفه. 

 المتناع عن القيام باأي ن�صاط من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل ن�صوء ت�صارب بني م�صاحله ال�صخ�صية من جهة، وم�صوؤولياته ومهامه الوظيفية 

من جهة اأخرى، ويف حالة وجود ت�صارب يف امل�صالح اأو احتمال وجوده، اأو تعر�س العامل اإىل �صغوط تتعار�س مع مهامه الر�صمية، اأو 

تثري �صكوكًا حول املو�صوعية التي يجب اأن يلتزم بها؛ فعلى املوظف اإبالغ رئي�صه املبا�صر خطيًا بذلك. 

�صخا�س طبيعيني اأو اعتباريني يف تعامالتهم مع الهيئة، اأو ي�صيء   المتناع عن القيام باأي فعل ميكن اأن يوؤدي اإىل معاملة تف�صيلية لأ

ل�صمعة الهيئة. 

 تفادي اإقامة عالقات عمل خا�صة مع اأفراد اأو موؤ�ص�صات و�صركات تعتمد م�صاحلها على قرارات الهيئة، والمتناع عن تقدمي ن�صائح 

ي جهة، اعتمادًا على معلومات غري متوفرة للعموم.  اأو اإف�صاء معلومات من �صاأنها اأن تتيح فر�صًا غري متكافئة لأ

 عدم اإف�صاء املعلومات ال�صرية التي يطلع عليها اأثناء تاأديته لعمله، �صواًء كان ذلك كتابيًا اأو �صفويًا اأو الكرتونيًا، ويظل هذا اللتزام 

قائمًا حتى بعد انتهاء مدة خدمة العامل بالهيئة. 

 عدم ا�صتغالل اأو توظيف املعلومات غري املتاحة للعموم التي ح�صل عليها املوظف اأو اطلع عليها اأثناء تاأديته ملهامه الر�صمية؛ و�صيلًة 

�صاءة اإىل الغري، �صواًء اأثناء قيام عالقته الوظيفية بالهيئة  لتحقيق منافع �صخ�صية لنف�صه اأو لغريه ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، اأو لالإ

اأو بعد انتهائها.

عمال احلرة   األ يقوم اأثناء عمله يف الهيئة مبزاولة اأي اأعمال حرة تتفق يف طبيعتها مع طبيعة وجمال عمل الهيئة، كما يحظر مزاولة الأ

التي ل تتفق يف طبيعتها مع طبيعة وجمال عمل الهيئة اإل بعد احل�صول على موافقة ر�صمية م�صبقة من املحافظ. 
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