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مت�سي خطوات التطوير والتحديث مت�سارعة يف �سناعة الإت�سالت وتقنية املعلومات على م�ستوى العامل، وتتنوع تبعًا لذلك اخلدمات املقدمة يف هذا املجال، فرتتقي بجودتها وا�ستعمالتها الآمنة 
ويت�سع انت�سارها، وتتغري اإ�سرتاتيجيات مقدميها، مبا يوؤدي الى اإعادة ترتيب اأولوياتهم لتلبية متطلبات واحتياجات العمالء من اأفراد ومنظمات. لقد اأ�سبحت خدمات الإت�سالت وتقنية املعلومات 
جزًء ل يتجزاأ من عامل يتحرك �سريعًا نحو امل�ستقبل، وتتقارب فيه امل�سافات والثقافات والقت�ساديات واملجتمعات ب�سفة عامة، مما حفز على �سد الفجوات التقنية باأدوات متطورة بنيت على 

املعرفة وتنامي �سبل الو�سول اإليها عرب منظومة اإت�سالت معا�سرة ذات بنية حتتية وهيكلة تنظيمية قوية.

اإن قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية لي�ض يف مناأى عن التقنيات احلديثة والتطورات التي حتدث عامليًا، بل واكب يف وقت وجيز، اأكرث بلدان العامل تطورًا يف هذا 
املجال، مما عك�ض حتوًل ملمو�سًا يف البيئتني التناف�سية وال�ستثمارية نتج عنه دخول خدمات جديدة مبتكرة، ومنو مطرد يف انت�سار اخلدمات، وتنوعها، وحت�سن جودتها، وانخفا�ض تكاليفها، حتى 
اأ�سبحت يف متناول اجلميع بدون ا�ستثناء، معززًا بذلك اأعمال بقية القطاعات الأخرى، مما كان له الكثري من الآثار الإيجابية على قدرات قطاعات الأعمال املختلفة و�سرائح املجتمع والقت�ساد 

الوطني.

خالل عاٍم م�سى، كان للهيئة اأثر بارز مما حتقق – بعون اهلل وتوفيقه - من ناحية تنظيم القطاع والإ�سراف عليه، وما �ساحب ذلك من تطوير م�ستمر يف اللوائح والإجراءات التي تهدف الى 
حماية امل�ستخدمني والعناية بهم، ومتابعة اأداء امل�سغلني، والعمل على تعظيم الفائدة من اإمكانياتهم، لن�سر ال�سبكات والبنى التحتية، ومراقبة اآدائهم لتعزيز املناف�سة العادلة وتوفري خدمات 

اإت�سالت وتقنية معلومات موثوقة، يعتمد عليها.

ونتطلع لعام قادم ن�سعى خالله - مب�سيئة اهلل تعالى- اإلى حتقيق املزيد من الإجنازات التي تعك�ض التطورات املتالحقة التي �سي�سهدها قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات يف امل�ستقبل، مبا يف ذلك 
خدمة املناطق النائية غري املربحة جتاريًا، وذلك من خالل الدعم الكبري الذي اأولته – حكومة خادم احلرمني ال�سريفني – حفظه اهلل – للقطاع ب�سكل عام، ولتنفيذ �سيا�سة اخلدمة ال�ساملة 
وحق ال�ستخدام ال�سامل على وجه اخل�سو�ض، وذلك لتوفري اخلدمات ال�سوتية، وخدمات الإنرتنت ذات النطاق العري�ض يف جميع اأرجاء مملكتنا احلبيبة، للو�سول الى جمتمع معريف متطور، 

قادر على العطاء والإبداع على امل�ستويني الوطني والعاملي.

ولر�سد هذه املنجزات، ي�سرين – با�سم جمل�ض الإدارة – اأن اأقدم التقرير ال�سنوي لهيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات للعام املايل 1431/1430هـ )2009م( الذي ي�ستعر�ض بني طياته جممل 
ن�ساطاتها واأعمالها خالل العام املن�سرم، منتهزًا الفر�سة ل�سكر اأع�ساء جمل�ض اإدارة الهيئة، ومعايل حمافظها وجميع العاملني فيها على ما يبذلونه لتحقيق اأهدافها داعيًا اهلل – العلي القدير 

– اأن يحفظ لنا بلدنا العزيز، ويدمي علينا النعم، واأن يعيننا جميعًا على القيام مبا اأوكل اإلينا باأمانة واإخال�ض، حتى ي�ستمر العطاء والإجناز.

م. حممد جميل بن �أحمد مـال 

رئـيـــ�س جمـلــ�س �لإد�رة

كلمـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة
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كلمة الـمـحــافـظ 

�سهد قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات يف ال�سنوات املا�سية تطورات كبرية  �سواء كان ذلك على م�ستوى اخلدمات املقدمة وتنوعها واأ�سعارها، اأم على م�ستوى اجلوانب التنظيمية؛ نتيجة حترير 
ال�سوق وفتحه للمناف�سة.  وتقود هذا التطور هيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات بو�سفها منظمًا لقطاع الإت�سالت، وحمفزًا لنت�سار ا�ستخدامات تقنية املعلومات من اأجل توفري اخلدمات وتطوير 

جودتها وخف�ض اأ�سعارها، يف بيئة تنظيمية �سفافة وعادلة وحافزة لال�ستثمار. 
منذ تاأ�سي�ض الهيئة يف عام 1422هـ وهي ت�سريبخطوات مدرو�سة ومتوازنة  تنفذ من خاللها ال�سيا�سة العامة للدولة لتحرير قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات؛ لي�سبح قطاعًا رائدًا ومميزًا 
»توفري خدمات  امل�ستقبلية يف  روؤيتها  اإلى حتقيق   املنطلقات  الهيئة من هذه  وت�سعى  القت�سادية.  قاعدته  تنويع  يف  وم�سهمًا  الوطني،  لالقت�ساد  ورافدًا  الإجتماعي،  والرفاه  للتنمية  وداعمًا 
الإت�سالت وتقنية املعلومات املتطورة يف جميع اأنحاء اململكة بجودة عالية واأ�سعار منا�سبة«، وحتر�ض على اللتزام باأ�س�ض الو�سوح وال�سفافية، ومببادئ العدالة والتوازن بني جميع الأطراف ذات 
العالقة، مبا فيهم امل�ستخدمون من اأفراد وموؤ�س�سات، وامل�ستثمرون ومقدمو اخلدمات، واحلكومة وال�سالح العام.  ي�ستعر�ض هذا التقرير اأهم ن�ساطات الهيئة واإجنازاتها خالل العام املايل 
1431/1430هـ )2009م(، بناًء على م�سوؤوليتها التي اأوكلت اإليها. وقد ق�سمت تلك الن�ساطات والإجنازات اإلى عدة حماور رئي�سة، هي تعزيز املناف�سة وتطوير القطاع، وحماية امل�ستهلك، واإدارة 

املوارد املحدودة، والبيئة التنظيمية وال�سفافية، واخلدمة ال�ساملة. 

لتعزيز املناف�سة وتطوير القطاع؛ قامت الهيئة باإ�سدار الرتخي�ض الثاين لتقدمي خدمات الإت�سالت الثابتة ل�سركة )عذيب( التي اأطلقت خدماتها جتاريًا يف الن�سف الأول من العام، ووا�سلت 
الهيئة القيام مبهماتها يف تنظيم القطاع، والإ�سراف على خدمة الإنرتنت، وت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية وغري ذلك. وحلماية امل�ستهلك ورعاية م�سالح امل�ستخدمني؛ وا�سلت الهيئة اأعمالها 
الإر�سادي  الوطني  )املركز  وتقدمي خدمات  الإت�سالت،  نظام  امل�ستخدمني وخمالفات  �سكاوى  اإلى معاجلة  اإ�سافة  والإنرتنت،  الإت�سالت  ومتابعة جودة خدمات  اأ�سعار اخلدمات،  تنظيم  يف 
لأمن املعلومات(، وتر�سيح خدمات الإنرتنت. كما مت اإ�سدار )الإطار التنظيمي حلالت الطوارئ والكوارث( و )الإر�سادات الوطنية للتعر�ض الب�سري للمجالت الكهرومغناطي�سية(، اإ�سافة اإلى 
للطيف  الوطنية  تنفيذ )اخلطة  ومتابعة  الرتددات،  اإدارة  مهماتها يف  اأداء  الهيئة  وا�سلت  املحدودة؛  املوارد  اإدارة  واملعتمرين. ويف جمال  للحجاج  الإت�سالت  توفري خدمات  الإ�سراف على 

الرتددي(، واإدارة )اخلطة الوطنية للرتقيم(، اإ�سافًة اإلى العمل على اإعداد الأطر التنظيمية والفنية لل�سبكات، ومعايري حق ا�ستخدام الطريق وامل�ساركة يف املواقع.
وفيما يتعلق مبحور البيئة التنظيمية وال�سفافية؛ وا�سلت الهيئة ن�ساطاتها يف حتديث الأطر وال�سوابط التنظيمية، وا�ستطالع مرئيات العموم واملهتمني، ون�سر قرارات الهيئة وموؤ�سرات ال�سوق، 
اإ�سافًة اإلى التوا�سل الإعالمي املنفتح والتفاعل الإيجابي مع الراأي العام. ولتوفري اخلدمة ال�ساملة ون�سر خدمات الإت�سالت يف املناطق غري املخدومة؛ قام �سندوق اخلدمة ال�ساملة باإعداد خطته 
الإ�سرتاتيجية ون�سرها، وطَرَح اأول م�سروٍع ا�ستك�سايف لتقدمي اخلدمات للمناف�سة، ليتم تر�سيته وتنفيذه خالل عام 1431هـ اإن �ساء اهلل. ولقد كان للرعاية الكرمية التي حظي بها القطاع والهيئة 
من لدن حكومة خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل -  اأبلغ الأثر فيما حتقق من جناحات، ون�ساأل اهلل التوفيق والعون يف ا�ستكمال الأهداف وتنفيذ ال�سيا�سات املو�سوعة لقطاع الإت�سالت 

وتقنية املعلومات يف اململكة.

ول ي�سعني يف هذا املقام اإل اأن اأ�سكر معايل رئي�ض جمل�ض الإدارة، واأع�ساء املجل�ض، وجميع العاملني يف الهيئة على جهودهم، وال�سكر مو�سول لكل من اأ�سهم يف جناح اأعمال الهيئة، �سواء كان ذلك 
من خالل امل�ساركة باإر�سال املرئيات والقرتاحات على ا�ستطالعات مرئيات العموم، اأو من خالل تقدمي الراأي وامل�سورة لها، اأو م�ساندتها يف حتقيق اأهدافها.

واهلل من وراء الق�سد، والهادي اإلى �سواء ال�سبيل.  

د. عبد �لرحمن بــن �أحمد �جلعفري 

مـحـافـــظ �لـهـيـئـــــة 



12

الـرؤيـة والرسالة

تـوفيـر خدمـات اإلتصاالت وتقنية المعلومـات في جميع 
أنحـاء المملـكة بـجـودة عاليـة وأسـعـار مناسبة.

رؤيـتـنــــــا



رسالتنا:

اأما ر�سالة الهيئة فت�سمل ما يلي: 

ال�سالح  وحماية  املناف�سة،  لتحفيز  وال�سفافية؛  الو�سوح  على  مبنية  عادلة  تنظيمية  بيئة  توفري   •
العام، وحقوق جميع الأطراف.

وال�ستخدام  اململكة،  اأرجاء  خمتلف  يف  املتطورة  املعلومات  وتقنية  الإت�سالت  خدمات  ن�سر   •
الأف�سل للموارد املحدودة.

ورفع  الإنتاجية،  لتعزيز  ا�ستخدامها  وت�سجيع  املعلومات،  وتقنية  الإت�سالت  حول  الوعي  ن�سر   •
كفاءة القت�ساد الوطني.

حمفزة. اإيجابية  عمل  بيئة  يف  املهني،  الأداء  معايري  اأعلى  وفق  للهيئة،  الب�سرية  املوارد  تطوير   •

�سورة مبنى الهيئة احلايل على طريق امللك فهد يف مدينة الريا�ض
13





الملخص
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يحتوي هذا التقرير على ملحات عن اأبرز ن�ساطات هيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات واإجنازاتها خالل 
التنظيمية والبيئة  القطاع  التقرير تطور  وي�ستعر�ض  1431/1430هـ )2009م(.  املايل  العام 

)الف�سل 2(، والتنظيم الإداري والقوى الب�سرية )الف�سل 3(.  ويعر�ض التقرير يف )الف�سل 4( اأبرز 
الن�ساطات والإجنازات خالل فرتة التقرير مق�سمًة على عدة حماور رئي�سة على النحو التايل:

أواًل - تعزيز المنافسة وتطوير القطاع:

�سدور الرتخي�ض الثاين لتقدمي خدمات الإت�سالت الثابتة، واإطالق اخلدمة جتاريًا.  •
البدء مب�سروع حتفيز انت�سار النطاق العري�ض.   •

موا�سلة العمل يف حتديث العر�ض املرجعي لربط الإت�سال البيني )الن�سخة الرابعة(، والعر�ض   •
املرجعي لإتاحة حق الو�سول اإلى دوائر النفاذ املحلية )الن�سخة الثانية(.

اإعداد الإطار التنظيمي لتعريف اأ�سواق الإت�سالت وال�سيطرة.  •
البدء باإعداد الإطار التنظيمي لدرا�سة طلبات �سراء احل�س�ض، والندماجات، والإفال�ض.  •

تطوير م�سودة اإر�سادات نقل الأرقام.  •
الإ�سراف على خدمة الإنرتنت، وت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية.  •

.)IPv6( رفع جاهزية اململكة لالنتقال لربوتوكول الإنرتنت ال�ساد�ض  •
البدء باإعداد برنامج لدعم �سناعة تقنية املعلومات يف اململكة.  •

ثانيًا - حماية المستهلك:

الإت�سالت. لنظام  خمالفة  و)1200(  للم�ستخدمني،  �سكوى   )9400( حوايل  معاجلة   •
املعلومات. وتقنية  الإت�سالت  خدمات  اأ�سعار  تنظيم   •

حتديث موؤ�سرات جودة اخلدمة ومتابعة تطبيقها. 	•
تطوير نظام اآيل لقيا�ض جودة خدمات الإنرتنت. 	•

الإنرتنت. خدمات  تر�سيح  يف  الهيئة  مهمات  تنفيذ  موا�سلة   •
القتحامية. الر�سائل  مكافحة  �سوابط  م�سودة  اإعداد   •

املعلومات. لأمن  الإر�سادي  الوطني  املركز  خدمات  تقدمي   •

اإ�سدار الإطار التنظيمي حلالت الطوارئ والكوارث؛ ل�سمان ا�ستمرارية اخلدمات، واإر�سادات   •
اإعداد خطط التعامل معها.

املعلومات. وتقنية  الإت�سالت  لأجهزة  الفنية  املوا�سفات  بتحديث  البدء   •
الكهرومغناطي�سية(. للمجالت  الب�سري  للتعر�ض  الوطنية  )الإر�سادات  اإ�سدار   •

واملعتمرين.  للحجاج  الإت�سالت  خدمات  توفري  على  الإ�سراف   •
املعلومات. وتقنية  لالإت�سالت  الأمثل  ال�ستخدام  حول  التوعوية  احلملة   •

ثالثًا - إدارة الموارد المحدودة:

الرتددي(. للطيف  الوطنية  )اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  الرتددات،  اإدارة   •
واإدارتها. للرتقيم(  الوطنية  )اخلطة  حتديث   •

املواقع. يف  وامل�ساركة  الطريق،  ا�ستخدام  ومعايري  لل�سبكات،  والفنية  التنظيمية  الأطر  اإعداد   •

رابعًاً - البيئة التنظيمية والشفافية:

حتديث البيئة التنظيمية.  •
اإ�سدار )29( قرارًاً لتنظيم القطاع )ملحق ب(.  •

اإ�سدار ثمانية ا�ستطالعات ملرئيات العموم )ملحق ج(.  •
ن�سر موؤ�سرات اأداء القطاع.  •

الن�ساطات الإعالمية، والتفاعل مع الراأي العام.  •

الملخص  -1
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خامسًاً - الخدمة الشاملة ونشر خدمات اإلتصاالت في المناطق غير المخدومة:

املخدومة. غري  النائية  املناطق  يف  اخلدمات  لتقدمي  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  م�سودة  اإعداد   •
للمناف�سة.  امل�سروع  وطرح  اخلدمات،  لتقدمي  ال�ستك�سايف  امل�سروع  عمل  نطاق  اإعداد   •

كما ي�ستمل التقرير على الدرا�سات التي قامت بها الهيئة )الف�سل 5(. وي�ستعر�ض التقرير يف اخلتام )الف�سل 6( برنامج عمل الهيئة للعام القادم 1432/1431هـ )2010م(.

ويحتوي التقرير على عدة مالحق، عن اأهم قرارات جمل�ض الإدارة، وقرارات الهيئة، وا�ستطالعات مرئيات العموم، والن�ساطات الأخرى للهيئة، وامل�ساركات املحلية واخلارجية، والرتاخي�ض ال�سادرة، وقواعد 
ال�سلوك الوظيفي واأخالقيات املهنة، اإ�سافة اإلى احل�سابات املالية اخلتامية للعام املايل 1431/1430هـ )2009م( مقارنًة بالعام ال�سابق.

مبنى الهيئة اجلديد يف حي النخيل بالريا�ض ويتوقع الإنتهاء منه يف نهاية العام 2011م ـ 





قطاع اإلتصاالت
وتقنية المعلومات في

المملكة العربية السعودية
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نمو القطاع ومؤشرات انتشار الخدمات  1-2
  

اإلتصاالت المتنقلة   1-1-2

اخلدمة،  خيارات  تعدد  يف  متثلت  كثرية،  اإيجابية  اآثاٌر  املتنقلة  الإت�سالت  �سوق  يف  للمناف�سة  كان 
امل�ستخدمني  اأعداد  وزيادة  انت�سارها،  �سرعة  ونتج عن ذلك  اأ�سعارها،  وانخفا�ض  وحت�سن جودتها، 
املتنقل من عام 2001 حتى  الهاتف  انت�سار  يو�سح منو  الذي  اأ(  ال�سكل )1-  كما هو مبني يف  لها، 
 44.8 حوايل  اإلى  املتنقلة  الإت�سالت  خدمة  يف  لال�سرتاكات  الإجمايل  العدد  و�سل  حيث  2009م، 
مليون ا�سرتاك بنهاية عام 2009م، وذلك مقابل  2.5 مليون ا�سرتاك فقط عند اإن�ساء الهيئة يف عام 
2001م، وذلك مبتو�سط منٍو بلغ حوايل 43% �سنويًا. وبلغت ن�سبة انت�سار الهاتف املتنقل حوايل %175 
)اأي 175 ا�سرتاك لكل 100 فرد( وهو اأعلى من املتو�سط العاملي )67%(، ومن متو�سط النت�سار يف 

الدول النامية )57%(، وكذلك اأعلى من متو�سط النت�سار يف الدول املتقدمة  )%114(. 

قطاع اإلتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية  -2

الشكل 1 - أ: نمو إنتشار الهاتف المتنقل

م�سرتكو البطاقات م�سبقة الدفعالمصدر: معلومات المشغلين.

م�سرتكو الفواتري الالحقة الدفع

اإجمايل امل�سرتكني

ن�سبة الإنت�سار )%(
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املعدلت  يتفق مع  اإجمايل عدد ال�سرتاكات، وهو ما  الدفع حوايل 86% من  البطاقات م�سبقة  ومتثل 
العاملية ال�سائدة. ومما يجدر ذكره اأن عدد ال�سرتاكات يت�سمن اأكرث من مليوين اإ�سرتاك موؤقت من 
قبل احلجاج والزوار الذين يفد معظمهم اإلى اململكة خالل الفرتة من رم�سان اإلى ذي احلجة )الربع 

الثالث والرابع من عام 2009م(.

وينبغي الإ�سارة هنا اإلى اأن العدد الفعلي لال�سرتاكات ح�سب التعريف القيا�سي املعتمد للم�سرتك الفعال 
هو اأقل من العدد الإجمايل بن�سبة ت�سل اإلى حوايل 19%، اإذ ت�سري حتليالت الهيئة اإلى اأن هناك 36.4 
ـال يف خدمة الإت�سالت املتنقلة، وبن�سبة انت�سار تقارب 142% بنهاية عام 2009م، كما  مليون ا�سرتاك فعَّ
يف ال�سكل )1-ب(، الذي يو�سح اأعداد ال�سرتاكات الفعالة يف خدمة الهاتف املتنقل. وطبقًا للتعريف 
املعتمد من الهيئة؛ فاإن امل�شرتك الفعال هو امل�شرتك الذي قام بن�شاط واحد على الأقل من الأن�شطة 

مدفوعة الأجر خالل الت�سعني يومًا ال�سابقة لتاريخ ح�سر عدد امل�سرتكني. 

الشكل 1 - ب: أعداد المشتركين الفّعالين في خدمة الهاتف المتنقل

م�سرتكو البطاقات م�سبقة الدفع

م�سرتكو الفواتري الالحقة الدفع

اإجمايل امل�سرتكني

ن�سبة الإنت�سار )%(

حسب  الفعالة،  االشتراكات  عدد  تقدير  تم   *

على  بناًء  وذلك  المعتمد،  القياسي  التعريف 

معلومات المشغلين، والمسح الميداني للسوق، 

وتحليالت الهيئة.   
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اإلتصاالت الثابتة   2-1-2

منها  مليون خط،  اإلى حوايل 4.17  2009م  عام  بنهاية  الثابت  للهاتف  العاملة  و�شل عدد اخلطوط 
منو  يو�سح  الذي   )2( ال�شكل  يف  كما  جتارية،  خطوط  والباقي   )%72( �سكني  خط  ماليني   3 حوايل 

الهاتف الثابت بني عامي 2001 و 2009م. 

اأن يكون  املتنقل حيث ميكن  الهاتف  الأ�سرة )بعك�ض  اأفراد  املنزل يخدم جميع  الهاتف يف  ونظرًا لأن 
لكل فرد هاتف متنقل خا�ض به( فاإن املعيار املنا�سب لقيا�ض ن�سبة انت�سار الإت�سالت الثابتة هو معدل 
الهواتف املنزلية لكل مئة م�سكن. وقد بلغت هذه الن�سبة 67 هاتفًا منزليًا لكل مئة م�سكن. اأما ن�سبة 
املتو�سط  من  قلياًل  اأقل  وهو  �سخ�ض،  مئة  لكل  هاتفيًا  خطًا   16.3 بلغت  فقد  لل�سكان  الهاتف  انت�سار 
اأعلى من متو�سط النت�سار يف الدول العربية )10.5%( ويف الدول النامية  العاملي )17.8%(، ولكنه 

 .)%13.5(

وكما يت�سح من ال�سكل )2( فهناك ثبات ن�سبي يف معدل الإقبال على اخلدمة الثابتة منذ عام 2004م. 
الإت�سالت  انت�سار خدمات  اإلى �سرعة  الثابتة  الإت�سالت  ال�سبب يف ركود الطلب على خدمات  ويعود 
املتنقلة، و�سهولة ال�سرتاك بها، والنخفا�ض التدريجي يف اأ�سعارها؛ مما اأدى اإلى عزوف امل�ستهلكني 
النطاق  تو�شيالت  انت�شار  اإزدياد  اأن  كما  اإ�شافية.  خطوط  تركيب  طلب  اأو  الثابتة  اخلدمة  طلب  عن 
العري�ض )التي متكن من اإجراء املكاملات والو�سول اإلى الإنرتنت يف الوقت نف�سه( قد قلل الطلب على 
ال�سرتاك يف اأكرث من خط هاتفي واحد يف املنزل. بالإ�سافة اإلى هذا، فاإن العزوف عن تركيب هاتف 
الال�سلكية،  الأنظمة  ا�ستخدام  اإلى  املتزايد  التوجه  اإلى  يعزى  قد  الإنرتنت  �سبكة  اإلى  للو�سول  ثابت 
والإت�سالت املتنقلة ذات النطاق العري�ض. وهذه )الهجرة اإلى الإت�سالت املتنقلة( اأو )العزوف عن 
الهاتف الثابت( هي ظاهرة عاملية موجودة يف معظم الدول املتقدمة، وبع�ض الدول الأخرى ومنها الدول 

العربية.

الشكل 2: نمو الهاتف الثابت

اخلطوط ال�شكنية

اخلطوط التجارية

اإجمايل اخلطوط

ن�سبة الإنت�سار للم�ساكن

ن�سبة الإنت�سار لل�سكن

مالحظة: 

تقاس نسبة االنتشار للسكان بقسمة إجمالي    *

خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان.

بقسمة  للمساكن  االنتشار  نسبة  حساب  يتم    **

عدد الخطوط السكنية فقط على عدد المساكن.   
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النطاق العريض   3-1-2

منا عدد ال�سرتاكات يف خدمات النطاق العري�ض من 64 األفًا عام 2005م اإلى اأكرث من 2.75 مليون 
اإ�سرتاك بنهاية عام 2009م كما يف ال�سكل )3( الذي يو�سح منو انت�سار النطاق العري�ض يف اململكة. 
وبلغ متو�سط النمو ال�سنوي خالل الأعوام الأربعة املا�سية )2005-2009م( حوايل 156%�سنويًا، حيث 
ت�ساعف عدد م�سرتكي النطاق العري�ض حوايل 43 �سعفًا يف 4 �سنوات. ويعد هذا حت�سنًا كبريًا و�سريعًا 
يف ن�سبة انت�سار النطاق العري�ض، حيث  و�سلت هذه الن�سبة اإلى حوايل 10.8% اأي اأقل بقليل من 11 
ا�سرتاكًا لكل مئة �سخ�ض. وما زالت ن�سبة النت�سار هذه اأقل من املتو�سط العاملي الذي يبلغ  %16.5 
ح�سب تقديرات الحتاد الدويل لالإت�سالت، واأقل من متو�سط الدول املتقدمة )62%(، اإل اأنها اأعلى من 

متو�سط الدول النامية )6.5%( ومتو�سط الدول العربية )%5(. 

ولكن املعيار الأن�سب لقيا�ض ن�سبة انت�سار النطاق العري�ض هو ن�سبة امل�ساكن املو�سلة بالنطاق العري�ض، 
وذلك لأن التو�سيلة الواحدة يف املنزل تخدم جميع اأفراد الأ�سرة )اأو قاطني املنزل(. وقد بلغت ن�سبة 
انت�سار النطاق العري�ض للم�ساكن يف اململكة حوايل 32% يف نهاية عام 2009م )بافرتا�ض اأن 80% من 
التو�سيالت ال�سلكية و25% من التو�سيالت الال�سلكية هي تو�سيالت لال�ستخدام املنزيل، والباقي منها 
تو�سيالت مكتبية اأو جتارية، اأو لال�ستخدام الفردي املتنقل فقط(، ويعني هذا اأن حوايل ثلث امل�ساكن 

تقريبًا مو�سلة بخدمة النطاق العري�ض.  

وكما يت�سح من ال�سكل )3(، فقد جاء معظم النمو يف عام 2009م من التو�سيالت الال�سلكية الثابتة 
واملتنقلة التي منت خالل العام املا�سي بن�سبة 488%، وباتت ت�سكل اأكرث من 51% من اإجمايل تو�سيالت 
النطاق العري�ض )اأكرث من 1.41 مليون ا�شرتاك(. ويف املقابل فعلى الرغم من اأن خطوط امل�شرتكني 
الرقمية منت كذلك مبعدل مرتفع جتاوز 30% اإل اأن ح�ستها ال�سوقية انخف�ست من 74% من اإجمايل 
تو�سيالت النطاق العري�ض يف عام 2008م اإلى حوايل 47% يف نهاية عام 2009م. اأما اخلطوط ال�شلكية 

الأخرى فال ت�سكل �سوى اأقل من 2% من اإجمايل تو�سيالت النطاق العري�ض.

وما زالت هناك فر�ض منٍو جيدة يف جمال ن�سر خدمات النطاق العري�ض يف اململكة خالل ال�سنوات القادمة؛ اإذ 
يتوقع اأن ي�ستمر النمو يف ا�سرتاكات النطاق العري�ض، مع فتح املناف�سة يف جمال الإت�سالت الثابتة، واحتدام 

املناف�سة يف جمال الإت�سالت املتنقلة ذات النطاق العري�ض، وزيادة الطلب على ا�ستخدام الإنرتنت ال�سريع.

الشكل )3(: نـمـو الـنـطــاق العـريــض في المملكة

اخلطوط ال�شلكية الأخرى

خطوط امل�شرتكني الرقمية

التو�سيالت الال�سلكية الثابتة )واي ماك�ض(  واملتنقلة

م�سرتكو النطاق العري�ض

ن�سبة الإنت�سار للم�ساكن )%(

ن�سبة الإنت�سار لل�سكان )%(
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عدد امل�ستخدمني )مليون(

ن�سبة الإنت�سار )%(

اإلنترنت   4-1-2

منا عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف اململكة مبقدار ع�سرة اأ�سعاف خالل الثمان �سنوات املا�سية، وذلك 
من مليون م�ستخدم فقط عند اإن�ساء الهيئة عام 2001م، و�سوًل اإلى حوايل 9.8 مليون م�ستخدم بنهاية 
عام 2009م، كما هو مو�سح يف ال�سكل )4(، وذلك مبتو�سط منٍو �سنوي بلغ حوايل 33% يف ال�سنة خالل 
ال�سنوات الثمان املا�سية. وتقدر ن�سبة انت�سار الإنرتنت بنهاية عام 2009م بحوايل 38.3% من ال�سكان، 
وهي اأعلى من املتو�سط العاملي )26%(، ومتو�سط الدول العربية )18%(، ومتو�سط النت�سار يف الدول 

النامية )17.5%(، ولكنه اأقل من متو�سط النت�سار يف الدول املتقدمة  )%64(. 

العري�ض  النطاق  خدمات  يف  الكبري  والنمو  الإنرتنت،  بفوائد  الوعي  زيادة  اإلى  النمو  اأ�سباب  وتعزى 
وال�سرعات املتاحة، اإ�سافًة اإلى النخفا�ض املتوا�سل يف اأ�سعار الأجهزة واخلدمات، وتوفر التطبيقات 

والتعامالت الإلكرتونية )اخلدمات امل�سرفية والتجارية واحلكومية( ب�سكٍل متزايد.

الشكل )4(: نمـو اسـتـخــدام االنترنت في المملكة

مالحظات:
خطوط  على  بناًء  الهيئة  تقديرات   :2006  -  2001 عام  من   )1

النطاق العريض واإلتصال الهاتفي باإلنترنت.    
من عام 2007 - 2008: بناًء على نتائج مسح ميداني واسع   )2

لسوق اإلنترنت تم القيام به لعامين متتاليين.    
السوق  نتائج مسح  بناًء على  الهيئة  2009: تقديرات  عام   )3

للعامين السابقين.    
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اإليرادات   5-1-2

اإذ ارتفعت الإيرادات املبا�سرة ل�سركات  اإيرادات القطاع منوًا كبريًا خالل ال�سنوات املا�سية؛  �سهدت 
تقدمي خدمات الإت�سالت داخل اململكة من اأقل من 20 مليار ريال يف عام 2001م اإلى حوايل 52.5 
مليارًا يف نهاية عام 2009م، مبتو�سط منو يتجاوز 13% �سنويًا خالل ال�سنوات الثمان املا�سية )من عام 
اأكرث من  77% من  املتنقلة  الإت�سالت  ال�سكل )5(. ومتثل  2001 حتى 2009م(، كما هو مو�سح يف 

اإجمايل الإيرادات يف ال�سوق ال�سعودي، وهو ما يتفق مع النمط ال�سائد يف الدول الأخرى.

الإت�سالت  �سركات  اجتهت  فقد  اململكة،  �سوق  يف  املقدمة  اخلدمات  من  الإيرادات  اإلى  وبالإ�سافة 
وماليزيا  وتركيا  الكويت  )مثل  اأخرى  دول  الإت�سالت يف  اأ�سواق  ال�ستثمار يف  اإلى  اململكة  العاملة يف 
وجنوب اأفريقيا(، مما اأدى اإلى منو اإيرادات القطاع من ال�ستثمارات اخلارجية من 455 مليون ريال يف 
عام 2007 اإلى 9.5 مليار ريال يف عام 2008م و�سوًل اإلى حوايل 14.5 مليار ريال يف عام 2009م. ومن 
ثم فاإن الإيرادات من ال�سوق املحلي )البالغة حوايل 52.5 مليار ريال( متثل اأكرث من 78% من اإجمايل 

الإيرادات الكلية ل�سركات الإت�سالت التي و�سلت اإلى حوايل 67 مليار ريال.

الشكل )5(: إيـرادات قطاع خـدمـات اإلتصاالت )مليار ريال(

اإيرادات الإ�ستثمارات اخلارجية

الإت�سالت الثابتة

الإت�سالت املتنقلة
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تحرير سوق اإلتصاالت ونمو الناتج االجمالي  6-1-2

معدلت  وزيادة  للقطاع،  ال�ستثمارات  اإلى جذب  للمناف�سة  �سوقه  وفتح  الإت�سالت  قطاع  اأدى حترير 
النمو فيه، وارتفاع اإ�سهامه املبا�سر يف الناجت الإجمايل املحلي )اإ�سافة اإلى اآثاره الإيجابية غري املبا�سرة 
يف رفع كفاءة القطاعات النتاجية الأخرى يف القت�ساد(. اإذ ت�سري الدرا�سات والبيانات القت�سادية 
املن�سورة اإلى اأن قطاع الإت�سالت والنقل هو اأ�سرع القطاعات القت�سادية منوًا، فقد منا هذا القطاع 
مبتو�سط �سنوي يقارب 9.13% خالل الأعوام اخلم�سة املا�سية، وهو ما يعادل حوايل �سعفني ون�سف 
)250%( قيمة متو�سط منو الناجت الإجمايل العام الذي ي�سمل جميع القطاعات، كما يت�سح من ال�سكل 
للقطاعات   )2009-2004( املا�سية  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  ال�سنوي  النمو  متو�سط  يبني  الذي   )6(

الرئي�سية يف القت�ساد الوطني.

الشكل )6(: متوسط النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات )2009-2004(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، جدوى لإلستثمار )فبراير 2009( ، وتحليالت الهيئة.

3.66%

9.13% الت�سالت والنقل

القطاع ال�سناعي

الكهرباء والغاز واملياه

جتارة اجلملة والتجزئة

اخلدمات املالية

القطاع احلكومي

القطاع الزراعي

اإجمايل النمو

القطاع النفطي

البناء والت�سييد
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أسعار خدمات اإلتصاالت والتضخم  7-1-2

وتعدد  اجلودة،  وحت�سن  اخلدمات،  انت�سار  اإلى  للمناف�سة  �سوقه  وفتح  الإت�سالت  قطاع  حترير  اأدى 
اخليارات، اإ�سافًة اإلى انخفا�ض اأ�سعار اخلدمات بوترية متوا�سلة خالل ال�سنوات املا�سية. ويف الوقت 
ال�سنوات  خالل  الأخرى  واخلدمات  ال�سلع  اأ�سعار  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  ال�سعودي  ال�سوق  �سهد  الذي 

الأخرية، اإل اأن اأ�سعار خدمات الإت�سالت �سهدت يف املقابل انخفا�سا متوا�ساًل. 

ويو�سح ال�سكل )7( التغري الن�سبي ملتو�سط تكاليف املعي�سة )الت�سخم( �ساماًل الرقم القيا�سي العام 
الفرعية خلدمات  له، وكذلك املجموعة  املكونة  الرئي�سة  اإلى تغري املجموعات  اإ�سافًة  املعي�سة،  لتكلفة 
�سهد  قد  اململكة  يف  املعي�سة  لتكلفة  العام  القيا�سي  الرقم  موؤ�سر  اأن  ال�سكل  من  ويت�سح  الإت�سالت. 
 %25.2 بن�سبة  املعي�سة(  تكاليف  ملتو�سط  الن�سبي  )التغري  الت�سخم  زاد  حيث  متوا�سلة  ارتفاعات 
خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية )2001-2009(، ويف املقابل �سهدت تكاليف املجموعة الرئي�سية للنقل 
الفرعية لالإت�سالت ونفقاتها  ، قادته املجموعة  بلغ -%7.4  �سلبيًا(  انخفا�سًا )ت�سخمًا  والإت�سالت 

التي �سجلت اأعلى انخفا�ض  بن�سبة -25.5% خالل الفرتة نف�سها. 

الشكل )7(: التغير النسبي للرقم القياسي لتكاليف المعيشة )التضخم( بين عامي 2009-2001

المصدر مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )إحصاءات األسعار واألرقام القياسية( وتحليالت الهيئة.
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اإلطــار التـنـظـيـمـي  2-2

هيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات هي اجلهة امل�سوؤولة عن تنظيم قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات يف 
اململكة العربية ال�سعودية. ويحدد كٌل من )نظام الإت�سالت( ال�سادر عام 1421هـ ولئحته التنفيذية 
ال�سادرة عام 1423هـ الإطار القانوين اخلا�ض بتنظيم القطاع. ويت�سمن النظام عددًا من الأهداف 
منها توفري خدمات اإت�سالت متطورة وكافية وباأ�سعار منا�سبة، واإيجاد املناخ املنا�سب لت�سجيع املناف�سة 
العادلة، وا�ستخدام الرتددات ب�سورة فّعالة، وتوطني تقنية الإت�سالت ومواكبة تقدمها، وحتقيق الو�سوح 
وال�سفافية يف الإجراءات، بالإ�سافة اإلى حتقيق مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز، وحماية امل�سلحة العامة 

وم�سالح امل�ستخدمني وامل�ستثمرين. 

كما يحدد )تنظيم الهيئة(، ال�سادر بقرار جمل�ض الوزراء ذي الرقم )74( يف 1422/3/5هـ، واملعدل 
بقرار جمل�ض الوزراء ذي الرقم )133( يف 1424/5/21هـ، مهمات هيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات 
والإداري.  املايل  وبال�ستقالل  العتبارية،  بال�سخ�سية  يتمتع  للقطاع  بو�سفها منظمًا  واخت�سا�ساتها، 
وحتدد )القواعد الإجرائية( اخلطوات الواجب اتباعها من قبل كل من الهيئة، بو�سفها جهة تنظيمية، 
ومقدمي اخلدمات وغريهم؛ ل�سمان التعامل املي�سر واملوثَّق للمتطلبات التنظيمية والق�سايا التي تقع 

�سمن اإطار العالقة بني الأطراف املختلفة. 

ِد للخدمة واملحايِد للتقنية(  ويتبنى الإطار التنظيمي للرتاخي�ض املعتمد حاليًا اأ�سلوب )الرتخي�ض املُحدِّ
دة مبوجب الرتخي�ض. وتعنى الأهداف  الذي يتيح املرونة يف ا�ستخدام التقنيات لتقدمي خدمات حمدَّ
املرحلية للهيئة يف الوقت احلا�سر: مبوا�سلة ال�سعي لتحرير قطاع الإت�سالت، وتعزيز البيئة التناف�سية 
يف جميع خدمات الإت�سالت وتقنية املعلومات، وت�سجيع تاأ�سي�ض البنى التحتية ون�سر �سبكات جديدة 
لزيادة املناف�سة، مع الرتكيز على ت�سجيع بناء �سبكات النطاق العري�ض ون�سر خدماته، وتوفري البدائل 

يف حالت الأعطال والطوارئ، اإ�سافًة اإلى متكني تقدمي اخلدمة ال�ساملة يف جميع اأنحاء اململكة. 

التنظيمية  الأطر  اإعداد  )2009م(  1431/1430هـ  العام  هذا  خالل  الهيئة  وا�سلت  الإطار  هذا  ويف 
وال�سوابط الفنية وحتديثها، ومنها:

والطوارئ. الكوارث  حالت  يف  اخلدمة  ا�ستعادة  خلطة  والإر�سادات  التنظيمي  الإطار   •

الق�سرية. الر�سائل  رموز  وا�ستخدام  تخ�سي�ض  �سوابط   •
.)800( املجاين  الهاتف  خلدمة  اجلغرافية  غري  لالأرقام  للرتقيم  الوطنية  اخلطة  هيكلية   •

اخلدمة.  جودة  تنظيم  اأ�سلوب   •
الكهرومغناطي�سية. للمجالت  الب�سري  للتعر�ض  الوطنية  الإر�سادات   •

مهمـات الهيئة ومسؤولياتهـا  3-2

بني  والتوازن  العدالة  مببادئ  والتم�سك  وال�سفافية  الو�سوح  باأ�س�ض  اللتزام  على  الهيئة  حتر�ض 
اأفراد  من  وامل�ستخدمني  واحلكومة،  وامل�ستثمرين،  اخلدمات،  مقدمي  العالقة:  ذات  الأطراف  جميع 
وموؤ�س�سات. وتعمل على تنفيذ اإ�سرتاتيجيات الدولة و�سيا�سات القطاع التي تعتمدها وزارة الإت�سالت 
بو�سفها  وم�سوؤولياتها  مهماتها  الهيئة(  )تنظيم  حدد  فقد  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  املعلومات.  وتقنية 

منظمًا لالإت�سالت وحمفزًا لتطوير تقنية املعلومات، ومن اأبرز هذه املهمات ما يلي: 

القطاع. لتطوير  املعتمدة  والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  تنفيذ   •
املعلومات. وتقنية  الإت�سالت  خدمات  لتقدمي  الالزمة  الرتاخي�ض  اإ�سدار   •

والإنرتنت. العامة  الإت�سالت  خلدمات  امل�ستخدمني  م�سالح  حماية  على  العمل   •

العامة. امل�سلحة  مراعاة  مع  لواجباتهم  وامل�سغلني  امل�ستخدمني  اأداء  من  التاأكد   •
املناف�سة. تتطلبه  الذي  بالقدر  للخدمات  املايل  املقابل  حتديد  اأ�س�ض  و�سع   •

ال�شامل. ال�شتخدام  وحق  ال�شاملة  باخلدمة  املتعلقة  ال�شروط  اقرتاح   •
اخلدمات. لتوفري  ال�سوق  قوى  على  العتماد  ت�سجيع   •

مناطق  جميع  يف  عالية،  وجودٍة  منا�سبة،  باأ�سعاٍر  اخلدمات  تقدمي  وت�سجيع  ال�ستثمارات  جذب   •
اململكة.

املحدود. الرتددي  الطيف  ملورد  الأمثل  ال�ستخدام  لتحقيق  وال�سعي  بفعالية،  الرتددات  اإدارة   •
دوريًا. وحتديثها  وتطبيقها،  الرتددي،  للطيف  الوطنية  اخلطة  و�سع   •

وحتديثها. واإدارتها،  للرتقيم،  الوطنية  اخلطة  و�سع   •
وتوطينها. التقنية  ونقل  والتطوير،  البحوث  وت�سجيع  واخلدمات،  ال�سبكات  حتديث  ت�سجيع   •

والتجارة  احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت  اإلى  التحول  وم�ساريع  برامج  يف  وامل�ساركة  التن�سيق   •
الإلكرتونية.
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معايل حمافظ الهيئة ي�سلم رخ�سة خدمات الت�سالت الثابتة اإلى �ساحب ال�سمو  
امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة احتاد عذيب لالت�سالت.





التنظيم اإلداري
والقوى البشرية
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الهيكل التنظيمي  1-3

يو�سح ال�سكل يف ال�سفحة التالية الهيكل التنظيمي احلايل للهيئة.

القوى البشرية  2-3

ت�سعى الهيئة ل�ستقطاب الكفاءات واخلربات التي حتتاجها للقيام مبهماتها، ولتحقيق الأهداف التي 
اأن�سئت من اأجلها، واحلفاظ على بيئة عمل اإيجابية حمفزة وذات اإنتاجية عالية. وقد بلغ عدد العاملني 
حتى نهاية العام املايل 1431/1430هـ )327( موظفًا. وتبلغ ن�سبة الكوادر الوطنية منهم حوايل )%96( 
بخربات متخ�س�سة وموؤهالت عالية. وميثل املهند�سون والفنيون واأخ�سائيو احلا�سب الآيل واخلرباء 

القانونيون واملاليون حوايل 66% من اإجمايل العاملني.

العمل  قيم  تعزيز  على  منها  وحر�سًا  املتناف�سة،  ال�سركات  على  واإ�سرافها  التنظيمية،  ملهماتها  ونظرًا 
املهنة(  واأخالقيات  الوظيفي  لل�سلوك  بتطوير )قواعد  الهيئة  والعدالة؛ قامت  النزاهة  اأ�س�ض  وتر�سيخ 
اأ�سرارها،  ال�سركات، واحلفاظ على  التعامل مع  واأ�س�ض  العمل،  بيئة  التعامل يف  القواعد  و�سملت هذه 
ومنع تعار�ض امل�سالح، اأو ا�ستغالل ال�سلطة. وقد مت تعميم هذه القواعد، ون�سرها على موقع الهيئة على 

�سبكة الإنرتنت )اأنظر امللحق )ح((. 

المباني  3-3

ل توجد مباٍن مملوكة للهيئة يف الوقت احلايل، وهي ت�ستاأجر مبنًى ملقرها الرئي�ض، ومبنًى اآخر للطيف 
املعلومات يف  الإت�سالت وتقنية  لوزارة  تابٍع  ثالث  ا�ستخدام موقع  يتم  الريا�ض، كما  الرتددي مبدينة 
مدينة الريا�ض ل�ستيعاب بع�ض العاملني. وللهيئة فرعان، الأول يف مدينة جدة مبنطقة مكة املكرمة، 

والثاين يف مدينة اخلرب باملنطقة ال�سرقية، وكالهما م�ستاأجران. 

وقامت الهيئة يف نهاية عام 2008م برت�سية م�سروع تنفيذ مقرها الرئي�ض مبدينة الريا�ض على اإحدى 
ال�سركات الوطنية ومبدة تنفيذ قدرها )30( �سهرًا، وقد مت اإجناز حوايل )20%( من امل�سروع بنهاية 
عام 2009م ومن املتوقع النتهاء من التنفيذ يف منت�سف عام 2011م، كما قامت ب�سراء قطعتي اأر�ض 

يف كل من مدينتي جدة والدمام لإن�ساء مقرين دائمني للفرعني هناك.

الجاهزية اإللكترونية  4-3

للقيام  حتتاجها  التي  التحتية  البنية  جتهيزات  فى  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الهيئة  بداأته  ملا  ا�ستكماًل 
مبهماتها، فقد مت خالل العام املن�سرم اإجناز ما يلي:

املوارد  تطبيقات  من  الثانية  املرحلة  من  النتهاء  مت  العمل؛  اإجراءات  امتام  م�سروع  �سمن   •
الب�سرية وتطبيقات امل�سرتيات وامل�ستودعات، واملرحلة الأولى من التطبيقات املالية.

اإلى  ال�سبكة الذي جمع على مدى 13 عامًا،  حتويل الأر�سيف الورقي للمركز ال�سعودي ملعلومات   
اأر�سيٍف اإلكرتوين قابٍل للربط املبا�سر مع اأنظمة الت�سجيل لت�سهيل ا�سرتجاع املعلومات.

تطوير نظام الت�سجيل )مدى( ونظام الوثائق الإلكرتونية )فارز( يف )املركز ال�سعودي ملعلومات   •
الت�سجيل  فتح  املتوقع، خ�سو�سًا مع  العبء  لتحمل  املركز  وتهيئة  العمل  ال�سبكة( بهدف حت�سني 

املبا�سر حتت النطاق ).sa( وبدء ت�سجيل النطاقات العربية.
للهيئة. الإلكرتونية  البوابة  لتطوير  مب�سروع  البدء   •

إدارة المراجعة الداخلية  5-3

اإدارة للمراجعة الداخلية بالهيئة. وبا�سرت الإدارة اأداء عملها فتم  اإن�ساء  اعتمد جمل�ض الإدارة قرار 
خالل العام املايل 1431/1430هـ )2009م( اإجناز ما يلي:

الداخلية. املراجعة  باإدارة  اخلا�سة  والإجراءات  ال�سيا�سات  دليل  اإ�سدار   •
املخاطر. تقييم  ور�ض  يف  وا�ستخدامها  للهيئة،  املخاطر  تقييم  اآلية  اإعداد   •

املخاطر.  تقييم  ور�ض  نتائج  على  بالعتماد  الداخلية  املراجعة  اأعمال  خطة  اإ�سدار   •

التنظيم اإلداري والقوى البشرية  -3
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تعزيز المنافسة وتطوير القطاع  1-4

التراخيص وتحرير السوق  1-1-4

باإ�سدار تراخي�ض جديدة لعدد من اخلدمات املختلفة،  املناف�سة  اأن�سطتها نحو تعزيز  الهيئة  وا�سلت 
العام  بنهاية  ترخي�سًا  ال�سادرة 298  الرتاخي�ض  اإجمايل  بلغ  وقد  الأخرى.  الرتاخي�ض  بع�ض  واإلغاء 

2009م، وهذه الرتاخي�ض مدرجة يف امللحق )و(.

وا�ستكماًل لربنامج حترير �سوق الإت�سالت الثابتة وفتحه للمناف�سة، و�سدور قرار جمل�ض الوزراء ذي 
اإن�ساء �سبكات  الرقم )38( والتاريخ 1429/2/18هـ )2008/2/26م( باملوافقة على منح تراخي�ض 
ال�سوئية، واحتاد  الإت�سالت  لكل من احتاد عذيب، واحتاد  ثابتة عامة، وتقدمي خدماتها،  اإت�سالت 
املتكاملة، فقد مت اإ�سدار الرتخي�ض ل�سركة عذيب بعد طرح اأ�سهمها لالكتتاب العام، واأطلقت ال�سركة 
الآخرين  املوؤهلني  مع  املتابعة  الهيئة  وتوا�سل  )2009/6/6م(.  1430/6/12هـ  يف  جتاريًا  خدماتها 
تلك  اأ�سهم  لطرح  املالية  ال�سوق  هيئة  ومع  املتكاملة(،  واحتاد  ال�سوئية،  الإت�سالت  �سركة  )احتاد 
ال�سركتني لالكتتاب العام، متهيدًا ل�ستكمال باقي اإجراءات اإ�سدار الرتاخي�ض لهما، وبناء �سبكاتهما، 

ومن ثم اإطالق خدماتهما جتاريًا. 

كما يتم ب�سكل دوري متابعة التزام مقدمي خدمات الإت�سالت الثابتة واملتنقلة، وخدمات املعطيات، 
بخطط ن�سر ال�سبكة والتغطية امل�سمنة بالعرو�ض املقدمة منهم للح�سول على الرخ�سة.

إستراتيجية النطاق العريض   2-1-4

ولت�سريع  والإجتماعي،  القت�سادي  التطور  وانعكا�ساته على  العري�ض  للنطاق  املتزايدة  لالأهمية  نظرًا 
للنطاق  اإ�سرتاتيجية  و�سع  على  بالعمل  الهيئة  قامت  املعرفة؛  ملجتمع  والتحول  الرقمية  الفجوة  ردم 
اإعداد م�سودة الإ�سرتاتيجية التي عرفت ماهية النطاق العري�ض، وحددت  العري�ض. ومت النتهاء من 
الأهداف الأ�سا�سية لالإ�سرتاتيجية مع و�سع ت�سور لدور الهيئة، ودور مقدمي اخلدمات، وجميع اجلهات 
اإلى ال�سعوبات التي تواجه ن�سر �سبكات النطاق العري�ض وخدماته، و�سبل  املعنية الأخرى، بالإ�سافة 

التعامل معها.

كما اأطلقت الهيئة م�سروعًا لدرا�سة وحتليل �سوق النطاق العري�ض يف اململكة واإجراء املقارنات الدولية 
بغر�ض ا�ستطالع اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال، ومن ثم و�سع اخلطط والربامج واملبادرات 
الهادفة اإلى حتفيز انت�ساره يف جميع اأنحاء اململكة، بالإ�سافة اإلى مراجعة م�سودة اإ�سرتاتيجية النطاق 
العري�ض التي اأعدتها  الهيئة، وو�سعها يف �سيغتها النهائية، وو�سع خطة عمل لتنفيذها بعد اعتمادها. 

ومن املتوقع النتهاء من امل�سروع خالل عام 2011م.

العرض المرجعي لربط اإلتصال البيني  3-1-4

ا�ستمرارًا جلهود مراجعة العر�ض املرجعي لربط الإت�سال البيني وحتديثه ب�سورة دورية؛ مت ا�ستطالع 
مرئيات العموم حول الوثيقة املعدلة )الن�سخة الرابعة( املقدمة من �سركة الإت�سالت ال�سعودية ب�سفتها 
مقدم خدمة م�سيطر، وحتليل املرئيات التي مت ا�ستالمها، واإجراء الدرا�سات املقارنة مع الدول الأخرى، 
على  املطلوبة  التعديالت  اإدخال  حاليًا  ويجري  الوثيقة.  يف  املعرو�سة  واخلدمات  بالأ�سعار  ومقارنتها 

وثيقة العر�ض املرجعي متهيدًا لعتمادها ون�سرها. 

العرض المرجعي إلتاحة حق الوصول إلى دوائر  4-1-4
النفاذ المحلية   

�سبق للهيئة اأن اأ�سدرت يف عام 2007م قرارًا باعتماد الن�سخة الأولى من وثيقة العر�ض املرجعي لدوائر 
ت�سمن  وقد  م�سيطر.  خدمة  مقدم  ب�سفتها  ال�سعودية  الإت�سالت  �سركة  من  املقدمة  املحلية  النفاذ 
ومقدمي  الثابتة  الهاتفية  الإت�سالت  خدمات  ملقدمي  املتطلبات  بع�ض  بتقدمي  ال�سركة  اإلزام  القرار 
خدمات املعطيات. وقد مت البدء باإجراءات مراجعة تلك الوثيقة؛ لتحديد اخلدمات التي �سيتم تعديلها 
اأو اإ�سافتها، واأ�سعار تلك  اخلدمات، ومت ا�ستطالع مرئيات العموم حيالها، وحتليل املرئيات امل�ستلمة، 
اإدخال  حاليًا  ويجري  املرجعي،  بالعر�ض  امل�سمنة  اخلدمات  اأ�سعار  حول  الدولية  املقارنات  واإجراء 

التعديالت املطلوبة على وثيقة العر�ض املرجعي؛ متهيدًا لعتمادها ون�سرها.

أهم النشاطات واالنجازات  -4
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تحديث سياسة الفصل المحاسبي  5-1-4

املطروحة مبا  ودرا�سة اخليارات  املحا�سبي احلالية  الف�سل  �سيا�سة  اإلى مراجعة  امل�سروع  يهدف هذا 
يتما�سى مع التغريات التي طراأت على �سوق الإت�سالت يف اململكة، واإعداد اإر�سادات تنظيمية للف�سل 
بوحدات  املتعلقة  املالية  والقوائم  املعلومات  تقدمي  عند  باإتباعها  اخلدمة  مقدمي  واإلزام   املحا�سبي، 

العمل املختلفة لديهم، ومن املتوقع النتهاء من هذا امل�سروع خالل عام 2011م.

االندماجات وشراء الحصص واإلفالس في قطاع   6-1-4
اإلتصاالت  

يهدف  امل�سروع اإلى اإعداد الإطار التنظيمي ل�سراء احل�س�ض والندماجات والإفال�ض،  واإجراءات درا�سة 
الطلبات املقدمة للهيئة ب�ساأنها من قبل مقدمي خدمات الإت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�ض لهم، اإذ 
مت درا�سة الأنظمة املعمول بها يف اململكة لتحديد م�سوؤوليات اجلهات املخت�سة بتلك الأمورويجري حاليًا 
اإعداد درا�سة املقارنات الدولية، ومن ثم ا�ستطالع مرئيات العموم حيالها؛ متهيدا لإعداد وثائق الأطر 

التنظيمية، والإجراءات امل�ساحبة لها يف �سكلها النهائي.

نقل األرقام  7-1-4

تعمل الهيئة على اإعداد اإر�سادات نقل اأرقام خدمات الإت�سالت الثابتة، وحتديث وثيقة اإر�سادات نقل 
الأرقام خلدمات الإت�سالت املتنقلة، ودجمهما معًا يف اإر�سادات موحدة. ومت يف هذا ال�سدد خالل عام 

2009م  اإجناز ما يلي:

للتطبيق. القابلة  اخليارات  وتقييم  الأخرى،  الدول  وجتارب  الأرقام،  نقل  اأنواع  درا�سة   •
للخدمة. املنا�سبة  التعرفة  وحتديد  الأرقام،  بنقل  اخلا�سة  والإجراءات  الأ�ساليب  و�سع   •

برتوكول  عرب  واملهاتفة  القادم،  اجليل  �سبكات  )مثل  احلديثة  التقنيات  تطبيق  تاأثريات  درا�سة   •
الإنرتنت، وغريها( على خدمة نقل الرقم.

املقرتحة  لالإر�سادات  ل�سمها  وذلك  املتنقل،  الهاتف  اأرقام  لنقل  احلالية  الإر�سادات  مراجعة   •
لنقل الرقم ب�سكٍل عام )خلدمات الإت�سالت املتنقلة والثابتة(.

متهيدًا  حولها،  العموم  مرئيات  ل�ستطالع  الأرقام  نقل  اإر�سادات  وثيقة  م�سودة  اإعداد  حاليًا  ويجري 
لإعدادها ب�سكلها النهائي.

اإلشراف على خدمة اإلنترنت وتسجيل أسماء  8-1-4
النطاقات السعودية  

�سبكة  على  ال�سعودية  النطاقات  اأ�سماء  ت�سجيل  يف  ن�ساطه  ال�سبكة  ملعلومات  ال�سعودي  املركز  وا�سل 
وتعديل  نطاقًا   )2319( ت�سجيل  )2009م(  1431/1430هـ  العام  خالل  مت  وقد  واإدارتها.  الإنرتنت، 
)2451( طلبًا. واإ�سافًة اإلى هذا؛ قامت الهيئة بالتن�سيق مع  موؤ�س�سة الآيكان )ICANN( امل�سوؤولة عن 
تخ�سي�ض اأ�سماء النطاقات على امل�ستوى الدويل التي قامت موؤخرا باعتماد خطة لفتح امل�سار ال�سريع 
اأوائل  اململكة من  الوطنية. وكانت  بلغتها   )ccTLD( للدول العليا  النطاقات  اأ�سماء  بت�سجيل  اخلا�ض 
الدول التي تقدمت بطلب للح�سول على ا�سم النطاق ال�سعودي باللغة العربية والذي ميثلها على �سبكة 
الإنرتنت وهو ).ال�سعودية(. ومن املتوقع اأن يتم النتهاء من معاجلة الطلب من قبل موؤ�س�سة الآيكان يف 

الربع الأول من العام القادم 2010م.

لتطوير  الإجراءات  من  جمموعة  اإعداد  مت  فقد  الإنرتنت،  خدمة  تطوير  برنامج  م�سروعات  و�سمن 
خدمات اأ�سماء النطاقات، ويرتكز التطوير يف ثالثة جمالت رئي�سية تغطي اإجراءات العرتا�ض على 
اأ�سماء النطاقات ال�سعودية، واإجراءات فتح الت�سجيل لأ�سماء النطاقات ذات املقطعني �سمن النطاق 

العلوي ال�سعودي ).Sa(، وقواعد ت�سجيل اأ�سماء هذه النطاقات.

فوري  وب�سكل  اآليًا،  الهيئة  لتزويد  الإنرتنت  مقدمي خدمة  مواقع  اأحد  نظام جديد يف  تركيب  كما مت 
مبعلومات عن اأمناط ا�شتخدام الإنرتنت، وتهدف املعلومات التي يوفرها النظام اإلى فهم اجتاه ال�شوق، 

وحتديد الثغرات الأمنية.
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رفع جاهزية المملكة لالنتقال لبروتوكول اإلنترنت   9-1-4
)IPv6( السادس  

اأ�سا�ض  على  املبنية  ال�سبكات  يف  الكبرية  والزيادة  الإنرتنت،  ا�ستخدامات  يف  ال�سريع  للتطور  نتيجًة 
بروتوكول الإنرتنت، وا�ستهالك اأكرث من 90% من اإمكانيات الن�سخة الرابعة لربوتوكول الإنرتنت 
امل�ستخدم حاليا؛ توا�سل الهيئة العمل على رفع جاهزية اململكة لالنتقال اإلى الن�سخة ال�ساد�سة من 
بروتوكول الإنرتنت )IPv6( الذي �سيتيح توفري عدٍد �سخٍمٍ من العناوين يفي باملتطلبات احلالية 

وامل�ستقبلية. وقد مت يف هذا ال�سدد اإجناز ما يلي:

اإقامة ور�سة عمل؛ لتوعية وحتفيز القطاعات العامة واخلا�سة ب�سرورة التحول للن�سخة ال�ساد�سة   •
اأكرث من 280 م�ساركًا، وحتدث فيها عدد من اخلرباء يف  الور�سة  لربوتوكول الإنرتنت، وح�سر 

هذا املجال من داخل اململكة وخارجها.
الإطراف  جمع  بهدف  الإنرتنت  بروتوكول  من  ال�ساد�سة  للن�سخة  ال�سعودي  العمل  فريق  تاأ�سي�ض   •
ذات العالقة والعمل امل�سرتك لت�سريع النتقال. وي�سم فريق العمل مقدمي خدمات الإت�سالت 
جلميع  مفتوحة  الفريق  يف  وامل�ساركة  والتعليمية.  احلكومية  القطاعات  من  وعدد  والإنرتنت، 

اجلهات املهتمة. وقد عقد الفريق �سبعة )7( اإجتماعات حتى الآن.
بناء معمل جتارب لتقنيات الن�سخة ال�ساد�سة وربطه ب�سبكة خا�سة؛ لي�سهل على اأع�ساء الفريق   •

اختبار التقنيات، واحللول اخلا�سة بهم.
العمل وور�ض  العمل،  فريق  اأعمال  لتوثيق  للم�سروع؛  الإنرتنت  �سبكة  على  موقع  اإن�ساء   •

)www.ipv6.org.sa(، وجمع املعلومات وامل�ستجدات ذات العالقة.  

برنامج تحفيز صناعة وخدمات تقنية المعلومات    10-1-4

بداأت الهيئة باإعداد برنامج يهدف اإلى دعم �سناعة تقنية املعلومات يف اململكة من خالل بناء القدرات، 
وحت�سني الإمكانيات التناف�سية ل�سناعة تقنية املعلومات، وت�سهيل فر�ض ا�ستثمار جديدة مع الهتمام 
ب�سفة خا�سة بال�سركات املحلية ال�سغرية واملتو�سطة يف جمال تقنية املعلومات؛ لتكون ال�سعودية بني 
الدول الأكرث تقدمًا يف قطاع تقنية املعلومات يف امل�ستقبل القريب، ولالإ�سهام يف حتول ال�سعودية اإلى 
جمتمع معلوماتي. و�سيتم يف املرحلة الأولى اختيار عدد حمدود )من 5 اإلى 10( من ال�سركات املحلية 

ال�سغرية واملتو�سطة التي تعمل يف جمال تقنية املعلومات، وتقدمي خدمات ا�ست�سارية لها، مثل حتليل 
تلك  لدعم  واآليات  و�سبل  لتح�سينها،  و�سائل  واقرتاح  اأعمالها،  ومناذج  واأنظمتها،  واأن�سطتها  خططها 
اإعداد  من  النتهاء  املتوقع  ومن  املعلومات.  تقنية  �سناعة  يف  قدراتها  بناء  يف  وم�ساعدتها  ال�سركات، 

الربنامج خالل العام 2010م.

حماية المستهلك  2-4

شكاوى المستخدمين  1-2-4

 )9370( واإنهاء  معاجلة  على  العمل  مت  للم�ستخدمني؛  احلماية  توفري  بخ�سو�ض  الهيئة  لأنظمة  وفقًا 
�سكوى خالل العام 1431/1430هـ )2009م(. وتتعلق بع�ض ال�سكاوى التي ا�ستلمتها الهيئة بالإزعاجات 
معظم  اإل  وغريها،  اخلدمة  وف�سل  الفواتري،  وم�ساكل  توفرها،  عدم  اأو  اخلدمات   وجودة  الهاتفية، 
حوايل  مبعاجلة  الهيئة  قامت  حيث  الرقم،  نقل  م�ساكل  على  التقرير  �سنة  خالل  تركزت  ال�سكاوى 

)3460( �سكوى بهذا اخل�سو�ض خالل �سنة التقرير.
  

الفصل في مخالفات نظام اإلتصاالت  2-2-4

قامت الهيئة – ب�سفتها ممثاًل لالإدعاء العام يف جمال الإت�سالت – برفع ما يقارب )1200( خمالفة 
اإلى )جلنة الف�سل يف خمالفات نظام الإت�سالت(. وقامت  اللجنة من جهتها بدرا�سة هذه املخالفات، 
الهاتفية، ومترير  الكيابل  القرارات اخلا�سة بها. وتتمثل معظم هذه املخالفات يف قطوعات  واإ�سدار 
بطاقات  وبيع  مرخ�سة،  غري  اإت�سالت  اأجهزة  وحيازة  وبيع  نظامية،  غري  بطريقة  الهاتفية  املكاملات 
الإت�سالت،  خدمات  تقدمي  برتاخي�ض  تتعلق  وخمالفات  نظامية،  غري  بطرق  الدفع  م�سبق  اإت�سال 

وغريها.

تنظيم أسعار خدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات  3-2-4

من منطلق ال�سعي حلماية حقوق امل�ستهلكني، وتعزيز املناف�سة العادلة؛ تعمل الهيئة على تطبيق اأف�سل 
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الإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات امل�سغلني كافة. ويف هذا الإطار، مت البدء مب�سروع لتنظيم اإجراءات 
التعرفة بهدف تطوير اإطاٍر تنظيمي وو�سع  اإجراءات حمددة للتعامل مع تقدمي اخلدمات والعرو�ض 
وفق اأف�سل املمار�سات العاملية. ويجري العمل حاليًا على اإعداد تقرير عن املقارنات الدولية، ومن ثم 
مرئيات  وا�ستطالع  اخلدمات،  تعرفة  على  املوافقة  طلب  واإجراءات  التنظيمي  الإطار  م�سودة  اإعداد 

العموم حيالهما؛ متهيدًا لعتمادهما. 

درا�سة  الهيئة  وا�سلت  الأ�سعار؛  �سقوف  لتحديد  املعتمدة  والقواعد  لالأنظمة  ووفقًا  نف�سه  ال�سياق  ويف 
خدماتها،  تعرفه  يخ�ض  فيما  م�سيطر(  خدمة  مقدم  )بو�سفها  ال�سعودية  الإت�سالت  �سركة  طلبات 
�سبكة  على  الهيئة  وموقع  )ب(  امللحق  يف  )التفا�سيل  ب�ساأنها  املنا�سبة  التنظيمية  القرارات  واإ�سدار 

الإنرتنت(.

تحديث مؤشرات جودة الخدمة ومتابعة تطبيقها  4-2-4

قامت  عالية؛  بجودة  اخلدمات  تقدمي  ول�سمان  امل�ستخدمني،  على حماية حقوق  منطلق احلر�ض  من 
اإ�سدار  املعلومات ومت  وتقنية  الإت�سالت  العام جلودة خدمات  لالإطار  �ساملة  باإجراء مراجعة  الهيئة 
الإطار العام املحدث مبوجب قرار الهيئة ذي الرقم 1430/229 الذي ي�سمل موؤ�سرات جودة اخلدمة، 
واأ�ساليب قيا�سها، والآليات املنا�سبة للتاأكد من �سحة التقارير املرفوعة من مقدمي اخلدمة املعنيني، 
بالإ�سافة اإلى تطبيق الأ�سلوب الأمثل لنظام جزائي يف حالة الإخالل باللتزامات املحددة، ومت البدء 

بتطبيقها ابتداًء من الربع الثالث 2009م.

كما متت درا�سة وحتليل التقارير الفنية الدورية )ربع ال�سنوية( الواردة من مقدمي اخلدمة، وا�ستخال�ض 
النتائج واملتابعة امل�ستمرة معهم؛ لتح�سني جودة اخلدمة املقدمة. وبالإ�سافة اإلى هذا متت درا�سة جودة 

اخلدمة املقدمة من مراكز اإت�سال وخدمة العمالء لدى مقدمي اخلدمات.

جودة خدمة اإلنترنت  5-2-4

ال�سحيحة  املعلومة  وتوفري  الإنرتنت،  خلدمة  عالية  جودة  �سمان  على  الهيئة  حر�ض  منطلق  من 
للم�ستخدم النهائي لختيار اأف�سل اخلدمات، وحتديد م�ستوى جودة اخلدمة، والعمل لتح�سينها؛ فقد مت 

تاأ�شي�س نظام اآيل لقيا�س جودة خدمة الإنرتنت املقدمة من خمتلف ال�شركات. ويغطي النظام خطوط 
الثابتة  الال�سلكية  العري�ض  النطاق  وخدمات  املبا�سر،  الهاتفي  الإت�سال  وخدمة  الرقمية،  امل�سرتكني 
واملتنقلة. ومت اإطالق الن�سخة الأولى ب�سكل جتريبي من املوقع داخل الهيئة، ويجري حاليًا اختبار اأكرث 
من 30 مقدم خدمة ب�سكل اآيل كل خم�ض دقائق. و�سيتم خالل عام 2010م مب�سيئة اهلل، درا�سة اإمكانية 

تطبيق هذا النظام يف عدد من مناطق اململكة، ومن ثم البدء بت�سغيله ب�سكل ر�سمي. 

ترشيح خدمات اإلنترنت  6-2-4

اأكرث  معاجلة  مت  فقد  والأ�سرة،  الأطفال  خ�سو�سًا  الإنرتنت  م�ستخدمي  حلماية  ال�سعي  منطلق  من 
اإلى مراجعة  الرت�سيح، لإ�سافة  �سيا�سة  واإعداد م�سودة  لرفع احلجب،  اأو  للحجب  األف طلٍب  من 300 
الإجراءات الداخلية، والدليل الإر�سادي ملوظفي اإدارة اأمن خدمات الإنرتنت مبا ينا�سب طبيعة العمل 

احلالية.

مكافحة الرسائل االقتحامية  7-2-4

على  املعلومات  وتقنية  الإت�سالت  خدمات  مل�ستخدمي  وتهديدًا  اإزعاجًا  القتحامية  الر�سائل  متثل 
امل�ستوى الوطني والعاملي، واأ�سبحت ت�سكل خطرًا على م�ستقبل الإت�سالت والتعامالت الإلكرتونية واأمن 
خل�سو�سية  انتهاك  من  الر�سائل  تلك  ت�سكله  عما  ف�ساًل  الأعمال،  وجمتمعات  وامل�ستهلكني  املعلومات 
ونقل  والت�سليل،  واخلداع  والتزييف  والغ�ض  لالإباحية،  للرتويج  ا�ستخدامها  واإمكانية  الأ�سخا�ض 

الفريو�سات، والأ�سكال الأخرى من املحتويات املرفو�سة. 

وا�ستكماًل للمراحل ال�سابقة التي انتهت باإعداد امل�سودة الأولى لوثيقة احللول املقرتحة للحد من م�سكلة 
اإعداد جمموعة من املواد  اإلى 9 مبادرات؛ مت  الر�سائل القتحامية، وو�سع خطة العمل املق�سمة 
التوعوية ون�سرها، وتد�سني موقع الربنامج على �سبكة الإنرتنت )www.spam.gov.sa(. كما 
قامت الهيئة باإعداد م�سودة �سوابط للحد من الر�سائل القتحامية، ت�ستمل على �سوابط اإر�سال 
الر�سائل الإلكرتونية، وواجبات املر�سل وامل�ستقبل لتلك الر�سائل وحقوقهما، ومهمات وم�سوؤوليات 

مقدمي خدمات. و�سيتم اعتماد تلك ال�سوابط واإ�سدارها يف �سكلها النهائي خالل عام 2010م.
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المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات  8-2-4

يهدف )املركز الوطني الإر�سادي لأمن املعلومات( اإلى رفع م�ستوى الوعي باأهمية اأمن املعلومات، ويعمل 
على تن�سيق جهود الوقاية، والت�سدي لالأخطار واحلوادث املتعلقة بالأمن الإلكرتوين. 

وا�ستكماًل لن�ساطات املركز؛ فقد مت خالل عام 1431/1430هـ )2009م( تو�سعة وحدة املراقبة من 
خالل تطوير البنية التحتية وو�سائط التخزين وتوفريالأجهزة والأنظمة والربامج ملعمل حتليل اجلرائم 

املعلوماتية، اإ�سافة اإلى تقييم ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة بخدمات املركز.

خطط الطوارئ والكوارث واعتمادية الشبكات   9-2-4
واستمرارية الخدمات   

اإدراكا لأهمية ال�ستعداد ملواجهة حالت الطوارئ والكوارث )ل �سمح اهلل( يف اململكة، و�سمان ا�ستمرارية 
خدمات الإت�سالت للم�ستخدم النهائي، والتاأكد من مدى اعتمادية �سبكات امل�سغلني املرخ�ض لهم؛ فقد 

مت خالل عام 2009م اإجناز ما يلي: 

تتعلق  والأخرى  والكوارث،  الطوارئ  حلالت  التنظيمي  لالإطار  اإحداهما  وثيقتني  اإعداد   •
بالإر�سادات التف�سيلية لو�سع اخلطط لهذه احلالت، من قبل مقدمي خدمات الإت�سالت ذوي 

البنية التحتية؛ ومت اعتمادهما من قبل جمل�ض اإدارة الهيئة.  
تطويراآلية لإ�سعار الهيئة عند حدوث الأعطال اأو انقطاع اخلدمة، والت�سعيد عند اللزوم ح�سب   •

حجم احلدث وتاأثريه.
وموثوقيتها. اخلدمة  مقدمي  �سبكات  اعتمادية  مدى  عن  �سامل  تقرير  اإعداد   •

تحديث المواصفات الفنية ألجهزة اإلتصاالت  10-2-4
وتقنية المعلومات  

مت البدء يف حتديث املوا�سفات الفنية لأجهزة الإت�سالت وتقنية املعلومات، اإ�سافًة اإلى اإعداد موا�سفات 
جديدة للتقنيات امل�ستجدة، وفقًا للموا�سفات واملعايري الدولية، وذلك ل�سمان ت�سهيل ا�سترياد الأجهزة، 

ولتفادي وجود تكاليف اإ�سافية نتيجة لختالف املوا�سفات عما هو معمول به حمليًا وعامليًا. ومت يف هذا 
ال�سدد خالل عام 1431/1430هـ )2009م( اإجناز ما يلي:

بها.  اخلا�سة  واملتطلبات  املعايرة  لأجهزة  احلايل  للو�سع  درا�سة  اإعداد   •
ت�سنيفها. وطرق  الفنية  املوا�سفات  حول  الدولية  املمار�سات  درا�سة   •

املوا�سفات.  وثيقة  م�سودة  حول  العموم  مرئيات  ا�ستطالع   •
جديدة. موا�سفة  اإ�سدار  وكيفية  احلالية،  الفنية  املوا�سفات  حتديث  بخطوات  تقرير   •

ويجري حاليًا مراجعة خمرجات امل�سروع؛ متهيدًا لإ�سدار حوايل )93( موا�سفة جديدة.

قياس مستوى اإلشعاع من محطات البث الالسلكي  11-2-4

ب�سوابط  الإت�سالت  خدمات  مقدمي  التزام  مدى  ملتابعة  �سنوات  منذ  امل�ستمر  الربنامج  هذا  يهدف 
املوجات  مل�ستوى  امليدانية  القيا�سات  باإجراء  وذلك  الال�سلكية،  املحطات  من  ال�سادرة  الإ�سعاعات 
يف  والبحثية  الأكادميية  اجلهات  مع  التعاون  خالل  من  الال�سلكية،  املحطات  هوائيات  من  ال�سادرة 

اململكة. وقد مت خالل العام 2009م اإجناز ما يلي:

للرتددات  الكهرومغناطي�سية  للمجالت  الب�سري  للتعر�ض  الوطنية  )الإر�سادات  وثيقة  اإعداد   •
مبوجب  لالإر�سادات  النهائية  الوثيقة  اعتماد  ثم  ومن  حيالها،  املرئيات  وا�ستطالع  الراديوية(، 

قرار الهيئة ذي الرقم )1430/247(.
للتحقق من مطابقتها  اململكة؛  م�ستوى  الال�سلكية على  املحطات  لعدد من  قيا�سات ميدانية  اإجراء   •
اأن م�ستويات الإ�سعاعات ال�سادرة من هذه  لالإر�سادات ال�سادرة عن الهيئة. وقد بينت القيا�سات 

املحطات تقل مبئات املرات عن احلد امل�سموح به وفقًا للمعايري العاملية.
اإعداد برنامج توعية حول التعر�ض للموجات الكهرومغناطي�سية ال�سادرة من هواتف وحمطات   •
اململكة،  من  خمتلفة  واأماكن  حمافل  يف  التوعوية  العرو�ض  من  عدد  وتقدمي  املتنقل،  الهاتف 
الثاين  ال�سحي  التوعوي  املهرجان  ومنها  العالقة؛  ذات  واملهرجانات  املعار�ض  يف  وامل�ساركة 
1430هـ بالتعاون مع وزارة ال�سحة. كما مت عقد ور�سة عمل متخ�س�سة حول املو�سوع، واإ�سدار 

كتيب يجيب عن ال�ستف�سارات ال�سائعة حوله.



الكهرومغناطي�سية باملجالت  خا�سة  �سفحة  الإلــكــرتوين  موقعها  على  الهيئة  خ�س�ست   •
)www.citc.gov.sa/rfe(، ويجري حتديثها ب�سكل دوري ح�سب امل�ستجدات.   

تقوم الهيئة بدرا�سة املن�سورات واملخرجات التي ت�سدر من م�سروع املجالت الكهرومغناطي�سية   •
الدويل مبنظمة ال�سحة العاملية، واإبداء املرئيات حيال بع�سها.

اإلشراف على خدمات اإلتصاالت خالل موسمي  12-2-4
رمضان والحج    

�سمن �سعي الهيئة للقيام بواجباتها يف �سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات للحجاج والزوار واملعتمرين؛ مت 
ت�سكيل فريق عمل من املخت�سني للقيام مبتابعة اأداء خدمات الإت�سالت مبكة املكرمة، واملدينة املنورة، 
وامل�ساعر املقد�سة خالل �سهر رم�سان ومو�سم احلج. ويت�سمن امللحق )د-6( موجزًا لأبرز الن�ساطات 

يف هذا اخل�سو�ض.

التوعية حول االستخدام األمثل لإلتصاالت وتقنية   13-2-4
المعلومات    

ت�سعى الهيئة لن�سر الوعي حول الإت�سالت واملعلوماتية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وطرق ال�ستفادة املثلى 
الإطار،  هذا  ويف  احلديثة.  والتقنيات  اخلدمات  تلك  من  وامل�ستفيدين  للم�ستخدمني،  وحماية  منها، 
اأطلقت الهيئة يف مطلع العام حملتها التوعوية الأولى، اخلا�سة بن�سر ثقافة ال�ستخدام الأمثل خلدمات 
الإت�سالت وتقنية املعلومات عرب العديد من الو�سائل الإعالمية اجلماهريية؛ ومنها ال�سحف، واملجالت، 
للهيئة  امل�سوؤولية الإجتماعية  والإذاعة، ولوحات الطرق، واملطويات. وركزت احلملة على تبني مفهوم 
املختلفة،  فئاتهم  وتوعية   امل�ستخدمني،  عموم  بني  املعلومات  وتقنية  الإت�سالت  ثقافة  ن�سر  يف جمال 
بالطرق املثلى لال�ستفادة من خدمات الإت�سالت وتقنية املعلومات، وكذلك باملخاطر املحتملة نتيجة 

لال�ستخدام ال�سلبي وغري الر�سيد لها. و�سملت احلملة التوعوية اجلوانب التالية: 

املعلومات. وتقنية  الإت�سالت  خدمات  ملختلف  الأمثل  بال�ستخدام  التوعية   •
النرتنت.  ا�ستخدام  عند  اأطفالهم  حماية  ب�ساأن  والأمهات  الآباء  توعية   •

حمايتها. و�سبل  اخلا�سة،  وال�سور  ال�سخ�سية،  املعلومات  على  احلفاظ  اأهمية  تو�سيح   •

لها. الت�سدي  طرق  واقرتاح  املتنقل  الهاتف  طريق  عن  الحتيال  مبخاطر  التوعية   •
ا�ستخدامها. اإ�ساءة  وعدم  البلوتوث،  لتقنية  الأمثل  بال�ستخدام  التوعية   •

القيادة.  اأثناء  املتنقلة  الإت�سالت  و�سائل  ا�ستخدام  مبخاطر  التوعية   •
 

اأحد الزوار يطلع على مطويات احلملة التوعوية للهيئة
41
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اأحد الزوار يعبئ منوذج ا�ستبانة تتعلق بخدمات الإت�سالت وتقنية املعلومات 
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إدارة الموارد المحدودة  3-4

إدارة الترددات ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية  1-3-4
للطيف الترددي  

)2008/3/10م(،  1429/3/2هـ  يف  الرتددي(  للطيف  الوطنية  )اخلطة  الوزراء  جمل�ض  اعتمد 
وتت�سمن اخلطة حتديد فئات امل�ستخدمني، وجدول توزيع الرتددات على اخلدمات املختلفة، مبا يتوافق 
مع احتياجات م�ستخدمي الرتددات يف اململكة ويتما�سى مع الجتاهات العاملية. وتوا�سل الهيئة متابعة 
تنفيذ اخلطة الوطنية ح�سب جدول التنفيذ املعتمد )عامني، ثالثة اأعوام وخم�سة اأعوام( والتن�سيق مع 
امل�ستخدمي احلاليني لإخالء املخ�س�سات الرتددية غري املتوافقة مع اخلطة. كما وا�سلت الهيئة اأداء 

مهماتها الأخرى يف اإدارة الطيف الرتددي، كما هو مو�سح يف امللحق )د-1(.

تحديث الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها  2-3-4

اخلا�سة  احللول  درا�سة  متت  للرتقيم(  الوطنية  )اخلطة  بتحديث  اخلا�سة  للن�ساطات  ا�ستكماًل 
الق�سرية  الر�سائل  رموز  و�سوابط  الثابتة،  للخدمات  اأرقام  نطاقات  حلجز  العاجلة  بالطلبات 
املرتبطة باخلدمات ذات القيمة امل�سافة، وحتليل املقابل املايل لتخ�سي�ض الأرقام وا�ستخدامها، 
#(، وتاأثري اإدخال  اأو   * اإ�سافة اإلى درا�سة مدى احلاجة لتنظيم الأرقام التي تبداأ برموز )مثل 
التقنيات اجلديدة )مثل �سبكات اجليل القادم( على متطلبات الرتقيم والَعنَونة. وبناءًاً على ذلك 
مت اإعداد م�سودة اخلطة الوطنية املحدثة للرتقيم متهيدًا ل�ستطالع مرئيات العموم حيالها، ومن 
الأرقام  البت يف طلبات تخ�سي�ض نطاقات  اإدارة اخلطة احلالية، مت  اعتمادها. ويف جمال  ثم 
والرموز من مقدمي اخلدمات، والتن�شيق مع الحتاد الدويل لالإت�شالت بخ�شو�س رموز نقاط 

الإ�سارة الدولية. 

حق استخدام الطريق لتمديد الشبكات والمشاركة  3-3-4
في المواقع  

الهيئة  قامت  امل�سغلني؛ فقد  اأعداد  لزيادة  ونظرًا  ال�سبكات واخلدمات،  ون�سر  املناف�سة  لت�سجيع  �سعيًا 
امل�سغلني  قبل  ال�سبكات من  لبناء  العامة  واملرافق  للطرق  الو�سول  املبدئية حلق  العامة  الأطر  باإعداد 
الأمن  واعتبارات  امل�سغلني،  والتزامات  الأنظمة،  مع  يتوافق  وخارجها، مبا  املدن  داخل  لهم  املرخ�ض 
وال�سالمة. كما اأعدت م�سودة اإر�سادات حق ا�ستخدام الطريق لتمديد ال�سبكات واإر�سادات امل�ساركة يف 
ا�ستخدام املواقع لتاأ�سي�ض ال�سبكات اخلارجية. ومت ا�ستطالع مرئيات العموم حيالها وحتليل املرئيات 
امل�ستلمة، واإجراء درا�سة مقارنة دولية للممار�سات العاملية يف هذا ال�ساأن، متهيدًا لتحديث الإر�سادات 

اخلا�سة بحق ا�ستخدام الطريق وامل�ساركة يف املواقع. 
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البيئة التنظيمية والشفافية  4-4

تحديث البيئة التنظيمية  1-4-4

ت�سعى الهيئة لتحديث اأنظمتها وفق امل�ستجدات، واأف�سل املمار�سات العاملية، ويف �سوء امل�سوؤوليات التي 
اأنيطت بها، وان�سمام اململكة اإلى منظمة التجارة العاملية. ويف هذا ال�سياق مت خالل عام 1431/1430هـ 

)2009م( اإجناز ما يلي:

القتحامية. الر�سائل  من  احلد  �سوابط  م�سودة  اإعداد   •
اخلدمة(.  جودة  تنظيم  )اأ�سلوب  وثيقة  اعتماد   •

الكوارث  حالت  يف  اخلدمة  ا�ستعادة  خلطة  والإر�سادات  التنظيمي  )الإطار  اإ�سدار   •
والطوارئ(.

وال�سيطرة(. الإت�سالت  اأ�سواق  لتعريف  التنظيمي  )الإطار  اإعداد   •
الكهرومغناطي�سية(. للمجالت  الب�سري  للتعر�ض  الوطنية  )الإر�سادات  اعتماد   •

الق�سرية(. الر�سائل  رموز  وا�ستخدام  تخ�سي�ض  )�سوابط  اعتماد   •

استطالعات مرئيات العموم  2-4-4

حتر�ض الهيئة على اللتزام باأ�س�ض الو�سوح وال�سفافية، وامل�ساركة يف الراأي، واللتزام مببادئ العدالة 
والتوازن بني جميع الأطراف ذات العالقة مبا فيهم امل�ستخدمون من اأفراد وموؤ�س�سات، وامل�ستثمرون 
العام 1431/1430هـ )2009م(  ولهذا فقد مت خالل  العام؛  وال�سالح  ومقدمو اخلدمات، واحلكومة 
ن�سر ثمانية ا�ستطالعات ملرئيات العموم حول بع�ض الأمور املهمة املتعلقة بالقطاع كما هو مو�سح يف 

امللحق )ج(.

قرارارت الهيئة  3-4-4

اأداء  مبراقبة  املرتبطة  تلك  وخا�سة  القطاع،  بتنظيم  املتعلقة  واأنظمتها  الهيئة  مهمات  من  انطالقًا 
ال�شركات املرخ�س لها، واتخاذ الإجراءات ل�شمان التزام تلك ال�شركات ب�شروط الرتاخي�س ال�شادرة 
العام   خالل  مت  فقد  حيالها،  الالزمة  القرارات  واتخاذ  بالقطاع،  املرتبطة  الأمور  يف  والنظر  لها، 

1431/1430هـ )2009م( اإ�سدار )29( قرارًا تنظيميًا كما هو مو�سح يف امللحق )ب(.

نشر مؤشرات األداء لسوق خدمات اإلتصاالت  4-4-4

يف اإطار �سعي الهيئة ملراقبة اأداء �سوق خدمات الإت�سالت؛ فقد مت اإعداد تقارير ربع �سنوية خالل عام 
التقرير )2009م( ت�ستمل على موؤ�سرات الأداء للقطاع من خالل حتليل البيانات الواردة من ال�سركات 

املقدمة للخدمات، ومت ن�سر ملخ�ض لها على موقع الهيئة الإلكرتوين. 

تقرير عن قطاع تقنية المعلومات  5-4-4

اإلى التغلب على العديد من املعوقات وال�ستفادة من الفر�ض  يحتاج قطاع تقنية املعلومات يف اململكة 
املتاحة لتنمية هذا القطاع وتطويره من جهة، وجذب ال�ستثمارات من جهة اأخرى. ومن هذا املنطلق 
قامت الهيئة بالبدء مب�سروع لإ�سدار تقرير �سنوي عن و�سع قطاع تقنية املعلومات يف اململكة، بحيث 
يكون اأداًة جلذب الهتمام العام باأو�ساع القطاع، ولتحفيز �سانعي القرار يف اجلهات العامة واخلا�سة؛ 
لإزالة العقبات التي تواجه منوه، وخلق بيئة تناف�سية �سفافة جتذب ال�ستثمار فيه وتقود اإلى تطويره. 
ومن املخطط له اإنهاء التقرير واعتماده ون�سرة خالل العام القادم 2010م، وكذلك تنظيم ملتقًى لرفع 

الوعي مبوا�سيع وتو�سيات التقرير، ومناق�سة خمرجاته و�سبل التعاون بني اأ�سحاب امل�سلحة.
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النشاطات اإلعالمية  6-4-4

للفر�ض  والرتويج  العام،  الراأي  مع  والتفاعل  واجلمهور،  امل�ستخدمني  توعية  يف  مهمتها  الهيئة  تدرك 
ال�ستثمارية يف القطاع. ولذا مت تعيني متحدث ر�سمي با�سم الهيئة للتعامل مع و�سائل الإعالم، وامل�ساركة 

يف الأن�سطة والفعاليات الإعالمية كما هو مبني يف امللحق )د-5(. 

اأحد املوؤمترات ال�سحفية
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الخدمة الشاملة  5-4

الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية لصندوق   1-5-4
الخدمة الشاملة  

ا�ستكماًل للمراحل ال�سابقة التي انتهت باإن�ساء �سندوق اخلدمة ال�ساملة؛ فقد �سرع ال�سندوق باإعداد 
تنفيذها؛  �سيتم  التي  وامل�ساريع  الربامج  على  ت�ستمل  التي  الت�سغيلية  واخلطط  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 
اخلدمات  هذه  مثل  فيها  تتوفر  ل  التي  النائية  للمناطق  الإنرتنت  وخدمة  ال�سوتية  اخلدمات  لتوفري 

حاليًا. ويف هذا ال�سياق؛ �سملت اأبرز الن�ساطات ما يلي:

ال�سندوق. بيانات  قواعد  حتديث   •
حيالها.  املرئيات  وا�ستطالع  لل�سندوق(،  الإ�سرتاتيجية  )اخلطة  م�سودة  اإعداد   •

الت�سغيلية  ال�سنوية الأولى، وموازنة ال�سندوق اخلا�سة باخلطة  الت�سغيلية  اإعداد م�سودة اخلطة   •
الأولى للعام املايل 1432/1431هـ.

م�ساريع  تنفيذ  يف  للمناف�سة  املوؤهلني  اخلدمات  مقدمي  حتديد  حول  درا�سات  عدة  اإجراء   •
النطاق  ن�سر  حول  عاملية  مقارنة  ودرا�سة  ال�سندوق،  متويل  م�سادر  وحول  ال�سندوق، 

العري�ض.

ويجري حاليًا اإعداد الوثائق النهائية لكٍل من اخلطة الإ�سرتاتيجية واخلطط الت�سغيلية ال�سنوية؛ متهيدًا 
لعتمادها من قبل )اللجنة التنفيذية لل�سندوق( املنبثقة عن جمل�ض اإدارة الهيئة، ومن ثم البدء  بتنفيذ 

م�ساريع اخلطة الت�سغيلية الأويل.

المشروع االستكشافي  2-5-4

يهدف امل�سروع ال�ستك�سايف ل�سندوق اخلدمة ال�ساملة اإلى تقييم الطرق البديلة لتوفري خدمات ال�سندوق 
)اخلدمة ال�سوتية وخدمة الإنرتنت ذات النطاق العري�ض(  وتقييم اخليارات الفنية واملالية والإدارية، 
واملوا�سفات  اخلدمة،  ومناذج  ال�سوق،  وا�ستجابة  القت�سادية،  واجلدوى  اجلودة،  حتديات  وقيا�ض 
الفنية. ومت حتديد نطاق عمل امل�سروع واملوافقة عليه من قبل )اللجنة التنفيذية لل�سندوق(، واإعداد 

ور�سة عمل نظمتها الهيئة بخ�سو�ض اجلرائم املعلوماتية بغرفة ال�سرقية

ووثيقة  العمل،  ونطاق  الفنية،  واملوا�سفات  العرو�ض،  تقدمي  طلب  وثيقة  ت�سمل:  التي  املناف�سة  وثائق 
اتفاقية ال�سندوق التي �سيتم ابرامها مع مقدمي اخلدمة ال�ساملة. ومت طرح امل�سروع يف الربع الأخري 
من عام 1431/1430هـ )2009م(. و�سيتم خالل عام 1431هـ )2010م( ا�ستالم العرو�ض وتقييمها، 

والرت�سية، ومتابعة التنفيذ. 

انجازات أخرى  3-5-4

اإ�سافة اإلى الجنازات املذكورة اآنفًا فقد قامت الهيئة بالعديد من الن�ساطات الأخرى، كما هو مو�سح 
يف امللحق )د(.
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معايل املحافظ يت�سلم رئا�سة ال�سبكة العربية لهيئات تنظيم الت�سالت وتقنية املعلومات من 
الرئي�ض ال�سابق لل�سبكة ال�سيد علي غ�سباين رئي�ض الهيئة الوطنية لالت�سالت يف تون�ض





الدراسات
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مت القيام بعدد من الدرا�سات خالل عام 1431/1430هـ )2009م(، من اأبرزها ما يلي: 

دراسة استخدامات اإلنترنت في المملكة  1-5

اأكملت الهيئة الدورة الثانية من درا�سة ا�ستخدامات الإنرتنت خالل عام 1431/1430هـ )2009م(، 
يف  الإنرتنت  ا�ستخدام  موؤ�سرات  اأهم  على  للتعرف  �ساملة  ميدانية  مب�سوحات  القيام  ت�سمل  التي 
اخلدمة.  عن  ر�شاهم  ومدى  امل�شتهدفة،  الفئات  لدى  ال�شتخدام  واأمناط  عادات  وحتديد  اململكة، 
ويهدف تكرار الدرا�شة يف ثالث دورات اإلى قيا�س اأمناط التغري يف انت�شار ا�شتخدام الإنرتنت، وحتول 
الإنرتنت  ت�ستخدم  ل  التي  الفئات  كذلك  الدرا�سة  وتغطي  لأخرى.  دورة  من  امل�ستخدمني  توجهات 
التالية:  القطاعات  الدرا�سة  وت�سمل  ا�ستفادتهم من اخلدمة.  دون  التي حتول  العوائق  ملعرفة  حاليًا 
الأفراد، والقطاع اخلا�ض، واجلهات احلكومية، والقطاع التعليمي، والقطاع ال�سحي. كما ا�ستملت 
الدرا�سة على اإجراء املقابالت مع عدد من اخلرباء الذين مت اختيارهم بناًء على خربتهم بال�سوق 
املحلي، وعلى عالقتهم بالقطاعات التي تغطيها الدرا�سة. ومت حتليل النتائج، واإعداد وثيقة موؤ�سرات 
ا�ستخدام الإنرتنت، واإعالن نتائج الدرا�سة ون�سرها على موقع الهيئة على �سبكة الإنرتنت، وتغطيتها 
ب�سكٍل وا�سع يف و�سائل الإعالم. و�سيتم تنفيذ الدورة الثالثة من الدرا�سة، ون�سر نتائجها خالل العام 

القادم 1432/1431هـ )2010م(.

دراسة سوق اإلتصاالت وتقنية المعلومات  2-5

املرحلة  يف  للقطاع  املالئمة  ال�سيا�سات  وو�سع  ال�سوق،  تطورات  متابعة  يف  الهيئة  م�ساعي  �سمن 
درا�سة  حتليلية  باإجراء  البدء  والتقنية، مت  التنظيمية  وامل�ستجدات  ال�سوق  معطيات  على  بناًء  املقبلة 
وم�سوحاٍت ميدانية �ساملة ل�سوق الإت�سالت وتقنية املعلومات باململكة. ويف هذا ال�سياق؛ مت خالل العام 

1431/1430هـ )2009م( اإجناز ما يلي:

لتنظيمه. املالئمة  ال�سيا�سات  وو�سع  ال�سوق  توجهات  ملعرفة  وا�سع  ميداين  م�سح  اإجراء   •
الدولية.  املمار�سات  لأف�سل  املقارنة  درا�سات  اإجراء   •

تطوير قائمة �ساملة مبوؤ�سرات قيا�ض اأداء القطاع اإلى جانب املوؤ�سرات القت�سادية املتعلقة بها،   •
وموؤ�سرات قيا�ض اأداء الهيئة بو�سفها جهًة تنظيمية.

التوقعات  يتناول  تقرير  واإعداد  وامل�ستقبلي،  الو�سع احلايل  الفجوات بني  اإجراء حتليل  ويجري حاليًا 
امل�ستقبلية لأو�ساع ال�سوق، وو�سع التو�سيات النهائية. و�ستكون خمرجات هذا امل�سروع اأحد املدخالت 

الأ�سا�سية لتطوير الأطر التنظيمية للقطاع يف املرحلة القادمة.

تحليل التوجهات الحديثة في مجال اإلتصاالت   3-5
وتقنية المعلومات  

تهدف هذه الدرا�سة التي مت البدء فيها خالل عام 2009م اإلى حتليل امل�ستجدات والتوجهات احلديثة 
على امل�ستوى املحلي والدويل )مثل اخلدمات اجلديدة يف الإت�سالت، ويف تقنية املعلومات، ويف جمال 
ال�سوق يف اململكة، والتنظيمات املرتبطة به، وخا�سة  الآثار املتوقعة على  الإعالم واملحتوى( ومعرفة 
واإجراء درا�سة مقارنة دولية،  التقارب والندماج بني تلك اخلدمات،  نتيجة عمليات  تن�ساأ  التي  تلك 
ومن ثم اإعداد التو�سيات النهائية حول الإجراءات التنظيمية التي ينبغي تنفيذها. ومن املتوقع النتهاء 

منه خالل عام 2011م.

دراسة مقاسم اإلنترنت المحلية والدولية  4-5

مت البدء بدرا�سة ملقا�سم الإنرتنت املحلية والدولية بهدف تقييم مدى احلاجة لإن�ساء مقا�سم حلركة 
الإنرتنت املحلية والدولية يف اململكة، واإ�سدار تنظيمات خا�سة بها، بغر�ض حت�سني خدمات الإنرتنت 
اإلى ال�سعي جلذب حركة  اأ�سعارها، وح�سر حركة الإنرتنت املحلية داخل اململكة، بالإ�سافة  وخف�ض 
اإلى اململكة، وزيادة ال�ستثمارات املحلية.  ومن املتوقع النتهاء من هذه  الإنرتنت الإقليمية والدولية 

الدرا�سة عام 2010م.

الدراسات  -5



دراسات ميدانيه لتقييم أداء شبكات اإلتصاالت   5-5
المتنقلة   

اأداء �سبكات  مت خالل العام القيام بدرا�سات ميدانية ت�سمل اإجراء قيا�سات، وحتليل النتائج، لتقييم 
الإت�سالت املتنقلة التابعة لكل من مقدمي خدمات الإت�سالت املتنقلة يف عدد من املواقع املختلفة يف 

اململكة، وخالل مو�سمي رم�سان واحلج، وبع�ض املنا�سبات واملوا�سم املهمة.

دراسات أخرى  6-5

ال�سابقة؛ قامت الهيئة بعدد من الدرا�سات الأخرى، كما هو مو�سح يف امللحق  اإلى الدرا�سات  اإ�سافة 
)د(.

ور�سة عمل حول الإ�سدار ال�ساد�ض لربوتوكول الإنرتنت
51
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من  عدد  تنفيذ  وتعتزم  بها،  املنوطة  وامل�سوؤوليات  باملهمات  القيام   - اهلل  مب�سيئة   - الهيئة  �ستوا�سل 
الربامج وامل�سروعات خالل العام املايل القادم 1432/1431هـ )2010م(، ومن اأبرزها ما يلي:

الثابتة. الإت�سالت  خدمات  تقدمي  تراخي�ض  اإ�سدار  اإجراءات  ل�ستكمال  ال�سعي   •
ا�ستكمال مراجعة العر�ض املرجعي املعدل لربط الإت�سال البيني، والعر�ض املرجعي لإتاحة حق   •

الو�سول اإلى دوائر النفاذ املحلية.
املحا�سبي. الف�سل  �سيا�سة  حتديث  يف  العمل  موا�سلة   •

وال�سيطرة. الإت�سالت  اأ�سواق  لتعريف  النهائي  التنظيمي  الإطار  اعتماد   •
درا�سة  واإجراءات  والإفال�ض،  والندماجات  احل�س�ض  ل�سراء  التنظيمي  الإطار  ا�ستكمال   •

الطلبات ب�ساأنها.
املعلومات. وتقنية  الإت�سالت  خدمات  اأ�سعار  تنظيم  يف  ال�ستمرار   •

لها. الرتخي�ض  ومعايري  اخلدمات،  بيع  اإعادة  �سيا�سة  اإعداد   •
الرتددي. للطيف  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة   •

ال�سبكة. عنا�سر  جلميع  الو�سول  حق  باإتاحة  اخلا�سة  التنظيمية  الأطر  تطوير   •
القتحامية. الر�سائل  مكافحة  �سوابط  اإ�سدار   •

وحتليل  ال�سوق،  ودرا�سة  الإنرتنت،  ا�ستخدامات  درا�سة  مثل  اجلارية  الدرا�سات  ا�ستكمال   •
الإنرتنت  مقا�سم  تاأ�سي�ض  ودرا�سة  املعلومات،  وتقنية  الإت�سالت  جمال  يف  احلديثة  التوجهات 

املحلية والدولية باململكة، وغريها.
ذات  املتنقلة  الإت�سالت  خدمات  يف  ِهـرتز  ميجا   700 الرتددي  النطاق  من  ال�ستفادة  درا�سة   •

النطاق العري�ض، نتيجة التحول لالإر�سال التلفزيوين الرقمي.
اعتماد الإطار العام ل�سيا�سات ال�سبكات اخلارجية، والإطار التنظيمي حلق ا�ستخدام الطريق،   •

ومعايري ا�ستخدام الطريق لتمديد ال�سبكات، وامل�ساركة يف 
املواقع.  

الأرقام. نقل  اإر�سادات  وثيقة  واإعداد  للرتقيم،  الوطنية  اخلطة  حتديث  ا�ستكمال   •
املعلومات. وتقنية  الإت�سالت  لأجهزة  الفنية  املوا�سفات  حتديث  ا�ستكمال   •

اململكة. يف  املعلومات  تقنية  �سناعة  دعم  برنامج  ا�ستكمال   •
اململكة. يف  املعلومات  تقنية  قطاع  و�سع  عن  الأول  ال�سنوي  التقرير  اإ�سدار   •

الإنرتنت. خدمة  تطوير  اإ�سرتاتيجية  حتديث   •

برنامج العمل خالل العام القادم  -6

.)sa.( ال�سعودية  النطاقات  اأ�سماء  ت�سجيل  يف  العمل  موا�سلة   •
ال�ساملة. اخلدمة  ل�سندوق  الأولى  الت�سغيلية  واخلطة  الإ�سرتاتيجية،  اخلطة  ا�ستكمال   •
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بتنفيذه. والبدء  ال�ساملة،  للخدمة  ال�ستك�سايف  امل�سروع  تر�سية   •
للهيئة.  اجلديدة  الإلكرتونية  البوابة  اإطالق   •

للهيئة.  الرئي�ض  املقر  اإن�ساء  يف  العمل  موا�سلة   •

اأحد الإجتماعات  الداخلية يف الهيئة





المالحق
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قرارات مجلس اإلدارة الملحق )أ( 

عقد املجل�ض )7( اإجتماعات خالل عام 1431/1430هـ )2009م(، واتخذ عدة قرارات من اأبرزها:

حمددة.   ب�سوابط  لها  امل�سابهة  والعرو�ض  الواحدة،  ال�سبكة  خدمة  تطبيق  على  املوافقة   •
قطاع  يف  وال�سيطرة  الأ�سواق  لتحديد  التنظيمي  )الإطار  م�سروع  على  املبداأ  حيث  من  املوافقة   •

الإت�سالت(.
)2008م(. 1429/1428هـ  املايل  للعام  للهيئة  ال�سنوي  التقرير  اعتماد   •

واخت�سا�ساتها. مهماتها  واإعداد  الداخلية،  للمراجعة  اإدارة  اإن�ساء   •
الإت�سالت. نظام  خمالفات  يف  النظر  لئحة  اعتماد   •

)2010م(. 1432/1431هـ  املايل  للعام  الهيئة  ميزانية  على  املوافقة   •
1432/1431هـ. للعام  املعلومـــات  ملجتمـع  الوطنيـة  اللجنة  ميزانية  على  املوافقة   •

هـ.  1432/1431 املايل  للعام  ال�ساملة  اخلدمة  �سندوق  ميزانية  على  املوافقة   •
الإت�سالت(. نظام  خمالفات  يف  الف�سل  )جلنة  ت�سكيل  اإعادة   •

بالهيئة. العمل(  تنظيم  )لئحة  على  املوافقة   •
A)الإطار التنظيمي خلطة ا�ستعادة اخلدمة يف حالت الكوارث والطوارئ  وثيقة  على  املوافقة   •

لقطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات يف اململكة(. 
املتعلق  الهيئة  قرار  بتنفيذ  واإلزامهم  لها،  املرخ�سة  بال�سركات  الإجتماع  املحافظ  تكليف   •
والأ�سعار  الرقم،  بنقل  املتعلقة  الأخرى  والقرارات  لها،  امل�سابهة  والعرو�ض  الواحدة  بال�سبكة 
التحا�سبية للمكاملات املنتهية، واتخاذ الإجراءات النظامية ب�ساأن ال�سركات املخالفة التي ل تلتزم 

بتنفيذ هذه القرارات.

المالحق
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الموضـــوعالتاريـخرقم القرار

املوافقة على اإطالق خدمة )موجود الهاتف( لعمالء ال�سركة.1430/2/22هـ1430/223

املوافقة على تعديل تعرفة باقتي الهاتف عايل القيمة. 1430/2/23هـ1430/224

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة)البيانات عرب الهاتف املتنقل( وخدمة )�سريحة بيانات اجلوال(.1430/2/28هـ1430/225

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة الإكمال الختياري ملكاملات ا�ستعالمات الدليل )905(.1430/3/6هـ1430/226

تنفيذ الهيكلية املعتمدة يف اخلطة الوطنية للرتقيم لالأرقام غري اجلغرافية خلدمة الهاتف املجاين )800(.1430/3/14هـ1430/227

املوافقة على تقدمي خدمة الإجتماعات عرب الإنرتنت.1430/4/4هـ1430/228

اعتماد وثيقة )اأ�سلوب تنظيم جودة اخلدمة(.1430/4/10هـ1430/229

املوافقة على تقدمي خدمة دمج خم�شة خطوط  ب�شريحة واحدة. 1430/4/15هـ1430/230

املوافقة على عر�ض التعرفة اجلديد خلدمة الإجتماعات ال�سوتي. 1430/5/1هـ1430/231

املوافقة على تعرفة الإت�سال اإلى اأي �سبكة ثابتة مل�سغل اآخر.1430/6/1هـ1430/232

املوافقة على تعديل تعرفة املكاملات ال�سادرة من الهاتف اأو من اجلوال اإلى �سبكة الرثيا لالأقمار ال�سناعية.1430/6/1هـ1430/233

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة مكاملات الفيديو.1430/6/1هـ1430/234

املوافقة على تعرفة خدمة �سرائح الإنرتنت م�سبقة الدفع.1430/6/1هـ1430/235

املوافقة على تعرفة اخلدمات الإ�سافية على الباقة اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة.1430/7/21هـ1430/236

املوافقة على تعرفة اخلدمة اجلديدة )FDIIA PLUS(.1430/8/19هـ1430/237

قرارات الهيئة الملحق )ب( 
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الموضـــوعالتاريـخرقم القرار

املوافقة على باقة الهاتف عايل القيمة مع الإنرتنت وباقة الهاتف عايل القيمة املطور مع الإنرتنت.1430/8/19هـ1430/238

املوافقة على تقدمي خدمة توا�سل اأعمال. 1430/8/21هـ1430/239

اعتماد وثيقة �سوابط تخ�سي�ض وا�ستخدام رموز الر�سائل الق�سرية.1430/9/15هـ1430/240

املوافقة على تعرفة خدمة )DOD( وخدمة الرقم املجاين )800( املعدل.1430/9/18هـ1430/241

املوافقة على تخفي�ض اأ�سعار خدمة النفاذ لالنرتنت لقطاع الأعمال.1430/9/18هـ1430/242

املوافقة على خدمات جديدة لالإت�سال الال�سلكي العام )برافو(. 1430/9/22هـ1430/243

املوافـقة على تخـفـيـ�ض اأ�سعار خدمة ال�سبكة اخلا�سة الفرتا�سية )IP-VPN(  لقطاع الأعمال.1430/11/29هـ1430/244

املوافقة على تقدمي خدمة )VPLS( لقطاع الأعمال.1430/11/29هـ1430/245

املوافقة على تقدمي باقات اخلدمات ال�سوتية الهاتفية لقطاع الأعمال.1430/11/29هـ1430/246

اعتماد وثيقة )الإر�ســادات الـوطنية للتـعـر�ض البـــ�سري للمجالت الكهـرومغناطي�سية للرتددات الراديوية(.1430/12/7هـ1430/247

املوافقة على تخفي�ض باقات جوال-نت لقطاع الأعمال.1430/12/25هـ1430/248

اعتماد الإطار التنظيمي والإر�سادات العامة خلطة ا�ستعادة اخلدمة يف حالت الكوارث والطوارئ لقطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات.1431/1/2هـ1430/249

املوافقة على تقدمي خدمة الإت�سال الدويل م�سبق الدفع من الهاتف.1431/1/10هـ1430/250

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة برودباند جود بل�ض من الهاتف.1431/1/11هـ1430/251
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الموضوعالتاريخرقم الوثيقة

الإر�سادات الوطنية للتعر�ض الب�سري للمجالت الكهرومغناطي�سية للرتددات الراديوية.1430/2/15هـ1430/1

العر�ض املرجعي لإتاحة ال�ستخدام امل�سرتك لدوائر النفاذ املحلية.1430/2/19هـ1430/2

التغيريات املقرتحة لتطوير خدمة ت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية حتت النطاق الدويل العلوي  ).sa(.1430/3/12هـ1430/3

العر�ض املرجعي لربط الإت�سال البيني.1430/4/15هـ1430/4

امل�سودة النهائيـة لالإطار التنظيمي لتحديد الأ�سواق وال�سيطرة يف قطاع الإت�سالت.1430/6/17هـ1430/5

اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�سندوق اخلدمة ال�ساملة.1430/7/27هـ1430/6

موؤ�سرات قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات.1430/8/17هـ1430/7

املوا�سفات الفنية لأجهزة الإت�سالت وتقنية املعلومات.1430/8/17هـ1430/8

طلبات مرئيات العموم الملحق )ج( 
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األنشطة واإلنجازات األخرى الملحق )د( 

اإ�سافة اإلى الإجنازات الرئي�سة امل�سمنة بالف�سل )6( من التقرير؛ فقد قامت الهيئة باأن�سطة متعددة 
اأخرى، ومنها ما يلي: 

إدارة الطيف الترددي د-1 

بغر�ض  لالإت�سالت  الدويل  الحتاد  لدى  بع�سها  وت�سجيل  ترددًا،   )6500( من  اأكرث  تخ�سي�ض   •
حمايتها من التداخالت من الدول الأخرى.

الرتددي،  للطيف  الوطنية  للخطة  تنفيذًا  اإما  وذلك  تردديًا؛  خم�س�سًا   )3700( حوايل  اإلغاء   •
اأو نتيجة ل�ستغناء امل�ستخدمني عنها.

لل�سفن  ترددات  وا�ستخدام  الال�سلكية،  لالأجهزة  رخ�سة   )3000( حوايل  وجتديد  اإ�سدار   •
والقوارب، وحمطات املالحة اجلوية، وا�ستخدام ترددات ل�سلكي الهواة.

العربية  واملوؤ�س�سة  ال�سعودية،  ال�سناعية  الأقمار  ل�سبكات  تردديًا  خم�س�سًا   )700( تن�سيق   •
لالإت�سالت الف�سائية )عرب�سات(، مع �سبكات الأقمار ال�سناعية للدول الأخرى.

ت�سبب  قد  التي  النظامية  غري  ال�ستخدامات  لك�سف  ترددًا   )37000( من  اأكرث  مراقبة   •
تداخالت.

التخ�شي�س. ل�شروط  مطابقتها  من  للتاأكد  نظاميًا؛  ترددًا   )20000( حلوايل  قيا�سات  اإجراء   •
و�سبطها. لإيقافها  املخت�سة  اجلهات  وخماطبة  نظامي،  غري  ترددًا   )9000( من  اأكرث  ر�سد   •

اإزالتها. على  والعمل  اململكة،  داخل  من  تداخالت  عن  تقريرًا   )250( حوايل  درا�سة   •
للتاأكد  واملمتلكات؛  الب�سر  اأرواح  بحماية  املتعلقتني  وال�ستغاثة  ال�سالمة  ترددات خدمتي  مراقبة   •

من خلوها من التداخالت ال�سارة.

أجهزة ومعدات اإلتصاالت وتقنية المعلومات: د-2  

والرحالت. القن�ض  وهواة  الرب  مرتادي  اإت�سالت  اأجهزة  با�ستخدام  اخلا�سة  املوا�سفة  اإعداد   •
الأجهزة. لعتماد  طلب   )500( من  اأكرث  درا�سة   •

املوردة. وال�سركات  اجلمركية  املنافذ  من  طلب   )8000( حلوايل  الف�سح  اإجراءات  يف  البت   •

الفنية. باملعايري  متعلٍق  ا�ستف�سار   1500 من  اأكرث  على  الرد   •

تقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات الحكومية: د-3  

الإن�سان من  للموا�سفات حول )�سالمة  ال�سعودية  العربية  الهيئة  ال�سادرة عن  الوثيقة  مراجعة   •
املوجات الكهرومغناطي�سية غري املوؤينة(.

اإجراء القيا�سات امليدانية مل�ستوى املوجات الكهرومغناطي�سية للرتددات الراديوية ال�سادرة من   •
هوائيات املحطات الال�سلكية لعدد من اجلهات احلكومية، بناًء على طلبها، ومنها وزارة الثقافة 

والإعالم، وم�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي وغريها. 
بجامعة  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  وكلية  الهند�سة،  لكلية  املقرتحة  الدرا�سية  اخلطة  مراجعة   •

امللك �سعود، وتقدمي املرئيات ب�ساأنها.
والتقنية. للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  ل�سالح  املقرتحة  البحثية  امل�سروعات  مراجعة   •

هيئة  مع  بينها  فيما  والربط  اململكة  ملطارات  الأر�سية  املعلومات  دوائر  توفري  يف  التن�سيق   •
الطريان املدين ومقدمي خدمات الإت�سالت.

من  ال�سادر  الإ�سعاع  مل�ستويات  امليدانية  القيا�سات  اإجراء  على  القرى  اأم  جامعة  طلبة  تدريب   •
هوائيات املحطات الال�سلكية.

املتنقلة،  الإت�سالت  خدمات  ومقدمي  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  مع  التن�سيق   •
واجلهات املقدمة خلدمات الطوارئ )الهالل الأحمر، الدفاع املدين، الأمن العام(؛ لتمكني هذه 

اجلهات من حتديد موقع املت�سلني والو�سول للحالت التي ت�ستدعي ذلك.

المساندة الفنية لمقدمي خدمات اإلتصاالت د-4  

ال�سعودية يف  التابعة ل�سركة الإت�سالت  التقوية  اأو�ساع بع�ض الأبراج وحمطات  درا�سة ت�سحيح   •
حمافظة جدة، ح�سب ال�سوابط ال�سادرة من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية.

الإت�سالت. مقدمي خدمات  قبل  من  ل�ستخدامها  املقد�سة  امل�ساعر  املنا�سبة يف  املواقع  درا�سة   •
الت�ساريح  على  احل�سول  يف  اخلدمات  مقدمي  تواجه  التي  ال�سعوبات  تذليل  يف  امل�ساعدة   •

البلدية الالزمة لإن�ساء املواقع اجلديدة لأبراج الإت�سالت.



63

األنشطة والفعاليات اإلعالمية: د-5  

تقنية  �سوق  بدرا�سة  ال�ستبيان اخلا�ض  وامل�ساركة يف  التعاون  اإعالنية حلث اجلمهور على  حملة   •
املعلومات والإت�سالت.

واملعار�ض. واملنتديات  املوؤمترات  من  عدد  يف  امل�ساركة   •
املتخ�س�سة. العمل  ور�ض  من  عدد  عقد   •

العموم.  مرئيات  وا�ستطالعات  الهيئة،  م�ساريع  بع�ض  عن  ال�سحف  يف  الإعالنات  ن�سر   •
بالقطاع.  املتعلقة  ال�سحفية  البيانات  من  العديد  اإ�سدار   •

ولقاءات  مقابالت  خالل  من  وذلك  والأجنبية،  املحلية  املختلفة  الإعالم  و�سائل  مع  التوا�سل   •
�سحفية وتلفزيونية مع كبار امل�سوؤولني يف الهيئة.

تخ�ض  وموا�سيع  اأخبار  من  والإنرتنت  الإعالم  و�سائل  يف  ين�سر  مبا  يومي  �سحفي  ملف  اإ�سدار   •
الهيئة والقطاع. 

الإعالم. و�سائل  يف  الهيئة  تواجد  يقي�ض  �سهري،  تقرير  اإ�سدار   •
باهتماماتها. املعنية  والدرا�سات  الهيئة،  اأنظمة  عن  متنوعة  مطبوعات  اإ�سدار   •

قطاع  يف  املهمة  والإح�ساءات  الأرقام  بر�سد  ُتعنى  �سنوي،  ربع  ب�سكل  اإلكرتونية  ن�سرة  اإطالق   •
الإت�سالت وتقنية املعلومات يف اململكة ب�سكل خا�ض، وعلى امل�ستوى العاملي ب�سكل عام.

م�ستمر. ب�سكل  الهيئة  ن�ساطات  عن  واإبالغهم  الهيئة،  من�سوبي  مع  التوا�سل  تعزيز   •

اإلشراف على خدمات اإلتصاالت خالل موسمي د-6  
رمضان والحج   

اأثناء مو�سمي رم�سان واحلج 1430 هـ يف مكة  اأداء �سبكات مقدمي خدمات الإت�سالت  متابعة   •
املكرمة وامل�ساعر واملدينة املنورة.

مراقبة املجال الرتددي للهاتف املتنقل قبيل مو�سم احلج حول احلرم املكي وامل�ساعر املقد�سة؛   •
للتاأكد من عدم وجود تداخالت.

العامة  للخدمات  الال�سلكي  النظام  خدمات  وجودة  املتنقلة،  الإت�سالت  خدمات  جودة  متابعة   •
)برافو(، يف منطقة احلرم املكي، وامل�ساعر املقد�سة.

الإنرتنت. وخدمة  البطاقة(  )هواتف  العمومية  الهواتف  وخدمة  الثابت،  الهاتف  خدمة  متابعة   •
اخلدمة  تقدمي  مت  حيث  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  الال�سلكية  الإنرتنت  خدمة  تقدمي  على  الإ�سراف   •

ب�سكل جماين من قبل �سركة بيانات الأولى.
تنظيمات  تنفيذ  من  للتاأكد  الإت�سالت؛  خدمات  ومقدمي  احلكومية،  اجلهات  بني  التن�سيق   •

احلج.
�سبكاتهم. اأداء  على  والطالع  الإت�سالت،  خدمات  ملقدمي  ميدانية  بزيارات  القيام   •

حول  اآرائهم  وا�ستطالع  احلج،  وحمالت  احلكومية  اجلهات  لبع�ض  ميدانية  بزيارات  القيام   •
خدمات الإت�سالت.

حللها. والتن�سيق  امل�ساعر،  يف  الإت�سالت  بخدمات  املتعلقة  ال�سكاوى  ا�ستقبال   •

نشاطات أخرى متفرقة د-7  

الناقل.  اختيار  خا�سية  تطبيق  حول  درا�سة   •
الهيئة. قطاعات  بها  تقوم  التي  والأعمال  املهمات  اإجراءات  توثيق   •

منخف�ض  العري�ض  النطاق  نظام  حول  لالإت�سالت،  الدويل  لالحتاد  درا�سة  يف  امل�ساركة   •
التكلفة. 
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المشاركات المحلية واإلقليمية والدولية الملحق )هـ( 

�ساركت الهيئة يف العديد من الإجتماعات واملوؤمترات والندوات واملعار�ض املحلية والإقليمية والدولية، 
كان من اأبرزها ما يلي:

المشاركات المحلية هـ-1  

موؤمتر املدن الذكية، مكة املكرمة 22-1430/1/23هـ )19-2009/1/20م(. )الكلمة الفتتاحية،   1
وجل�سات حوار(. 

ور�سة العمل اخلا�سة بالإ�سدار ال�ساد�ض لربتوكول الإنرتنت )IPv6(، الريا�ض 1430/2/13هـ   2
)2009/2/8م(. )تنظيم، ومتحدث رئي�سي(

الإت�سالت  حمطات  من  ال�سادرة  الإ�سعاعات  حول  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  اإجتماع   3
املتنقلة، مكة املكرمة 1430/3/18هـ )2009/3/15م(.  )متحدث رئي�سي(

الال�سلكية  الإت�سالت  حمطات  عن  ال�سادرة  الكهرومغناطي�سية  الإ�سعاعات  حول  العمل  ور�سة   4
لأنظمة الإت�سالت، الريا�ض 1430/4/12هـ )2009/4/8م(. )تنظيم، ومتحدث رئي�سي(

معر�ض جايتك�ض ال�سعودية، الريا�ض 23-1430/4/27هـ )19-2009/4/23م(. )عار�ض(  5
ندوة )م�ستقبل الإت�سالت يف اململكة(، غرفة ال�سرقية، الدمام 1430/6/16هـ  )2009/6/9م(.   6

)املتحدث الرئي�سي( 
الندوة الدولية عن اإدارة الكوارث، الريا�ض 14-1430/10/17 هـ )3-2009/10/6م(.  7

اأ�س�ض املعاجلات الإعالمية لق�سايا الإت�سالت وتقنية املعلومات، الريا�ض 10/29- ور�سة عمل   8
1430/11/1هـ )18-2009/10/20م(.

ندوة )التجارب والفر�ض والتحديات يف منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة(، الريا�ض 28-  9
1430/12/29هـ )15-2009/12/16م(. )متحدث رئي�سي ورئا�سة جل�سة(

للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  وال�سبكات،  ال�سناعية  للمعلومات  الــرابــع  العربي  املــوؤمتــر   10
الريا�ض 3-1431/1/5هـ والتعدين،  ال�سناعية  للتنمية  العربية  واملنظمة  واجلودة  واملقايي�ض 

)20-2009/12/22م(. )متحدث رئي�سي ورئا�سة جل�سة(  

المشاركات اإلقليمية هـ-2  

اإجتماعات جمل�ض التعاون اخلليجي )متثيل ر�سمي(:  1
14-2009/1/21م  الريا�ض  والتعرفة،  الت�سغيل  جلنة   •  

12-2009/4/14م. م�سقط   ،)29 )الإجتماع  لالإت�سالت  الفني  للمكتب  الفنية  اللجنة   •  
-15 الدوحة  الثالث:  الإجتماع  احلا�سبات،  لطوارئ  لال�ستجابة  الوطنية  املراكز  جلنة   •  

2009/4/16م، والإجتماع الرابع: م�سقط 9-2009/11/11م.
اخلليجي،  التعاون  ملجل�ض  العامة  بالأمانة  املعلومات  وتقنية  لالإت�سالت  التوجيهية  اللجنة   •  

الريا�ض 5-2009/5/6م.
8-2009/6/10م. م�سقط  املعلومات،  وتقنية  والإت�سالت  للربيد  الوزارية  اللجنة   •  

)FM(، البحرين 6/30-2009/7/2م. الإذاعية  القنوات  لتن�سيق  الرابع  الإجتماع   •  
20-2009/12/23م. م�سقط  الإلكرتونية،  للحكومة  املجل�ض  لدول  الأول  املوؤمتر   •  

اإجتماعات ال�سبكة العربية لهيئات تنظيم الإت�سالت وتقنية املعلومات:  2
ر�سمي( )متثيل  15-2009/4/16م.  تون�ض  التكميلي،  الإجتماع   •  

عمل( اأوراق  الإجتماع،  )رئا�سة  19-2009/5/20م.  جدة  اخلام�ض،  ال�سنوي  الإجتماع   •  
اإجتماعات جامعة الدول العربية: )متثيل ر�سمي(  3 

                     ،2009/2/18-16 م�سر:  الإنرتنت،  و�سوؤون  النطاقات  لأ�سماء  العربي  العمل  فريق   •  
و 5-2009/5/7، و 12-2009/11/13م، و 6-2009/12/10م.

القاهرة 16-2009/3/19م، و�سوريا 16-2009/10/17م  للت�سغيل والتعرفة:  العربي  الفريق   •  
يف   )16( الإجتماع  القاهرة:  واملعلومات،  لالإت�سالت  العربية  الإ�سرتاتيجية  بلورة  فريق   •  

7-2009/4/10م، والإجتماع )17( يف 10-2009/8/12م. 
21-2009/4/23م،                                          الــقــاهــرة  واملــعــلــومــات،  لــالإتــ�ــســالت  الــدائــمــة  العربية  اللجنة   •  

و 6-2009/12/10م.
12-2009/10/13م. القاهرة  النطاقات،  اأ�سماء  ملناق�سة  الإقليمي  الإجتماع   •  

12-2009/12/13م. دم�سق  العربية،  العلوية  النطاقات  مل�سروع  التوجيهية  اللجنة   •  
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املكتب الإقليمي العربي لالحتاد الدويل لالإت�سالت:  4
4-2009/11/5م   1-2009/3/2م،  القاهرة  العربي،  التميز  ملركز  ال�ست�سارية  اللجنة   •  

)متثيل ر�سمي(
MPLS، القاهرة 12-2009/7/14م.  وتطبيقات  تكنولوجيا  حول  الإقليمية  العمل  ور�سة   •  

دم�سق  الريفية(،  الإت�سالت  يف  والإت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  )تطبيقات  عمل  ور�سة   •  
27-2009/7/29م.

5-2009/10/7م. الرباط  الرتددي(،  للطيف  اجلديدة  )التوجهات  عمل  ور�شة   •  
-11 دم�سق  التكلفة،  وعنا�سر  البيني  التو�سيل  حول  الإقليمية  العمل  ور�سة   •  

2009/10/15م.
ال�ساد�ض  الإ�سدار   - الإنرتنت  بروتوكول  عرب  املهاتفة  حول  الإقليمية  العمل  ور�سة   •  

)VoIPv6(، القاهرة 20-2009/10/22م.
القاهرة1- العربية،  املنطقة  يف  الب�سرية  القدرات  لتنمية  الإقليمي  املنتدى   •  

2009/11/3م.
8-2009/12/9م. اجلزائر  الإلكرتونية،  امل�سادقة  عمل  ور�سة   •  

)NGN(، القاهـــرة                              التـــايل  اجليـــل  �ســـبكات  تطبيقـــات  عـــن  الإقليميـــة  العمـــل  ور�ســـة   •  
15-2009/12/16م.

الإجتماع الرابع مل�سغلي ال�سبكات يف ال�سرق الأو�سط، البحرين  8-2009/4/9م. )متحدث(  5
منتدى الإت�سالت والإعالم، البحرين، 5-2009/5/6م. )الكلمة الرئي�سية(  6

البحرين                                         الــرقــمــي،  الــبــث  اإلـــى  التماثلي  التلفزيوين  الــبــث  مــن  الــتــحــول  اأ�ــســ�ــض  عمل  ور�ــســة   7
28-2009/6/29م.

ور�سة عمل الق�ساء الإداري وقرارات ال�سلطة التنفيذية، املغرب، 2009/7/25م.  8
معر�ض جايتك�ض، دبي 18-2009/10/22م.  9

المشاركات الدولية هـ-3  

اإجتماعات الحتاد الدويل لالإت�سالت )متثيل ر�سمي(:  1
والتقيي�ض. الراديوية  لالإت�سالت  العمل  وفرق  الدرا�سية  املجموعات   •  

القاهرة  واملــعــلــومــاتــيــة،  لــالإتــ�ــســالت  الأداء  ــرات  ــس ــوؤ� مل الــ�ــســابــع  الــعــاملــي  ــمــاع  الإجــت  •  
3-2009/3/5م.

21-2009/4/24م.                           الــربتــغــال   - ل�سبونة  ــالت،  الإتــ�ــس ل�سيا�سات  الــرابــع  املــنــتــدى   •  
)رئا�سة فريق العمل الأول( 

                              2/12 جنيف  بالإنرتنت،  املتعلقة  الدولية  ال�سيا�سات  لق�سايا  املخ�س�سة  املجموعة   •  
و 2009/6/23م. )رئا�سة الفريق(

اململكة( جناح  �سمن  )عار�ض  5-2009/10/9م.  جنيف  العاملي،  الإت�سالت  معر�ض   •  
20-2009/10/30م. جنيف  الحتاد،  جمل�ض   •  

اإجتماع،  الإت�سالت، بريوت 9-2009/11/12م. )رئا�سة  التا�سعة ملنظمي  العاملية  الندوة   •  
جل�سات حوار(

كوالملبور         الإ�سالمي،  املوؤمتر  منظمة  دول  يف  احلا�سبات  طوارئ  ملراكز  الأول  ال�سنوي  الإجتماع   2
- ماليزيا 13-2009/1/15م. )متثيل ر�سمي(

املعر�ض واملوؤمتر العاملي لالإت�سالت املتنقلة، بر�سلونة 16-2009/2/19م.   3
معر�ض تقنيات املعلومات والإت�سالت )CeBIT(، هانوفر - اأملانيا 3-2009/3/8م.   4

منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات، جنيف 18-2009/5/22. )متثيل ر�سمي(  5
اإجتماع اللجنة ال�ست�سارية الدولية مل�سروع املجالت الكهرومغناطي�سية الدويل مبنظمة ال�سحة   6

العاملية، جنيف 11-2009/6/12م. )متثيل ر�سمي(
التاأثريات احليوية للمجالت الكهرومغناطي�سية )Bio EM 2009(، دافو�ض - �سوي�سرا  موؤمتر   7

14-2009/6/19م.
كوريا                            - �سيوؤول  الــكــوريــة،  الإتــ�ــســالت  هيئة   ،2009 والإتــ�ــســالت  للمعلومات  العاملية  القمة   8

17-2009/6/20م. )متحدث رئي�سي(
الإجتماع 35 ملنظمة اآيكان )ICANN( لإدارة الإنرتنت، �سيدين  - اأ�سرتاليا 21-2009/6/26م.   9

)متثيل ر�سمي(
15-2009/11/18م.                              م�سر   - ال�سيخ  �ــســرم  الإنـــرتنـــت،  حلوكمة  ــع  ــراب ال الــعــاملــي  املــنــتــدى   10

)متثيل ر�سمي(
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2003مالـخـدمــة
1424/23

2004م
1425/24

2005م
1426/25

2006م
1427/26

2007م
1428/27

2008م
1429/28

2009م
1431/30

1111112الإت�سالت الثابتة
1222233الإت�سالت املتنقلة
222222-خدمات املعطيات
18232747645357خدمات الإنرتنت

5557131416اإت�سالت الأقمار ال�سناعية بالأطباق ال�سغرية )الفي�سات(
2223333الإت�سالت ال�سخ�سية املتنقلة عرب الأقمار ال�سناعية

111111ـــالإنرتنت على الطائرات
1212ـــــــــالإت�سالت املتنقلة على الطائرات

61924332628ـــمتابعة املركبات
63892122135143ـــخدمة الر�سائل الق�سرية

2126242415ــــــالن�سو�ض امل�سموعة )700(
4711108ــــــخدمات مراكز الإت�سالت

22556ــــــاملحفظة الإلكرتونية
14443ــــــاإعادة �سحن البطاقات م�سبقة الدفع للهاتف املتنقل

23434ـــــاإدارة ومراقبة ال�سبكات
ــــ1ــــــــالإت�سال الآيل بامل�سرتك

135ــــــــا�ست�سافة اأجهزة ومعدات الإت�سالت 
ــ1ــــــــــالر�سائل ال�سوتية التفاعلية

293289298 2748127222اإجـمــالـي الـتـراخـيــ�ض

التراخيص الصادرة  الملحق )و( 

أعداد المرخص لهم و-1 
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موؤ�س�سة مدينة املعلومات ال�ساملة14
�سركة احتاد عذيب لالإت�سالت15
�سركة ن�سما الوطنية للتقنيات املتقدمة16
ال�سركة العربية خلدمات الإنرتنت والإت�سالت17
�سركة لينك دوت نت العربية ال�سعودية18
�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة19
�سركة بنود ال�سعودية لتطوير وت�سغيل �سبكات الأعمال املحدودة20
مركز القنوات لالأجهزة الإلكرتونية21
ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر22
�سركة جمموعة حممد من�سر العي�سائي وعلي ح�سني ال�سوادي و�سركائهم )درمي نت(23
ال�سركة الأهلية لالأنظمة املتقدمة املحدودة24
ال�سركة الدولية لهند�سة النظم املحدودة25
�سركة العيون ال�سبعة للت�سويق26
موؤ�س�سة حت�سيب خلدمات الكمبيوتر والأجهزة الإلكرتونية27
�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية28
�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة29
فرع موؤ�س�سة حممد علي العي�سائي للتجارة30
�سركة اأنظمة حلول الأعمال الإ�سرتاتيجية31
�سركة ب غروب ال�سعودية32
موؤ�س�سة الحتاد البحرينية لالإت�سالت وتقنية املعلومات33
�سركة زافه املحدودة34
�سركة املفتاح الدويل لالإت�سالت والكمبيوتر35
موؤ�س�سة غيهب اخلليج العاملية36
�سركة برنامج الأمري �سلطان بن عبدالعزيز لالإت�سالت الطبية والتعليمية )ميديونت(37

خدمات اإلتصاالت الثابتة
�سركة الإت�سالت ال�سعودية1
�سركة احتاد عذيب لالإت�سالت2

خدمات اإلتصاالت المتنقلة
�سركة الإت�سالت ال�سعودية 1
�سركة احتاد اإت�سالت )موبايلي(2
�سركة الإت�سالت املتنقلة ال�سعودية )زين(3

خدمات المعطيات
�سركة بيانات الأولى خلدمات ال�سبكات 1
�سركة الإت�سالت املتكاملة املحدودة 2

ISP خدمات اإلنترنت
موؤ�س�سة �سور امل�ستقبل للتقنية1
�سركة تقنية الت�سغيل املتطورة2
�سركة الإت�سالت املتنقلة ال�سعودية )زين(3
�سركة نظام ال�سبكة خلدمات الإنرتنت )�سبكة نت(4
ال�سركة اخلليجية خلدمات احلا�سب الآيل املحدودة5
�سبكة اجلزيرة خلدمات الإنرتنت )�سحف(6
�سركة �سبكة �سحارى املحدودة7
ال�سركة ال�سعودية للحا�سبات الإلكرتونية8
موؤ�س�سة انظمة احلا�سب الآيل الرقمية )ديجي نت(9

�سركة زجول لتقنية الإت�سالت املتقدمة املحدودة10
�سركة الدائرة العربية خلدمات الإنرتنت املحدودة11
�سركة اإلكرتونيا املحدودة12
موؤ�س�سة النطاق الوا�سع13

الشركات المرخصة و-2 
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�سركة ال�سرق الأو�سط لالإنرتنت املحدودة )�سيبرييا(38
�سركة اجلري�سي خلدمات الإنرتنت املحدودة39
جمموعة �سامبا املالية40
�سركة �سرمد التجارية41
�سركة بريتي�ض تليكوم ال�سعودية املحدودة42
ال�سركة ال�سعودية لالإت�سالت ال�سوتية واملعلومات43
موؤ�س�سة دار امل�ستورد للتجارة44
�سركة الكمبيوتر الدولية45
�سركة التقنيات التطبيقية46
�سركة ال�سبكات املتكاملة املحدودة47
موؤ�س�سة نا�سر حجاب احلربي للتجارة48
�سركة تقدمي احللول الرقمية لالإت�سالت املحدودة49
�سركة بيانات الأولى خلدمات ال�سبكات50
�سركة �سبكة زاجل الدولية لالإت�سالت51
�سركة جيل خلدمات الإنرتنت52
�سركة نور لالإت�سالت )نورنت(53
�سركة احتاد اإت�سالت )موبايلي(54
�سركة الإت�سالت ال�سعودية55
�سركة الإت�سالت املتكاملة املحدودة56
�سركة الإنرتنت ال�سعودية57

)VSAT( خدمات إتصاالت األقمار الصناعية باستخدام األطباق الصغيرة
�سركة الكفاءات العالية لالإت�سالت املحدودة1
موؤ�س�سة نا�سر حجاب احلربي للتجارة2
�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة3

�سركة الف�ساء القمرية لالإت�سالت املحدودة4
�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة5
�سركة اإلكرتونيا املحدودة6
مركز القنوات لالأجهزة الإلكرتونية7
�سركة اطل�ض التقنية املتقدمة لالإت�سالت8
�سركة بعد لالإت�سالت ال�سلكية والال�سلكية9

�سركة الإت�سالت املتكاملة املحدودة10
�سركة بريتي�ض تليكوم ال�سعودية املحدودة11
�سركة ال�ستعدادات الكرتونية العاملية املحدودة12
�سركة عامل الكمبيوتر والتكنولوجيا التجارية13
موؤ�س�سة نواة امل�ستقبل للتقنية14
موؤ�س�سة �سهد ال�سحراء للتجارة15
�سركة الإت�سالت ال�سعودية16

GMPCS خدمات اإلتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية
اإريديوم لالقمار ال�سناعية1
�سركة الرثيا لالإت�سالت2
�سركة فرحان التجارية املحدودة3

خدمات اإلنترنت للطائرات
�سركة بوينج1

خدمات اإلتصاالت المتنقلة على الطائرات
�سركة اأون اير1
�سركة جنم البيانات املحدودة2

)AVL( خدمات إدارة المركبات
�سركة البيانات الرقمية املحدودة1
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�سركة اإلكرتونيا املحدودة2
�سركة الربامج املتقدمة للتجارة املحدودة3
موؤ�س�سة املعدات ال�سناعية احلديثة4
تقنية املعلومات الأولى التجارية5
�سركة مدار املتحدة للتقنية6
�سركة عبداللطيف العرفج واإخوانه القاب�سة7
�سركة حماية املتحدة ال�سرق او�سطية لال�ستثمار التجاري املحدودة8
�سركة تقنية البعد الثالث املحدودة9

�سركة املتابع لالأنظمة الإلكرتونية احلديثة املحدودة10
�سركة تقنية امل�سروعات ال�سناعية11
�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة12
�سركة الإلكرتونيات املتقدمة املحدودة13
�سركة جمموعة امل�سحل التجارية املحدودة14
موؤ�س�سة ابواب التقنية للحا�سب الآيل15
موؤ�س�سة البرتول والطاقة للخدمات التجارية16
�سركة زولتيك ملتابعة املركبات املحدودة17
جمموعة حممد علي العي�سائي للتجارة18
�سركة �سهل خلدمات املركبات املحدودة19
فرع �سركة ايكول بل�ض املحدودة20
ال�سركة العربية للخدمات النفطية املحدودة21
موؤ�س�سة اأطهر للتجارة22
�سركة اأنظمة حلول الأعمال الإ�سرتاتيجية23
�سركة دوائر التقنية24
�سركة جنم البيانات املحدودة25

�سركة فرحان التجارية املحدودة26
�سركة حممد بن عبود العمودي و�سريكه للحرا�سة املدنية اخلا�سة )املجال(27
�سركة البعد املطور لتقنية املعلومات28

SMS خدمات الرسائل القصيرة
�سركة الكارت ال�سامل خلدمات التجارة الإلكرتونية1
موؤ�س�سة رجاء عبداملعطي امل�سري للتجارة2
�سركة اخلليج ال�ساطع خلدمات اجلوال املحدودة3
موؤ�س�سة بيت الإعالم لالإنتاج والتوزيع4
�سركة الأولى للعلوم والتقنية5
�سركة تيم وي العربية ال�سعودية6
موؤ�س�سة املتحدث لالإت�سالت وتقنية املعلومات7
ال�سركة العربية للعلوم والتقنية8
موؤ�س�سة اإت�سالتنا للتجارة9

موؤ�س�سة جبال لتقنية املعلومات10
موؤ�س�سة الو�سائل املتعددة فرع الإت�سالت11
موؤ�س�سة راد العاملية للتجارة12
�سركة �سبكة زاف التجارية املحدودة13
�سركة البتكارات الإلكرتونية14
�سركة تقنية ال�ستثمار التجاري15
�سركة �ساب لالإت�سالت املحدودة16
�سركة القنوات املتنقلة املحدودة17
�سركة القيم امل�سافة18
فرع جمموعة وافر العاملية لالإت�سالت وتقنية املعلومات19
�سركة الأجرا�ض ال�سعودية لالإت�سالت20
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موؤ�س�سة فهد عبداهلل العثيم خلدمات الإت�سالت وتقنية املعلومات21
�سركة جت�سيد املحدودة22
موؤ�س�سة رنا داود حممد الناظر للتجارة23
�سركة العلم لأمن املعلومات24
�سركة �سبكة زاجل الدولية لالإت�سالت25
�سركة الإت�سالت املتقدمة املحدودة26
فرع موؤ�س�سة �سهد عبداهلل رحيمي التجارية27
موؤ�س�سة الراأي املتكامل للتجارة28
�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية29
�سركة اخلدمات الإعالنية املحدودة30
�سركة ال�سبكة امل�سرية لالإنرتنت31
موؤ�س�سة الأفق ال�ساطع لتقنية املعلومات32
�سركة غراء لالإت�سالت33
�سركة املوارد الإلكرتونية املحدودة34
�سركة الأمثل لالأعمال وال�ستثمار التجاري35
موؤ�س�سة مدى تقنية املعلومات للخدمات التجارية36
فرع موؤ�س�سة م�سبب علي لحق القحطاين التجارية37
موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة38
�سركة اإت�سالت العرب املحدودة39
�سركة الإلكرتونيات املتقدمة املحدودة40
�سركة املفتاح الدويل لالإت�سالت والكمبيوتر41
موؤ�س�سة ها�ض فرع موؤ�س�سة حممد علي حمزة اإ�سكندراين42
موؤ�س�سة ال�سبكة النموذجية للتجارة43
�سركة ال�سفحة الذهبية للتجارة44

موؤ�س�سة الآفاق الإلكرتونية لالإت�سالت45
�سركة من�سور عبدالرحمن اجلل�سي و�سريكه املحدودة46
موؤ�س�سة نداء الذكي للتجارة47
ال�سركة الأولى للخدمات املعلوماتية48
�سركة ت�سهيل املتميزة لالإت�سالت املحدودة49
�سركة زافه املحدودة50
موؤ�س�سة خدمات الربط للتجارة51
جمموعة الأعمال الفريدة52
�سركة التعليم والتدريب الإلكرتوين53
�سركة نومد للتجارة واملقاولت54
�سركة برنامج الأمري �سلطان بن عبدالعزيز لالإت�سالت الطبية والتعليمية )ميديونت(55
�سركة التقنية للتعهدات والتجارة56
موؤ�س�سة اجلزيرة لل�سحافة والطباعة والن�سر57
�سركة ار�ساد امل�ستقبل الدولية لالإت�سالت58
موؤ�س�سة تقنية الذكاء التجارية59
�سركة مل�سات التقنية لالإت�سالت60
�سركة ركا�ض للتجارة61
موؤ�س�سة الر�سالة الذكية لالإت�سالت وتقنية املعلومات62
موؤ�س�سة مرافق التقنية للتجارة63
موؤ�س�سة فهد حممد عو�ض عطيوي64
�سركة الأف�سلية للت�سويق املحدودة65
ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر66
موؤ�س�سة الت�سديد الإلكرتوين67
موؤ�س�سة الإعالم التفاعلي68
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�سركة ن�سما الوطنية للتقنيات املتقدمة69
�سركة �سارا لالإت�سالت70
موؤ�س�سة رابط ال�سرعة للتجارة71
موؤ�س�سة ايه الدولية72
ال�سركة ال�سعودية للتجارة واملوارد املحدودة73
موؤ�س�سة خدمات التنفيذ املثالية للتجارة74
موؤ�س�سة الربط ال�سبكي للتجارة75
�سركة الهاتف الثاين املحدودة76
فرع موؤ�س�سة فندا لالإت�سالت وتقنية املعلومات77
موؤ�س�سة التطوير التكنولوجي78
موؤ�س�سة عنان يو�سف يعقوب للربجمة واحلا�سب الآيل79
موؤ�س�سة تقنية الإت�سالت املتكاملة للتجارة80
�سركة روافد املعلومات81
�سركة بوابة املجد82
موؤ�س�سة ن�سيج التقنية للتجارة83
�سركة جمموعة حممد من�سر العي�سائي وعلي ح�سني ال�سوادي و�سركائهم )درمي نت(84
موؤ�س�سة الإثنني الذهبية للتجارة85
موؤ�س�سة الرتا�سل واملعطيات للتجارة86
موؤ�س�سة انت�سار الأعمال للتجارة87
�سركة األوان الطاوو�ض للدعاية والإعالن88
موؤ�س�سة اخلدمات امل�سافة للتجارة89
موؤ�س�سة اآركي للتقنية90
موؤ�س�سة املعطيات التقنية للتجارة91
موؤ�س�سة الإت�سالت والتقنية92

موؤ�س�سة خط الروابط للتجارة93
�سركة اجلري�سي خلدمات الإنرتنت املحدودة94
فرع موؤ�س�سة جوهرة الو�سطى لتقنية املعلومات95
موؤ�س�سة اعمال املتنقل لالإت�سالت وتقنية املعلومات96
فرع موؤ�س�سة الكنوز العاملية97
موؤ�س�سة حممد �سمالن فالح الر�سيدي )التجارية(98
موؤ�س�سة راموز للتجارة99

�سركة ا�سنف100
موؤ�س�سة النظم الفنية للحا�سب الآيل101
موؤ�س�سة م�ساعل العا�سمة للتجارة102
�سركة نداء الإعالم خلدمات الن�سو�ض امل�سموعة103
ال�سركة الوطنية لالإعالن104
فرع موؤ�س�سة يا�سني حممد بخ�ض لالإت�سالت105
موؤ�س�سة الحتاد البحرينية لالإت�سالت وتقنية املعلومات106
�سركة �سمامة للتقنية107
موؤ�س�سة فن الروؤيا للتجارة108
موؤ�س�سة بيانات التقنية للتجارة109
�سركة النظم العربية املتطورة110
موؤ�س�سة الهاتف الإعالمي خلدمات احلا�سب الآيل111
�سركة حلول اجلوال املبتكرة112
موؤ�س�سة في�سل عبدالعزيز يو�سف اجلناعي للتجارة113
موؤ�س�سة حممد �سويلح الفتيخة فرع موؤ�س�سة العني العاملية لالإنتاج والتوزيع114
�سركة موبيزون ال�سعودية115
ال�سركة العربية خلدمات الإنرتنت والإت�سالت116
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�سركة باب العاملية للخدمات املتخ�س�سة117
�سركة �سرمد التجارية118
�سركة الأطعا�ض للتجارة119
موؤ�س�سة ح�سن الإمارات التجارية120
�سركة لوؤلوؤة ال�سعودية للت�سييد والبناء واعمال الطرق121
موؤ�س�سة قنوات الإت�سال لتقنية املعلومات122
موؤ�س�سة حلول التقنية املثالية123
�سركة الرباهني العاملية124
�سركة توا�سل لالإت�سالت املحدودة125
ال�سركة العربية الوطنية للتوريد والتجهيزات املحدودة126
موؤ�س�سة عز اخلري للتطوير وامل�ساندة127
موؤ�س�سة عبدالهادي علي ال الراحلة للتجارة128
�سركة انظمة احلا�سب الآيل العربي ال�سعودية129
�سركة اإت�سال املتعددة خلدمات املحمول املحدودة130
�سركة �سلة التجارية131
موؤ�س�سة عبداهلل حممد العثمان التجارية132
ال�سركة اخلليجية الأولى للتعهدات واملقاولت املحدودة133
ال�سركة ال�سعودية لالإت�سالت ال�سوتية واملعلومات134
�سركة جتاري للتجارة املحدودة135
�سركة �سما لالإت�سالت املحدودة136
موؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة والن�سر137
موؤ�س�سة جمموعة زاد خلدمات احلا�سب الآيل138
�سركة اآرا لو�سائل الدعاية والإعالن املحدودة139
موؤ�س�سة مدار �سدمي لتقنية املعلومات140

موؤ�س�سة م�سيان للت�سويق141
موؤ�س�سة ارتقاء املعلومات142
�سركة ا�سيج املتحدة لالإت�سالت143

خدمات النصوص المسموعة 700
�سركة اخلليج ال�ساطع خلدمات اجلوال املحدودة1
�سركة �ساب لالإت�سالت املحدودة2
�سركة اخلدمات الإعالنية املحدودة3
�سركة املوارد الإلكرتونية املحدودة4
�سركة اإت�سالت العرب املحدودة5
موؤ�س�سة عبداهلل حممد العثمان التجارية6
�سركة املفتاح الدويل لالإت�سالت والكمبيوتر7
ال�سركة ال�سعودية للتجارة واملوارد املحدودة8
�سركة نداء الإعالم خلدمات الن�سو�ض امل�سموعة9

جمموعة الأعمال الفريدة10
�سركة موبيزون ال�سعودية11
�سركة لوؤلوؤة ال�سعودية للت�سييد والبناء واعمال الطرق12
�سركة حلول اجلوال املبتكرة13
�سركة ت�سهيل املتميزة لالإت�سالت املحدودة14
�سركة �سما لالإت�سالت املحدودة15

خدمات مراكز اإلتصال
�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية1
موؤ�س�سة انت�سار الأعمال للتجارة2
�سركة رمز التجارية3
�سركة تقنيتك لتقنية املعلومات املحدودة4
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موؤ�س�سة الحتاد البحرينية لالإت�سالت وتقنية املعلومات5
�سناب�ض لتقنية الإت�سالت والتدريب والتطوير6
�سركة اإت�سال الدولية خلدمات الت�سويق7
�سركة اخلليج للتدريب والتعليم املحدودة8

خدمة المحفظة اإللكترونية
�سركة الكارت ال�سامل خلدمات التجارة الإلكرتونية1
�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية2
�سركة زافه املحدودة3
موؤ�س�سة فانا الدولية لالإت�سالت4
�سركة املفتاح الدويل لالإت�سالت والكمبيوتر5
�سركة نومد للتجارة واملقاولت6

خدمات إعادة شحن البطاقات مسبقة الدفع
�سركة الكارت ال�سامل خلدمات التجارة الإلكرتونية1
�سركة املفتاح الدويل لالإت�سالت والكمبيوتر2
موؤ�س�سة الحتاد البحرينية لالإت�سالت وتقنية املعلومات3

خدمات إدارة ومراقبة الشبكات
�سركة اجلري�سي خلدمات الإنرتنت املحدودة1
�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة2
�سركة ال�سبكات املتكاملة املحدودة3
ال�سركة الإلكرتونية لالإت�سالت الدولية4

خدمات استضافة أجهزة والمعدات اإلتصاالت وتقنية المعلومات
�سركة طويق لالإت�سالت1
�سركة املفتاح الدويل لالإت�سالت والكمبيوتر2
�سركة اإلكرتونيا املحدودة3

�سركة اجلري�سي خلدمات الإنرتنت املحدودة4
�سركة نور لالإت�سالت  - نورنت5
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المواقع التابعة للهيئة على شبكة اإلنترنت  الملحق )ز( 

http://www.citc.gov.sa موقع الهيئة الرئي�سي: 

http://my البوابة الداخلية ملن�سوبي الهيئة: 

www.cert.gov.sa املركز الوطني الإر�سادي لأمن املعلومات: 

www.internet.gov.sa البوابة ال�سعودية خلدمة الإنرتنت: 

www.nic.net.sa املركز ال�سعودي ملعلومات ال�سبكة: 

www.ipv6.org.sa فريق عمل الإ�سدار ال�ساد�ض لربوتوكول الإنرتنت: 

www.spam.gov.sa الربنامج الوطني ال�سعودي ملكافحة الر�سائل الإقتحامية: 

www.ncis.org.sa اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات )حتت التطوير(: 
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على موظف الهيئة:
وحيادية  وكيا�سة  ولباقة  باحرتام  معهم  والتعامل  الهيئة،  مع  املتعاملني  وم�سالح  احرتام حقوق   •

وجترد ومو�سوعية دون متييز. 
وتخل  القومي  وال�سلوك  الآداب  تنتهك  اأعمال  اأو  ممار�سات  اأو  ت�سرفات  اأي  عن  المتناع   •

بال�سرف والكرامة. 
له  كانت،  نوع  اأي  من  اأخرى  فوائد  اأي  اأو  �سيافة،  اأو  اإكراميات،  اأو  هدايا،  طلب  اأو  قبول  عدم   •

اأو لغريه من اجلهات والأفراد املتعاملني مع الهيئة، �سواًء بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
اأو  مالية،  مكا�سب  على  للح�سول  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  وظيفته  ا�ستغالل  عدم   •

معنوية، اأو اأي �سيء ذي قيمة، مل�سلحة خا�سة به، اأو باأحد اأقاربه اأو معارفه. 
ال�شخ�شية  بني م�شاحله  ت�شارب  ن�شوء  اإلى  يوؤدي  اأن  �شاأنه  ن�شاط من  باأي  القيام  المتناع عن   •
امل�سالح  يف  ت�سارب  وجود  حالة  ويف  اأخرى،  جهة  من  الوظيفية  ومهامه  وم�سوؤولياته  جهة،  من 
اأو احتمال وجوده، اأو تعر�س العامل اإلى �شغوط تتعار�س مع مهامه الر�شمية، اأو تثري �شكوكًا حول 

املو�سوعية التي يجب اأن يلتزم بها؛ فعلى املوظف اإبالغ رئي�سه املبا�سر خطيًا بذلك. 
اأو  طبيعيني  لأ�سخا�ض  تف�سيلية  معاملة  اإلى  يوؤدي  اأن  ميكن  فعل  باأي  القيام  عن  المتناع   •

اعتباريني يف تعامالتهم مع الهيئة، اأو ي�سيء ل�سمعة الهيئة. 
على  م�ساحلها  تعتمد  و�سركات  موؤ�س�سات  اأو  اأفراد  مع  خا�سة  عمل  عالقات  اإقامة  تفادي   •
تتيح فر�سًا غري  اأن  �ساأنها  اإف�ساء معلومات من  اأو  تقدمي ن�سائح  والمتناع عن  الهيئة،  قرارات 

متكافئة لأي جهة، اعتمادًا على معلومات غري متوفرة للعموم.  
اأو  كتابيًا  ذلك  كان  �سواًء  لعمله،  تاأديته  اأثناء  عليها  يطلع  التي  ال�سرية  املعلومات  اإف�ساء  عدم   •

�سفويًا اأو اإلكرتونيًا، ويظل هذا اللتزام قائمًا حتى بعد انتهاء مدة خدمة العامل بالهيئة. 
عدم ا�ستغالل اأو توظيف املعلومات غري املتاحة للعموم التي ح�سل عليها املوظف اأو اطلع عليها   •
اأو  مبا�سر  ب�سكل  لغريه  اأو  لنف�سه  �سخ�سية  منافع  لتحقيق  و�سيلًة  الر�سمية؛  ملهامه  تاأديته  اأثناء 

غري مبا�سر اأو لالإ�ساءة اإلى الغري، �سواًء اأثناء قيام عالقته الوظيفية بالهيئة اأو بعد انتهائها.
اأعمال حرة تتفق يف طبيعتها مع طبيعة وجمال عمل  اأي  الهيئة مبزاولة  اأثناء عمله يف  األ يقوم   •
الهيئة، كما يحظر مزاولة الأعمال احلرة التي ل تتفق يف طبيعتها مع طبيعة وجمال عمل الهيئة 

اإل بعد احل�سول على موافقة ر�سمية م�سبقة من املحافظ. 

قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة    الملحق )ح( 

بع�ض من�سوبي الهيئة
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العام المالي 1429/1428هـ كما في 2008/12/31مالبيــــــــــــــان
مراجعة ومعتمدة )بآالف الرياالت(

العام المالي 1431/1430هـ كما في 2009/12/31م
غير مراجعة )بآالف الرياالت(

الإيـــرادات:

072 756 3064 951 4املقابل املايل لتقدمي اخلدمة جتاريًا
075 404 117 300 23 )*(املقابل املايل للرتاخي�ض)*(

515 051 0001 383 2املقابل املايل ل�ستخدام الطيف

286 22728 34اإيرادات اأخرى

948 239 6506 668 30اإجمـــايل الإيــــرادات

�لـمـ�صـروفـــات:

606 322132 109تكاليف املوظفني

759 50252 41امل�سروفات الإدارية والعمومية

416 53240 19ال�ست�سارات

988 8189 5اأنظمة وبرجميات تقنية املعلومات

523 83098 122امل�سروفات الراأ�سمالية

292 004334 299�إجمــــــايل �لـمـ�صـــروفــات

)**(
656 905 6465 369 30�لـفــائــــــــــ�س 

ثالثون مليارًا، وثالث مئة وت�سعة و�ستون مليونًا، و�ست مئة و�ستة 
واأربعون األف ريال.

خم�سة مليارات، وت�سع مئة وخم�سة ماليني،  و�ست مئة و�ستة 
وخم�سون األف ريال.

الحسابات الختامية الملحق )ط( 

مالحظـات:
يلحظ اأن الزيادة الكبرية يف املقابل املايل للرتاخي�ض للعام املايل 1431/1430هـ )2008م( ناجتة عن حت�سيل قيمة الرخ�سة الثالثة لالإت�سالت املتنقلة مببلغ 22.9 مليار ريال )غري متكرر(.  *

طبقًا لتنظيم الهيئة؛ فاإن الفائ�ض يوؤول بكامله اإلى اخلزينة العامة للدولة. وتقوم الهيئة بالفوترة، وحت�سيل الإيرادات، وتوريدها للخزينة العامة. ولي�ض للهيئة احتياطي مايل غري ما يخ�س�ض لها �سنويًا �سمن امليزانية العامة للدولة.  **
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