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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
�لخطى في �ل�س���عي �إل���ى تنامي خدمات تت�سارع  

�لمعلوم���ات  وتقني���ة  �الت�س���االت 
و�نت�س���ارها في �أرج���اء �لمملكة كافة، مع تن���وًع كبير في 
�لتقنيات و�لتطبيقات �لم�ساحبة لها. كما �زد�د تاأثيرها 
في نم���و �الأعمال و�إزدهار �لمجتمع، �أفر�دً� وموؤ�س�س���ات؛ 
بعد �أن �س���ملت �لتطور�ت تحديث �ل�سيا�س���ات �لتنظيمية 
و�لت�س���ريعات، وتو�سيع �أ�سو�ق خدمات �الت�ساالت وتقنية 
�لمعلوم���ات، حت���ى ُتمك���ن م���ن دخ���ول خدم���ات جديدة 
ومتطورة تفي باحتياجات �لم�س���تفيدين منها، مو�طنين 
ومقيمي���ن، مما يعك�س �لدور �لحيوي لقطاع �الت�س���االت 
وتقني���ة �لمعلومات، و�أث���ره في تنامي جمي���ع �لقطاعات 
�الأخ���رى و�زدهارها؛ نظ���رً� لما لذلك من تاأثير مبا�س���ر 

على تقدم �لدول و�ل�سعوب.
وعل���ى �لرغم م���ن �لتق���دم �لملمو����س �ل���ذي حققه هذ� 
�لقطاع في مج���االت �لتنظيم وجذب �لتقنيات �لحديثة، 
وتوفير خدمات �الت�س���االت �لمختلفة؛ فاأنه �سوف ي�سهد 
�أي�س���ًا -باإذن �هلل تعالى- ف���ي �ل�سنو�ت �لمقبلة تطور�ت 
جديدة في هذه �لمجاالت، وه���و �الأمر �لذي �سوف يعزز 
ت�سجيع �ال�ستثمار�ت �لكبيرة و�لمجدية في هذ� �لقطاع. 
وم���ن �لمالم���ح �لرئي�س���ة �لت���ي يمك���ن �لتنبوؤ به���ا زيادة 
�لمناف�سة ف���ي تقديم �لخدمات �لجدي���دة؛ مثل خدمات 

�لجي���ل �لر�ب���ع، وتبن���ي خدم���ات �لحو�سب���ة �ل�سحابي���ة، 
و�لخدمات �لمد�رة، وخدمات مر�كز �لمعلومات �لمحلية 
وت�سجيعه���ا؛ لال�ستغن���اء عن تاأ�سي�سها  ف���ي �لخارج لدى 
�لدول �الأخرى؛ مما �سيعود بالنفع على قطاع �الت�ساالت 
وتقني���ة �لمعلوم���ات ب�سكل عام، وتوفي���ر خدمات جديدة 
ومتط���ورة، وكذل���ك خل���ق م�س���ادر جدي���دة للتوظي���ف، 
وزي���ادة ربحي���ة �سركات �الت�س���االت وتقني���ة �لمعلومات 
�ل�سغي���رة و�لمتو�سط���ة؛ باالإ�سافة �إلى ج���ذب مزيد من 
�ال�ستثم���ار�ت �لمحلي���ة و�الأجنبية. كما �أن���ه �سوف يزيد 
من م�ستوى �لتناف�سية في �لمملكة ومع �لدول �الأخرى في 
�لوقت نف�سه. وتق���وم هيئة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات 
بمهمات رئي�سية وفعالة في �سبيل تحقيق تلك �الأهد�ف.

ونتيج���ة لما �سهده �لقطاع خالل �ل�سن���و�ت �لما�سية من 
قف���ز�ت تقنية ومتغي���ر�ت كبيرة عل���ى �لم�ستويات كافة؛ 
فاإن �لمرحل���ة �لمقبلة تتطلب بذل جه���ود �أكبر لمو��سلة 
دع���م �سناعة �ت�ساالت وتقني���ة معلومات مناف�سة، وبناء 
ك���و�در وطنية موؤهلة ومتخ�س�سة ف���ي مجال �الت�ساالت 
وتقني���ة �لمعلوم���ات، �إ�ساف���ًة �إل���ى مو��سل���ة �لعمل على 
توفير خدم���ات �ت�س���االت وتقنية معلوم���ات ذ�ت كفاءة 
عالية و�أ�سع���ار منا�سبة؛ و�لعمل على �سم���ان ��ستمر�رية 
�لخدم���ات في حاالت �لط���و�رئ، وتعزيز منظومة وطنية 
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متكامل���ة الأم���ن �لمع�لومات. ونظ���رً� �إل���ى �أن تنفيذ تلك �الأه���د�ف يعتمد ب�سكل 
�أ�سا�س���ي عل���ى توفر بيئ���ة تنظيمية وت�سريعي���ة منا�سبة؛ تتمثل ف���ي �سن �الأنظمة 
و�لت�سريعات، وتطبيق �لقو�نين ل�سمان �لعد�لة و�لنز�هة، و�لحفاظ على حقوق 
كاف���ة �الأط���ر�ف، ون�سر �لخدم���ات �لحديثة و�لمتط���ورة؛  فاإن �لهيئ���ة �ستو��سل 
جهودها، وت�سخر طاقته���ا في �سبيل تطوير �لقطاع، و�لم�ساركة ب�سكل فاعل في 
تحقي���ق تلك �الأهد�ف، ومن ث���م �ال�سهام ب�سكل �أ�سا�سي ف���ي تحقيق �الإنجاز�ت 

و�لريادة للمملكة في مجاالت �خت�سا�سها محليًا و�إقليميًا ودوليًا.
لقد كان �الهتمام و�لعناية �للتان حظيا بهما قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات 
م���ن قبل �لحكومة �لر�سيدة، بقيادة خادم �لحرمين �ل�سريفين و�سمو ولي عهده 
�الأمين –حفظهما �هلل - و��سحة �لهدف ومحددة �لطريق؛ ت�سعى في م�سمونها 
�إلى �ال�ستفادة �لق�سوى من �إمكانات هذ� �لقطاع بما يخدم �لوطن و�لمو�طنين 
ف���ي تعامالتهم، وُيَي�ّس���ر عليهم �سبل معي�ستهم؛ ويعزز م���ن فاعلية �أد�ء مختلف 
�لمر�ف���ق �لحكومي���ة، وقطاع �الأعم���ال؛ وفي �لوقت نف�سه رفع كف���اءة �القت�ساد 
�لوطني، و�الإ�سهام في تن���وع م�سادره؛ و�إيجاد بيئة ��ستثمارية مبنية على �أ�س�س 
من �لو�سوح و�ل�سفافية؛ تتميز بعدم �لتفرقة بين �الأطر�ف، ف�ساًل عن مايتيحه 
هذ� �لمجال للقطاع �لخا�س �لوطني من �ال�ستثمار في ن�ساط قطاع �الت�ساالت 
وتقني���ة �لمعلوم���ات، بهدف زيادة �إ�سهامه في �لنات���ج �لمحلي �الإجمالي، وتبني 

�سيا�سة تهدف �إلى �العتماد على �لتعامالت �الإلكترونية في �ستى �لمجاالت. 
وكان نتيج���ة �لجهود �لمبذولة لتطوير �لقط���اع؛ �أن �أظهرت �لموؤ�سر�ت �لعالمية 
�أن �لمملكة �حتل���ت �لمركز �لع�سرين من بين )148( دولة في موؤ�سر �لتناف�سية 

�لعالمية، �لذي ي�سدره �لمنتدى �القت�سادي �لعالمي في د�فو�س ب�سوي�سر�. كما 
ح�سل���ت عل���ى �لمركز �لر�بع عالميًا ف���ي �لمناخ �القت�س���ادي �لكلي، وقد بينت 
نتائ���ج موؤ�سر مجموع���ة �لمر�سدين �لعرب �ل�سنوي لقيا����س م�ستوى �لتناف�س في 
�أ�س���و�ق خدمات �الإت�ساالت �لمتنقلة في �لدول �لعربية لعام 2013م �أن �لمملكة 
ماز�ل���ت تحت���ل �لمركز �الأول ف���ي هذ� �لمج���ال؛ �إ�سافًة �إلى م���ا �أو�سحه تقرير 
�الأمم �لمتحدة لعام 2012م عن �لحكومات �الإلكترونية، من �أن �لمملكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة قد حققت مر�ك���ز متقدمة عالمي���ًا؛ �إذ جاءت ف���ي �لترتيب �لحادي 

و�الأربعين بعد �أن كانت في �لترتيب �لثامن و�لخم�سين عام 2010م.
وف���ي �لختام، ي�سرني با�سم مجل����س �الإد�رة، �أن �أقدم تقرير �الإنجاز�ت �ل�سنوي 
لهيئة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات للعام 1435/34ه� )2013م(؛ �لذي يحتوي 
بي���ن ثناي���اه مجمل �إنجاز�ت �لهيئ���ة و�أن�سطتها وبر�مجها خ���الل فترة �لتقرير، 
منته���زً� �لفر�سة لتقدي���م �ل�سكر لمعال���ي محافظ �لهيئة، والأ�سح���اب �ل�سعادة  
�أع�س���اء مجل�س �إد�رتها، وللعاملين فيه���ا كافة على ما بذلوه ويبذلونه من جهود 
مخل�س���ة؛ لتحقيق �أهد�فها، عاقدين �لعزم - بم�سيئة �هلل تعالى – على تحقيق 
طموحات حكومتنا �لر�سيدة وتطلعاتها، و�لقيام بما �أوكل �إلينا باأمانة و�إخال�س، 

حتى ي�ستمر �لعطاء و�الإنجاز لوطننا �لعزيز.
و�هلل �لموفق،،،

م. محـــمد جمــيل بـن اأحــمد مـال 
رئ�ي����س مج�ل���س �الإد�رة
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كلمة الـمـحــافـظ 
�لهيئ���ة �ال�سط���الع بم�سوؤولياتها خالل �لع���ام 1435/1434ه���� )2013م(، فعنيت بجملة من و��سلت 

�لمنا�س���ط؛ منه���ا تعزيز �لنم���و و�لمناف�س���ة �لعادل���ة بقطاع �الت�س���االت وتقني���ة �لمعلومات؛ 
نظ���رً� الرتباطه وتاأثي���ره �لمبا�سر على �لتنمي���ة �لم�ستد�مة في جميع �لمجاالت �لعلمي���ة و�القت�سادية، و�لثقافية 
و�الجتماعي���ة، و�أث���ره �لكبي���ر ف���ي تحفي���ز �الإنتاجي���ة وتح�سينها في تل���ك �لمج���االت، وكذلك �الهتم���ام بحماية 
�لم�ستفيدين من �لخدمات، ورعاية م�سالحهم، ومعالجة �ل�سكاوى، وفق �آليات وتنظيمات جديدة، و�إد�رة �لمو�رد 
�لمحدودة �لمتمثلة في �لطيف �لترددي ونطاقات �الأرقام بكفاءة، وفق �أحدث �لنظم �لمعمول بها عالميًا، وكذلك 
�إيجاد بيئة تنظيمية فاعلة لحفظ �لتو�زن بين جميع �أ�سحاب �لم�سلحة بالقطاع من مقدمي �لخدمات �لمرخ�س 
له���م، وم�ستخدمي خدمات �الت�س���االت وتقنية �لمعلومات، و�لحكومة. وقد �سحذت ق���وى �ل�سوق �لمتغيرة �لهمم 

لالرتقاء بم�ستوى �لخدمات �لتي يقدمها �لقطاع وتنويعها. 
لق���د كان للدع���م �لكبير و�لمتو��سل من قبل خادم �لحرمين �ل�سريفي���ن و�سمو ولي عهده �الأمين �أيدهما �هلل، �أثر 
بال���غ في �الرتقاء بقط���اع �الت�ساالت وتقنية �لمعلوم���ات، و�الإ�سهام في �لتحول نحو مجتم���ع معلوماتي قادر على 

�لعطاء و�الإبد�ع، وتحقيق �ل�سر�كة و�لتو��سل �لمعرفي على �لم�ستويين �لوطني و�لعالمي.
وخ���الل �لعام 1435/1434ه���� )2013م( قامت �لهيئة بتنفيذ �لعديد من �لمهم���ات، �أبرزها �لبدء في �إجر�ء�ت 
من���ح تر�خي�س جديدة لتقديم خدمات م�سغلي �سبكات �الت�س���االت �لمتنقلة �الفتر��سية، بهدف دعم �لمناف�سة 
ف���ي �سوق خدمات �الت�ساالت �لمتنقل���ة، وزيادة �لخيار�ت �أمام م�ستخدميها. كما ب���د�أت في �إجر�ء�ت تر�خي�س 
تقدي���م خدمات �الأقمار �ل�سناعية ذ�ت �لنطاق �لعري�س؛ بهدف ن�سر خدماتها �لتي ً��سبحت �سرورة للتطبيقات 

�الإلكترونية، وخا�سة تطبيقات �لحكومة �الإلكترونية، ومتطلبات �الأفر�د، وقطاع �الأعمال.
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كم���ا �سهد �لعام نف�سه؛ تنفيذ �لخطة �لوطني���ة للترقيم �لجديدة �لتي �عتمدها مجل�س �إد�رة �لهيئة، وكانت �أهم مالمحها تعديل 
رم���وز �الأرق���ام لمناطق �لمملكة �لجغر�فية، و�إخالء رموز �ل�سبك���ة )02-03-04-06-07( مما نتج عنه توفير ما يزيد عن 500 

مليون مورد ترقيمي جديد؛ يمكن �إتاحتها للخدمات �لجديدة.
وف���ي مج���ال تطوير خدم���ات �الإنترنت؛ قامت �لهيئ���ة بدور ريادي في دع���م �نت�سار �الإ�س���د�ر �ل�ساد�س لبروتوك���ول �الإنترنت في 
�لمملكة، وذلك �سمن مبادرة �لهيئة في هذ� �لمجال، وقيادتها لفعاليات فريق �لعمل �لوطني �لخا�س بمو�سوع �الإ�سد�ر �ل�ساد�س 

لبروتوكول �الإنترنت. وتعد تجربة �لمملكة في هذ� �لمجال من �لتجارب �لر�ئدة �لتي حظيت بتقدير عالمي كبير. 
وعل���ى �سعي���د حماية �لم�ستخدم �لنهائي لخدمات �الت�س���االت وتقنية �لمعلومات؛ تم تطوير نظ���ام �إلكتروني مركزي على موقع 
�لهيئ���ة �الإلكترون���ي باللغتين �لعربية و�الإنجليزية؛ يتيح للم�ستركين تقديم �ل�س���كاوى �إلكترونيًا عن ُبعد، كما يتيح لهم و�لمهتمين 

مت من خالل �لنظام.  �الطالع على م�ستوى تعامل مقدمي �لخدمات مع �سكاوى �لم�ستركين �لتي ُقدِّ
وف���ي �إطار ن�سر خدم���ات �الت�ساالت في �الأماكن �لنائية، وغير �لمربحة تجاريًا؛ وف���رت �لخدمات �ل�سوتية، وخدمات �الإنترنت 
ذ�ت �لنطاق �لعري�س لحو�لي )3600( تجمعًا �سكانيًا. كما �أر�سيت �أربعة م�سروعات �أخرى؛ لتقديم تلك �لخدمات لنحو )3846( 

تجمعًا �سكانيًا على م�ستوى �لمملكة، ويجري تنفيذها حاليًا. 
ويتن���اول ه���ذ� �لتقري���ر �لعديد من �لم�ساريع و�لبر�م���ج �لتي تهدف �إلى �ال�ستف���ادة من قطاع �الت�ساالت وتقني���ة �لمعلومات في 
�ستى �لمجاالت. و�أود �أن �أغتنم هذه �لفر�سة الأ�سكر معالي رئي�س مجل�س �الإد�رة، وزير �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، و�أ�سحاب 

�ل�سعادة �أع�ساء �لمجل�س، وجميع �لعاملين في �لهيئة على جهودهم، و�ل�سكر مو�سول لكل من �أ�سهم في �إنجاح �أعمال �لهيئة.
و�هلل من ور�ء �لق�سد، و�لهادي �إلى �سو�ء �ل�سبيل. 

اب  م. عــــبداهلل بن عـــبدالعزيـز ال�ســـــرَّ
م�ح�اف���ظ �ل�ه�ي�ئ�����ة 
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المـلـخـص. 1
�لمالي  �لعام  خالل  بها  قامت  �لتي  و�لدر��سات  و�إنجاز�تها،  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت  هيئة  ن�ساطات  �أهم  �لتقرير  هذ�  يتناول 

1435/1434ه� )2013م(، ويمكن �إيجاز �أبرزها فيما يلي:  

أواًل - تعزيز المنافسة وتطوير القطاع:

لعدد  جديدة  تر�خي�س  باإ�سد�ر  �لهيئة  قامت  �لمجال؛  هذ�  في 
�ل�سادرة  �لتر�خي�س  �إجمالي  بلغ  �إذ  �لمختلفة؛  �لخدمات  من 
�الإج���ر�ء�ت  ف��ي  وُب���دئ  2013م،  ع��ام  بنهاية  ترخي�س   )309(
�سبكات  م�سغلي  خ��دم��ات  تقديم  تر�خي�س  با�سد�ر  �لخا�سة 
�الت�ساالت �لمتنقلة �الفتر��سية �لتي تهدف �إلى تح�سين م�ستوى 
في  و�الإ�سهام  ون�سرها،  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  خدمات 
خف�س �أ�سعارها، و�لعناية بالم�ستركين، وزيادة �لفر�س �لوظيفية 
�الت�ساالت  خدمات  �أ�سو�ق  في  �لمناف�سة  وتحقيق  للمو�طنين، 
�لمهم،  �لقطاع  هذ�  في  �ال�ستثمار  وزي��ادة  �لمعلومات،  وتقنية 
كما  �لمحلي.  �لناتج  �إجمالي  في  �إ�سهامه  زي��ادة  �إل��ى  باالإ�سافة 
تقديم  تر�خي�س  باإ�سد�ر  �لخا�سة  �لدر��سات  ب��اإع��د�د  قامت 
خدمات �الأقمار �ل�سناعية ذ�ت �لنطاق �لعري�س، وكذلك �لبدء 

في م�سروع در��سة �سوق �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لمملكة 
�إر�ساد�ت �لربط �لبيني، و�إعد�د موؤ�سر�ت �الأد�ء ل�سوق  وتحديث 
�لم�ساركة في  و�إر�ساد�ت  �لمعلومات،  خدمات �الت�ساالت وتقنية 
�لبنية �لتحتية ل�سبكات �الألياف �لب�سرية. وفي �إطار �سعي �لهيئة 
لتعزيز �لمناف�سة فقد تم تطوير �إجر�ء�ت و�سو�بط جديدة لنقل 
وتحديث  �لمحدثة،  للترقيم  �لوطنية  �لخطة  وتنفيذ  �الأرق���ام، 
خطط ��ستعادة �لخدمة في حاالت �لكو�رث و�لطو�رئ، كما و��سل 
�لمركز �ل�سعودي لمعلومات �ل�سبكة �لقيام بالعديد من �لن�ساطات 
في مجال ت�سجيل �أ�سماء �لنطاقات �ل�سعودية على �سبكة �الإنترنت 
و�إد�رتها، و�لعمل على رفع جاهزية �لمملكة لالنتقال �إلى �الإ�سد�ر 

.)IPv6( ل�ساد�س لبروتوكول �الإنترنت�
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ثانيًا - حماية المستخدم:

على �سعيد حماية �لم�ستخدم، قامت �لهيئة بمعالجة �سكاوى �لم�ستخدمين، 
و�لف�سل في مخالفات نظام �الت�ساالت، وتطوير عدد من �الأنظمة �الإلكترونية 
تهدف �إلى تطوير �الأعمال د�خل �لهيئة وخارجها، ومن �سمن هذه �الأنظمة، 
�لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  �أجهزة  ف�سح  ونظام  �لق�سايا،  متابعة  نظام 
و�عتمادها، كما و��سلت �لهيئة مهامها في تنظيم �أ�سعار خدمات �الت�ساالت 
�الإنترنت  وخدمات  �لخدمة،  ج��ودة  موؤ�سر�ت  وتطبيق  �لمعلومات،  وتقنية 
و�لتر�سيح. وحر�سا من �لهيئة على �سمان تقديم �أف�سل �لخدمات لحجاج بيت 
�هلل �لحر�م و�لمعتمرين فقد قامت بمتابعة �أد�ء مقدمي خدمات �الت�ساالت 
�لميد�نية  �لقيا�سات  و�إجر�ء  و�لحج،  رم�سان  مو�سمي  خالل  لهم  �لمرخ�س 
لم�ستويات �لمجاالت �لكهرومغناطي�سية. كما و��سل �لمركز �لوطني �الإر�سادي 
بيئة  وتوفير  �الإلكتروني،  �الأمن  تعزيز  في  بمهماته  �لقيام  �لمعلومات  الأمن 

تعامالت �إلكترونية �آمنة.

ثالثًا - إدارة الموارد المحدودة:

وفي مجال �إد�رة �لمو�رد �لمحدودة؛ قامت �لهيئة باإد�رة �لتردد�ت، ومتابعة 
تنفيذ �لخطة �لوطنية للطيف �لترددي، وتاأ�سي�س نظام حديث الإد�رة �لطيف 

�لترددي، و�إد�رة �لمو�رد �لترقيمية بالخطة �لوطنية للترقيم �لمحدثة.

رابعًا - البيئة التنظيمية والشفافية:

�إلى مجل�س  قامت �لهيئة بمر�جعة نظام �الت�ساالت، و�لرفع بم�سودة تعديله 
�لوزر�ء �لموقر للنظر فيها، وتم �إقر�رها ب�سدور �لمر�سوم �لملكي �لكريم ذي 
ت�سمنه  ما  بالم�سادقة على  �لقا�سي  و�لتاريخ 1434/3/7ه�  �لرقم )م/4( 
قر�ر مجل�س �لوزر�ء ذي �لرقم )63( و�لتاريخ 1434/3/2ه� ب�ساأن �لمو�فقة 
على تعديل �لمو�د )�الأولى، و�ل�سابعة و�لثالثين، و�لثامنة و�لثالثين(من نظام 
 4450 �لرقم  ذي  �لعدد  في  �لقرى  �أم  �سحيفة  في  ن�سرها  وتم  �الت�ساالت، 
�ل�سادر في يوم �لجمعة، �لمو�فق 12 ربيع �الآخر 1434ه�، وبد�أ �لعمل بهذه 

�لتعديالت من تاريخ هذ� �لن�سر وفق �الإجر�ء�ت �لمتبعة في هذ� �ل�ساأن. 
وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  �أ���س��و�ق  �أد�ء  لمر�قبة  �لهيئة  �سعي  �إط��ار  وف��ي 
�لو�ردة  �لبيانات  وتحليل  �الأ�سو�ق  تلك  معطيات  در��سة  تم  فقد  �لمعلومات، 
من �ل�سركات، ومن ثم �إعد�د موؤ�سر�ت �الأد�ء ون�سرها، باالإ�سافة �إلى �لقيام 
توعية م�ستخدمي  بغر�س  �لعام؛  �لر�أي  و�لتفاعل مع  �الإعالمية،  بالن�ساطات 

خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات.
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ــي  ــاالت ف ــات االتص ــر خدم ــاملة، ونش ــة الش ــاًً - الخدم خامس
المناطق غير المخدومة:

�لمربحة  وغير  �لنائية،  �الأماكن  في  �الت�ساالت  ن�سر خدمات  �سعيد  وعلى 
بخدمات  �لم�سمولة  �لمناطق  وت��ح��دي��د  �ل�����س��وق،  در����س��ة  تمت  ت��ج��اري��ًا؛ 
�الت�ساالت، وتحديث قاعدة بيانات �لهيئة، ودر��سة �إمكانية خدمة )3456( 
�لم�سروع  تنفيذ  �إكمال  تم  كما  �ل�سندوق؛  م�ساريع  �سمن  �سكانيًا  تجمعًا 
 )2322( لحو�لي  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  لتقديم  �لثالث 
�إكمال تنفيذ �لم�سروع �لر�بع لتقديم خدمات  تجمعًا �سكانيًا نائيًا، وكذلك 
وفي  نائيًا.   �سكانيًا  تجمعًا   )232( لحو�لي  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت 
وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  لتقديم   )%89( منه  نفذ  �لخام�س  �لم�سروع 
�لمعلومات لحو�لي )368( تجمعًا �سكانيًا نائيًا. وكذلك تنفيذ )89%( من 
لحو�لي  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  لتقديم  �ل�ساد�س  �لم�سروع 
)�ل�سابع،  �ل�سندوق  م�سروعات  �أر�سيت  كما  نائيًا.  �سكانيًا  تجمعًا   )295(
 )3183( لحو�لي  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  لتقديم  و�لثامن( 
�ل�سندوق  م�سروعات  وثائق  �إع��د�د  �إل��ى  باال�سافة  نائيًا.  �سكانيًا  تجمعًا 
)�لتا�سع، و�لعا�سر، و�لحادي ع�سر( و�عتمادهما؛ لتقديم خدمات �الت�ساالت 

وتقنية �لمعلومات لحو�لي )5416( تجمعًا �سكانيًا نائيًا.

سادسًا-  الدراسات:

وفي مجال �لدر��سات، قامت �لهيئة بتطوير عدد من �لدر��سات بهدف تطوير 
�لقطاع ون�سر خدماته و�لوقوف على تطور�ت �لتقنية وتاأثيرها على تقديم 
�لخدمات في �لمملكة؛ فقد تم �إعد�د در��سة عن و�سع  خدمات �الت�ساالت 
�لمتنقلة في �لمملكة، ودر��سة �أ�سعار خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، 

ودر��سة �لتوجهات �لم�ستقبلية لتقنيات �الت�ساالت و�لمعلومات.
�لتنمية  خطة  باأهد�ف  مقارنًة  �لهيئة؛  �إنجاز�ت  على  �لتقرير  ي�ستمل  كما 
�لعا�سر(،.  )�لف�سل  �لقطاع  �أد�ء  وموؤ�سر�ت  �لتا�سع(،  )�لف�سل  �لتا�سعة 
للعام  �لهيئة  عمل  برنامج  ع�سر(  �لحادي  )�لف�سل  في  �لتقرير  ويعر�س 

�لقادم 1436/1435ه� )2014م(.
ويختتم �لتقرير بعدة مالحق، عن �أهم قر�ر�ت مجل�س �الإد�رة، و�لن�ساطات 
و�لدولية،  و�القليمية  �لمحلية  و�لم�ساركات  للهيئة،  �الأخ��رى  و�الإن��ج��از�ت 
�لمهنة؛  و�أخالقيات  �لوظيفي  �ل�سلوك  وقو�عد  �ل�سادرة،  و�لتر�خي�س 
1435/1434ه���  �لمالي  للعام  �لختامية  �لمالية  �لح�سابات  �إلى  باالإ�سافة 

)2013م( مقارنًة بالعام �ل�سابق.
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اإلطــار التـنـظـيـمـي. 2
هيئة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات هي �لجهة �لم�سوؤولة عن تنظيم قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لمملكة �لعربية 
�الإطار  1423ه�  عام  �ل�سادرة  �لتنفيذية  والئحته  1422ه�  عام  �ل�سادر  �الت�ساالت(  )نظام  من  كٌل  ويحدد  �ل�سعودية. 
�لقانوني �لخا�س بتنظيم �لقطاع. ويت�سمن �لنظام عددً� من �الأهد�ف؛ منها توفير خدمات �ت�ساالت متطورة وكافية، 
وباأ�سعار منا�سبة، و�إيجاد �لمناخ �لمنا�سب لت�سجيع �لمناف�سة �لعادلة، و��ستخد�م �لتردد�ت ب�سورة فّعالة، وتوطين تقنية 
�إلى تحقيق مبادئ �لم�ساو�ة، وعدم  �الت�ساالت ومو�كبة تقدمها، وتحقيق �لو�سوح و�ل�سفافية في �الإجر�ء�ت، باالإ�سافة 

�لتمييز، وحماية �لم�سلحة �لعامة وم�سالح �لم�ستخدمين و�لم�ستثمرين. 
بقر�ر مجل�س  و�لمعدل  �لرقم )74( في 1422/3/5ه���،  �لوزر�ء ذي  بقر�ر مجل�س  �ل�سادر  �لهيئة(  كما يحدد )تنظيم 
�لوزر�ء ذي �لرقم )133( في 1424/5/21ه�، مهمات هيئة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات و�خت�سا�ساتها، بو�سفها منظمًا 

للقطاع يتمتع بال�سخ�سية �العتبارية، وباال�ستقالل �لمالي و�الإد�ري. 
وتقنية  �الت�ساالت  قطاع  في  �ال�ستثمار  لجذب  �ل�سعي  بمو��سلة  �لحا�سر  �لوقت  في  للهيئة  �لمرحلية  �الأه��د�ف  وُتعنى 
جديدة  �سبكات  ون�سر  �لتحتية،  �لبنى  تاأ�سي�س  وت�سجيع  خدماته،  �أ�سو�ق  جميع  في  �لتناف�سية  �لبيئة  وتعزيز  �لمعلومات، 
لزيادة �لمناف�سة؛ مع ت�سجيع بناء �سبكات �لنطاق �لعري�س ون�سر خدماته، وتوفير �لبد�ئل في حاالت �الأعطال و�لطو�رئ، 

�إ�سافًة �إلى تقديم �لخدمة �ل�ساملة في جميع �أنحاء �لمملكة. 
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مهمـات الهيئة ومسؤولياتهـا. 3
تقوم �لهيئة – وفقًا النظمتها- بمهمتها في تنظيم قطاع �الت�ساالت وتقنية 
وتهيئة  و�ل�سفافية،  �لو�سوح  تحقيق  �أهمية  �لح�سبان  في  �آخ��ذًة  �لمعلومات؛ 
�أف�سل  تقديم  �إلى  ي��وؤدي  بما  و�إذكائها؛  �لعادلة  للمناف�سة  �لمنا�سب  �لمناخ 
كما  منا�سبة.  وباأ�سعار  عالية  بجودة  كافة  �لمملكة  �نحاء  في  �لخدمات 
تحر�س �لهيئة على �إيجاد �لتو�زن بين جميع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة؛ مقدمي 
وموؤ�س�سات.   �أفر�د  من  و�لم�ستخدمين  و�لحكومة،  و�لم�ستثمرين،  �لخدمات، 
�لتي  �لقطاع  و�سيا�سات  �لدولة،  �إ�ستر�تيجيات  تنفيذ  على  �لهيئة  تعمل  كما 

تعتمدها وز�رة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات. 
وقد حدد )تنظيم �لهيئة( مهماتها وم�سوؤولياتها بو�سفها منظمًا لالت�ساالت، 

ومحفزً� لتطوير تقنية �لمعلومات، ومن �أبرز هذه �لمهمات ما يلي: 
تنفيذ �ل�سيا�سات و�لخطط و�لبر�مج �لمعتمدة لتطوير �لقطاع.��
وتقنية �� �الت�����س��االت  خ��دم��ات  لتقديم  �ل��الزم��ة؛  �لتر�خي�س  �إ���س��د�ر 

�لمعلومات.
�لعامة �� �الت�ساالت  لخدمات  �لم�ستخدمين،  م�سالح  حماية  على  �لعمل 

و�الإنترنت.
مر�عاة �� م��ع  لو�جباتهم،  و�لم�سغلين  �لم�ستخدمين  �أد�ء  م��ن  �ل��ت��اأك��د 

�لم�سلحة �لعامة.

تتطلبه �� �ل��ذي  بالقدر  للخدمات  �لمالي  �لمقابل  تحديد  �أ�س�س  و�سع 
�لمناف�سة.

�قتر�ح �ل�سروط �لمتعلقة بالخدمة �ل�ساملة، وحق �ال�ستخد�م �ل�سامل.��
ت�سجيع �العتماد على قوى �ل�سوق لتوفير �لخدمات.��
وجودٍة �� منا�سبة،  باأ�سعاٍر  �لخدمات  تقديم  وت�سجيع  �ال�ستثمار�ت،  جذب 

عالية، في جميع مناطق �لمملكة.
�إد�رة �لتردد�ت بفعالية، و�ل�سعي لتحقيق �ال�ستخد�م �الأمثل لمورد �لطيف ��

�لترددي �لمحدود.
و�سع �لخطة �لوطنية للطيف �لترددي، وتطبيقها، وتحديثها دوريًا.��
و�سع �لخطة �لوطنية للترقيم، و�إد�رتها، وتحديثها.��
ونقل �� و�لتطوير،  �لبحوث  وت�سجيع  و�لخدمات،  �ل�سبكات  تحديث  ت�سجيع 

�لتقنية وتوطينها.
�لتعامالت �� �إل��ى  �لتحول  وم�سروعات  بر�مج  في  و�لم�ساركة  �لتن�سيق 

�الإلكترونية �لحكومية، و�لتجارة �الإلكترونية.
ت�سجيع �ال�ستثمار في خدمات تقنية �لمعلومات، وت�سنيعها. ��
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• مبنى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الجديد في حي النخيل بالرياض.
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الـرؤيـة والرسالة. 4

 تن�س روؤيـة الهيئة على:
» توفير خدمـات االتصـاالت وتقنية المعلومـات في جميع أنحـاء المملـكة بـجـودة عاليـة وأسـعـار مناسبة «.

وت�سمل ر�سالة الهيئة على ما يلي:   
لتحفيز �� و�ل�سفافية؛  �لو�سوح  على  مبنية  عادلة  تنظيمية  بيئة  توفير 

�لمناف�سة، وحماية �ل�سالح �لعام، وحقوق جميع �الأطر�ف.
ن�سر خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات �لمتطورة في مختلف �أرجاء ��

�لمملكة، و�ال�ستخد�م �الأف�سل للمو�رد �لمحدودة.
��ستخد�مها �� وت�سجيع  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت  حول  �لوعي  ن�سر 

لتعزيز �الإنتاجية، ورفع كفاءة �القت�ساد �لوطني.
تطوير �لمو�رد �لب�سرية للهيئة، وفق �أعلى معايير �الأد�ء �لمهني، في بيئة ��

عمل �إيجابية محفزة.

اأما القيم فت�ستمل على:
�ل�سفافية و�لو�سوح في �لتعامل مع �لجميع.��
�لنز�هة و�ل�سدق في �لتعامل.��
�ال�ستنارة بر�أي �الآخرين. ��
�ال�ستفادة من تجارب �لدول �الأخرى.��
�الط��ر�ف �� وجميع  �لم�ستخدمين،  حقوق  حماية  على  �ل��ت��ام  �لحر�س 

�لمعنيين.
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الوضع الراهن للهيئة. 5

الهيكل التنظيمي 551
يو�سح �ل�سكل �لتالي �لهيكل �لتنظيمي للهيئة �لذي تم �إقر�رة خالل �لعام 2011م لمو�كبة �لتطور�ت �لتي �سهدها قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، و�لعناية بتوفير �لحماية للم�ستخدمين 
�لنهائيين لخدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، و�سبط �ل�سوق، وت�سجيع �لمناف�سة على �أ�س�س من �ل�سفافية و�لعد�لة وعدم �لتمييز، ومر�قبة �الأ�سو�ق؛ للحفاظ على �لمناف�سة وتعزيزها.

جمل�س الإدارة

املحافظ

اللجنة التنفيذية

اأمني جمل�س 
الإدارة

�سندوق اخلدمة 
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والقان�نية
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الرتددي
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مجلس اإلدارة 552
 مجل�س �الإد�رة، هو �ل�سلطة �لعليا في �لهيئة، و�لم�سرف على �إد�رتها، وت�سريف �أمورها، وو�سع �ل�سيا�سة �لعامة لها. وير�أ�س �لمجل�س معالي 
وزير �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات �لمهند�س/محمد جميل بن �أحمد مال. وخالل �لعام �لمالي 1435/1434ه� )2013م(، تكون �لمجل�س 

من ع�سوية كل من:  

محافظ الهيئة - نائبًا لرئي�س المجل�س. �� اب  معالي المهند�س/ عبداهلل بن عبدالعزيز ال�سرَّ
وزارة المالية.�� �سعادة الأ�ستاذ/ فهد بن عبداهلل الدكان 
مدينة الملك عبدالعزيز للعل�م والتقنية.�� �سعادة الدكت�ر/ عبدالعزيز بن محمد ال�س�يلم 
القطاع الخا�س.�� �سعادة الدكت�ر / اأ�سعد بن �سليمان عبده 
القطاع الخا�س.�� �سعادة الأ�ستاذ/ �سالح بن عيد الح�سيني 
القطاع الخا�س.�� �سعادة الأ�ستاذ/ �سع�د بن عبدالرحمن ال�سمري 
وزارة التجارة وال�سناعة.�� �سعادة الأ�ستاذ/ ماجد بن عبداهلل الب�اردي 

ويو�سح �لملحق رقم )�أ(، �أهم قر�ر�ت �لمجل�س.
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القوى البشرية 553
من  �أن�سئت  �لتي  �الأه��د�ف  ولتحقيق  بمهماتها،  للقيام  تحتاجها  �لتي  و�لخبر�ت  �لكفاء�ت  ال�ستقطاب  �لهيئة  ت�سعى 
�أجلها، و�لحفاظ على بيئة عمل �إيجابية محفزة وذ�ت �إنتاجية عالية. وقد بلغ عدد �لعاملين حتى نهاية �لعام �لمالي 
1435/1434ه� )369( موظفًا، وتبلغ ن�سبة �لكو�در �لوطنية منهم حو�لي )97.2%( بخبر�ت متخ�س�سة وموؤهالت 
عالية، ويمثل �لمهند�سون و�لفنيون، و�أخ�سائيو �لحا�سب �الآلي، و�لخبر�ء �لقانونيون و�لماليون ن�سبة تتجاوز 60% من 

�إجمالي �لعاملين.
ونظرً� لمهماتها �لتنظيمية، و�إ�سر�فها على �ل�سركات �لمتناف�سة، وحر�سًا منها على تعزيز قيم �لعمل، وتر�سيخ �أ�س�س 
بيئة  في  �لتعامل  �أ�س�س  على  م�ستملًة  �لمهنة،  و�أخالقيات  �لوظيفي  لل�سلوك  قو�عد  �لهيئة  �عتمدت  و�لعد�لة؛  �لنز�هة 
وهذه  �ل�سلطة.  ��ستغالل  �أو  �لم�سالح،  تعار�س  ومنع  �أ�سر�رها،  على  و�لحفاظ  �ل�سركات،  مع  �لتعامل  و�أ�س�س  �لعمل، 

�لقو�عد، من�سورة على موقع �لهيئة على �سبكة �الإنترنت )�أنظر �لملحق )و((.  

المباني 554
قامت �لهيئة في نهاية عام 2009م بتر�سية م�سروع تنفيذ مقرها �لرئي�س بمدينة �لريا�س بحي �لنخيل �لغربي على �إحدى 
�ل�سركات �لوطنية، وذلك على �أر�س م�ساحتها )50.000( متر مربع، ويبلغ �إجمالي م�سطحات �لم�سروع )84.000( 

متر مربع، وجاٍر �النتقال �إليه حاليا بعد �كتماله و��ستالمه مبدئيًا.
كما قامت �لهيئة ب�سر�ء )32( قطعة �أر�س بمختلف مناطق �لمملكة؛ الإن�ساء محطات مر�قبة �لتردد�ت، تمهيدً� للبدء 

في تنفيذ م�سروع �إن�ساء نظام حديث للطيف �لترددي. 
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الجاهزية اإللكترونية واإلجراءات 555
�لبنية  تجهيز�ت  من  �لما�سية  �ل�سنو�ت  خالل  �لهيئة  بد�أته  لما  ��ستكمااًل 
�لوزر�ء  مجل�س  لقر�ر  وتنفيذً�  بمهماتها،  للقيام  �إليها  تحتاج  �لتي  �لتحتية 
�لمر�سوم بالرقم )40( �لذي تن�س �لمادة �ل�ساد�سة ع�سرة )16( فيه على 
�لتعامالت  �إل��ى  للتحول  مف�سلة  خطة  بو�سع  حكومية  جهة  كل  "تقوم  �أن 
�الإلكترونية �لحكومية، وتنفيذها خالل فتره زمنية محددة"، فقد تم خالل 

�لعام �لمن�سرم �إنجاز ما يلي:
توثيق 30 �إجر�ء �أ�سا�سيًا بن�سبة 100% من مرحلة توثيق �الإجر�ء�ت.    �أ( 

تح�سين 20 �إجر�ء بن�سبة 66% من مرحلة تح�سين �الإجر�ء�ت.   ب( 
تطوير 10 �إجر�ء�ت جديدة.  ج( 

�ختبار 43% من �الأنظمة �لمطورة.  د( 
تم �إطالق م�سروع �لتحول �لذكي �لخا�س بخدمات �لهيئة �الإلكترونية،   ه�( 
�إد�رة �الجر�ء�ت، وبالتز�من مع خطة برنامج  ��ستنادً� على منهجية 
�لتحول �الإلكتروني في �لهيئة، وبجهود ذ�تية؛ تم تح�سين و�أتمتته %50 
من �إجر�ء�ت �لهيئة �الأ�سا�سية وهذه �لخدمات قابلة للقيا�س ومرتبطة 
�الأد�ء  موؤ�سر�ت  قيا�س  من�سة  بناء  وكذلك  �لهيئة،  باإ�ستر�تيجية 
مفاهيم  حول  توعوية  ور�س  �أقيمت  كما  �لد�خلية،  �لهيئة  الإج��ر�ء�ت 

�إد�رة �الإجر�ء�ت لدى موظفي �لهيئة.

تطوير منهجية �ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت الإد�رة �لم�ساريع، وذلك بهدف   و( 
تح�سين �جر�ء�ت �د�رة �لم�ساريع وتطويرها، و�سبط جو�نب �لم�سروع 
�ال�ستغالل  مع  و�لمخاطر،  و�لتكلفة،  و�ل��ج��ودة،  �لوقت،  مثل  كافة، 
�الأمثل لجميع �لمو�رد �لمتاحة بال�سكل �الأف�سل. وتمثل هذه �لمنهجية 
�لمرجع �الأ�سا�سي لمديري �لم�ساريع في �لهيئة، وتزودهم بالمهار�ت 

و�الأدو�ت �لالزمة الإد�رة م�ساريعهم.
وقيا�س  �لم�ساريع،  لمتابعة  من�سة  بناء  من  �الأول��ى  �لمرحلة  تنفيذ   ز( 

موؤ�سر�تها.

المراجعة الداخلية  555
�لمر�جعة  �أعمال  خطة  بتطوير  بالهيئة،  �لد�خلية  �لمر�جعة  �إد�رة  قامت 
�لد�خلية للهيئة، مبنية على تقييم �لمخاطر، وتحديد �الأولويات. وتم �لقيام 

باأعمال �لمتابعة  لمخرجات تقارير �لمر�جعة، و�لتاأكد من تنفيذها. 
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أهم النشاطات واإلنجازات. 5

تعزيز المنافسة وتطوير القطاع 551

التراخيص وتعزيز المنافسة 55151
و��سلت �لهيئة �أن�سطتها نحو تعزيز �لمناف�سة باإ�سد�ر تر�خي�س جديدة لعدد 
من �لخدمات �لمختلفة، و�إلغاء بع�س �لتر�خي�س �الأخرى. وقد بلغ �إجمالي 
�لتر�خي�س �ل�سادرة )309( ترخي�سًا بنهاية �لعام 2013م مقابل )292( 

ترخي�سًا بنهاية عام 2012م، وهذه �لتر�خي�س مدرجة في �لملحق )د(.
�لثابتة  �الت�ساالت  خدمات  مقدمي  �لتز�م  متابعة  دوري  ب�سكل  يتم  كما 
�ل�سبكة،  ن�سر  بخطط  لها،  �لمرخ�س  �لمعطيات  وخ��دم��ات  و�لمتنقلة، 

و�لتغطية �لم�سمنة بالعرو�س �لمقدمة منهم للح�سول على �لرخ�سة.

تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات  55152  
االتصاالت المتنقلة االفتراضية

خدمات  م�ستوى  تح�سين  على  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  هيئة  تحر�س 
�أ�سعارها،  خف�س  في  و�الإ�سهام  ون�سرها،  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت 
وتحقيق  للمو�طنين،  �لوظيفية  �لفر�س  وزي���ادة  بالم�ستركين،  و�لعناية 
وزي��ادة  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�����س��االت  خ��دم��ات  �أ���س��و�ق  ف��ي  �لمناف�سة 
�ال�ستثمار في هذ� �لقطاع �لمهم، باالإ�سافة �إلى زيادة �إ�سهامه في �إجمالي 
�لناتج �لمحلي، ولهذ� قامت �لهيئة بدر��سة و�سع �سوق �الت�ساالت �لمتنقلة 
�أنه يوجد �نخفا�س في ت�سنيف �لم�ستركين  �إلى  في �لمملكة؛ فتم �لتو�سل 
و�نح�سار  �لمتنقلة،  �الت�ساالت  خدمات  في  �لم�ستركين  خدمة  لجودة 
مقدمي  من  ثالثة  بين  �لمتنقلة  �الت�ساالت  خدمات  م�ستخدمي  خيار�ت 

�لخدمة �لمرخ�س لهم، وبذلك تكون �لبد�ئل �لمتاحة �أقل من �لمتوقع في 
�سوق يخدم ما يزيد على 28 مليون ن�سمة. ولهذ�، ر�أت �لهيئة باأنه قد حان 
�لوقت لزيادة هيكلية مبيعات �لتجزئة و�لجملة في �سوق خدمات �الت�ساالت 
لم�سغلي  جديدة  تر�خي�س  منح   �إج���ر�ء�ت  في  بالبدء  وذل��ك  �لمتنقلة؛ 
توؤثر  نتائج  من  ذل��ك  في  لما  �الفتر��سية؛  �لمتنقلة  �الت�ساالت  �سبكات 
وتوفير خيار�ت  بالم�ستركين،  للعناية  �إيجابيًا على تقديم خدمات متطورة 
�إ�سافية، وتقديم باقات خدمات مبتكرة في �ل�سوق، مع زيادة في �لتناف�س 
�لطرفين  كال  تعم  �لتي  �لمنافع  عن  ف�ساًل  �لتجزئة،  مبيعات  م�ستوى  على 
فبينما  �الفتر��سية(  �ل�سبكة  وم�سغل  �لتحتية  �لبنية  ذي  �لخدمة  )مقدم 
ن�سيب من  على  �الفتر��سية  �لمتنقلة  �الت�ساالت  �سبكات  م�سغل  �سيح�سل 
�لبنية  ذ�  �لخدمة  فاإن مقدم  �لمتنقلة؛  �لتجزئة لالت�ساالت  �سوق خدمات 
على  قيمة  وذ�ت  جديدة،  حركة  بتاأمين  يقوم  �سوف  �لم�سيف،  �لتحتية 
�ل�سبكات �لخا�سة به؛ مما يزيد من �إير�د�ت  خدمات مبيعات �لجملة دون 
به  قامت  لما  �لم�ستركين.و��ستكمااًل  با�ستقطاب  �لخا�سة  �لتكاليف  تحمل 
�لهيئة من �إعد�د وثيقة طلب مرئيات �لعموم، و��ستالم �لمرئيات وتحليلها، 
و�لتن�سيق مع وز�رة �لمالية حول �لمقابل �لمالي لقاء �إ�سد�ر �لترخي�س؛ تم 

�إنجاز مايلي خالل �لعام 1435/1434ه� )2013م(:
م�سغلي �� خدمات  تقديم  تر�خي�س  على  �لح�سول  طلب  وثيقة  عر�س 

�سبكات �الت�ساالت �لمتنقلة �الفتر��سية على مجل�س �إد�رة �لهيئة، وتمت 
مو�فقته عليها.

طرح وثيقة طلب �لح�سول على �لتر�خي�س �لمعتمدة، بهدف ��ستجالب ��
�لعرو�س من �لجهات �لر�غبة في �لح�سول على �لترخي�س.
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��ستالم خم�سة عرو�س للح�سول على ترخي�س تقديم خدمات م�سغلي ��
لهذ�  م�سكلة  لجنة  قبل  من  �الفتر��سية  �لمتنقلة  �الت�ساالت  �سبكات 
�لهيئة، حيث  �إد�رة  �لنتائج على مجل�س  �لغر�س، وتقييمها، وتم عر�س 

و�فق على تاأهيل ثالثة �تحاد�ت للمرحلة �لتالية.
وثيقة �� في  �لمحددة  �لمتطلبات  با�ستيفاء  �لموؤهلة  �الت��ح��اد�ت  �إع��الن 

�لح�سول  �أجل  من  �لثانية(  )�لمرحلة  �لترخي�س  على  �لح�سول  طلب 
�لمتنقلة  �الت�ساالت  �سبكات  م�سغلي  خدمات  تقديم  ترخي�س  على 

�الفتر��سية.
و�سوف يتم تقييم متطلبات �لمرحلة �لثانية بمجرد ��ستالمها، ورفع �لنتائج 

�إلى مجل�س �إد�رة �لهيئة العتمادها؛ تمهيدً� الإ�سد�ر �لتر�خي�س �لالزمة. 

تراخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات  55153  
النطاق العريض

ُت�سجع �لهيئة �لتو�سع في ��سخد�م خدمات �لنطاق �لعري�س في جميع �أنحاء 
مجال  في  �لعالمية  �لتوجهات  در��سة  �إلى  �لم�سروع  هذ�  ويهدف  �لمملكة. 
�الأقمار �ل�سناعية، وخا�سة �لتي توفر خدمات �لنطاق �لعري�س، وهي �لتي 
لها  �لترخي�س  �إلى  �لحاجة  مدى  وتقييم  �الأخيرة،  �الآون��ة  في  تتوفر  ب��د�أت 
بالمملكة. ودر��سة خيار�ت �لترخي�س �لمنا�سبة، و�لتاأثير �القت�سادي على 
قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، وكذلك �لتوقيت �لمنا�سب الإدخال هذ� 
�لنوع من �لتر�خي�س باأ�سو�ق �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات بالمملكة، وفي 

هذ� �ل�سياق تم �إنجاز مايلي خالل �لعام 1435/1434ه� )2013م(:
و�لم�ستقبلية �� �لحالية  �ل�سناعية  �الأق��م��ار  ت�سنيف  عن  تقرير  �إع��د�د 

و�لخدمات �لتي تقدمها.

�عد�د تقرير حول �لمقارنات �لدولية، وذلك فيما يتعلق بعدة �أمور �أهمها؛ ��
�لعري�س،  �لنطاق  �ل�سناعية ذ�ت  �الأقمار  �لتي تقدمه  �لخدمات  نطاق 
و�لمقابل  �لترددي،  �لطيف  ومتطلبات  و�أنو�عها،  �لتر�خي�س  و�أ�سلوب 
ومتطلبات  �لترقيم،  ومتطلبات  �لخدمات،  تلك  تقديم  لقاء  �لمالي 

�لتر�سيح لخدمات �الإنترنت وغيرها من �الأمور �لتنظيمية �لمهمة.
ومن  �لخدمات،  لتلك  �لترخي�س  خيار�ت  حول  تقرير  �إع��د�د  حاليا  وج��اٍر 
وتحليلها  �لمرئيات  و��ستالم  �لعموم،  مرئيات  طلب  وثيقة  �إعد�د  �سيتم  ثم 

وتقييمها، و�لعر�س عن ذلك على مجل�س �الإد�رة.

مشروع دراسة سوق االتصاالت وتقنية  55154   
المعلومات في المملكة

�لو�سع  ونوعية( عن  تقارير تحليلية )كمية  تقديم  �إلى  �لم�سروع  يهدف هذ� 
�لعام لقطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لمملكة، وذلك لالأعو�م �لثالثة 
�لقادمة. و�سوف يعنى ب�سكل �أ�سا�سي ب�سوق �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في 
��ستخد�م  و�نت�سار  للتقنية،  �لم�سترك  و��ستخد�م  و�ال�ستثمار�ت،  �لمملكة، 
�لخدمات،  عن  ر�ساه  وم�ستوى  �لم�سترك،  و�سلوك  و�الإنترنت،  �لكمبيوتر 
وعو�ئق ��ستخد�مات �الإنترنت. هذ� وقد تم طرح وثيقة طلب �لعرو�س، وتقييم 
�لفائزة  �لجامعة  تعميد  وتم  �لمتناف�سة،  �لجامعات  من  �لمقدمة  �لعرو�س 

بالم�سروع، وخالل �لعام 1435/1434ه� )2013م( تم  �إنجاز ما يلي:
و�سع منهجية وخطة عمل �لم�سروع.��
مثل �� بها؛  �لخا�سة  و�لمو�سوعات  �لميد�ني،  �لم�سح  ��ستبانات  ت�سميم 

ر�سى  ون�سبة  �لخدمات،  و�أ�سعار  �لخدمة،  وج��ودة  �لخدمات،  تقديم 
�لم�سترك  و�سلوكيات  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  م�ستخدم 

وغيرها.



١٤٣٤هـ- ١٤٣٥هـ
التقرير السنوي

30

تقييم �الأدو�ت �لمتعلقة بتجميع �لبيانات �لناتجة عن �لم�سح �لميد�ني، ��
وكيفية �إد�ر�تها، و�ختبار�ت جودتها.

و�سع �إ�ستر�تيجية تحديد عينات �لم�سح �لميد�ني.��
و جاٍر حاليًا تدريب �الأفر�د �لذين �سيقومون بعملية �لم�سح �لميد�ني، وتجميع 

�لبيانات، ومن ثم �لبدء في �لتنفيذ.

تحديث إرشادات الربط البيني  55155  
يهدف �لم�سروع �إلى تحديث �إر�ساد�ت ربط �الت�سال �لبيني �لمعتمدة بقر�ر 
�لهيئة ذي �لرقم 1424/25 و�لتاريخ 1424/9/23ه� ل�سمان حيادية �لتقنية 
�لعديد من �لخدمات  و�إ�سافة  �لقادم،  �لجيل  �إلى �سبكات  في ظل �النتقال 
لدعم �لمناف�سة بين مقدمي �لخدمة، ولتبين �أثر �لو�سع �لتنظيمي �لجديد 
1435/1434ه����  �لعام  خ��الل  مايلي  �إنجاز  تم  �ل�سياق  ه��ذ�  وف��ي  لل�سوق. 

)2013م(:
�إعد�د م�سودة وثيقة �إر�ساد�ت �لربط �لبيني �لمحدثة.��
ل�سبكات �� �لمادية  �لمر�فق  �إلى  �لو�سول  الإر�ساد�ت  وثيقة  م�سودة  �إعد�د 

�الت�ساالت.
�إعد�د وثيقة طلب مرئيات �لعموم، على م�سودة وثيقتي �إر�ساد�ت �لربط ��

�لبيني، و�لو�سول �إلى مر�فق �سبكات �الت�ساالت.
مرئيات �� وتحليل  �ل��الزم��ة،  �لدولية  و�لمقارنات  �ل��در����س��ات  عمل  ت��م 

قطاعات �لهيئة ذ�ت �لعالقة على �لوثائق �لمعدة وتحديثها.
وتت�سمن �أعمال �لمرحلة �لمقبلة طرح وثائق �لم�سروع الأخذ مرئيات �لعموم 
ب�ساأنها؛ ومن ثم �لعمل على تحليل �لمرئيات �لم�ستلمة، وو�سع �الإر�ساد�ت في 

�سيغتها �لنهائية و�عتمادها.

إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت  55155   
وتقنية المعلومات

وتحليل  �لمملكة،  في  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  قطاع  مر�قبة  بهدف 
خدمات  الأ�سو�ق  �سنوي  ربع  �سامل  تقرير  تطوير  تم  لهم؛  �لمرخ�س  �أد�ء 
من  �ل��و�ردة  و�الأرق��ام  �لبيانات  تحليل  خالل  من  �لمملكة،  في  �الت�ساالت 
وتقنية  �الت�ساالت  بخدمات  �لخا�سة  �الأد�ء  موؤ�سر�ت  وح�ساب  �ل�سركات، 
�لمعلومات. وقد �أعدت �لموؤ�سر�ت، و�أخذ في ن�سرها في نهاية كل ربع �سنة، 
�لقادمة،  �الأع��و�م  خالل  ذلك  في  �ال�ستمر�ر  و�سيتم  2013م،  �لعام  خالل 
�الأد�ء  موؤ�سر�ت  الأهم  ملخ�س  �لتقرير  هذ�  من  �لعا�سر  �لف�سل  ويت�سمن 

الأ�سو�ق خدمات �الت�ساالت بالمملكة بنهاية عام 2013م.

إرشادات المشاركة في البنية التحتية لشبكات  55156   
األلياف البصرية

تعمل �لهيئة على �إ�سد�ر وثيقة �إر�ساد�ت و�سو�بط، تغطي كثيرً� من �لجو�نب 
مقدمي  بين  �ل�سوئية  �الأل��ي��اف  �سبكة  في  للم�ساركة  و�لتجارية؛  �لفنية 
�لخدمة. وتقوم هذه �لوثيقة على �إيجاد �سيغة �أو معيار موحد للمو��سفات 
يتم تطبيقها في  �لتجارية،  للم�ساركة  �آلية  و�لتمديد، وكذلك  للحفر  �لفنية 
�لطرق  وعلى  �لمدن،  في  �لخدمة  مقدمي  ل�سبكات  �لخارجية  �لتمديد�ت 
�ل�سريعة. وقد تم في هذ� �ل�سدد �إعد�د م�سودة تلك �لوثيقة باللغة �لعربية، 
ومر�جعتها بالتن�سيق مع وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية، و�لجهات �لمعنية 

�الأخرى؛ الأخذ مرئياتهم، ومن ثم �عتمادها و�لعمل بموجبها.

نقل األرقام 55156  
للخدمات  �لرقم  بنقل  �لخا�سة  �الإج���ر�ء�ت  ت�سهيل  على  �لهيئة  حر�ست 
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�لعام  �لهدف  يحقق  بما  لذلك،  �لزمنية  �لمدة  وتقليل  وت�سريعها،  �لمتنقلة 
من ور�ء �إتاحة هذه �لخدمة في �لمملكة؛ وهو ت�سجيع �لمناف�سة بين مقدمي 
�لت�سغيلية،  �لكفاءة  ورفع  �لخدمة،  جودة  تح�سين  �إلى  يوؤدي  بما  �لخدمات 
نقل  و�لتز�مات  �إج���ر�ء�ت  مر�جعة  تمت  فقد  ولهذ�  �الأ�سعار،  وتخفي�س 
�الأرقام وتحديثها و�عتمادها بموجب قر�ر �لهيئة ذي �لرقم )327( و�لتاريخ 
1434/5/22ه�. ونتيجة لتنفيذ هذ� �لقر�ر لم ت�سجل �لهيئة بعد دخول هذه 
�ل�سو�بط حيز �لتنفيذ �أي ملحوظات تذكر تعيق �ن�سيابية عملية �لنقل، وفق 

�الآلية �لجديدة.
�أرقام �لهاتف �لمتنقل؛ تقوم �لهيئة بمتابعة  وفي مجال �الإ�سر�ف على نقل 
عمل �لخدمة و�الإ�سر�ف على قاعدة بياناتها، و�لتاأكد من فعالية �إجر�ء�ت 
خدمة نقل �الأرقام، وتطبيق هذه �الإجر�ء�ت من قبل �لم�سغلين على �لوجه 
�ل�سحيح، و�لعمل على حل �سكاوى �لم�ستخدمين �لتي بلغت )2500( �سكوى 
�لخدمة. وقد تم  �لم�سغلين حول  خالل عام 2013م، وكذلك حل خالفات 
�الأرقام  نقل  �تمام عمليات  زيادة ملحوظة في  �لعام 2013م تحقيق  خالل 
�لعام  �لثاني من  �لن�سف  بلغت في  �لذكر  �سابق  �لهيئة  قر�ر  نتيجة تطبيق 

300% مقارنة بالن�سف �الأول من نف�س �لعام.

تحديث خطط استعادة الخدمة في حاالت  55156  
الكوارث والطوارئ لقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات 
في �إطار م�ساعي �لهيئة �لر�مية �إلى �سرعة ��ستعادة �لخدمة في حاالت �لكو�رث 
و�لطو�رئ، وما �أعدته في هذ� �ل�ساأن من �إنجاز �الإطار �لتنظيمي و�الر�ساد�ت 
�لمتعلقة بو�سع خطط ��ستعادة �لخدمة في حاالت �لكو�رث و�لطو�رئ؛ قامت 

�الت�ساالت  خدمات  مقدمي  مع  بالتن�سيق  )2013م(  �لعام  خ��الل  �لهيئة 
ذوي �لبنية �لتحتية؛ الإعد�د خططهم ال�ستعادة �لخدمة في حاالت �لكو�رث 
و�لطو�رئ، و�لجدول �لزمني لالختبار�ت �لمتعلقة بتلك �لخطط، وتحديثها، 
وفقًا لما ��ستجد من معلومات وتطور�ت في �لقطاع. وقد تم ��ستالم خطط 
مقدمي �لخدمة، ور�سدت جميع �لملحوظات بعد مر�جعتها، وفقًا للمتطلبات 
�لو�ردة في �الإطار �لتنظيمي، و�الإر�ساد�ت �لعامة لخطة ��ستعادة �لخدمة في 
بالمملكة.  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  لقطاع  و�لطو�رئ  �لكو�رث  حاالت 
�لتعديالت  و�إجر�ء  �لخطط،  ب�سرورة تحديث  �لخدمة  وقد خاطبت مقدمي 
�لمعتمدة  �لعامة  و�الإر�ساد�ت  �لتنظيمي،  �الإطار  مع  لتتو�فق  عليها؛  �لالزمة 

من قبل �لهيئة. كما تم �أي�سًا �إنجاز ما يلي:
لتوفير �� �لتحتية  �لبنية  ذوي  �الت�ساالت  خدمات  مقدمي  مع  �لتن�سيق 

�لمقد�سة،  بالم�ساعر  لهم  �لتابعة  للمن�ساآت  �لالزمة  �ل�سالمة  متطلبات 
وتم �لتاأكد من �أن جميع �ل�سركات ملتزمة بهذه �لمتطلبات.

�لطو�رئ �� لتنفيذ خطط وتد�بير  �لخدمة  و�لمتابعة مع مقدمي  �لتن�سيق 
من �لدفاع �لمدني، فيما يخ�س خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات 
)�لخطة �لعامة لتنفيذ تد�بير �لدفاع �لمدني لمو�جهة مخاطر �الأمطار 
و�ل�سيول بمنطقة مكة �لمكرمة للعام 1434ه� - 1435ه�، �لخطة �لعامة 
�لمقد�سة  بالعا�سمة  �لطو�رئ  حاالت  في  �لمدني  �لدفاع  �أعمال  لتنفيذ 
خالل �سهر رم�سان 1434ه�، �لخطة �لعامة لتنفيذ �أعمال �لدفاع �لمدني 

في حاالت �لطو�رئ بالحج للعام 1434ه�(.
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المركز السعودي لمعلومات الشبكة  -55151  
تو��سل �لهيئة من خالل �لمركز �ل�سعودي لمعلومات �ل�سبكة ن�ساطها في ت�سجيل 
من  عدد  و�عتماد  و�إد�رتها،  �الإنترنت،  �سبكة  على  �ل�سعودية  �لنطاقات  �أ�سماء 
�لخدمات  بو�بة  عبر  للم�ستخدمين،  �لمقدمة  للخدمات  �لمهمة  �الإ�سافات 
ذ�تيًا  و�الإج��ر�ء�ت  �لمهمات  من  �لعديد  �إنجاز  من  تمكنهم  �لتي  �الإلكترونية، 
بمرونة و�سرعة عاليتين. وقد تم خالل �لعام 1435/1434ه� )2013م( �إنجاز 

مايلي:
معلومات �� توفير  في  لالإ�سهام  �لنطاقات؛  �أ�سماء  ت�سجيل  مكتبة  وثائق  ن�سر 

تاريخية وتوثيقية لكل �لباحثين و �لمهتمين بخدمة �أ�سماء �لنطاقات محليا.
��.)GSB( ن�سر خدمات �لنطاقات عبر قناة �لتكامل �لحكومية
ت�سميم و�جهة ح�سابات مطورة الإد�رة �لح�سابات �لكبيرة للنطاقات.��
�لنطاقات �� �أ�سماء  بت�سجيل  �لخا�س  �لبرتوكول  من�سة  لتبني  م�سروع  تنفيذ 

.)EPP(
�لتو��سل مع �لعمالء �لم�سجلين الأ�سماء �لنطاقات، وقد ��ستمل �� �آلية  تح�سين 

�لتح�سين على توثيق جميع �لر�سائل �لمر�سلة للعمالء، و�إ�سافة خا�سية �إر�سال 
ر�سائل �لجو�ل �لن�سية لبع�س �الجر�ء�ت، وتوحيد وحدة �الإر�سال في �الأنظمة 
لي�سهل متابعتها، و�عتماد �أ�ساليب ومفاهيم ت�ساعد في تح�سين �أد�ء �الإر�سال.

تطوير �آلية ت�ساعد في قيا�س جودة �لخدمة �لمقدمة للعمالء، وتحديد�لعو�ئق ��
�لتي يو�جهونها، و�أر�ئهم في مدى �سهولة تنفيذ �لخدمات و�ن�سيابها.

تطوير �آلية لتحوير �لوثائق �لمعتمدة وتخزينها لتالفي بع�س �لعيوب �لتي قد ��
تحدث عليها؛ مما قد يت�سبب في رف�س طلب �لعميل ب�سبب عدم و�سوح �لوثائق 

�لخا�سة به، خا�سة و�أن �أكثر �أ�سباب �لرف�س عند معالجة �لطلبات، هو عدم 
و�سوح �لوثائق �لمر�سلة من �لعمالء.

��ستقبال حو�لي )10893( طلب ت�سجيل ال�سم نطاق جديد.��
هوية �� وتحديث  قائم،  نطاق  ��سم   )5219( لحو�لي  �لعامة  �لمعلومات  تعديل 

)569( م�سجاًل، وتغيير ح�ساب ��سم �لنطاق ل� )608( جهة م�ستفيدة.
تجديد معلومات ��سم �لنطاق لحو�لي )12443( جهة م�ستفيدة، و�إلغاء )70( ��

��سم نطاق.
�إن�ساء )4515( ح�سابًا في بو�بة ت�سجيل �أ�سماء �لنطاقات، وتعديل معلومات ��

حو�لي )810( ح�سابات.
�لرد على حو�لي )8710( ��ستف�سار�ت و�ردة من �لعمالء.��
طلبات �� معالجة  في  �لمتبعة  �لطريقة  بتحديد  ت�سمح  جديدة  خا�سية  تطوير 

تعديل �أ�سماء �لنطاقات، بحيث تتيح للعميل �ختيار طريقة �لمعالجة )�آلي �أو 
يدوي(.

�إحدى �� فقد  عند  �لح�سابات  �إلى  �لو�سول  �أمن  ل�سمان  �إلكترونية؛  �آلية  و�سع 
�لمعلومات �لمطلوبة للدخول على �لح�سابات. 

�إعد�د در��سة حول �إمكانية �ال�ستفادة من خدمات �لمر�قبة �لخارجية للمو�قع ��
�ل��زو�ر  ت�سرف  محاكاة  على  فكرتها  تقوم  خدمة  وه��ي  منا�سبتها.  وم��دى 
�لعاديين للموقع عن طريق بر�مج و �أنظمة خا�سة تعمل على محاولة �لو�سول 
�إلى �لموقع ب�سكل متكرر وم�ستمر على مد�ر �ل�ساعة طيلة �أيام �الأ�سبوع؛ مما 

يتيح �كت�ساف �أي خلل يحدث في �لموقع.
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مشروع دعم نشر االصدار السادس لبروتوكول  551511  
  )IPv6( اإلنترنت

في  �لكبيرة  و�ل��زي��ادة  �الإن��ت��رن��ت،  ��ستخد�مات  في  �ل�سريع  للتطور  نتيجًة 
�ل�سبكات �لمبنية على �أ�سا�س بروتوكول �الإنترنت، و��ستهالك �أكثر من 90% من 
�لعناوين �لمتاحة من �الإ�سد�ر �لر�بع لبروتوكول �الإنترنت )IPv4(�لم�ستخدم 
حاليًا؛ تو��سل �لهيئة �لعمل على رفع جاهزية �لمملكة، لالنتقال �إلى �الإ�سد�ر 
�ل�ساد�س من بروتوكول �الإنترنت )IPv6( �لذي �سيتيح توفير عدٍد �سخم من 

�لعناوين؛ للوفاء بالمتطلبات �لعالمية �لحالية و�لم�ستقبلية. 
�إط��الق  )2013م(؛  1435/1434ه�����  �لعام  خ��الل  �ل�سدد  ه��ذ�  في  تم  وق��د 
م�سروع ن�سر �الإ�سد�ر �ل�ساد�س لبروتوكول �الإنترنت يهدف �إلى �عد�د در��سة 
�ل�سابقة  �لدر��سة  بنتائج  ومقارنتها  �لمملكة  في  و�سعه  عن  م�سحية  مقارنة 
�لتي �أجرتها �لهيئة؛ باالإ�سافة �إلى مقارنتها مع �أف�سل �لممار�سات �لعالمية، 
وتحديد �أي عو�ئق �أو متطلبات تنظيمية �أو فنية توؤثر على منظومة �الإنترنت 
في �لمملكة، وتحد من �النتقال �ل�سل�س لهذ� �الإ�سد�ر، و�لعمل على رفع �لوعي 
باأهمية �النتقال �ل�سل�س �إليه، وتو�سيح مهمات �لجهات �لمعنية؛ بما في ذلك 
هذ�  في  تطبيقية  باأبحاث  للقيام  �ل�سعودية  �لجامعات  من  مع عدد  �لتن�سيق 
�لمجال، وت�سجيع �لطالب على بناء خبر�تهم فيه. باالإ�سافة �إلى تر�سيح عدد 
من �لمن�ساآت  لتكون جهات ريادية لتقديم خدماتها عبر هذ� �الإ�سد�ر، و�لعمل 
�الإنترنت؛  على  وو�جهتها  �لتحتية  بنيتها  لتطوير  �لم�سروع  خالل  من  معها 

لتحقيق هذ� �لهدف، ومن ثم تعميم �لتجربة و �لخبرة على �لجهات �لمماثلة. 
وفي هذ �ل�سياق تم �إنجاز ما يلي خالل �لعام 1435/1434ه� )2013م(:

�النتهاء من خطط �لعمل و �لجدول �لزمني.��
�إنجاز مرحلة جيدة من تقييم �لو�سع �لحالي.��
�إنجاز مرحلة جيدة من �لدر��سات �لم�سحية، ودر��سات �لمقارنة �لدولية.��

لبروتوكول  �ل�ساد�س  �الإ�سد�ر  �نت�سار  دعم  في  ريادية  بمهمة  �لهيئة  وتقوم 
فريق  لفعاليات  وقيادتها  �لمجال،  في هذ�  مبادرتها  وذلك �سمن  �الإنترنت؛ 
من  �لمملكة  تجربة  وتعد  �الإ���س��د�ر.  ه��ذ�  بمو�سوع  �لخا�س  �لوطني  �لعمل 
�لتجارب �لر�ئدة عالميا، ولها �أثر ملمو�س على جاهزية �لمملكة؛ كما تحظى 

كذلك بتقدير عالمي كبير. 
في  �الإنترنت  لبروتوكول  �ل�ساد�س  �الإ���س��د�ر  دعم  في  �لهيئة  جهود  و�سمن 
�لمملكة )IPv6( تقوم �لهيئة بتنظيم �جتماعات لفريق عمل �الإ�سد�ر �سنويا، 
كما تقوم بعقد ور�س �لعمل �لتدريبية؛ فتم عقد �الإجتماع �لثالث ع�سر، و�لر�بع 
ع�سر لفريق �لعمل �لوطني في مدينة �لريا�س، كما قامت �لهيئة بالتز�من مع 
مع مجموعة  بالتعاون  تدريبيين حوله  برنامجين  بتنظيم  �لفريق  �جتماعات 
كما   ،RIPE �لر�يب  ومنظمة   MENOG �الأو�سط  �ل�سرق  في  �ل�سبكة  م�سغلي 
قامت بتروؤ�س حلقة �لنقا�س �لخا�سة باالإ�سد�ر في �لموؤتمر �لعالمي لتنظيم 
�لمملكة  في  �لجهات  ع��دد  �زد�د  فقد  لذلك  ونتيجة   ،)GSR( �الت�ساالت 

�لحا�سلة على عناوين �الإ�سد�ر �ل�ساد�س لالإنترنت IPv6 �إلى 48 جهة.



١٤٣٤هـ- ١٤٣٥هـ
التقرير السنوي

34

تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات  551512  
واعتمادها.  

للمعايير  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  �أجهزة  مطابقة  على  �لهيئة  تحر�س 
�لفنية �لتي �أعدتها، بناء على �أحدث �لمو��سفات �لدولية؛ وعلى �أثر ذلك تقوم 
وتحديثها  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  الأجهزة  �لفنية  �لمعايير  بمر�جعة 
ب�سكل  و�عتمادها  �الأجهزة  ف�سح  �ج��ر�ء�ت  تحديث  وكذلك  م�ستمر؛  ب�سكل 

دوري، بما ي�سمن �سرعة �الإنجاز وفاعليته. �إذ تقوم �لهيئة بدر��سة �لطلبات 
�لو�ردة لف�سح �أجهزة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات )من �الأفر�د، و�ل�سركات، 
للمو��سفات  مطابقتها  من  و�لتاأكد  ودر��ستها،  �لمرخ�سين(،  و�لم�سغلين 
�لفنية، و�الأنظمة �لمعمول بها في �لهيئة؛ ومن ثم �إ�سد�ر �لمو�فقات �لالزمة 
للف�سح. وفي هذ� �ل�سدد، تم خالل عام  2013م در��سة �أكثر من 18346 طلب 

ف�سح وترخي�س الأجهزة ومعد�ت �الت�ساالت و�لبت فيها.

حماية المستخدم 552

معالجة شكاوى المستخدمين 55251  
على  �لعمل  تم  للم�ستخدمين؛  �لحماية  توفير  ب�ساأن  �لهيئة  الأنظمة  وفقًا 
معالجة )20976( �سكوى و�إنهائها خالل �لعام 1435/1434ه� )2013م(، 
�الت�ساالت  خدمات  م�ستركي  عدد  من   )%0.038( مان�سبته  تمثل  وهي 
�لثابتة و�لمتنقلة. وتتعلق �ل�سكاوى بالفوترة، و�الإزعاجات �لهاتفية، وجودة 

�لخدمات، �أوعدم توفرها، وف�سل �لخدمة وغيرها.
و�نطالقًا من م�سوؤوليات  �لهيئة تجاه خدمات مقدمي خدمات �الت�ساالت 
�لم�ستخدمين، وحمايتهم، وحفظ حقوقهم،  �لمملكة، ومعالجة �سكاوى  في 
�ل��ع��ام  خ���الل  �لهيئة  ق��ام��ت  ل��دي��ه��م؛  �ل��ر���س��ا  م�ستويات  �أع��ل��ى  وتحقيق 

1435/1434ه� )2013م( باإنجاز ما يلي:
�لم�ستخدمين، �� �سكاوى  لمعالجة  �لهيئة  �إج��ر�ء�ت  وثيقة  م�سودة  �إعد�د 

وكذلك �إعد�د م�سودة وثيقة �الإر�ساد�ت �لخا�سة بمعالجة �ل�سكاوى لدى 
مر�جعة  حاليا  ويجري  �لمعلومات.  وتقنية  �الت�ساالت  مقدمي خدمات 

�لوثيقتين تمهيدً� الإقر�رها، ومن ثم �لعمل بهما. 
ت�سهياًل �� ومتابعتها؛  �ل�سكاوى  ال�ستقبال  مخ�س�س  �ت�سال  مركز  �إن�ساء 

لم�ستخدمي خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات وحل م�ساكلهم، وقد 
1435/1434ه����  �لعام  خالل  مكالمة   )  37152( حو�لي  ��ستقبال  تم 

)2013م( لمتابعة �ل�سكاوى �لمقدمة من خالل �لمركز.
وتقنية �� �الت�ساالت  خدمات  لم�ستخدمي  يتيح  �إلكتروني  نظام  تطوير 

�لمعلومات، �إمكانية تقديم �سكو�هم �إلى مقدمي خدمات �الت�ساالت من 
خالل موقع �لهيئة �الإلكتروني.

متوفر �� �اللكتروني؛  �لهيئة  موقع  على  مركزي  �إلكتروني  نظام  تطوير 
باللغتين �لعربية و�الإنجليزية، يتيح لم�ستركي خدمات �الت�ساالت وتقنية 
�آليًا عن  �لمعلومات تقديم �سكاو�هم �سد مقدمي �لخدمات، ومتابعتها 
ُبعد بكل �سرعة و�سهولة. وهذ� �لنظام ي�سدر تقارير و�إح�سائيات دورية 
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بعدد �ل�سكاوى �لمرفوعة �سد مقدمي �لخدمة من خالل �لموقع ، ومدى 
�ال�ستجابة لها، وقيا�س ر�سا �لم�ستركين، وقد ��ستفاد من �لنظام عدد 
هذ�  ��ستخدمت  �لتي  �ل�سكاوى  عدد  بلغ  حيث  �لم�ستركين؛  من  كبير 

�لنظام حو�لي )33752( �سكوى.
وتجدر �الإ�سارة �إلى �أن �لهيئة بجانب �سعيها لحل �ل�سكاوى �لتي يتقدم بها 
�لم�ستركون، تقوم بتحليل تلك �ل�سكاوى وم�سبباتها، ومن ثم �ل�سعي الإيجاد 

حلول جذرية ت�سهم في �لحد من تكر�رها.

الفصل في مخالفات نظام االتصاالت 55252  
�لمخالفات  بدر��سة  �الت�ساالت  نظام  مخالفات  في  �لف�سل  لجنة  قامت 
و�إ�سدرت )997( قر�رً� للبت ب�ساأنها، وتتمثل معظم �لمخالفات في قطوعات 
�لكيابل، وتمرير �لمكالمات بطريقة غير نظامية، وحيازة �أجهزة �ت�ساالت 
غير مرخ�سة وبيعها، وبيع بطاقات �ت�سال م�سبق �لدفع بطرق غير نظامية، 
غير  و�لباقات  �لعرو�س  وكذلك  �لهوية،  برقم  �سحنها  �إع��ادة  ربط  �أوع��دم 
خدمات  تقديم  بتر�خي�س  تتعلق  �أخ��رى  مخالفات  عن  ف�ساًل  �لنظامية، 

�الت�ساالت، ونقل �لرقم، وغيرها.
كما تم �لبدء في �أتمتة �إجر�ء�ت �لمخالفات، و�لتحول من �لعمل �لورقي �إلى 
�الإلكتروني، و�لرقابة �الإلكترونية على �الأد�ء و�لت�سعيد، وتوحيد �الإجر�ء�ت 
�لتقارير  و��سد�ر  �لنظامية،  �الإج��ر�ء�ت  ��ستيفاء  من  و�لتاأكد  و�لنماذج، 
�لنهائية  �لتجارب  �لبرنامج وجاٍر عمل  تم تطوير  �إذ  �لالزمة،  و�لموؤ�سر�ت 

عليه قبل تد�سينه، و�لعمل به.

نظام القضايا 55253  
يهدف هذ� �لم�سروع �إلى ت�سهيل متابعة �لق�سايا �لمرفوعة �سو�ء �أكان ذلك 
ومو�عيد  �لنظامية  �لمدد  تجاوز  عدم  من  و�لتحقق  �سدها؛  �أم  �لهيئة  من 
�ال�ستئناف، ومعرفة مرحلة كل ق�سية، وتقارير �لق�سايا وموؤ�سر�تها، ور�سد 
ح�سور �لجل�سات ومتابعتها؛ وقد تم تطوير �لبرنامج �لذي ي�ستمل على توثيق 
ل�سير جميع �لق�سايا، وحفظ جميع �الحكام �البتد�ئية و�لنهائية، وجاٍر حاليًا 

عمل �لتجارب �لنهائية عليه قبل تد�سينه و�لعمل به.

تنظيم أسعار خدمات االتصاالت وتقنية  55254  
المعلومات

�لعادلة؛  �لمناف�سة  وتعزيز  �لم�ستركين،  حقوق  لحماية  �ل�سعي  منطلق  من 
تعمل �لهيئة على تطبيق �أف�سل �الإجر�ء�ت لتنظيم تعرفة خدمات �لم�سغلين 
و�لعرو�س،  �لخدمات  تقديم  مع  للتعامل  محددة  �إج���ر�ء�ت  وو�سع  كافة، 
وفق �أف�سل �لممار�سات �لعالمية. و�لهيئة م�ستمرة في �إذكاء �لمناف�سة بين 
مقدمي خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات لتقديم �لمزيد من �لخدمات 
�لمتطورة وباأ�سعار منا�سبة؛ ومن ذلك ��ستمر�ر �لعمل بقر�ر �لهيئة �لخا�س 
�إط��الق  قبل  �لهيئة  مو�فقة  على  �لخدمة  مقدم  ح�سول  ��ستر�ط  بعدم 
باإ�سعار  و�الكتفاء  �لمتنقل،  �لهاتف  لخدمات  �لموؤقتة  �لترويجية  �لعرو�س 

�لهيئة باإطالق �لعر�س.
هذ� وقد بلغ عدد �الإ�سعار�ت �لتي وردت �لهيئة خالل �لعام 1435/1434ه� 
)2013م(، حو�لي )104( �إ�سعار�ت، تتعلق بالعرو�س �لترويجية، كما قامت 
خدمات  تعرفة  �عتماد  طلب   )159( بدر��سة  نف�سها،  �لفترة  خالل  �لهيئة 

وعرو�س ترويجية، و�عتمد )126( منها لجميع �لم�سغلين..
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تطبيق مؤشرات جودة الخدمة   55255  
بجودة  �لخدمات  تقديم  و�سمان  �لم�ستخدمين،  حقوق  حماية  على  حر�سًا 
عالية؛ تقوم �لهيئة كل ربع �سنة بدر��سة �لتقارير �لفنية �لدورية �لو�ردة من 
مقدمي �لخدمة وتحليلها، و��ستخال�س �لنتائج. و�لمتابعة �لم�ستمرة معهم؛ 

لتح�سين جودة �لخدمة �لمقدمة، وفقا للمعايير �لمعتمدة من �لهيئة.

خدمات اإلنترنت وخدمة الترشيح  55255  
مو�قع  بتر�سيح  يتعلق  فيما  بالهيئة  �لمناطة  �لمهمات  تنفيذ  منطلق  من 
�الإنترنت؛ للحد من �لمحتوى �ل�سيئ، وحماية �لم�ستفيدين من هذه �لخدمة؛ 

قامت �لهيئة خالل �لعام 1435/1434ه� )2013م( باإنجاز ما يلي:
��ستالم حو�لي )648336( طلبًا للتر�سيح، وتم معالجتها و�تخاذ �لالزم ��

ب�ساأنها، منها )602584( طلب حجب، بما ن�سبته %93.
تطوير �آلية منهجية لمحاولة فتح قنو�ت تو��سل مع �أهم مزودي �لمحتوى ��

وتم  �لمتاحة،  �لمو�رد  ح�سب  �الإباحية  �لمو�د  لمكافحة  �الإنترنت؛  في 
�لتن�سيق بهذ� �ل�ساأن مع عدد من �ل�سركات �لعالمية �لموفرة للمحتوى؛ 
الإز�لة �لمو�د �الإباحية من مو�قع �الإنترنت �لتابعة لهم، بعد تزويدهم ب� 

)169780( ر�بطًا، وقامت �ل�سركات باإز�لة )86%( منها.
موفري �� مع  �لتو��سل  عملية  �أتمتة  نظام  من  �الأول���ى  �لمرحلة  تطوير 

�لمحتوى، وتزويدهم بالمو�د �لمخالفة، وطلب �إز�لتها، ويجري �ختباره 
حاليًا ب�سكل عملي ��ستعد�دً� لتفعيله.

تطوير �لمرحلة �الأولى من نظام تحليل �ل�سجالت للتعرف على �لنطاقات ��
�لم�سابهة لنطاقات �أخرى محددة محجوبة، تحاول تجاوز �لحظر، وتم 

حتى �الآن �كت�ساف 1500 موقع م�سابه للنطاقات �لمر�سودة.
ببع�س �� و�لخا�سة  �لمتغيرة،  �لرقمية  �لعناوين  متابعة  نظام  تطوير 

وتقوم  قيا�سية،  غير  منافذ  عادة  ت�ستخدم  �لمحجوبة؛�لتي  �لنطاقات 
حتى  وتم  �لحظر.  تجاوز  بهدف  م�ستمر  ب�سكل  �لرقمي  عنو�نها  بتغيير 

�الآن �كت�ساف 1767 عنو�نًا رقميًا تابعة ل� 84 موقعًا محجوبًا.
فريق �� لم�ساعدة  �لتر�سيح؛  طلبات  تذ�كر  معالجة  لو�جهة  كامل  تطوير 

�لتر�سيح على معالجة �لطلبات بدقة وفعالية �أكبر.
تطوير نظام توزيع تذ�كر طلبات �لتر�سيح  لرفع �لكفاءة ودقة �لتوزيع.��
جميع �� على  وتطبيقها  �لبي�ساء،  �لقو�ئم  �إط��ار  وتنفيذ  ت�سميم  �إع��ادة 

مر�حل نظام �إد�رة �لتر�سيح.
تطوير نظام متكامل للتنبيه و�لت�سعيد للتذ�كر �لمهمة، ح�سب �آلية يتم ��

تهيئتها لتحدد �لحاالت �لتي ت�ستدعي �لتدقيق �أو �لتنبيه.
لتت�سمن ��  )FMS( �لتر�سيح  �إد�رة  لنظام  �لرئي�سية  �ل�سفحة  تطوير 

معلومات �إح�سائية قيمة، ت�سهم في رفع كفاءة �لعمل.
�أنظمة �� تطوير نماذج �لحجب ورفع �لحجب ب�سكل جذري لتو�كب تطور 

�إد�رة �لتر�سيح  و�سيتم تفعيلها قريبًا.
تطوير �لمرحلة �الأولى من نظام ��ستقبال �لفاك�س، و�لبريد �الإلكتروني، ��

وربطه �آليًا بتذ�كر نظام �إد�رة �لتر�سيح )FMS( ويجري تفعيلها حاليًا.
تجاوز �� بتطبيق  �لخا�سة  �لرقمية  للعناوين  �الآلية  للمتابعة  نظام  تطوير 

لمو�كبة  �إ���س��د�رت  ع��دة  تطوير  تم  وق��د   )HotSpotShield( �لتر�سيح 
�لمنظومة  تفعيل  ويجري  �لحظر،  وتجاوز  للتمويه  �لبر�مج  محاوالت 

حاليًا. 
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�إنجاز �لتقييم �لنهائي لمنتج قائمة حجب، و�لفر�غ من �لتقييم �لمبدئي؛ ��
مو�فقة  و��ست�سد�ر  �آخر،  حجب  قائمة  منتج  من  �لمقدم  �لحل  لعر�س 

�لجهات �لمعنية لذلك.
تطوير �سير �لعمل د�خل نظام �إد�رة �لتر�سيح؛ لدعم عدة قو�ئم حجب.��
�إنجاز م�سروع توثيق بنية نظام �إد�رة �لتر�سيح  )FMS( ومكوناته و�إجر�ء�ت ��

.)Development_Guidelines( مطوري �لنظام و�إر�ساد�ته
�لثقافة �� ت�سميم نموذج حجب م�ستقل خا�س بالمو�قع �لتي تقرر وز�رة 

و�العالم حجبها، وتمت �لمو�فقة عليه من قبل وز�رة �لثقافة و�العالم.
�أبل �� متاجر  على  �الآيفون  تطبيقات  تحميل  رو�ب��ط  حجب  طرق  در��سة 

�لمختلفة )�ل�سعودي و�لتركي و�الأمريكي(، باالإ�سافة �إلى حجب رو�بط 
�لتحميل �لعديد من تطبيقات �الأجهزة �لذكية على �لمتاجر �لرئي�سية.

متابعة معالجة �لم�ساكل �لفنية �لمتعلقة باأنظمة �لتر�سيح لدى مقدمي ��
�لخدمة؛ وهي �لتي يتم ت�سعيدها من خالل مكتب �لدعم �لفني لخدمات 

�الإنترنت بالهيئة.
تح�سين ر�سالة �لرد �الآلي �لتي يتلقاها �لم�ستخدم فور تقديمه لطلبه من ��

من  �الإلكتروني؛  �لبريد  عبر  ��ستف�ساره  �أو  �الإلكترونية،  �لنماذج  خالل 
خالل زيادة تو�سيح �أ�سلوب معالجة �لهيئة لطلبات م�ستخدمي �الإنترنت 
��ستخد�م  �إ�ساءة  حول  �إر�سادية  ن�سو�س  �إ�سافة  مع  ؛  و��ستف�سار�تهم 

خدمات �النترنت.

�لم�ساركة في �أعمال �لهيئة �لخا�سة بتحديث �لدليل �الر�سادي �لمب�سط؛ ��
للتعامل مع �إ�ساءة �ال�ستخد�م في بع�س مو�قع �ل�سبكات �الجتماعية على 

�سبكة �الإنترنت.
�لم�ساركة في �أعمال �لهيئة �لخا�سة باإعد�د تقرير حول �لمو�قع �ل�سعودية ��

)gov, org, edu( �لم�ست�سافة خارج �لمملكة.
على �� تعمل  برمجية،  �أد�ة  بتطوير  �لخا�سة  �لهيئة  �أعمال  في  �لم�ساركة 

تحليل قائمة �لمو�قع �الأكثر زيارة، و�لتاأكد من ��ستمر�ر عملها، ومعرفة 
�لعنو�ن �لرقمي �لخا�س بها، و�لجهة �لمالكة، ومكان �ال�ست�سافة.

ورقة �� �إعد�د  في  �الت�ساالت  وز�رة  وفريق  �لهيئة،  فريق  �سمن  �الإ�سهام 
�لعمل �لم�ستركة �لخا�سة بدر��سة �إمكانية �إن�ساء �سبكات �جتماعية.

تم عقد �جتماع مع �لم�سوؤولين �الإقليميين لل�سيا�سات �لعامة، و�لعالقات ��
لدر��سة  جوجل،  ب�سركة  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط،  بال�سرق  �لحكومية 
�لتر�سيح �لوطنية حاليًا عند �لدخول على  �إمكانية تجاوز منظومة  منع 

خدمات جوجل �لم�سفرة. 
�لقيام بدر��سة بحثية عن منتج مفتوح �لم�سدر �أو غير ذلك؛ يكون قادرً� ��

على تقييم محتوى �لمو�قع �آليًا؛ لالإ�سهام في رفع كفاءة معالجة طلبات 
�لتر�سيح ودقتها.

�لقيام بدر��سة عدد من تقنيات وبر�مج تجاوز �لتر�سيح؛ مع كتابة تقارير ��
فنية لكل و�حد منها، وذلك بهدف �إيجاد حلول منا�سبة لكل منها.
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المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات 55256  
في  �لمعلومات  الأمن  �الر�سادي  �لوطني  �لمركز  خالل  من  �لهيئة  ��ستمرت 
�سحية؛  �إلكترونية  تعامالت  بيئة  وتوفير  �الإلكتروني،  �الأمن  لتعزيز  �سعيها 
تقنية  �سناعة  �إلى  وجذبها  �الأجنبية،  �ال�ستثمار�ت  طماأنة  في  ي�سهم  مما 
1435/1434ه���  عام  خالل  �ل�سدد  هذ�  في  وتم  �لمملكة.  في  �لمعلومات 

)2013م( �إنجاز ما يلي:
�إر�سال )713( بالغ �إ�سابة باأحد �أنو�ع �لفيرو�سات.��
�إر�سال )15( تحذير� عاما لهجمات متوقعة لجميع �لجهات �لم�ستركة ��

مع �لمركز )223 جهة(.
في �� عطل  �أو  لمو�قعهم،  �ختر�ق  عن  جهات  ل�ست  بالغات   )6( �إر�سال 

�لخدمة.
مع �� م�ستركة  جهة   15 لدى  موجودة  ثغر�ت  من  تحذير�   )15( �إر�سال 

�لمركز.
خدمة �� في  للم�ستركين  �سبكية  مخاطر  عن  تحذير�   )156( �إر���س��ال 

�لمر�قبة �الآنية. 
عن �� و�الإبالغ  �لتحذير،  وخدمة  �الآنية،  �لمر�قبة  خدمات  في  �ال�ستر�ك 

حو�دث �أمن �لمعلومات.
بخدمة �� �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  وز�رة  معلومات  مركز  تو�سيل 

�لمر�قبة  �الآنية.
تو�سيل مركز معلومات �لبنية �لتحتية لمفاتيح �لعموم بخدمة �لمر�قبة  ��

�الآنية.
�أمن �� �إ�سافة )73( جهة جديدة في خدمة �الإنذ�ر و�الإبالغ عن حو�دث 

�لمعلومات.

تحديث بيانات )�أرقام عناوين �الإنترنت و �لمن�سقين( ل� 59 جهة م�ستركة ��
مع �لمركز في خدمة �الإنذ�ر و�الإبالغ عن حو�دث �أمن �لمعلومات.

تقديم �لدعم �لفني ل� )11( ق�سية جنائية، وي�سمل ذلك؛ تحليل �الأدلة ��
�اللكترونية، و�إعد�د �لتقارير �لالزمة.

�لتن�سيق مع مو�قع �ل�سبكات �الجتماعية )مثل تويتر وفي�س بوك( ب�ساأن ��
�إز�لة 58 ح�سابا منتحال لرموز وطنية.

جهات �� ��ستهدفت  و��سع،  �إلكتروني  هجوم  ح��و�دث،  لت�سعة  �ال�ستجابة 
حكومية �أو تجارية ح�سا�سة في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

ن�سر )70( خبر� متخ�س�سا باأمن �لمعلومات على موقع �لمركز.��
ن�سر )35( تحذير� عن فيرو�سات خبيثة وذلك على موقع �لمركز.��

نظام تراخيص  واعتماد أجهزة االتصاالت  55256  
وتقنية المعلومات اإللكتروني  

�أجهزة  با�ستخد�م  للترخي�س  نظام  تطوير  �إل��ى  �لم�سروع  ه��ذ�  يهدف 
�الت�ساالت وتقنية �لمعلومات؛ عن طريق تاأ�سي�س قاعدة معلومات لالأجهزة 
موقع  عبر  �إلكترونية  بو�بة  و�إن�ساء  �لهيئة،  قبل  من  و�لمف�سوحة  �لمعتمدة 
�لهيئة �الإلكتروني؛ لتقديم طلبات �لمو�فقة على �ال�ستير�د، وطلبات ��سد�ر 
وتقنية  �الت�ساالت  الأجهزة  �لجمركي  �لف�سح  وطلبات  �لمطابقة،  �سهاد�ت 
��ستكمال  من  �لنظام  هذ�  يمكن  كما  �إلكترونيًا؛  فيها  و�لبت  �لمعلومات، 
م�سلحة  مع  �لربط  خالل  من  �إلكترونيا؛  �لجمركية  �لف�سوحات  �إج��ر�ء�ت 
�لجمارك عبر �لقناة �لتكاملية �لحكومية لبرنامج )ي�ّسر( لتحقيق �لفعالية 

�لمن�سودة من �لنظام.
ويجري �لعمل حاليًا على �إكمال تطوير �لنظام، ومن ثم �لربط مع �لجهات 

ذ�ت �لعالقة د�خل �لهيئة وخارجها )م�سلحة �لجمارك (.
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اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي  55256  
رمضان والحج    

�سمن �سعي �لهيئة للقيام بو�جباتها ل�سمان تقديم �أف�سل �لخدمات لحجاج 
بيت �هلل �لحر�م، و�لزو�ر و�لمعتمرين؛ تم ت�سكيل فريق عمل من �لمخت�سين 
�لمنورة،  �أد�ء خدمات �الت�ساالت بمكة �لمكرمة، و�لمدينة  للقيام بمتابعة 
�لملحق  �لحج. ويت�سمن  �لمقد�سة خالل �سهر رم�سان، ومو�سم  و�لم�ساعر 

)ب-7( موجزً� الأبرز �لن�ساطات في هذ� �لخ�سو�س.

إجراء القياسات الميدانية لمستويات المجاالت  -55251  
الكهرومغناطيسية   

يهدف هذ� �لم�سروع �إلى متابعة �لتز�م مقدمي خدمات �الت�ساالت ب�سو�بط 
�لقيا�سات  باإجر�ء  وذلك  �لال�سلكية؛  �لمحطات  من  �ل�سادرة  �الإ�سعاعات 
�لميد�نية لم�ستوى �لتعر�س �لب�سري للموجات �لكهرومغناطي�سية للتردد�ت 
�لر�ديوية، �ل�سادرة من هو�ئيات �لمحطات �لال�سلكية؛ من خالل برنامج 
هذ�  وفي  �لمملكة.  في  �لر�ئدة  و�لبحثية  �الأكاديمية  �لجهات  مع  �لتعاون 

�ل�ساأن، تم �إنجاز مايلي خالل عام 1435/1434ه� )2013م(:
�سمن �� و�الأخ��ي��رة  و�لخام�سة،  �لر�بعة،  �لمجموعة  قيا�س  من  �النتهاء 

�لمرحلة )�لر�بعة( للم�سروع �لتي تتمثل في قيا�س )280( موقعا بالمملكة 
بالتعاون مع جامعة �لملك فهد للبترول و�لمعادن. وبهذ� تم ��ستالم جميع 

مخرجات �لمرحلة �لر�بعة.
تجهيز جميع �لوثائق �لالزمة لتجديد �لعقد مع جامعة �لملك فهد للبترول ��

و�لمعادن )�لمرحلة �لثامنة( لمدة �أربع �سنو�ت.
�النتهاء من قيا�س �لمجموعة �لثانية و�لثالثة �سمن �لمرحلة )�لخام�سة( ��

�لمنورة  �لمدينة  بمنطقة  موقع  قيا�س)300(  في  تتمثل  �لتي  للم�سروع 
بالتعاون مع جامعة طيبة، وتم �ختيار مو�قع �لمجموعة �لر�بعة من هذه 

�لمرحلة.
�لمرحلة �� �سمن  �لثانية  �لمجموعة  مو�قع  من   %50 قيا�س  من  �النتهاء 

بالمنطقة  موقع   )100( قيا�س  في  تتمثل  �لتي  للم�سروع  )�ل�ساد�سة( 
�لو�سطى بالتعاون مع جامعة �المام محمد بن �سعود.

�النتهاء من قيا�س �لمجموعة �لثانية �سمن �لمرحلة )�ل�سابعة( للم�سروع ��
�لتي تمثل قيا�س )140( موقعا بالمنطقة �لغربية بالتعاون مع جامعة �أم 

�لقرى.
لغر�س �� �لم�سغلين  من  �لال�سلكية  للمحطات  �لفنية  �لمعلومات  تحديث 

ب�سو�بط  �الت�ساالت  خدمات  مقدمي  �لتز�م  مدى  من  ح�سابيًا  �لتحقق 
�الإ�سعاعات �ل�سادرة من �لمحطات �لال�سلكية.

ل�سو�بط �� �لمخالفة  �الت�ساالت  �أبر�ج  �أو�ساع  بت�سحيح  �ل�سركات  توجيه 
منها  بن�سخة  �لمخالفات  في  �لف�سل  لجنة  وتزويد  �لوطنية،  �الإر�ساد�ت 

التخاذ �الإجر�ء �لنظامي بحق �ل�سركات �لمخالفة.
معايرة �أربعة �أجهزة لقيا�س �الإ�سعاعات �لكهرومغناطي�سية.��
�لمجاالت �� لم�ستويات  �لميد�نية  �لقيا�سات  عن  �إح�سائية  در��سة  �إع��د�د 

�لقيا�سات  تقارير  بيانات  وتجميع  �لمملكة،  ف��ي  �لكهرومغناطي�سية 
�لميد�نية في ملف موحد؛ وعمل كود يقوم بقر�ءة �لبيانات �آليًا وي�سيفها 
�إ�سافة  �أو  �لبيانات،  تلك  على  تغير  �أي  �إجر�ء  عند  �الإح�سائية  للجد�ول 

بيانات لتقارير جديدة.
�ال�سعاعات �� م�ستويات  على  ب��االط��الع  �لخا�سة  �لخدمة  وثيقة  �إع���د�د 

�لكهرومغناطي�سية. 
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إدارة الموارد المحدودة 553

إدارة الترددات ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي 55351   
�عتمد مجل�س �لوزر�ء )�لخطة �لوطنية للطيف �لترددي( بالقر�ر ذي �لرقم )61( و�لتاريخ 1429/3/2ه� )2008/3/10م(، وتت�سمن �لخطة تحديد فئات 
�لم�ستخدمين، وجدول توزيع �لتردد�ت على �لخدمات �لمختلفة؛ بما يتو�فق مع �حتياجات م�ستخدمي �لتردد�ت في �لمملكة، ويت�سق مع �التجاهات �لعالمية. 

وتم �لبدء بتنفيذها من 1429/5/2ه� ح�سب   �لفتر�ت �لمحددة في �لخطة )عامين، ثالثة �أعو�م، وخم�سة �أعو�م( من هذ� �لتاريخ. 
وفيما يلي ن�سب اإخالء الترددات بنهاية العام  المالي1435/1434هـ )2013م(:

نسبة اإلخالءمستوى التخصيص

التــرددات المطلــ�ب اإخالوؤها 
خــالل عامين مــن تاريــخ بدء 

تنفيذ الخطة

45.38%المملكة
26.56%منطقة كاملة
96.7%مدينة كاملة

96.9%م�قع محدد

التــرددات المطلــ�ب اإخالوؤها 
خــالل )3( ثالثــة اأعــ�ام من 

تاريخ بدء تنفيذ الخطة

0.78%المملكة
90.7%منطقة كاملة
26.8%مدينة كاملة

14.4%م�قع محدد

التــرددات المطلــ�ب اإخالوؤها 
خالل )5( خم�ســة اأعــ�ام من 

تاريخ بدء تنفيذ الخطة

15.7%المملكة
23.44%منطقة كاملة
17.4%مدينة كاملة

19.1%م�قع محدد

وكما يت�سح من �لجدول فاإن نتيجة �إخالء �لتردد�ت �لتي ال تتو�فق مع �لخطة 
جاءت منخف�سة جد�، مقارنة بالم�ستهدف؛ �إذ �إن معظم �لتردد�ت �لتي لم 
يتم �إخالوؤها مخ�س�سة لبع�س �لجهات �لحكومية، و�أكثرها موزع في �لخطة 
لتقديم خدمات �الت�ساالت �لعامة في �لمملكة. و�لهيئة م�ستمرة في متابعة 
تردد�ت  لها  �لمخ�س�س  �لجهات  جميع  ومطالبة  �لوطنية،  �لخطة  تنفيذ 
مهماتها  �أد�ء  �لهيئة  و��سلت  كما  باإخالئها.  �لخطة،  مع  متو�فقة  لي�ست 

�الأخرى في �إد�رة �لطيف �لترددي، كما  هو مو�سح في �لملحق )ب-1(.
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تأسيس نظام حديث إلدارة الطيف الترددي 55352  
قبل  �إن�ساوؤه  تم  �لذي  �لترددي  �لطيف  الإد�رة  �لحالي  �لنظام  لقدم  نظر� 
حو�لي)20(عاما، و�أ�سبح ال يفي بمتطلبات �إد�رة �لطيف �لترددي وتقنياتها 
حديث  نظام  الإن�ساء  �لالزمة،  �الإج���ر�ء�ت  �لهيئة  �تخذت  فقد  �لحديثة؛ 
الإد�رة �لطيف �لترددي؛ يت�سمن ��ستخد�م �أحدث �لتقنيات في مجال �إد�رة 
�لتردد�ت وتخ�سي�سها وتن�سيقها على �لم�ستوى �لمحلي و�الإقليمي و�لدولي، 
بين  �ل��ت��د�خ��الت  لتحديد  ل��ل��ت��ردد�ت؛  �لفنية  �لمر�قبة  بمهمات  و�لقيام 
��ستخد�ماتها، وك�سف �لبث غير �لنظامي، و�إن�ساء نظام �لتفتي�س �لميد�ني 
على �أجهزة �الت�ساالت �لال�سلكية، ومختبر �إ�سالح ومعايرة �أجهزة �لنظام 
�الإن�سائية  �الأعمال  وتنفيذ  �الت�ساالت،  الأجهزة  �لنوعية  �عتماد  ومختبر 
لمحطات �لمر�قبة �لفنية للتردد�ت، وفقًا الأف�سل �لممار�سات �لعالمية. وقد 
قامت �لهيئة باإعد�د �لمو��سفات �لفنية للم�سروع، وُطرح في مناف�سة عامة، 

و��ستجلبت �لعرو�س، وتم تقييمها. 

تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم المحدثة  55353  
وإدارتها

و�عتماد  للترقيم،  �لوطنية  �لخطة  بتحديث  �لخا�سة  للن�ساطات  ��ستكمااًل 
 )96/5( �لرقم  ذي  �الإد�رة  مجل�س  قر�ر  بموجب  للخطة  �لثاني  �الإ�سد�ر 
�لمرونة  وتوفير  �لم�ستقبلي،  �لنمو  لمو�كبة  1432/9/23ه������  و�ل��ت��اري��خ 
على  باالإ�سر�ف  �لهيئة  قامت  �لجديدة؛  و�لخدمات  �لتقنيات  ال�ستيعاب 
بالتن�سيق  �لثابت  للهاتف  �لجغر�فية  �لمناطق  رم��وز  تحويل  تنفيذ  خطط 
رموز  تعديل  وتم  �لتحويل،  لتنفيذ  لها؛  �لمرخ�س  �الت�ساالت  �سركات  مع 

�لمناطق �لجغر�فية بنجاح. 

�إد�رة �لخطة �لمحدثة، تمت در��سة طلبات تخ�سي�س نطاقات  وفي مجال 
فيها؛  و�لبت  �لجهات،  وبع�س  �لخدمات،  مقدمي  من  و�ل��رم��وز  �الأرق���ام 
و�لتن�سيق مع �التحاد �لدولي لالت�ساالت بخ�سو�س رموز تعريف �ل�سبكات 
1435/1434ه�����  �لعام  خ��الل  �إن��ج��ازه  ماتم  �أه��م  مايلي  وف��ي  �لال�سلكية، 

)2013م(. 
�سركات �� قبل  من  �لمقدمة  �لترقيمية  �لمو�رد  تخ�سي�س  طلبات  در��سة 

و�لجهات  �الت�����س��االت،  خ��دم��ات  بتقديم  لها  �لمرخ�س  �الت�����س��االت 
�لحكومية، و�لبت فيها.

ال�ستقبال �� �لموحدة  �لرباعية  �لر�سائل  رموز  من  رمزً�   )12( تخ�سي�س 
�لتبرعات ل�سالح عدد من �لجمعيات �لخيرية �لمرخ�سة بجمع �لتبرعات؛ 

 .)SMS( من خالل رموز �لر�سائل �لق�سيرة
�ل�سنوي �� �لمالي  و�لمقابل  للتخ�سي�س،  �لمالي  �لمقابل  دفعات  ح�سر 

�لالزمة   �الإج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �لمخ�س�سة،  �لترقيمية  �لمو�رد  ال�ستخد�م 
لتح�سيلها. 
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البيئة التنظيمية والشفافية 554

مراجعة أنظمة الهيئة 55451  
يهدف هذ� �لم�سروع �إلى �إجر�ء مر�جعة �ساملة الأنظمة �لهيئة، على �سوء �لم�سوؤوليات 
�لموقر  �ل��وزر�ء  مجل�س  �إلى  �الت�ساالت  نظام  تعديل  م�سودة  ُرفعت  وقد  بها،  �لمناطة 
و�لتاريخ  )م/4(  �لرقم  ذي  �لكريم  �لملكي  �لمر�سوم  ب�سدور  فاأُقرت  فيها،  للنظر 
1434/3/7ه� �لقا�سي بالم�سادقة على ما ت�سمنه قر�ر مجل�س �لوزر�ء ذي �لرقم )63( 
و�لتاريخ 1434/3/2ه� ب�ساأن �لمو�فقة على تعديل �لمو�د )�الأولى، و�ل�سابعة و�لثالثين، 
و�لثامنة و�لثالثين(من نظام �الت�ساالت، وتم ن�سرها في �سحيفة �أم �لقرى في �لعدد 
ذي �لرقم 4450 �ل�سادر في يوم �لجمعة، �لمو�فق 12 ربيع �الآخر 1434ه�، وبد�أ �لعمل 

بهذه �لتعديالت من تاريخ هذ� �لن�سر وفق �الإجر�ء�ت �لمتبعة في هذ� �ل�ساأن.

تحديث البيئة التنظيمية 55452  
وفي  �لعالمية؛  �لممار�سات  و�أف�سل  �لم�ستجد�ت،  وفق  �أنظمتها  لتحديث  �لهيئة  ت�سعى 
�سوء �لم�سوؤوليات �لمناطة بها، تم خالل عام 1435/1434ه� )2013م( �إنجاز ما يلي:

تعديل �لالئحة �لتنفيذية لنظام �الت�ساالت؛ بناًء على �لتعديالت �لتي �أقرها مجل�س ��
�عتمدها،  �لذي  �لهيئة  �إد�رة  لمجل�س  رفعها  وتم  �الت�ساالت،  نظام  على  �ل��وزرر�ء 
�لرقم)1(  ذي  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  وزير  معالي  قر�ر  بموجب  و�سدرت 
و�لتاريخ 1435/01/01ه���، وتم ن�سرها في �سحيفة �أم �لقرى في �لعدد ذي �لرقم 
4491 �ل�سادر في يوم �لجمعة، �لمو�فق 3 �سفر 1435ه�، وبد�أ �لعمل بها من تاريخ 

هذ� �لن�سر.
�إعد�د �الإطار �لعام لالإجر�ء�ت �لد�خلية للهيئة.��

نشر مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت 55453  
في �إطار �سعي �لهيئة لمر�قبة �أد�ء �سوق خدمات �الت�ساالت؛ �أعدت تقارير 
ت�ستمل على  �لمن�سرم 1435/1434ه��� )2013م(  �لعام  �سنوية خالل  ربع 
�ل�سركات  من  �ل��و�ردة  �لبيانات  تحليل  خالل  من  للقطاع  �الأد�ء  موؤ�سر�ت 
�الإلكترونية، وعلى  �لهيئة  ن�سرة  لها في  ون�سر ملخ�س  للخدمات.  �لمقدمة 

موقع �لهيئة �الإلكتروني.

النشاطات اإلعالمية 55454  
تدرك �لهيئة مهمتها في توعية �لم�ستخدمين و�لجمهور، و�لتفاعل مع �لر�أي 
و�سائل  تتعامل مع  ولهذ�  �لقطاع؛  �ال�ستثمارية في  للفر�س  و�لترويج  �لعام، 
�الأن�سطة  في  وت�سارك  �لر�سمي،  متحدثها  خ��الل  من  �لمختلفة  �الإع��الم 
قنو�ت  عبر  و�لمهتمين  بالجمهور  �الت�سال  وتتابع  �الإعالمية،  و�لفعاليات 
�لتو��سل �لمختلفة. وتزود �لعموم باالأخبار و�لبيانات �ل�سحفية، و�لتقارير 
�سنوية،  ربع  �إلكترونية  ن�سرة  �إطالق  �إلى  باالإ�سافة  �لر�سمية.  و�لت�ساريح 

تعنى بر�سد م�ستجد�ت �لقطاع في نهاية ربع كل �سنة )�لملحق )ب-5((.

إنجازات أخرى 555
�إ�سافة �إلى �الإنجاز�ت �لمذكورة �آنفًا؛ قامت �لهيئة بالعديد من �لن�ساطات 

�الأخ��رى، كما هو مو�سح في �لملحق )ب(.
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صندوق الخدمة الشاملة. 6

أنشطة التخطيط والتنفيذ 651
�أهد�ف �سيا�سة �لخدمة �ل�ساملة،  ��ستكمااًل للجهود �لمبذولة في �سبيل تحقيق 
�لزمني  �الإطار  �الإ�ستر�تيجية، �سمن  �ل�سامل، وتنفيذ �لخطة  وحق �ال�ستخد�م 
�لرئي�سة  �الأه��د�ف  على  م�ستملة  ت�سغيلية  خطط  �إعد�د  تم  و�لمعتمد؛  �لمحدد 
�سنة  كل  خالل  �إنجازها  �إل��ى  ي�سعى  �لتي  وم�سروعاته،  وبر�مجه  لل�سندوق، 
ت�سغيلية، باالإ�سافة �إلى تحديد هيكلة �لم�سروعات وتخطيطها، و�أ�سلوب تنفيذها، 
وكذلك تو�سيح مخرجات بر�مج �ل�سندوق ب�سكل عام، ونطاقات �لعمل، وتحديد 
�لتكاليف �لتقديرية؛ لم�ساندة بر�مج �ل�سندوق وم�سروعاته �لتي �سيتم دعمها. 

وكان من �أبرز ن�ساطات �لخطط �لت�سغيلية و�إنجاز�تها وتنفيذها، ما يلي:

المشروع االستكشافي 65151
وخدمة  �ل�سوتية،  �لخدمة  توفير  �إلى  لل�سندوق  �ال�ستك�سافي  �لم�سروع  يهدف 
�لمخدومة  غير  �ل�سكانية  �لتجمعات  لجميع  �لعري�س،  �لنطاق  ذ�ت  �الإنترنت 
و�لكامل  خلي�س،  محافظتي  في  ن�سمة   )5.000( عن  �سكانها  عدد  يقل  �لتي 
هو  كما  �لمنورة  �لمدينة  بمنطقة  �لمهد  ومحافظة  �لمكرمة،  مكة  بمنطقة 
مو�سح في )�ل�سكل رقم 1( و�لبالغ عددها )483( تجمعًا �سكانيًا بتعد�د �سكاني 
وطرحها،  �لمناف�سة  عمليات  وثائق  �إع��د�د  تم  وقد  ن�سمة.   )103.089( قدره 
�تفاقية  وتوقيع  �لم�سروع،  وتر�سية  وتقييمها،  وتحليلها  �لعرو�س  ��ستقبال  وتم 
�لمو�فق  1431/9/19ه���  بتاريخ  �لفائز  �لعر�س  مقدم  مع  �ل�سندوق  خدمات 
�لنهائية،  �لقبول  و�أ�سدرت �سهادة  �لم�سروع،  �أكمل تنفيذ  2010/8/29م، وقد 

وجاٍر حاليًا �إطالق �لخدمات تجاريًا. 
ال�سكل رقم )1(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن نطاق عمل امل�سروع ال�ستك�سايف

 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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الخطة التشغيلية األولى 65152
و�عتمادها  �الأولى  �ل�سنوية  �لت�سغيلية  �لخطة  �إعد�د  تم 
نطاق  و��ستمل  )2010م(،  1432/1431ه�������  للعام 
ت�سع  ي�سم  �ل��ذي   2 رق��م  �لم�سروع  على  �لخطة  عمل 
لمنطقة  �لتابعة  �لمحافظات  جميع  هي  محافظات؛ 
�ل�سمالية )عرعر، ورفحاء، وطريف(، وجميع  �لحدود 
�لمحافظات �لتابعة لمنطقة �لجوف )�لقريات، ودومة 
)�لد�ئر،  محافظات  �إل��ى  �إ�سافة  و�سكاكا(  �لجندل، 
و�لريث، و�لدرب( بمنطقة جاز�ن، كما هو مو�سح في 
يغطيها  �لتي  �لمو�قع  عدد  بلغ  وقد   .)2 رقم  )�ل�سكل 
نطاق عمل هذ� �لم�سروع )563( تجمعًا �سكانيًا بتعد�د 
�سكاني قدره )174.114( ن�سمة. كما تم �إعد�د وثائق 
عمليات �لمناف�سة وطرحها، و��ستقبلت �لعرو�س وجرى 
�تفاقية  وتوقيع  �لم�سروع  وتر�سية  وتقييمها،  تحليلها 
بتاريخ  �لفائز  �لعر�س  مقدم  مع  �ل�سندوق  خدمات 
�أكمل  وقد  2010/12/29م.  �لمو�فق  1432/1/23ه��� 
تنفيذ �لم�سروع و�أ�سدرت �سهادة �لقبول �لنهائية، وجاٍر 

حاليًا �إطالق �لخدمات تجاريًا.

ال�سكل رقم )2(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الأوىل )م�سروع رقم 2( 
امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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الخطة التشغيلية الثانية 65153
للعام  �لثانية  �ل�سنوية  �لت�سغيلية  �لخطة  �إع��د�د  تم 
و�إع���د�د  و�عتمادتها،  )2011م(  1433/1432ه������ 
م�سروعين  على  ��ستملت  وقد  لها،  �لمالية  �لمو�زنة 

هما :   
أ.   المشروع رقم )3(

يغطي هذ� �لم�سروع محافظة �لقنفذة في منطقة مكة 
وبي�سة(  وبلقرن،  )�لنما�س،  ومحافظات  �لمكرمة، 
�لمحافظات  جميع  �إل��ى  �إ�سافة  ع�سير؛  منطقة  في 
و�لمندق،  و�ل��ب��اح��ة،  )�لعقيق،  �لباحة  منطقة  ف��ي 
هو  كما  وق��ل��وة(  وبلجر�سي،  و�ل��ق��رى،  و�ل��م��خ��و�ة، 
مو�سح في )�ل�سكل رقم 3(، وبلغ عدد �لمو�قع �لتي 
تجمعًا  �لم�سروع )2.322(  هذ�  نطاق عمل  يغطيها 
ن�سمة.   )610.069( ق��دره  �سكاني  بتعد�د  �سكانيًا 
وطرحها،  �لمناف�سة  عمليات  وثائق  �إع��د�د  تم  كما 
و��ستقبلت �لعرو�س وجرى تحليلها وتقييمها، وتر�سية 
�لم�سروع وتوقيع �تفاقية خدمات �ل�سندوق مع مقدم 
�لمو�فق  1432/10/15ه������  بتاريخ  �لفائز  �لعر�س 
بلغت  )2013م(  عام  نهاية  وفي  2011/09/13م، 

ن�سبة �إنجاز تنفيذ �لم�سروع %100.
ال�سكل رقم )3(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الثانية- م�سروع رقم )3(

 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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ب.   المشروع رقم )4(

ورماح(  )�لمجمعة،  محافظتي  �لم�سروع  هذ�  يغطي 
بمنطقة �لريا�س، �إ�سافة �إلى محافظات )�لخفجي، 
وحفر �لباطن، وقرية �لعليا( بالمنطقة �ل�سرقية كما 
�لمو�قع  عدد  وبلغ   )4 رقم  )�ل�سكل  في  مو�سح  هو 
�لتي يغطيها نطاق عمل هذ� �لم�سروع )232( تجمعًا 
ن�سمة.   )83.905( ق��دره  �سكاني  بتعد�د  �سكانيًا 
وطرحها،  �لمناف�سة  عمليات  وثائق  �إع��د�د  تم  كما 
وتقييمها،  تحليلها  وج���رى  �ل��ع��رو���س،  و��ستقبلت 
�ل�سندوق  �تفاقية خدمات  وتوقيع  �لم�سروع  وتر�سية 
1432/10/15ه����  بتاريخ  �لفائز  �لعر�س  مقدم  مع 
�لمو�فق 2011/09/13م. وفي نهاية عام )2013م( 

بلغت ن�سبة �إنجاز تنفيذ �لم�سروع %100.

ال�سكل رقم )4(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الثانية- م�سروع رقم )4(
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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الخطة التشغيلية الثالثة  65154
و�عتمدت  �لثالثة  �ل�سنوية  �لت�سغيلية  �لخطة  �إع��د�د  تم 
�لمو�زنة  و�أُع����دت  )2012م(،  1434/1433ه������  للعام 

�لمالية لها. وقد ��ستملت على م�سروعين هما:
 أ(   المشروع رقم )5(:

تيماء  محافظة  تغطية  �لم�سروع  هذ�  عمل  نطاق  ي�سمل 
وحائل(  وبقعاء،  )�ل�سنان،  ومحافظات  تبوك،  بمنطقة 
 )5 رق��م  )�ل�سكل  ف��ي  مو�سح  ه��و  كما  ح��ائ��ل؛  بمنطقة 
ويبلغ �إجمالي مو�قع �لخدمة �الإلز�مية �لتي يغطيها  هذ� 
قدره  �سكاني  بتعد�د  �سكانيًا  تجمعًا   )368( �لم�سروع 
)204.621( ن�سمة. وتم �إعد�د وثائق عمليات �لمناف�سة 
وتقييمها،  تحليلها  وجرى  �لعرو�س  و��ستقبلت  وطرحها، 
وتر�سية �لم�سروع، وتوقيع �تفاقية خدمات �ل�سندوق مع 
�لمو�فق  1434/02/03ه���  بتاريخ  �لفائز  �لعر�س  مقدم 
2012/12/16م، وفي نهاية عام )2013م( بلغت ن�سبة 

�إنجاز تنفيذ �لم�سروع %89.

ال�سكل رقم )5(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الثالثة- )م�سروع رقم )5((
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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 ب(  المشروع رقم )6(:

بمنطقة  �لمحافظات  جميع  �لم�سروع  ه��ذ�  يغطي 
وخبا�س،  وحبونا،  �لجنوب،  وبدر  )�لخرخير،  نجر�ن 
في  مو�سح  هو  كما  ويدمة(  وثار،  و�سرورة،  ونجر�ن، 
)�ل�سكل رقم 6(، ويبلغ �إجمالي �لمو�قع �لتي يغطيها 
�سكانيًا  تجمعًا   )295( حو�لي   �لم�سروع  عمل  نطاق 
بتعد�د �سكاني قدره )91.055( ن�سمة. وقد تم �إعد�د 
وثائق عمليات �لمناف�سة وطرحها، و��ستقبلت �لعرو�س 
وجرى تحليلها وتقييمها، وتمت تر�سية �لم�سروع وتوقيع 
�تفاقية خدمات �ل�سندوق، مع مقدم �لعر�س �لفائز 
2012/12/16م   �لمو�فق  1434/02/03ه�����  بتاريخ 
تنفيذ  �إنجاز  ن�سبة  بلغت  )2013م(  عام  نهاية  وفي 

�لم�سروع %89.

ال�سكل رقم )6(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الثالثة- م�سروع رقم )6(
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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الخطة التشغيلية الرابعة   65155
�لر�بعة  �ل�سنوية  �لت�سغيلية  �لخطة  �إع���د�د  ت��م 
)2013م(،  1435/1434ه��������  ل��ل��ع��ام  و�ع��ت��م��دت 
على  و��ستملت  ل��ه��ا؛  �لمالية  �ل��م��و�زن��ة  و�أُع����دت 

م�سروعين هما:
 أ(  المشروع رقم )7(:

بمنطقة  �لمحافظات  جميع  �لم�سروع  هذ�  يغطي 
�ل��م��ذن��ب،  �ل��ر���س،  ع��ن��ي��زة،  )ب���ري���دة،  �لق�سيم 
عيون  �لنبهانية،  �الأ���س��ي��اح،  �لبد�ئع،  �لبكيريه، 
�لجو�ء، ريا�س �لخبر�ء، �ل�سما�سية(. ومحافظات 
)�لزلفى، �سقر�ء، ثادق، �لغاط، �لدو�دمي، عفيف، 
�لدرعية(  �سرما،  حريمالء،  �لريا�س،  �لقويعيه، 
)�ل�سكل  في  مو�سح  هو  كما  �لريا�س،  بمنطقة 
�الإلز�مية  �لخدمة  مو�قع  �إجمالي  ويبلغ   )7 رقم 
�لتي يغطيها نطاق عمل هذ� �لم�سروع )1.868( 
قدره )704.691(  �سكاني  بتعد�د  �سكانيًا  تجمعًا 
�لمناف�سة  عمليات  وثائق  �إع��د�د  تم  وق��د  ن�سمة. 
وطرحها، و��ستقبال �لعرو�س، وتحليلها وتقييمها، 
وتر�سية �لم�سروع  على مقدم �لعر�س �لفائز بتاريخ 
1435/01/30ه� �لمو�فق 2013/12/03م، وجاٍر 

�إعد�د �التفاقية و�لبدء في �لتنفيذ.
ال�سكل رقم )7(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الرابعة- م�سروع رقم )7(

 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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 ب(  المشروع رقم )8(:

يغطي هذ� �لم�سروع محافظات )�لخرمة، �لطائف، 
يو�سح  كما  �لمكرمة.  مكة  بمنطقة  تربة(  رنية، 
)�ل�سكل رقم 8(، ويبلغ �إجمالي �لمو�قع �لتي يغطيها 
�سكانيًا  تجمعًا   )1.315( �لم�سروع  عمل  نطاق 
تم  وقد  ن�سمة،   )279.286( قدره  �سكاني  بتعد�د 
�إعد�د وثائق عمليات �لمناف�سة وطرحها، و��ستقبال 
�لم�سروع  وتر�سية  وتقييمها،  وتحليلها  �لعرو�س 
على مقدم �لعر�س �لفائز بتاريخ 1435/01/30ه� 
�التفاقية  �إع��د�د  وج��اٍر  2013/12/03م،  �لمو�فق 

و�لبدء في �لتنفيذ.

ال�سكل رقم )8(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الرابعة- م�سروع رقم )8(
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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الخطة التشغيلية  65155
الخامسة:  

تم �إعد�د و�عتماد �لخطة �لت�سغيلية �ل�سنوية 
)2014م(،  1436/1435ه���  للعام  �لخام�سة 
��ستملت  وقد  لها،  �لمالية  �لمو�زنة  و�إع��د�د 

على ثالثة م�ساريع، وهي:
 أ(  المشروع رقم )9(:

)�لحناكية،  محافظات  �لم�سروع  هذ�  يغطي 
و�ل��م��دي��ن��ة �ل��م��ن��ورة، وب���در، وخ��ي��ب��ر، وينبع 
�لبحر( بمنطقة �لمدينة �لمنورة. ومحافظة 
مو�سح  هو  كما  حائل،  بمنطقة  )�ل��غ��ز�ل��ة( 
مو�قع  �إجمالي  ويبلغ   ،)9 رقم  )�ل�سكل  في 
عمل  نطاق  يغطيها  �لتي  �الإلز�مية  �لخدمة 
�سكانيًا  تجمعًا   )1.130( �لم�سروع  ه��ذ� 
ن�سمة.   )334.572( ق��دره  �سكاني  بتعد�د 
عمليات  وث��ائ��ق  �إع����د�د  �هلل  ب����اإذن  و�سيتم 
�لعرو�س  و��ستقبال  وط��رح��ه��ا،  �لمناف�سة 
وتحليلها وتقييمها، وتر�سية �لم�سروع، وتوقيع 
�تفاقية خدمات �ل�سندوق مع مقدم �لعر�س 
�لفائز خالل �لعام 1436/1435ه )2014م(.

ال�سكل رقم )9(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية اخلام�سة- م�سروع رقم )9(
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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 ب(   المشروع رقم )10(:

يغطي هذ� �لم�سروع محافظات )�أبها، و�لمجاردة، 
بمنطقة  عبيدة(  و���س��ر�ة  �أل��م��ع،  ورج���ال  ومحايل، 
وج��از�ن،  وبي�س،  )�لعيد�بي،  ومحافظات  ع�سير. 
و�لعار�سة،  �لم�سارحة،  و�أحد  و�أبوعري�س،  و�سبياء، 
بمنطقة  و�سامطة(  وفر�سان،  و�سمد،  و�ل��ح��رث، 
جاز�ن، كما يو�سح )�ل�سكل رقم 10(. ويبلغ �إجمالي 
�لمو�قع �لتي يغطيها نطاق عمل �لم�سروع )3.829( 
تجمعًا �سكانيًا بتعد�د �سكاني قدره )1.195.817( 
عمليات  وث��ائ��ق  �إع���د�د  �هلل  ب���اإذن  و�سيتم  ن�سمة. 
وتحليلها  �لعرو�س  و��ستقبال  وطرحها،  �لمناف�سة 
وتقييمها، وتر�سية �لم�سروع، وتوقيع �تفاقية خدمات 
�لعام  خ��الل  �لفائز  �لعر�س  مقدم  مع  �ل�سندوق 

1436/1435ه� )2014م(. 

ال�سكل رقم )10(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية اخلام�سة- م�سروع رقم )10(
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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 أ(  المشروع رقم )11(:

يغطي هذ� �لم�سروع كاًل من محافظات )�لوجه، و�أملج، و�سباء، 
بمنطقة  )�ل��ع��ال(  ومحافظة  تبوك،  بمنطقة  وت��ب��وك(  وحقل، 
�لمدينة �لمنورة.، كما يو�سح )�ل�سكل رقم 11(. ويبلغ �إجمالي 
�لمو�قع �لتي يغطيها نطاق عمل �لم�سروع )457( تجمعًا �سكانيًا 
�هلل  ب��اإذن  و�سيتم  ن�سمة.   )132.396( ق��دره  �سكاني  بتعد�د 
�لعرو�س  و��ستقبال  وطرحها،  �لمناف�سة  عمليات  وثائق  �إع��د�د 
خدمات  �تفاقية  وتوقيع  �لم�سروع،  وتر�سية  وتقييمها،  وتحليلها 
�ل�سندوق مع مقدم �لعر�س �لفائز خالل �لعام 1436/1435ه� 

)2014م(.

ال�سكل رقم )11(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية اخلام�سة- م�سروع رقم )11(
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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أنشطة الدراسات 652

دراسة السوق   65251
تم �لبدء في �إعد�د در��سة �سوقية متكاملة، وتحليل �سامل لقطاع �الت�ساالت 
وتقنية �لمعلومات بالمملكة، بهدف مر�جعة �لخطة �الإ�ستر�تيجية وتحديثها، 
وكذلك �لخطط �لت�سغيلية، وقاعدة بيانات مو�قع خدمات �ل�سندوق، و�لنموذج 
�لمالي لل�سندوق. وت�ستمل �لدر��سة على �إجر�ء م�سح ميد�ني على �لخدمات 
�ل�سياق؛ تم خالل  بالمملكة. وفي هذ�  �الإد�رية  �لمناطق  �لمطلوبة في جميع 
�لميد�نية لحو�لي 156  �لم�سوحات  �إجر�ء  �لعام 1435/1434ه��� )2013م(، 
تجمعًا �سكانيًا، و�إجر�ء )1500( مقابلة في �لمناطق �لح�سرية و�لنائية على 
م�ستوى �لمملكة، كما تم �لتن�سيق مع مقدمي �لخدمات وزيارتهم؛ للوقوف على 

تفا�سيل تغطية �سبكاتهم، وخططهم �لم�ستقبلية لن�سر �ل�سبكات. 

  تحديد المناطق المشمولة بخدمات االتصاالت   65252
يتم تحديد �لتجمعات �ل�سكانية غير �لمخدومة بخدمات �الت�ساالت، وتحليل 
خالل  من  �لعري�س؛  �لنطاق  ذ�ت  �الإنترنت  وخدمة  �ل�سوتية  �لخدمة  فجوة 
ر�سم خريطة لتغطية �سبكات �الت�ساالت وخدماتها باإ�ستخد�م نظم �لمعلومات 
�لجغر�فية في كل �أنحاء �لمملكة، وتمثيل �لتغطية �لمتوفرة جغر�فيًا. وقد تم 

في هذ� �ل�سياق �إنجاز ما يلي خالل �لعام1435/1434هت ) 2013م(:
على �� للح�سول  و�لمعلومات  �لعامة  �الإح�����س��اء�ت  م�سلحة  مع  �لتن�سيق 

و�لمو�قع  �لديموغر�في،  و�لتوزيع  بال�سكان،  �لمتعلقة  �لتف�سيلية  �لبيانات 
�لح�سرية، و�لفئات �الجتماعية و�القت�سادية، و�أ�سماء �لتجمعات �ل�سكانية 

بناء على �أخر تحديث لنتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�لم�ساكن.
وخر�ئط �� بيانات  على  بناء  �الت�ساالت  خدمات  تغطية  معلومات  تحديث 

�سمن  �ل�ساملة،  �لخدمة  مقدمو  يقدمها  �لتي  �الت�ساالت  تغطية خدمات 
متطلبات عرو�سهم، للمناف�سة على م�ساريع �ل�سندوق.

م�ستوى �� بيانات  �إلى  باالإ�سافة  لل�سكان؛  �لمحدثة  �لبيانات  جميع  تحليل 
.)GIS( لتغطية با�ستخد�م نظم �لمعلومات �لجغر�فية�

تحديث قاعدة بيانات الصندوق   65253  
تم تحديث قو�عد بيانات �سندوق �لخدمة �ل�ساملة )قاعدة بيانات �لتجمعات 
لعام  �لخدمات  دليل  على  �عتماد�  �لمكانية(  �لبيانات  وقاعدة  �ل�سكانية، 
1433ه� �ل�سادر من م�سلحة �الإح�ساء�ت �لعامة و�لمعلومات، و�سملت عملية 

تحديث قاعدة �لبيانات على ما يلي:
�ل�سكانية، �� �لتجمعات  ومعلومات  �لديموغر�في  �لتوزيع  معلومات  تحليل 

و�لتغطية �لفعلية.
م�سلحة �� قبل  من  تحديث  �آخر  ح�سب  �ل��و�رده  �لمعلومات  ومقارنة  تحليل 

�ل�سكانية،�لمحافظات،  )�لتجمعات  و�لمعلومات  �لعامة  �الإح�ساء�ت 
�لتعد�د �ل�سكاني( بقاعدة �لبيانات �لحالية ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة.

م�سلحة �� من  �لمقدمة  �لجغر�فية  �لمعلومات  نظم  بيانات  وتقييم  تحليل 
�الإح�ساء�ت �لعامة و�لمعلومات، ومقدمي خدمة �الت�ساالت في �لمملكة.

تحليل خر�ئط �لتغطية لمقدمي �لخدمة �ل�ساملة وتقييمها.��

دراسة طلبات توفير الخدمة في المناطق النائية   65254  
�لخدمة  �سيا�سة  تنفيذ  متابعة  في  �ل�ساملة  �لخدمة  �سندوق  م�ساعي  �سمن 
تقديم  طلبات  بر�سد  �ل�سندوق  يقوم  �ل�سامل؛  �ال�ستخد�م  وحق  �ل�ساملة، 
وتحليلها،  ودر��ستها  �لحكومية،  و�لجهات  �لمو�طنين  من  ترد  �لتي  �لخدمة 
�لتي  و�الأنظمة  لل�سيا�سة  وفقًا  م�ساريعه؛  �سمن  تغطيتها  �إمكانية  في  و�لنظر 

تحكم عمل �ل�سندوق. وفي هذ� �ل�سياق، قام �ل�سندوق بما يلي:
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در��سة �إمكانية خدمة )3456( تجمعا �سكانيا �سمن م�ساريعه؛ وردت �سمن ��
)567( طلبا لتوفير خدمات �الت�ساالت.  

خدمة )433(  تجمعا �سكانيا؛ وردت في طلبات توفير �لخدمة �سمن نطاق ��
عمل �لم�سروع �ال�ستك�سافي )م�سروع �ل�سندوق رقم )1((.

خدمة )266( تجمعا �سكانيا؛ وردت في طلبات توفير �لخدمة �سمن نطاق ��
م�سروع �ل�سندوق رقم )2(.

خدمة )482( تجمعا �سكانيا؛ وردت في طلبات توفير �لخدمة �سمن نطاق ��
م�سروع �ل�سندوق رقم )3(.

خدمة )8( تجمعات �سكانية؛ وردت في طلبات توفير �لخدمة �سمن نطاق ��
م�سروع �ل�سندوق رقم )4(.

نطاق �� �سمن  �لخدمة  توفير  طلبات  في  وردت  �سكانيا؛  تجمعا   )36( �إدر�ج 
م�سروع �ل�سندوق رقم )5(.

�إدر�ج )136( تجمعا �سكانيا؛ وردت في طلبات توفير �لخدمة �سمن نطاق ��
م�سروع �ل�سندوق رقم )6(.

نطاق �� �سمن  �لخدمة  توفير  طلبات  في  وردت  �سكانيا؛  تجمعا   )89( �إدر�ج 
م�سروع �ل�سندوق رقم )7(.

�إدر�ج )456( تجمعا �سكانيا؛ وردت في طلبات توفير �لخدمة �سمن نطاق ��
م�سروع �ل�سندوق رقم )8(.

األنشطة المالية للصندوق  653
�أُعدت �لميز�نية �ل�سنوية لل�سندوق للعام 1436/1435ه� )2014م( و�عتمدت، 
)2012م(،  �لمالي1434/1433ه�  للعام  لل�سندوق  �لختامي  �لح�ساب  وكذلك 

باالإ�سافة لعمليات �ل�سرف ح�سب �الإجر�ء�ت �لمعتمدة. 

الـدراســات . 6
تم �لقيام بعدد من �لدر��سات خالل عام 1435/1434ه� )2013م( من �أبرزها 

ما يلي:  

دراسة عن وضع الخدمات المتنقلة في المملكة 651  
يحتاج قطاع تقنية �لمعلومات في �لمملكة �إلى �لتغلب على �لعديد من �لمعوقات، 
و�ال�ستفادة من �لفر�س �لمتاحة؛ لتنمية هذ� �لقطاع وتطويره من جهة، وجذب 
�لعام  خ��الل  �لهيئة  قامت  �لمنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �أخ��رى.  جهة  من  �ال�ستثمار�ت 
1435/1434ه� )2013م( بالبدء في م�سروع لدر��سة و�سع �لخدمات �لمتنقلة، 

وتطبيقاتها في بيئة �الأعمال و�الأفر�د في �لمملكة، وتم �إنجاز ما يلي :
�لتغير�ت �� لقيا�س  �لمتنقلة  �الت�ساالت  خدمات  حول  ميد�نية  در��سة  �إجر�ء 

فيها؛ �سملت )1324( مقابلة مع من�ساآت، من �لقطاعين �لخا�س و�لحكومي؛ 
لقيا�س مدى �نت�سار �لتقنيات �لمتنقلة.

مدى �� لقيا�س  ومقيمين؛  �سعوديين  مو�طنين  مع  مقابلة،   )1324( �إج��ر�ء 
�نت�سار ��ستخد�م �الأجهزة �لمتنقلة و�لذكية في �لمملكة.

ت�ستخدم �� و�لخا�س،  �لعام  �لقطاعين  من  جهات  مع  مقابلة   )493( �إج��ر�ء 
ومعوقات  محفز�ت  ح��ول  كمية  بيانات  لجمع  وذل��ك  �لمتنقلة؛  �لتقنيات 

��ستخد�مها. 
لمعرفة �� �لذكية؛  �الأجهزة  �الأفر�د من م�ستخدمي  �إجر�ء )642( مقابلة مع 

توجهات ��ستخد�مهم لها.
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�إجر�ء )40( مقابلة ومبا�سرة مع )33( من�ساأة، تمثل قطاع �الت�ساالت، ��
�لخا�س،  و�لقطاع  �لحكومية،  �لمن�ساآت  وكبرى  �لتطبيقات،  ومطوري 
�آر�ء  ومعرفة  نوعية  بيانات  بهدف جمع  �لمعنية؛  �لت�سريعية  و�لمن�ساآت 

هذه �لمن�ساآت حول منظومة �لتقنيات �لمتنقلة في �لمملكة.

ن�ساطات  ��ستكمال  يتم  �سوف  )2014م(  1436ه���   /1435 �لعام  وخ��الل 
�لم�سح �لميد�ني، ومن ثم �إعد�د تقرير يو�سح �لفر�س �لمتاحة، و�لتو�سيات 

�لالزمة لتطوير تلك �لخدمات في �لمملكة.

دراسة أسعار خدمات االتصاالت في المملكة 652  
�الت�ساالت،  خدمات  )�أ�سعار(  تعرفة  بمر�جعة  دوري  ب�سكل  �لهيئة  تقوم 
خدمات  �أ�سعار  �أن  من  �لتاأكد  بهدف  و�لعالم؛  �لمنطقة  ب��دول  ومقارنتها 
�الت�ساالت في �لمملكة مت�سقة مع متو�سط �الأ�سعار �إقليميًا ودوليًا؛ وكذلك 
�القليمية  �لدول  من  بعدد  �لمملكة  في  �الت�ساالت  خدمات  �أ�سعار  مقارنة 
مقارنة  در��سة  �إجر�ء  تم  و�أهد�فها؛  �لمر�جعات،  هذه  ولتحقيق  و�لدولية، 
في  �لحا�سلة  �لتغير�ت  �لح�سبان  في  تاأخذ  محددة  منهجية  وذ�ت  علمية 
ت�سويق  في  �لخدمة  ومقدمي  �ل�سركات،  وتوجهات  �الت�ساالت،  �أ���س��و�ق 
1435/1434ه���  �لعام  خالل  تم  �ل�سياق  هذ�  وفي  ومنتجاتهم.  خدماتهم 

)2013م(، مايلي:
من �� �لمقدمة  و�لبيانات  �الت�ساالت  خدمات  �أ�سعار  وت�سنيف  تحديد 

مزودي �لخدمة  في �لمملكة.
تقييم �لو�سع �لحالي الأ�سعار خدمات �الت�ساالت في �لمملكة.��
في �� كافة  للم�سغلين  و�لبيانات  �الت�ساالت  خدمات  �أ�سعار  جميع  ح�سر 

�لمملكة.

ح�سر جميع �أ�سعار خدمات �لم�سغلين في دول �لعالم محل �لمقارنة.��
�لدول �� من  بعدد  مقارنة  �لمملكة؛  في  �لخدمات  الأ�سعار  مقارنة  �إجر�ء 

با�ستخد�م  �سلة �ال�سعار، و�لباقات �لمدمجة، و�لخدمات �لمنفردة.
في �� للخدمات  �لت�سعيري  �لتنظيم  في  و�ل�سعف  �لقوه  لجو�نب  تقييم 

�لمملكة.
تقييم �لهيكل �لتنظيمي لت�سعير �لخدمات في �لمملكة.��
معرفة و�سع �سوق �الت�ساالت في �لمملكة في �لمرحلة �لحالية، ومنهجية ��

ت�سعير هذه �لخدمات، مقارنة بعدد من �لدول.
في  و�لبيانات  �الت�ساالت  خدمات  �أ�سعار  �أن  �إل��ى  �لدر��سة  خل�ست  وقد 
�لمملكة، تتو�سط دول �لمنطقة، وتقل ب�سكل �أكبر مع �لكثير من دول �لعالم، 
خا�سًة �إذ� و�سعت �لمز�يا �لتي تتيحها �لباقات للم�سترك في �لح�سبان. كما 
�أ�س�س  �إلى  كامل  ب�سكل  تخ�سع  �لمملكة  في  �الت�ساالت  خدمات  تعرفة  �أن 

�لمناف�سة وقو�عدها.
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دراسة التوجهات المستقبلية لتقنيات االتصاالت والمعلومات 653  
�لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  قطاع  تطوير  في  �لهيئة  لجهود  ��ستمر�ًر� 
لتقنيات  �لم�ستقبلية  �لتوجهات  حول  در��سة  باإعد�د  قامت  �لمملكة؛  في 
�الت�ساالت. وت�سمنت �لدر��سة قائمة باأبرز �لتوجهات �لم�ستقبلية لتقنيات 
�الت�ساالت و�لمعلومات، و��ستملت على عدد من �لتقنيات و�لخدمات �لتي 
ُيتوقع �أن يكون لها تاأثير على �لقطاع، فعلى �سبيل �لمثال؛ تطبيقات ما فوق 
�ل�سبكة )over-the-top - OTT( وهي �لتطبيقات �أو �لخدمات �لتي تقدم عن 
طريق طرف ثالث غير مرخ�س له، عبر �سبكات �الإنترنت باال�ستفادة من 
مر�فق �ل�سبكات �لمتاحة، متجاوزة في ذلك طرق تقديم �لخدمة �لتقليدية. 
وتكون هذه �لخدمات في �لعادة متعلقة بالو�سائط �لمتعددة؛ مثل �ل�سوت، 
وي�سمل ذلك  �أقل.  وجودة  تكلفة  ذ�ت  وتكون  �لن�سية،  و�لر�سائل  و�لفيديو، 
وغيرها.  �ل�سوتية  �الت�ساالت  وتطبيقات  �لفورية،  �لمحادثات  تطبيقات 
لها  �لمرخ�س  �ل�سركات  �لدخل من  �لتطبيقات، تحويل  ويتم في مثل هذه 
�ل�سحابية  �لحو�سبة  خدمة  �إلى  باال�سافة  �لتطبيقات،  تلك  �أ�سحاب  �إلى 
)Cloud Computing( �لتي تمثل مجموعة من �لمو�رد و�الأنظمة �لحا�سوبية 
هذه  تقدم  ما  وعادة  �الإنترنت.  �سبكة  على  للم�ستخدم  و�لمتاحة  �لمتعددة 
�لخدمات للم�ستخدم عن طريق طرف ثالث )مقدم �لخدمة غير مرخ�س 

له( من خالل مر�كز �لبيانات �لخا�سة به. 

�سبكة  على  �ل�سحابية  �لحو�سبة  خدمات  �إل��ى  �لو�سول  للم�ستخدم  ويمكن 
لوحي  جهاز  �أو  ذك��ي،  هاتف  �أو  �ل�سخ�سي،  �لحا�سب  بو��سطة  �الإنترنت 
وغيرها من �الأجهزة �لذكية. ونظرً� لمميز�ت خدمات �لحو�سبة �ل�سحابية، 
فمن �لمتوقع �لتو�سع و�النت�سار في ��ستخد�مها محليا وعالميا. وقد خل�ست 
قيام  و�سرورة  لها،  �لمنا�سبة  �لتنظيمية  �لبيئة  توفير  �أهمية  �إلى  �لدر��سة 
�لحلول  وتوفير  �لمتطورة،  �لبيانات  مر�كز  باإن�ساء  �ل�سعودية  �ل�سركات 
و�لخدمات �لخا�سة بالحو�سبة �ل�سحابية؛ حتى الي�سطر �الأفر�د، و�لجهات 
�إلى  ي��وؤدي  مما  �الأجنبية،  �ل�سركات  �إلى  �ل�سعودية  و�ل�سركات  �لحكومية، 
محاذير تتعلق باالأمن �لوطني، و�رتفاع �لطلب على �سعات �الت�سال �لدولي، 

و�العتمادية، وحماية �لبيانات، وت�سرب �الأمو�ل و�ال�ستثمار�ت للخارج.

دراسات أخرى 654
�إ�سافة �إلى �لدر��سات �ل�سابقة؛ قامت �لهيئة بعدد من �لدر��سات �الأخرى، 

كما هو مو�سح في �لملحق )ب8(.
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اإلنجـازات مقارنة بخطة التنمية التاسعة. 6
تن�س �لمادة �ل�ساد�سة ع�سرة من تنظيم �لهيئة على �أن "يرفع �لمحافظ خالل ت�سعين يومًا من بد�ية كل �سنة مالية �إلى �لوزير تقريرً� �سنويًا، بعد �إقر�ره من 
�لمجل�س، عّما حققته �لهيئة من �إنجاز�ت؛ مقارنة بما ورد في �لخطة �لعامة للتنمية خالل �ل�سنة �لمنق�سية، وما و�جهها من �سعوبات، وما تر�ه من مقترحات 
لتح�سين �سير �لعمل فيها؛ تمهيدً� لرفعه �إلى رئي�س مجل�س �لوزر�ء". ويت�سمن �لجدول �لتالي �الأهد�ف ذ�ت �لعالقة في خطة �لتنمية �لتا�سعة 1432/1431-

1436/1435ه� )2010-2014م(، وملخ�سًا الأهم �إنجاز�ت �لهيئة بخ�سو�سها.

أهداف )خطة التنمية التاسعة( التي تخص الهيئة، واإلنجازات المتحققة حيالها

إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

م�ا�سلة جه�د وبرامج تحرير قطاع الت�سالت 
وتقنية المعل�مات وتنظيمه

��ستمر�ر �لهيئة في تعزيز �لمناف�سة باإ�سد�ر تر�خي�س جديدة لعدد من �لخدمات �لمختلفة، و�إلغاء ��
بع�س �لتر�خي�س �الأخرى. وقد بلغ �إجمالي �لتر�خي�س �ل�سادرة 309 تر�خي�س بنهاية �لعام 2013م.

��ستمر�ر �لهيئة بالمهمات و�لم�سوؤوليات �لمنوطة بها، ومنها تنفيذ عدد من �لبر�مج و�لم�سروعات، ��
�لتي ياأتي من �أبرزها ما يلي:

��ستكمال �إجر�ء�ت تر�خي�س تقديم خدمات م�سغلي �سبكات �الت�ساالت �لمتنقلة �الفتر��سية.��
تحديث �إجر�ء�ت �عتماد �لتعرفة لخدمات �الت�ساالت بالتجزئة و�لجملة، بحيث تقلل من �لعبء ��

�لتنظيمي على �ل�سركات، وتحفز �لمناف�سة، وتخف�س �أ�سعار �لخدمات، وتح�سن من جودتها.
در��سة �أ�سو�ق �الت�ساالت في �لمملكة، وتعريفها وتحديدها، وت�سنيف مقدمي خدمات �الت�ساالت ��

في هذه �ال�سو�ق، وتحديد مقدمي خدمات �الت�ساالت �لم�سيطرين فيها، و�لتز�ماتهم �لتنظيمية. 
وق���د تم تحرير �أربعة من �أ�س���و�ق �الت�ساالت، نتيجة لهذه �لدر��سة؛ مما �أدى �إلى زيادة �لمناف�سة 

بها في تقديم خدمات �أف�سل باأ�سعار �أقل.
��ستمر�ر �لهيئة في متابعة �لتز�م مقدمي خدمات �الت�ساالت �لثابتة و�لمتنقلة، وخدمات �لمعطيات، ��

بخطط ن�سر �ل�سبكة، و�لتغطية �لم�سمنة بالعرو�س �لمقدمة منهم؛ للح�سول على �لرخ�سة.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

ن�سر تجهيزات النطاق العري�س في جميع مناطق 
المملكة.

اإي�سال �سبكات النطاق العري�س والإنترنت ال�سريع 
لجميع المدار�س والجامعات والجهات الحك�مية، 

وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني.

بنهاية عام 2013م، نما عدد �ال�ستر�كات في خدمات �لنطاق �لعري�س عبر �ل�سبكات �لثابتة  �إلى )2.92( ��
مليون ��ستر�ك بن�سبة �نت�سار قدرها )45.5%( بالن�سبة للم�ساكن، كما و�سلت ن�سبة �نت�سار خدمات �لنطاق 

�لعري�س عبر �ل�سبكات �لمتنقلة  �إلى )47.6%( بالن�سبة لل�سكان. 
وتعزيز �� �لمعرفة،  على  �لمبني  �القت�ساد  نحو  في"�لتوجه  �لمتمثلة  �لتا�سعة  �لتنمية  خطة  �أهد�ف  تحقيق 

مقومات مجتمع �لمعلومات" وهذ� يتطلب توفير بنية تحتية من �سبكات �ت�ساالت ذ�ت نطاق عري�س لنقل 
خدمات  تطوير  يجعل  مما  وهو  منا�سبة؛  و�أ�سعار  عالية،  وج��ودة  ب�سعة  �الإنترنت  �إلى  و�لدخول  �لبيانات، 
�لنطاق �لعري�س حجر ز�وية لنجاح خطة �لتنمية في �لمملكة، خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �لمقبلة؛ ولهذ� قامت 
وتقنية  �الت�ساالت  لقطاع  �لمتخ�س�سة  �لدر��سات  من  عدد  باإجر�ء  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  هيئة 
�أبرز �لمعوقات �لتي  �إلى �قت�ساد �لمعرفة، وتحديد  �أف�سل �ل�سبل نحو تحقيق �لتحول  �لمعلومات، الإيجاد 
�لمطلوبة. والأهمية ت�سافر �لجهود بين جميع  بال�سعة و�لجودة  �لعري�س  �لنطاق  �نت�سار خدمات  تحد من 
�لجهات ذ�ت �لعالقة؛ فقد عقدت عدة �جتماعات مع �لعديد من �لجهات �لحكومية، و�لموؤ�س�سات �لعامة، 
�ساملة  روؤية  وو�سعت  و�لخا�س،  �لعام  �لقطاع  و�سركات  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  ومقدمي 
�لتي  �لعقبات  لمعالجة  مبادر�ت  �أعدت  كما  �لمملكة.  في  �لعري�س  �لنطاق  لتطوير خدمات  �لمدى  بعيدة 
تعتر�س ن�سر خدمات �لنطاق �لعري�س، وت�سهيل �لو�سول �إلى تلك �لخدمات من قبل جميع �سر�ئح �لمجتمع؛ 

باالإ�سافة �إلى و�سع خارطة طريق لتنفيذ تلك �لمبادر�ت بعد �عتمادها. 
�عتماد �لخطة �الإ�ستر�تيجية ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة، �لتي حددت نطاق �لعمل �لكلي لجميع �لتجمعات ��

�إجمالي عدد �سكان �لمملكة،  �ل�سكانية �لتي يقل عدد �سكانها عن )5000 ن�سمة(، وتمثل )18.2%( من 
�لتجمعات  �إجمالي  من   )%36( تمثل  وهي   �ل�سوتية،  بالخدمة  �سكانيًا  تجمعًا   5.626 تغطية  وتت�سمن 
�لنطاق  ذ�ت  �الإنترنت  بخدمة  �سكانيًا  تجمعا   )15428( تغطية  وكذلك  �لمملكة،  م�ستوى  على  �ل�سكانية 
�لعري�س؛ وتمثل )98%( من �إجمالي �لتجمعات �ل�سكانية، وتت�سمن جميع �لموؤ�س�سات �لتعليمية و�ل�سحية 

وغيرها من �لموؤ�س�سات �لخدمية في تلك �لتجمعات �ل�سكانية.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

ت�ظيف م�ارد �سندوق الخدمة ال�ساملة لت�فير 
الخدمات الأكثر احتياجًا.

طرح �لم�سروع �ال�ستك�سافي ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة وتر�سيته وتنفيذه، وهو �لم�سروع �لذي يهدف ��
�إلى تقديم خدمات �الت�ساالت �ل�سوتية و�الإنترنت ذ�ت �لنطاق �لعري�س لجميع �لتجمعات �ل�سكانية 
غير �لمخدومة �لتي يقل عدد �سكانها عن )5000( ن�سمة في محافظتي خلي�س و�لكامل بمنطقة 
�سكانيًا،  تجمعًا   )483( عددها  و�لبالغ  �لمنورة،  �لمدينة  بمنطقة  �لمهد  ومحافظة  �لمكرمة  مكة 
�لمو�فق  1433/11/15ه���  بتاريخ  �لنهائية  �لقبول  �سهادة  و�أ�سدرت  �لم�سروع،  تنفيذ  �أكتمل  وقد 

2012/10/01م.
طرح �لم�سروع �لثاني )�لخطة �لت�سغيلية �الأولى لل�سندوق( وتر�سيته وتنفيذه، وهو �لم�سروع �لذي ��

يهدف �إلى تقديم خدمات �الت�ساالت �ل�سوتية و�الإنترنت، ذ�ت �لنطاق �لعري�س في جميع محافظات 
منطقة �لجوف )�لقريات، ودومة �لجندل، و�سكاكا(، وفي جميع محافظات منطقة �لحدود �ل�سمالية 
و�لريث( بمنطقة جاز�ن،  )عرعر، ورفحاء، وطريف(، وكذلك في محافظات )�لد�ئر، و�لدرب، 
وقد بلغ عدد �لمو�قع �لتي يغطيها نطاق عمل هذ� �لم�سروع )563( تجمعًا �سكانيًا، و�أكمل تنفيذ 

�لم�سروع، و�أُ�سدرت �سهادة �لقبول �لنهائية بتاريخ 1434/2/16ه� �لمو�فق 2012/12/29م.
طرح م�سروعات �لخطة �لت�سغيلية �لثانية )�لم�سروعان �لثالث و�لر�بع( وتر�سيتها. ويهدف �لم�سروع ��

جميع  في  �لعري�س  �لنطاق  ذ�ت  و�الإنترنت  �ل�سوتية  �الت�ساالت  خدمات  تقديم  �إلى  منها  �لثالث 
محافظات منطقة �لباحة )�لباحة، �لعقيق، �لقرى، �لمخو�ة، �لمندق، بلجر�سي، قلوة(، ومحافظات 
)�لنما�س، بلقرن، بي�سة( بمنطقة ع�سير، ومحافظة �لقنفذة بمنطقة مكة �لمكرمة. وقد بلغ عدد 
�لمو�قع �لتي يغطيها نطاق عمل هذ� �لم�سروع )2.322( تجمعًا �سكانيًا، بمدة تنفيذ قدرها عامان، 
و�كتمل تنفيذ �لم�سروع. ويهدف �لم�سروع �لر�بع �إلى تقديم خدمات �الت�ساالت �ل�سوتية و�الإنترنت 
ذ�ت �لنطاق �لعري�س في محافظتي )�لمجمعة، ورماح( بمنطقة �لريا�س، ومحافظات )�لخفجي، 
حفر �لباطن، قرية �لعليا( بالمنطقة �ل�سرقية، وتم ��ستقبال �لعرو�س وتحليلها وتقييمها، وبلغ عدد 

�لمو�قع �لتي يغطيها نطاق عمل هذ� �لم�سروع )232( تجمعًا �سكانيًا، وقد �كتمل تنفيذ �لم�سروع.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

ت�ظيف م�ارد �سندوق الخدمة ال�ساملة لت�فير 
الخدمات الأكثر احتياجًا.

ويهدف �� وتر�سيتها.  و�ل�ساد�س(  �لخام�س  )�لم�سروعان  �لثالثة  �لت�سغيلية  �لخطة  م�سروعات  طرح 
�لم�سروع �لخام�س �إلى تقديم خدمات �الت�ساالت �ل�سوتية و�الإنترنت ذ�ت �لنطاق �لعري�س لتغطية 
محافظة تيماء بمنطقة تبوك، ومحافظات )�ل�سنان، وبقعاء، وحائل( بمنطقة حائل، ويبلغ �إجمالي 
مو�قع �لخدمة �الإلز�مية �لتي يغطيها هذ� �لم�سروع )368( تجمعًا �سكانيًا، ويجري حاليًا �لتنفيذ؛ 

وقد بلغت ن�سبة �الإنجاز %98 .
ويهدف �لم�سروع �ل�ساد�س �إلى تغطية جميع �لمحافظات بمنطقة نجر�ن )�لخرخير، وبدر �لجنوب، ��

وحبونا، وخبا�س، ونجر�ن، و�سرورة، وثار، ويدمة(، ويبلغ �إجمالي �لمو�قع �لتي يغطيها نطاق عمل 
�لم�سروع حو�لي )295( تجمعًا �سكانيًا؛ ويجري حاليًا �لتنفيذ، وقد بلغت ن�سبة �الإنجاز %98 .

ويهدف �� وتر�سيتها.  و�لثامن(  �ل�سابع  )�لم�سروعان  �لر�بعة   �لت�سغيلية  �لخطة  م�سروعات  طرح 
�لم�سروع �ل�سابع �إلى تقديم خدمات �الت�ساالت �ل�سوتية و�الإنترنت ذ�ت �لنطاق �لعري�س لتغطية 
جميع �لمحافظات بمنطقة �لق�سيم )بريدة، عنيزة، �لر�س، �لمذنب، �لبكيرية، �لبد�ئع، �الأ�سياح، 
�لنبهانية، عيون �لجو�ء، ريا�س �لخبر�ء، �ل�سما�سية(. ومحافظات )�لزلفى، �سقر�ء، ثادق، �لغاط، 
�لدو�دمي، عفيف، �لقويعية، �لريا�س، حريمالء، �سرما، �لدرعية( بمنطقة �لريا�س، ويبلغ �إجمالي 
مو�قع �لخدمة �الإلز�مية �لتي يغطيها نطاق عمل هذ� �لم�سروع )1.868( تجمعًا �سكانيًا. وقد تم 
�إعد�د وثائق عمليات �لمناف�سة وطرحها، و��ستقبال �لعرو�س وتحليلها وتقييمها، وتر�سية �لم�سروع 

بتاريخ 1435/01/30ه� �لمو�فق 2013/12/03م.
مكة  بمنطقة  تربة(  رنية،  �لطائف،  )�لخرمة،  محافظات  تغطية  �إل��ى  �لثامن  �لم�سروع  ويهدف 
�لم�سروع  عمل  نطاق  يغطيها  �لتي  �لمو�قع  �إجمالي  ويبلغ   ،)8 رقم  )�ل�سكل  يو�سح  كما  �لمكرمة. 
�لعرو�س  و��ستقبال  وطرحها،  �لمناف�سة  عمليات  وثائق  �إعد�د  تم  وقد  �سكانيًا.  تجمعًا   )1.318(

وتحليلها وتقييمها، وتر�سية �لم�سروع بتاريخ 1435/01/30ه� �لمو�فق 2013/12/03م.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

اإدارة الطيف الترددي بكفاءة وتعزيز طاقته، 
والتعجيل بتنفيذ الخطة ال�طنية للطيف 

الترددي.

لها �� �لتي  �لجهات  �لترددي، ومطالبة جميع  للطيف  �لوطنية  �لخطة  تنفيذ  �لهيئة متابعة  تو��سل 
�لفقرة )1-3-6(  �لتردد�ت. )�نظر  تلك  باإخالء  �لخطة  مخ�س�سات ترددية غير متو�فقة مع 

و�لملحق رقم )ب 1( من هذ� �لتقرير(.
�لبدء في تنفيذ م�سروع �إن�ساء نظام حديث الإد�رة �لطيف �لترددي، وفق �أحدث �لمعايير �لفنية.��
تاأ�سي�س نظام لتقديم خدمات �لطيف �لترددي �إلكترونيًا عبر �سبكة �الإنترنت.��

ال�ستمرار في تط�ير معايير الت�سالت وتقنية 
المعل�مات، وتحديث مقايي�سها.

�أُكمل تحديث �لمو��سفات �لمتعلقة باأجهزة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات.��
تحديث �� في  �لمتبعة  و�الآل��ي��ة  �لمحدثة؛  �لفنية  �لمو��سفات  تطبيق  على  �لعمل  فريق  تدريب 

�لمو��سفات �لفنية م�ستقباًل.
�أجريت قيا�سات ميد�نية لعدد من �لمحطات �لقاعدية �لال�سلكية على م�ستوى �لمملكة؛ للتحقق ��

من مدى �لتز�م مقدمي خدمات �الت�ساالت باالإر�ساد�ت �ل�سادرة عن �لهيئة �لتي تم �إعد�دها؛ 
بناًء على �لمعايير �لدولية. وقد بينت جميع �لقيا�سات �لتي تم �إجر�وؤها - حتى �الآن - على هذه 
�لمحطات �لال�سلكية؛ �أن م�ستويات �الإ�سعاعات �ل�سادرة من هو�ئياتها، تقل بمئات �لمر�ت عن 

�لحد �لم�سموح به وفقًا للمعايير �لعالمية.

ت�فير مختلف الح�افز لجذب ال�ستثمارات 
الأجنبية المبا�سرة اإلى �سناعة تقنية 

المعل�مات.

�لقيام �� طريق  عن  �الأجنبية،  �ال�ستثمار�ت  جذب  �إلى  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  هيئة  �سعت 
�أ�سو�ق �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لمملكة؛ تو�سح جميع �لموؤ�سر�ت  بدر��سات دورية عن 
�لمتعلقة  �لمعلومات  ون�سر  و�لدوليين،  �لمحليين  �لم�ستثمرين  تهم  �لتي  �الأ�سو�ق  بتلك  �لمتعلقة 
تهم  �لتي  �لمعلومات  �أه��م  ومن  دوري.  ب�سكل  تحديثها  مع  �لهيئة،  موقع  على  �لدر��سات  بتلك 
�لم�ستثمرين، ن�سب �نت�سار خدمات �الت�ساالت �لمتنقلة و�لثابتة، و�لنطاق �لعري�س في �لمملكة، 

وبيانات �الير�د�ت، و�ال�ستثمار�ت �لمتعلقة بالقطاع.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

ت�فير مختلف الح�افز لجذب ال�ستثمارات 
الأجنبية المبا�سرة اإلى �سناعة تقنية 

المعل�مات.

2010م، �� �لعام  )خ��الل  �لمملكة  في  �لمعلومات  تقنية  قطاع  و�سع  عن  تقارير  �لهيئة  �أ�سدرت 
2011م(؛ لتكون �أد�ًة لجذب �الهتمام �لعام باأو�ساع �لقطاع، ولتحفيز �سانعي �لقر�ر في �لجهات 
�لعامة و�لخا�سة؛ على �إز�لة  �لعقبات �لتي تو�جه نموه، وخلق بيئة تناف�سية �سفافة تجذب �ال�ستثمار 
في �سناعة تقنية �لمعلومات وتقود �إلى تطويره. كما يتم تنظيم ملتقى لرفع �لوعي بمو�سوعات 

�لتقرير وتو�سياته، ومناق�سة مخرجاته، و�سبل �لتعاون بين �لمعنيين بالقطاع.
�سعت �لهيئة من خالل �لمركز �لوطني �الإر�سادي الأمن �لمعلومات �إلى تعزيز �الأمن �الإلكتروني، ��

وتوفير بيئة تعامالت �إلكترونية �سحية؛ مما ي�سهم في طماأنة �ال�ستثمار�ت �الجنبية، وجذبها �إلى 
�سناعة تقنية �لمعلومات في �لمملكة.

�أُعدت در��سة عن و�سع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لمملكة، وذلك في �سعيها �لحثيث �إلى ��
تطوير قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات. وتعالج هذه �لدر��سة �لخدمات �لجديدة؛ �لمتمثلة في 
مر�كز �لبيانات و�لخدمات �لمد�رة و�ل�سحابية، بهدف رفع �لوعي بها، وتحديد �سبل تطويرها. 
�لمعلومات  تقنية  من�ساآت  �أعمال  دعم  في  ت�سهم  تو�سيات  طرح  �إلى  �لدر��سة  هذه  تهدف  كما 
و�الت�ساالت �ل�سغيرة و�لمتو�سطة؛ باالإ�سافة �إلى جذب مزيد من �ال�ستثمار�ت �لمحلية و�الأجنبية، 
مما �سي�سهم في �إيجاد فر�س وظيفية في �لقطاع، ورفع م�ستوى تناف�سية �لمملكة في هذ� �لمجال.

على �� �لبرنامج  ويحتوي  �لوطني.  �لم�ستوى  على  �لمعلومات  باأمن  �لوعي  لرفع  برنامج  �إع��د�د 
�سر�ئح  لجميع  �لمعلومات  باأمن  �لعام  �لوعي  رفع  ت�ستهدف  �لتي  �لزمنية  �لخطط  مجموعة من 
�لمجتمع بالمملكة. ويتكون هذ� �لبرنامج من �أدو�ت قيا�س م�ستوى �لوعي �لعام باأمن �لمعلومات 
على �لم�ستوى �لوطني، مع �ال�ستعانة في ذلك باآليات وحمالت �إعالمية؛ لرفع هذ� �لم�ستوى وفق 

خطة زمنية، و�أهد�ف قيا�سية، و�إ�ستر�تيجية محددة. 
مجانا، �� �أنو�عها  بمختلف  �ل�سعودية  �لنطاقات  �أ�سماء  ت�سجيل  خدمات  تقديم  في  �لهيئة  ت�ستمر 

وبكفاءة عالية؛ تتيح للم�ستثمرين �لح�سول على مو�قع �آمنة ب�سهولة.
تم تنفيذ م�سروع يهدف �إلى تطوير نظام ف�سح �أجهزة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لهيئة؛ ��

عن طريق تاأ�سي�س قاعدة معلومات لالأجهزة �لمعتمدة، و�لمف�سوحة من قبل �لهيئة، و�إن�ساء بو�بة 
�إلكترونية عبر موقع �لهيئة �الإلكتروني؛ لتقديم طلبات �لمو�فقة على �ال�ستير�د، و�لف�سح �لجمركي 

الأجهزة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، و�لبت في �لطلبات �إلكترونيًا، وتقديم �لخدمة مجانًا.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

تط�ير قدرات �سركات وم�ؤ�س�سات الأعمال، 
وزيادة ا�ستخدامها لتقنية الت�سالت 

والمعل�مات.

قامت �لهيئة بعمل در��سة مف�سلة، وم�سح ميد�ني �سمل �لعديد من �لمن�ساآت �لعامة و�لخا�سة، ��
و�نعك�ست نتائج �لدر��سة في تقارير تقنية �لمعلومات �لتي ت�سدرها؛ �إذ ت�سلط  �ل�سوء على فر�س 
�لنمو و�ال�ستثمار في تقنية �لمعلومات، وعلى �لثغر�ت �لكائنة في �لمهار�ت، و�لتوظيف في �لقطاع؛ 
مما يزود �أ�سحاب �لم�سلحة في �لقطاعين �لعام و�لخا�س بالمعلومات �الأ�سا�سية، �لتي �ستدعم 
جهود �ل�سركات في تح�سين قدر�تها من حيث �لتوظيف و�لتدريب و�ال�ستثمار، كما �سي�سهم ب�سكل 

غير مبا�سر في تطوير قدر�ت �ل�سركات وموؤ�س�سات �الأعمال.
�لمعلومات �� وتقنية  �الت�ساالت  �سناعة  تحفيز  بهدف  )تحفيز(  برنامج  باإطالق  �لهيئة  قامت 

توفرها  �لتي  و�لخدمات  �لمنتجات  في  �لحالي  �لنق�س  مع  و�لتعامل  �لمملكة،  في  وخدماتها 
لتح�سين  وت�سجيعها؛  �لمحلية،  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  من�ساآت 
�أمام قيام �سركات  �إلى تمهيد �لطريق  قدر�تها �لتناف�سية. ويهدف �لبرنامج على �لمدى �لبعيد 
�الت�ساالت  قطاع  في  و�لتوظيف  �لنمو  معدالت  زي��ادة  في  �الإ�سهام  �ساأنها  من  ر�ئ��دة،  وطنية 
وتقنية �لمعلومات في �لمملكة. و�سي�ستكمل �لم�سروع في عام 2013 من خالل تنظيم �سل�سة من 

�الجتماعات؛ لمتابعة �أد�ء �لمن�ساآت �لم�ساركة.
قامت �لهيئة بعمل در��سة مف�سلة، وم�سح ميد�ني �سمل �لعديد من �لمن�ساآت �لعامة و�لخا�سة، ��

و�نعك�ست نتائج �لدر��سة في تقرير تقنية �لمعلومات �ل�سنوي للعام 2012م. وت�سلط هذه �لدر��سة 
�ل�سوء على و�سع خدمات مر�كز �لبيانات و�لخدمات �لمد�رة و�لخدمات �ل�سحابية في �لمملكة، 
�إلى تقييم �لو�سع �لر�هن لتلك �لخدمات، وتقديم �لتو�سيات �لمعنية بتطويرها في  كما تهدف 

�لمملكة.

)1( �ل�سيا�سات �لمحددة كما وردت في �لبند 3/5/1/24 من خطة �لتنمية �لتا�سعة )1431-1436ه�(
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نمو قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ومؤشرات انتشار الخدمات   . -1
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ال�سكل رقم )12(: من� الت�سالت املتنقلة
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات

االتصاالت المتنقلة.  1-51   
بلغ عدد �ال�ستر�كات في خدمات �الت�ساالت �لمتنقلة 
حو�لي 51 مليون ��ستر�ك بنهاية �لعام 2013م. وتمثل 
�ال�ستر�كات م�سبقة �لدفع �لغالبية �لعظمى منها بن�سبة 
لخدمات  �النت�سار  ن�سبة  تكون  وبذلك   ،%86 تتجاوز  
حو�لي  �ل�سكان  م�ستوى  على  �لمتنقلة  �الت�����س��االت 
�ال�ستر�كات  عدد  �نخفا�س  ُيلحظ  �أنه  �إال   .%169.7
�إلى عدة  ذلك  ويرجع  لعام 2012م  �لثالث  �لربع  منذ 
�لخدمات  على  �لطلب  �نخفا�س  ف��ي  تتمثل  �أ�سباب 
وتنفيذ  �لبيانات،  خ��دم��ات  ف��ي  و�الرت��ف��اع  �ل�سوتية 
قر�ر ربط �سحن �ل�سر�ئح م�سبقة �لدفع برقم �لهوية، 
و�لجهود �لتي تبذلها �لهيئة مع �لجهات �لمعنية للحد 
من �ل�سر�ئح �لمجهولة �لهوية، وعملية تحديث �لبيانات 
لدى مقدمي �لخدمات، �لتي كان من نتاجها �أن قامت 
�ل�سر�ئح  من  كبيرة  �أع���د�د  تفعيل  باإلغاء  �ل�سركات 
مجهولة �لهوية؛ مما �أثر على �إجمالي عدد �ال�ستر�كات 

ون�سبة �النت�سار.
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االتصاالت الثابتة  1-52  
ببلغ عدد �لخطوط �لعاملة للهاتف �لثابت بنهاية �لعام 2013م حو�لي 4.7 مليون خط، منها حو�لي 3.3 
مليون خط �سكني �أي ما يمثل حو�لي )70%( من �إجمالي �لخطوط �لعاملة. وبذلك تبلغ ن�سبة �نت�سار 

�لهاتف �لثابت �إلى �ل�سكان حو�لي 15.7%، في حين بلغت ن�سبة �النت�سار للم�ساكن بحدود %64.3.
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ال�سكل رقم )13(: من� الت�سالت الثابتة
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات

ملحوظة: تقا�ص ن�شبة النت�شار لل�شكان بق�شمة اإجمايل خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد ال�شكان، اأما ن�شبة 
النت�شار للم�شاكن؛  فيتم ح�شابها بق�شمة عدد اخلطوط ال�شكنية على عدد امل�شاكن.

النطاق العريض   1-53
ب�سكل كبير  �لعري�س موؤخرً�   �لنطاق  �لطلب على خدمات  ز�د 
�لمجتمع  حاجة  �إلى  ذلك  ويرجع  �لما�سية،  بال�سنو�ت  مقارنة 
�لحكومة  �أن قدمت  بعد  �لعري�س؛ خا�سة  �لنطاق  �إلى خدمات 
دعمها �لقوي للم�ساريع ذ�ت �لتقنية �لعالية، �لتي تتطلب بنية 
�الج��ر�ء�ت  من  �لكثير  �أ�سبحت  �أن  بعد  وكذلك  قوية،  رقمية 
�الإلكترونية.  �لحكومية  �لتعامالت  طريق  عن  تتم  �لحكومية 
ومما �ساعد على هذ� �الرتفاع �أي�سًا �نت�سار ��ستخد�م خدمات 
�الإنترنت في �لمجتمع، �لتي �أ�سبحت م�سدرً� رئي�سًا للتو��سل، 
�لعديد  وذلك من خالل  �الأعمال،  و�إد�رة  للمعلومات  و�لو�سول 
�الأج��ه��زة  على  تحميلها  يتم  �لتي  و�لتطبيقات  �لبر�مج  م��ن 
�لذكية؛ مثل تطبيقات �سبكات �لتو��سل �الجتماعية، وتطبيقات 
و�الألعاب  �لمحادثة،  وبر�مج  �لن�سو�س،  ومعالجة  �الأع��م��ال، 
وغيرها، وهي �لتي تتطلب �سعات تحميل كبيرة و�سرعات عالية. 
وتعكف �لمملكة خالل �لفترة �لحالية على در��سة �أف�سل �ل�سبل 
في توفير خدمات )�لنطاق �لعري�س( في �أنحاء �لمملكة كافة، 
وهي �لخدمة �لتي يتوقع، عند �إقر�رها؛ �أن تحقق قفز�ت كبيرة 
في توفير �سبكة ذ�ت �سرعات عالية تمّكن من ��ستيعاب جميع 

�أنو�ع �لخدمات في �أنحاء �لمملكة كافة.
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شبكات  عبر  العريض  النطاق  خــدمــات   أ(  
االتصاالت الثابتة:

�لعري�س  �لنطاق  خ��دم��ات  ف��ي  �ال���س��ت��ر�ك��ات  ع��دد  نما 
خطوط  ت�سمل  و�لتي  �لثابتة  �الت�ساالت  �سبكات  عبر 
�لال�سلكية  و�لتو�سيالت   ،)DSL( �لرقمية  �لم�ستركين 
و�لخطوط  �لب�سرية،  �الألياف  �إل��ى  باالإ�سافة  �لثابتة، 
�ل�سلكية �الأخرى �إلى حو�لي 2.92 مليون ��ستر�ك بنهاية 
�لعام 2013م؛  بن�سبة �نت�سار تقدر بحو�لي 45.5% على 

م�ستوى �لم�ساكن.

WiMax -لتو�سيالت �لال�سلكية �لثابتة� خطوط �مل�سرتكني �لرقمية
�الألياف �لب�سرية و�خلطوط �ل�سلكية �الأخرى
�إجمايل ��سرت�كات �لنطاق �لعري�س عرب �سبكات �الت�ساالت �لثابتة
ن�سبة �النت�سار للم�ساكن )%(
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ال�سكل رقم )14(: من� خدمات النطاق العري�س عرب �سبكات الت�سالت الثابتة
 امل�شدر: هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات
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  ب(  خدمات النطاق العريض عبر شبكات 
االتصاالت المتنقلة:

�لنطاق  خدمات  في  �ال�ستر�كات  �إجمالي  و�سل 
�لمتنقلة  �الت�����س��االت  �سبكات  عبر  �لعري�س 
مليون   14.27 ح��و�ل��ي  �إل��ى  �ل�سامل  بتعريفها 
حو�لي  منها  2013م،  �ل��ع��ام  بنهاية  ��ستر�ك 
�لمعطيات  خدمات  في  ��ستر�ك  مليون   9.68
خدمات  �نت�سار  ن�سبة  تكون  )�لبيانات(وبذلك 
�الت�����س��االت  �سبكات  ع��ب��ر  �ل��ع��ري�����س  �ل��ن��ط��اق 
 .%47.6 حو�لي  �ل�سكان  م�ستوى  على  �لمتنقلة 
�لهو�تف  الأجهزة  �لمتز�يد  �النت�سار  �أدى  وق��د 
�لذكية �لمتنقلة �إلى �رتفاع في عدد �لم�ستخدمين 
في  وزي��ادة  �الخيرة،  �ل�سنو�ت  في  كبير  ب�سكل 
�لمدعومة  �الأجهزة،  هذه  عبر  �لبيانات  حركة 
بتغطية و��سعة من �سبكات �لجيل �لثالث و�لر�بع 

في مختلف مناطق �لمملكة.

�إجمايل �ال�سرت�كات �خلا�سة بباقات �الت�ساالت �ل�سوتية و�ملعطيات
�إجمايل �ال�سرت�كات �خلا�سة بخدمات �ملعطيات
�إجمايل ��سرت�كات �لنطاق �لعري�س عرب �سبكات �الت�ساالت �ملتنقلة
ن�سبة �النت�سار لل�سكان )%(
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اإلنترنت   1-54
�ل�سنو�ت  خالل  عالية  بمعدالت  �الإنترنت  �نت�سار  ن�سبة  ز�دت 
 %55 حو�لي  �إلى  2001م  عام   %5 من  �رتفعت  حيث  �لما�سية 
م�ستخدمي  عدد  ويقدر  2013م.  �لعام  نهاية  في  �ل�سكان  من 
ُم�ستخدم؛  مليون   16.5 بحو�لي  حاليًا  �لمملكة  في  �الإنترنت 
ويلحظ زيادة �لطلب على خدمات �الإنترنت و�لنطاق �لعري�س 
�لتو��سل  بقنو�ت  �لكبير  و�الرت��ب��اط  �ال�ستخد�م  مع  م��وؤخ��رً� 
�أعلى،  �سرعات  ع��ن  يبحث  �لم�سترك  فاأ�سبح  �الجتماعي؛ 
�لم�ستخدمة  �لبيانات  كمية  ز�دت  �إذ  كبيرة؛  تحميل  و�سعات 
ب�سكل كبير جدً� في �ل�سنو�ت �لقليلة �لما�سية حتى و�سلت �إلى 
ما يقارب  مليار جيجابايت عبر �سبكات �الت�ساالت �لمتنقلة، 

�أي بمعدل 2.8 تير�بايت في �ليوم �لو�حد تقريبًا. 
�رتفاعًا  �الإنترنت  على خدمات  �لطلب  ي�سهد  �أن  �لمتوقع  ومن 
�لعو�مل  تز�يد  نتيجة  �لقادمة؛  �لقليلة  �ل�سنو�ت  في  ملحوظًا 
�الأجهزة  و�نت�سار  �الإن��ت��رن��ت،  لمحتوى  و�لد�عمة  �لم�ساعدة 
�لكفية �لذكية، وما تحتويه من بر�مج وتطبيقات معتمدة على 

�الت�سال باالإنترنت.
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اإليرادات    1-55
�سركات  عمليات  من  �لمبا�سرة  �الإجمالية   �الإي��ر�د�ت  حققت 
نهاية   في  ري��ال  مليار(   75( حو�لي  �لمملكة  في  �الت�ساالت 
�سنويًا   )%10( بحو�لي   يقدر  نمو  بمتو�سط  )2013م(،  عام 
وتمثل  2005م-2013م(   ( �لما�سية  �لثمان  �ل�سنو�ت  خالل 
من   )%73( ح��و�ل��ي  �لمتنقلة  �الت�����س��االت  خ��دم��ات  �إي����ر�د�ت 
�لثابتة  تمثل خدمات �الت�ساالت  �الإي��ر�د�ت؛ في حين  �إجمالي 
و�لمعطيات حو�لي )27%(. وجاءت هذه �لزيادة نتيجة �الإقبال 
�لكبير على �لخدمات �لحديثة و�لباقات �لجديدة، ومجهود�ت 
في  لجعلها  و�لباقات؛  �لخدمات  تلك  �أ�سعار  تنظيم  في  �لهيئة 
لها  �لمرخ�س  �ل�سركات  �أن  متناول �لجميع. ومما يجدر ذكره 
قد ��ستثمرت جزءً� كبير من هذه �الإير�د�ت في تو�سعة �سبكاتها، 

و�إدخال خدمات حديثة متطورة تلبي �حتياجات �لمو�طنين. 
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ال�سكل رقم )17(: من� الإيرادات
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اإلنفاق على خدمات االتصاالت و تقنية المعلومات    1-55
وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  على  �الإن��ف��اق  حجم  �أن  �إل��ى  �لهيئة  تقدير�ت  ت�سير 
 36( ب�  مقارنة  )2013م(  �لعام  في  ريال  مليار(   102( بحدود  يقدر  �لمعلومات 
 .)%14( بحو�لي  يقدر  �سنوي  نمو  وبمتو�سط  )2005م(،  �لعام  في  ريال  مليار( 
ويرجع ذلك �إلى زيادة ��ستثمار�ت �ل�سركات في تو�سيع �سبكاتها وتحديثها، و�إدخال 
و�لبر�مج  �لتقنية،  �لمنتجات  �أح��دث  على  �لطلب  في  و�لنمو  �لحديثة،  �لخدمات 
�لتطور�ت  لمو�كبة  �لتفاعلية  و�لتطبيقات  �لمعلومات،  و�أم��ن  بالحماية  �لخا�سة 

�لجديدة على �لم�ستوى �لتقني و�لمعلوماتي، و�لبنية �لتحتية لل�سبكات.
�الإنفاق؛  حجم  �إجمالي  من   )%36( حو�لي  �لمعلومات  تقنية  على  �الإنفاق  ويمثل 
يتركز معظمها في �النفاق على �الأجهزة، وخدمات تقنية �لمعلومات. ومن �لمتوقع 
�أن ينمو حجم �الإنفاق على خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات بن�سبة تزيد على 
�لحكومي  �لقطاع  من  �لكبيرة  �ال�ستثمار�ت  ب�سبب  )2014م(  عام  في   )%12(
و�لخا�س. ومن �لمتوقع �أن ي�سهد �سوق خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات نموً� 
و�أمن  �لتقنية، و�لبر�مج �لخا�سة بالحماية  �لمنتجات  �أحدث  قويًا في �لطلب على 
�ت�ساقًا  �لتفاعلية  و�لتطبيقات  �لحديثة،  بالتقنيات  �الهتمام  زيادة  مع  �لمعلومات؛ 
مع �لتطور�ت �لجديدة في �لتقنية و�لمعلومات و�سبكات �الت�ساالت؛ وهذ� �سيوؤدى 
�إلى تنامي �ال�ستثمار �لمبا�سر في خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، و�لخدمات 

�لم�ساندة لها.

ويعد �سوق خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لمملكة �أكبر �أ�سو�ق 
�الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في منطقة �ل�سرق �الو�سط من حيث �لقيمة 
�لر�أ�سمالية وحجم �النفاق. وي�ستحوذ على ن�سبة تزيد على)70%( من حجم 
هذ� �لقطاع في �أ�سو�ق دول مجل�س �لتعاون �لخليج �لعربي؛ وبا�ستثمار�ت 
ر�أ�سمالية تزيد عن )135 مليار( ريال في �ل�سنو�ت �لع�سر �لما�سية ب�سبب 
��ستلزم  �لبيانات؛ مما  �ل�سوتية، وخدمات  �لخدمات  �لهائل على  �لطلب 
على �ل�سركات �أن تقوم بتو�سيع �سبكاتها وتحديثها، بدءً� بدو�ئر �الت�سال 
ولتحقيق  �لبيانات.  حفظ  ومر�كز  باالأبر�ج،  و�إنتهاءً�  و�لدولية  �لمحلية 
وتحديثها.  �سبكاتها  لتو�سيع  �سخمة  ��ستثمار�ت  �ل�سركات  �سخت  ذلك، 
وكان �أكبر �لتحديات �لتي تو�جهها هو تغطية �لم�ساحة �لجغر�فية �لكبيرة 

للمملكة، وتباعد �لمدن و�لقرى، وعدم تو�زن �لتركز �ل�سكاني.
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اإجمايل النفاقات على الت�سالت تقنية املعل�مات )مليار ريال(

�لنمو �ل�سنوي

تقنية �ملعلومات�الت�ساالت

�إجمايل �الإنفاق
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ال�سكل رقم )18(: من� النفاق على خدمات الت�سالت وتقنية املعل�مات
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سعة الربط الدولي لإلنترنت     1-56
 814 حو�لي  2013م  لعام  لالإنترنت  �لدولي  �لربط  �سعات  �إجمالي  بلغ 

جيجا بت/ثانية؛ ُمقارنًة ب� 318 جيجا بت/ثانية في عام 2010م.

سعة الربط الدولي لإلنترنت
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برنامج عمل الهيئة خالل العام القادم 1436/1435هـ )2014م(. 11
�سوف تو��سل �لهيئة - بم�سيئة �هلل - �لقيام بالمهمات و�لم�سوؤوليات �لمنوطة بها، وتعتزم تنفيذ عدد من �لبر�مج و�لم�سروعات خالل �لعام �لمالي �لقادم 

1436/1435ه� )2014م( ومن �أبرزها ما يلي:
��ستكمال م�سروع تر�خي�س مقدمي خدمات م�سغلي �سبكات �الت�ساالت ��

�لمتنقلة �الفتر��سية.
�لنطاق �� ذ�ت  �الت�ساالت  خدمات  تقديم  تر�خي�س  م�سروع  ��ستكمال 

�لعري�س، عبر �الأقمار �ل�سناعية.
مر�جعة تقرير تحديد �الأ�سو�ق و�ل�سيطرة وت�سنيفها في قطاع �الت�ساالت ��

في �لمملكة.
�لمعلومات، �� وتقنية  �الت�ساالت  خدمات  �أ�سعار  تنظيم  في  �ال�ستمر�ر 

و��ستكمال �الإجر�ء�ت �لمحدثة لها.
��ستكمال تطوير �جر�ء�ت معالجة �سكاوى م�ستخدمي خدمات �الت�ساالت ��

وتقنية �لمعلومات.
مر�جعة �إجر�ء�ت �لبت في مخالفات �الت�ساالت، وتطويرها بما يحقق ��

الإلغاء  مو�سوعية  �أو  �سكلية،  عيوب  �أي  من  و�لحد  �لمطلوبة،  �ل�سرعة 
قر�ر�ت لجنة �لنظر في �لمخالفات.

مر�جعة �لقو�عد �الإجر�ئية لنظام �الت�ساالت؛ ودر��سة ما ورد فيها من ��
مو�د ون�سو�س.

و�سع �الإجر�ء�ت �لمنا�سبة لمتابعة جميع �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لهيئة، ��
�أو لجنة �لف�سل، وطريقة تنفيذها؛ و�لتاأكد من تو�فق تلك �الإجر�ء�ت مع 

�أنظمة �لهيئة، و�أنظمة �لمملكة.
�آلية متابعة ق�سايا �لهيئة لدى ديو�ن �لمظالم، و�إيجاد �� ��ستكمال تطوير 

نظام �آلي لها.

�لعمل على ��ستكمال �أتمتة نظام �إ�سد�ر �لتر�خي�س �لفئوية وتجديدها.��
مر�جعة �سياغة �لعقود و�التفاقيات �لتي تبرمها �لهيئة، وتطوير نماذج ��

عقود �لهيئة.
في �� بالمملكة؛  �الإ�سعاع  لم�ستوى  ميد�نية  قيا�سات  �إجر�ء  في  �ال�ستمر�ر 

�إطار برنامج �لتعاون �لتقني مع �لجهات �الأكاديمية و�لبحثية.
تنفيذ م�سروع  قيا�س م�ستوى �أد�ء �سبكات �الت�ساالت �لمتنقلة؛ من خالل ��

�لبرنامج �لمحدد للعام 2014م.
�لحكومية، �� و�لجهات  �لهيئة،  لقطاعات  �لفنية  �لم�ساندة  في  �ال�ستمر�ر 

و�لهياآت �لخارجية.
�ال�ستمر�ر في متابعة �لتز�مات جودة �لخدمة لل�سركات �لمرخ�سة. ��
مو��سلة �لعمل في تنفيذ م�سروع تحديث �إر�ساد�ت ربط �الت�سال �لبيني؛ ��

و�لو�سول �إلى عنا�سر �ل�سبكة �لمادية. 
�لرقم، �� بنقل  �لمتعلقة  لل�سكاوى  �لفنية  �لجو�نب  متابعة  في  �ال�ستمر�ر 

ومعالجتها.
للجهات �� و�ل��رم��وز  �الأرق���ام،  تخ�سي�س  طلبات  در����س��ة  في  �ال�ستمر�ر 

�لم�ستفيدة؛ �سو�ء �أكان ذلك لمقدمي �لخدمة �لمرخ�س لهم �أم لغيرهم؛ 
وفقًا للمبادئ، و�لقو�عد، و�الأحكام �لم�سمنة بالخطة �لوطنية للترقيم.

وتقنية �� �الت�����س��االت  الأج��ه��زة  �لفنية  �لمعايير  �إع���د�د  ف��ي  �ال���س��ت��م��ر�ر 
ب�سكل  وتحديثها  �لدولية،  �لمعايير  مع  يتفق  بما  ومعد�تها؛  �لمعلومات 

دوري، و�إ�سد�ر �سهاد�ت �لمطابقة لها.
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بالحرمين �� ورم�سان  �لحج،  مو�سمي  خالل  �الت�ساالت  �سبكات  �أد�ء  مر�قبة 
�ل�سريفين، و�لم�ساعر �لمقد�سة.

�لبدء في م�سروع متابعة تقنيات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات وموؤ�سر�تها.��
لخدمات �� �لتحتية  بالبنى  �لخا�سة  و�ل�سو�بط  �لتنظيمات  م�سروع  ��ستكمال 

و�لتجارية  �ل�سكنية،  و�لمخططات  لالأر��سي  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت 
و�لحكومية

در��سة �إمكانية �ل�سماح لموردي �أجهزة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات با�ستير�د ��
�الأجهزة �لال�سلكية؛ بغر�س ت�سويقها د�خل �لمملكة

��ستكمال �إعد�د وثيقة �إر�ساد�ت وقو�عد نقل �الأرقام.��
مو��سلة �لعمل في تنفيذ م�سروع �لنظام �الإلكتروني؛ لف�سح �أجهزة �الت�ساالت ��

وتقنية �لمعلومات و�عتمادها.
�ال�ستمر�ر في متابعة تنفيذ �لخطة �لوطنية للطيف �لترددي.��
تنفيذ م�سروع �إن�ساء نظام حديث الإد�رة �لطيف �لترددي.��
�لمملكة �� في  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  و�سع  عن  �ل�سنوي  �لتقرير  �إ�سد�ر 

لعام 2013م.
تطوير بو�بة وطنية؛ لدعم �لتوظيف في قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات.��
��ستكمال �إعد�د كتاب تنظيم قطاع �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات بالمملكة.��
�لثالثة( �� �لت�سغيلية  )�لخطة  و�ل�ساد�س  �لخام�س  �لم�سروع  تنفيذ  ��ستكمال 

ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة.
�لبدء في تنفيذ �لم�سروع �ل�سابع و�لثامن )�لخطة �لت�سغيلية �لر�بعة( ل�سندوق ��

�لخدمة �ل�ساملة.
�لخام�سة �� �لت�سغيلية  �لخطة  لم�ساريع  �لعرو�س  تقديم  طلب  وثائق  �إع���د�د 

�ل�ساملة،  �لخدمة  ل�سندوق  ع�سر(  و�لحادي  و�لعا�سر،  �لتا�سع،  )�لم�سروع 
وطرحها للمناف�سة، و��ستالم �لعرو�س وتقييمها وتر�سيتها.

�لخدمة �� ل�سندوق  �ل�ساد�سة،  �لت�سغيلية  �لخطة  م�ساريع  عمل  نطاق  �إع��د�د 
�ل�ساملة في �سوء �لميز�نية �لمعتمدة.

��ستمر�ر �لعمل في م�سروع در��سة �ل�سوق ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة.��
��ستكمال مر�جعة �سيا�سة �لخدمة �ل�ساملة، وحق �ال�ستخد�م �ل�سامل، و�إعد�د ��

�لن�سخة �لنهائية منها.
��ستمر�ر �لعمل على تحديث قاعدة بيانات �لهيئة، في �سوء مخرجات �لم�ساريع ��

�لجاري تنفيذها، و�لنتائج �لتف�سيلية للتعد�د �لعام لل�سكان و�لم�ساكن، �ل�سادر 
من م�سحلة �الإح�ساء�ت �لعامة و�لمعلومات. 

��ستمر�ر �لعمل على تطوير قاعدة بيانات �لهيئة، وح�سر �لمعلومات �لحالية، ��
و�إعد�د �لمتطلبات �لالزمة.

��ستكمال �إعد�د نطاق عمل م�سروع نظم �لمعلومات �لجغر�فية، و�إعد�د �لن�سخة ��
�لنهائية.

�إعد�د وثائق طلب تقديم �لعرو�س لم�سروع نظم �لمعلومات �لجغر�فية، وطرحها ��
للمناف�سة، و��ستالم �لعرو�س، وتقييمها وتر�سيتها. 

�إعد�د مو�زنة �سندوق �لخدمة �ل�ساملة )�لخا�سة بالخطة �لت�سغيلية �ل�ساد�سة( ��
للعام �لمالي 1437/1436ه� )2015م(.

�إعد�د �لح�ساب �لختامي ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة للعام �لمالي 1435/1434 ��
)2013م(.

�ال�ستمر�ر في �أعمال �لمر�جعة �لد�خلية، وفق �لهيكل �لتنظيمي �لجديد للهيئة؛ ��
وبناًء على تقييم �لمخاطر وتحديد �الأولويات.

�إطالق حملة توعوية تتعلق بالجر�ئم �لمعلوماتية.��
�إنتاج �الأفالم �لوثائقية، و�لتفاعلية، و�لتوعوية.��
�الإعد�د و�لتجهيز للحملة �لتوعوية �لخا�سة بالطفل. ��
�إعد�د �إ�ستر�تيجية �إعالمية متكاملة للهيئة ��
تطوير هوية �لهيئة وتوحيدها. ��
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المالحق. 12

  قرارات مجلس اإلدارةالملحق )أ(:
عقد �لمجل�س )11( �جتماعًا خالل عام 1435/1434ه� )2013م(، و�تخذ 

عدة قر�ر�ت من �أبرزها:
�عتماد ميز�نية �لهيئة للعام �لمالي 1436/35ه� )2014 م( ��
�لمالي �� للعام  �لمعلومات  لمجتمع  �لوطنية  �للجنة  ميز�نية  �عتماد 

1436/35ه� )2014م(. 
1436/35ه��� �� �لمالي  للعام  �ل�ساملة  �لخدمة  �سندوق  ميز�نية  �عتماد 

)2014م(. 
�لمعلومات �� لمجتمع  �لوطنية  و�للجنة  للهيئة،  �لختامي  �لح�ساب  �عتماد 

للعام 1434/33ه� )2012م(.
�لمالي �� �لعام  عن  �ل�ساملة  �لخدمة  ل�سندوق  �لختامي  �لح�ساب  �عتماد 

1434/1433ه� )2012م(.
�عتماد نتائج تقييم طلبات �التحاد�ت �لموؤهلة للح�سول على تر�خي�س ��

�الفتر��سية  �لمتنقلة  �الت�����س��االت  �سبكات  م�سغلي  خ��دم��ات  تقديم 
للمرحلة  لالنتقال  باختيارهم  �إ�سعارهم  على  و�لمو�فقة   ،)MVNO(
�لتالية؛ وفقًا لوثيقة طلب �لح�سول على �لتر�خي�س لتقديم هذه �لخدمة 

و��ستكمال �لمتطلبات �لمحددة فيها قبل ��سد�ر �لتر�خي�س لهم. 
لمناف�سة �� �لمتقدمتين  لل�سركتين  �لماليين  �لعر�سين  فتح  على  �لمو�فقة 

�لمملكة،  ف��ي  �ل��ت��رددي  �لطيف  الإد�رة  ح��دي��ث  ن��ظ��ام  �إن�����س��اء  م�سروع 
وتقييمهما، و�لبد�أ في خطو�ت تر�سية تنفيذ �لم�سروع.

�لثالثة �� �لت�سغيلية  �لخطة  من  �ل�سابع  �لم�سروع  تر�سية  على  �لمو�فقة 
ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة  على �سركة �تحاد �ت�ساالت )موبايلي(.

�لثالثة �� �لت�سغيلية  �لخطة  من  �لثامن  �لم�سروع  تر�سية  على  �لمو�فقة 
ل�سندوق �لخدمة �ل�ساملة على �سركة �تحاد �ت�ساالت )موبايلي(.

و�ل�سابعة �� )�الأول���ى،  للمو�د  �لتنفيذية  �لالئحة  �أح��ك��ام  تعديل  �عتماد 
�سدور  بعد  �الت�����س��االت،  نظام  م��ن  و�لثالثين(  و�لثامنة  و�لثالثين، 
�لقا�سي  �لوزر�ء ذي �لرقم )63( و�لتاريخ 1434/3/2ه���  قر�ر مجل�س 
و�لثامنة  و�لثالثين،  و�ل�سابعة  )�الأول��ى،  �لمو�د  تعديل  على  بالمو�فقة 
�لرقم  �لملكي ذي  بالمر�سوم  �ل�سادر  و�لثالثين( من نظام �الت�ساالت 
)م/12( و�لتاريخ 1422/3/12ه�، وكذلك �سدور �لمر�سوم �لملكي ذي 

�لرقم )م/4( و�لتاريخ 1434/3/7ه� بالم�سادقة على ذلك.

  األنشطة واإلنجازات األخرى الملحق )م(:
�إ�سافة �إلى �الإنجاز�ت �لرئي�سة �لم�سمنة بالف�سل �ل�ساد�س من هذ� �لتقرير؛ 

قامت �لهيئة باأن�سطة متعددة �أخرى، ومنها ما يلي: 

إدارة الطيف الترددي 1م5
ومقدمي �� �لحكومية،  �لجهات  ال�ستخد�مات  ترددً�،   )4759( تخ�سي�س 

�لدولية،  و�لمنظمات  �لخا�سة،  و�ل�سركات  و�لموؤ�س�سات  �لخدمات، 
خدمات  وتقديم  خا�سة،  �ت�ساالت  خدمات  لتوفير  بالمملكة؛  و�الأف��ر�د 
�ت�ساالت عامة، من قبل �ل�سركات �لمرخ�س لها بتقديم هذه �لخدمات. 
وتم ت�سجيل بع�سها لدى �التحاد �لدولي لالت�ساالت؛ بهدف حمايتها من 

�لتد�خالت من �لدول �الأخرى.
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�لوطنية �� للخطة  لتنفيذ  �إم��ا  وذل��ك  تردديًا؛  مخ�س�سًا   )1139( �إلغاء 
للطيف �لترددي، �أو نتيجة ال�ستغناء �لم�ستخدمين عنها.

و�لمتنقلة، �� �لثابتة  �لال�سلكية  لالأجهزة  رخ�سة   )95( وتجديد  �إ�سد�ر 
و)280( رخ�سة ��ستخد�م تردد�ت، لل�سفن وقو�رب �لنزهة و�ل�سيد، و 
)57( رخ�سة هو�ة ال�سلكي، و)125( رخ�سة ال�ستخد�م تردد�ت ال�سلكي 

�لهو�ة، و)672( رخ�سة محطة ال�سلكية الت�ساالت �لمالحة �لجوية.
در��سة )160( طلبا  للح�سول على رخ�سة هو�ة �لال�سلكي.��
�إجر�ء �الختبار�ت ل� )109( �أ�سخا�س من هو�ة �لال�سلكي.��
�لطيف �� �إد�رة  الأنظمة  جهاز   )102( و�إ�سالح  جهازً�،   )399( معايرة 

�لترددي، وكذلك �إجر�ء �لقيا�سات �لفنية ل� )801( جهازً� ال�سلكيًا.
�إجر�ء �لك�سف �لفني على )4555( جهازً� ال�سلكيًا و )129563( قطعة ��

غيار.
در��سة )40( طلبًا لترخي�س ��ستخد�م �أجهزة ال�سلكية.��
�لمملكة، �� لحدود  �لمتجاوزة  �لتغطية  في  توؤثر  ت��رددً�   )2442( ر�سد 

و�ل�سادرة من دول مجاورة لها، ومعالجتها.
تن�سيق )232( طلبًا ال�ستخد�م تردد�ت، �أثناء زيارة �ل�سخ�سيات �لر�سمية ��

للمملكة، �أو �ل�سفن �لدولية �أثناء دخولها �لمياه �الإقليمية للمملكة.
در��سة )56( طلبًا لتن�سيق تخ�سي�س تردد�ت بين �لمملكة، ودول مجل�س ��

�لتعاون، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لمنا�سبة حيالها.
مر�قبة )39752( ترددً� لك�سف �ال�ستخد�مات غير �لنظامية للتردد�ت ��

�لتي ت�سبب تد�خالت.

�إجر�ء قيا�سات ل� )29573( ترددً� نظاميًا؛ للتاأكد من مطابقتها ل�سروط ��
�لتخ�سي�س.

ر�سد )17136( ترددً� غير نظامي، ومخاطبة �لجهات �لمخت�سة ل�سبط ��
�الأجهزة �لتي ت�ستخدمها، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لنظامية ب�ساأنها.

ومعالجتها، �� �لمملكة  د�خ��ل  من  تد�خالت  عن  تقريرً�   )390( در��سة 
و�لعمل على �إز�لتها.

�لمتعلقتين �� و�ال�ستغاثة،  �ل�سالمة  لخدمتي  ت��ردد   )112200( مر�قبة 
�لتد�خالت  من  خلوها  من  للتاأكد  و�لممتلكات؛  �لب�سر  �أرو�ح  بحماية 

�ل�سارة.
در��سة )50( ن�سرة �سادرة من �التحاد �لدولي لالت�ساالت، و�لمعلومات ��

وكذلك  �الأر�سية،  و�لخدمات  �لف�سائية  �لخدمات  تردد�ت  ب�ساأن  �لفنية 
حماية  بهدف  �لن�سر�ت،  بهذه  �لملحقة  �لخا�سة  �الأق�سام  جميع  در��سة 
��ستخد�مات �لتردد�ت في �لمملكة من �لتعديالت �لمطلوبة من �الإد�ر�ت 
�الأخرى على �ل�سجل �لرئي�سي �لدولي للتردد�ت، �أو على �لخطط �لدولية 
و�الإقليمية، و�لتن�سيق مع �لجهات ذ�ت �لعالقة لتحديد مرئيات �الإد�رة 
�ل�سعودية حيال هذه �لتعديالت، و��ستكمال جميع �الإجر�ء�ت �لتن�سيقية 
�لخا�سة بها؛ وفقًا للمدد �لزمنية �لمحددة في هذه �لن�سر�ت �الإلكترونية، 

و�الأق�سام �لخا�سة �لملحقة بها.
�لتردد�ت �� ال�ستخد�م   �لمالي  �لمقابل  ل�سد�د  مطالبة   )2127( �إدخ��ال 

بنظام �إد�رة مو�رد �لهيئة.
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أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات: 2م5
تم �إعد�د و��سد�ر مو��سفة قيا�سية جديدة الأجهزة �لبر�ري.��
در��سة �أكثر من )2055( طلبًا العتماد �الأجهزة.��
ف�سحها �� في  و�لبت  لحو�لي )18346( طلبًا  �لف�سح  �إج��ر�ء�ت  في  �لبت 

وترخي�سها.
�لفنية خالل �� بالمعايير  متعلقًا  ��ستف�سارً�  �أكثر من )3000(  �لرد على 

24 �ساعة.
در��سة �أكثر من )150( طلب �إفادة، حيال م�سبوطات �أجهزة �الت�ساالت ��

وتقنية �لمعلومات، و�ال�ست�سار�ت �لفنية.

منح شهادة االستحقاق للهيئة: 3م5
نظير  �لعالمية،  �لجمارك  منظمة  من  �ال�ستحقاق  �سهادة  �لهيئة  ُمنحت 
تقديمها خدمات مميزة من خالل تعاملها �لمثمر مع �لجمارك �ل�سعودية 
لالأجهزة  معلومات  قاعدة  بتاأ�سي�س  �لهيئة  قامت  حيث  ه�،   2013 للعام 
�لمعتمدة و�لمف�سوحة، و�إن�ساء بو�بة �إلكترونية عبر موقع �لهيئة �الإلكتروني؛ 
لتقديم طلبات �لمو�فقة على �ال�ستير�د، وطلبات ��سد�ر �سهاد�ت �لمطابقة، 
و�لبت  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت  الأجهزة  �لجمركي  �لف�سح  وطلبات 
�إجر�ء�ت �لف�سوحات  �إلكترونيًا؛ كما ُيمكن هذ� �لنظام من ��ستكمال  فيها 
�لقناة  عبر  �لجمارك  م�سلحة  مع  �لربط  خالل  من  �إلكترونيا؛  �لجمركية 
�لتكاملية �لحكومية لبرنامج )ي�ّسر( لتحقيق �لفعالية �لمن�سودة من �لنظام. 
وقد قام بت�سليم �ل�سهادة معالي مدير عام �لجمارك �ل�سعودية �إلى مندوب 

�لهيئة في �حتفال �لجمارك �ل�سعودية باليوم �لعالمي للجمارك.

للجهات  4م5 الفنية  والمشورة  الدعم  تقديم 
الحكومية والخارجية:

�لكيميائية �� �ل��ح��و�دث  لمو�جهة  �لوطنية  �لخطة  م�سودة  در����س��ة  ت��م 
ب��وز�رة  �لمناطة  �لم�سوؤوليات  ح��ول  �لمرئيات  و�إب���د�ء  و�لجرثومية، 
�الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في �لخطة؛ لتتو�فق مع �الإطار �لتنظيمي 
لخطة ��ستعادة �لخدمة في حاالت �لكو�رث و�لطو�رئ لقطاع �الت�ساالت 

وتقنية �لمعلومات بالمملكة.
تقديم �لدعم �لفني �لم�ستمر للعديد من �لجهات، ولمو�سوعات مختلفة ��

ومتغيرة؛ مثل �لمو�سوعات �لو�ردة من وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية، 
ووز�رة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات، و�إمار�ت �لمناطق، وغيرها. 

�لمتكرر في خدمات �الت�ساالت بمحافظة �� للعطل  �لفني  تقديم �لدعم 
وحدة  تركيب  عن  �أ�سفرت  �لتي  �لمنا�سبة،  �لحلول  وو�سع  �لكامل، 
عن  ربطها  وتم  �لكامل،  بمحافظة   )MSAN( بتقنية  جديدة  مق�سمية 
�إنهاء �سعف خدمات  في  �سي�سهم  مما  �ل�سوئية؛  �الألياف  �سبكة  طريق 

�الت�ساالت بالمحافظة.
�لتقوية �� �أجهزة  لتركيب  ومتابعتها  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �سركة  توجيه 

�لالزمة ل�سبكة �لهاتف �لمتنقل �لتابعة لها، د�خل مجمع وز�رة �لمالية 
بالريا�س.

توجيه �سركة �الت�ساالت �ل�سعودية ومتابعتها لربط �لخطوط �ل�ساخنة ��
�لجهات  مع  ج��دة،  بمحافظة  �لمدني  �لدفاع  عمليات  بغرفة  �لعاملة 

�لمعنية بتنفيذ تد�بير �أعمال �لدفاع �لمدني.
�لتن�سيق مع �سركات �الت�ساالت �لمتنقلة للعمل على �إنهاء م�سكلة تحويل ��

 )939( �لطو�رئ  رقم  �إلى  �لمتنقلة  �لهو�تف  من  �ل��و�ردة  �لمكالمات 
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لفرعي وز�رة �لمياه و�لكهرباء بالخبر و�لقطيف. وقد تم �إ�سالح �لخلل، 
وقد �أفادت �لجهة �لمعنية باإنجاز ذلك.

نقل خطوط �� يتعلق بطلب  ما  باإنجاز  �ل�سعودية  �الت�ساالت  �سركة  توجيه 
�الألياف �ل�سوئية �إلى �لمبنى �لجديد لمديرية �ل�سوؤون �ل�سحية بمنطقة 

مكة �لمكرمة، وقد تم �النتهاء من ذلك.
ذلك �� ف��ي  بما  �لهيئة،  �إل��ى  �ل���و�ردة  �لتغطية  طلبات  بمعالجة  �لقيام 

من  كانت  �إذ�  ما  وتحديد  �الت�ساالت،  �لتز�م مقدمي خدمات  مر�جعة 
�لتز�مات مقدمي �لخدمة من عدمه، و�تخاذ مايلزم نحو توفير  �سمن 

�لخدمات �لمطلوبة.
مكالمات �� تحويل  وم�ساكل  �الأعطال،  ب�ساأن  �لت�سعيد،  �إج��ر�ء�ت  تطوير 

�لطو�رئ.
�إمكانية �� حول  �الأحمر  �لهالل  مع  و�لتن�سيق  و�لم�سورة،  �لدعم  تقديم 

تحديد موقع طالبي خدمة �لطو�رئ.
�لتن�سيق مع مقدمي �لخدمة ذوي �لبنية �لتحتية، وعقد عدة �جتماعات ��

بقو�ئم  �لمقد�سة  و�لم�ساعر  �لمكرمة  مكة  تطوير  هيئة  لتزويد  معهم 
�لمو�قع �لم�ستركة ل�سركات �الت�ساالت في �لم�ساعر �لمقد�سة، ومنطقة 

�لحرم �لمكي.
�لنبوي، �� و�لم�سجد  �لحر�م  �لم�سجد  ل�سوؤون  �لعامة  �لرئا�سة  مخاطبة 

�لد�خلية  �لتغطية  م�سروع  تنفيذ  ب�ساأن  �لم�سغلين  وبين  بينها  و�لتن�سيق 
للحرم �لمكي �ل�سريف ب�سبكة �الت�ساالت �لال�سلكية، وتركيب �لهو�ئيات 

�لم�ستركة.
توفير �لدعم للهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�س، و�لتن�سيق مع �الأمانة ��

و�ل�سركات ب�ساأن �سعف �سبكة �لهاتف �لمتنقل في م�سروع �متد�د طريق 
�أبي بكر �ل�سديق، وطريق �لعروبة �لجديد.

تزويد وز�رة �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات بمرئيات �لهيئة حول �لمنتدى ��
�لعربي �ل�سنوي �لثاني لحوكمة �الإنترنت و��ست�سافتة.

تقديم �لم�سورة �لمتخ�س�سة لجامعة �الإمام محمد بن �سعود �الإ�سالمية ��
مع  �لد�خلية  للتغطية  ح�سرية  �تفاقية  �إب��ر�م  على  �لهيئة  مرئيات  عن 

�سركة موبايلي.
بوز�رة �� �لمتعلقة  و�ال�ستف�سار�ت  �لطلبات،  ودر��سة  و�لمتابعة،  �لتن�سيق 

�الإ�سكان، وكذلك وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية ب�ساأن �إجر�ء�ت �لحفر 
و�لتمديد ل�سبكات �الألياف.

تمثيل �لهيئة في �للجنة �لوطنية �لد�ئمة لال�ستجابة للكو�رث �الإ�سعاعية ��
و�لنووية.

�لمعايير �� وو���س��ع  ب��در����س��ة  �لمكلفة  �لحكومية  �للجنة  ف��ي  �لم�ساركة 
ل�سكن  �لمعدة  �لمنح  لمخططات  �الت�ساالت(  )مثل  �لخدمات  الإي�سال 
�لمو�طنين، ويتمثل ذلك في عدة ن�ساطات؛ منها تقدير تكاليف �إي�سال 

خدمات �الت�ساالت �إلى تلك �لمخططات.
ل�سركات �� �لم�ستركة  �لمو�قع  لتحديد  �لخدمة  مقدمي  م��ع  �لتن�سيق 

�الت�ساالت في �لم�ساعر �لمقد�سة، ومنطقة �لحرم �لمكي؛ وذلك لتوحيد 
�لمو�قع �لمخ�س�سة ل�سركات �الت�ساالت �لقائمة و�لمقترحة في مو�قع 
م�ستركة، وتقلي�س �أعد�دها بقدر �الإمكان. وياأتي ذلك تلبية لطلب �إمارة 
مكة �لمكرمة للقيام باإعد�د در��سة تخطيطية بالتن�سيق مع هيئة تطوير 

مكة �لمكرمة، و�لم�ساعر �لمقد�سة عن �لمو�سوع.
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األنشطة والفعاليات اإلعالمية: 5م5
م�ساركة �لهيئة بو�سفها د�عمًا ور�عيًا لملتقى عرب نت، وموؤتمر �سي�سكو، ��

وموؤتمر تل�سا، وموؤتمر عالم )�ت�س بي 2013(.
�لم�ساركة في موؤتمر خط م�ساندة �لطفل، و�لمعر�س �لم�ساحب ب�سفتها ��

ع�سو� في �لمجل�س �الإ�سر�في لبرنامج �الأمان �الأ�سري �لوطني.
�أطلقت �لهيئة خالل �لعام 1434ه� بالتعاون مع �سركات �الت�ساالت �لثابتة ��

و�لمتنقلة حملة �إعالمية و�إعالنية خا�سة بتنفيذ �لخطة �لوطنية للترقيم، 
�لم�ستهدفة  �ل�سر�ئح  جميع  لتعريف  1434ه���  �لعام  خالل  �إطالقها  وتم 
بعد  �لمملكة  لمناطق  �لثابت  �لهاتف  برموز  �لخا�س  �لجديد  بالتغيير 

��سافة رقم 1 قبل مفتاح �لمنطقة.
خالل �� و�الإنجليزية،  �لعربية  باللغتين؛  ربعية  �إلكترونية  ن�سر�ت   4 �إطالق 

�لعام �لمن�سرم، وتم خاللها ر�سد �لم�ستجد�ت �لتي �سهدها �لقطاع.
تحرير �أكثر من 50 مادة �سحفية؛ بالعربية و�الإنجليزية ) �أخبار، بيانات ��

و�إي�ساحات، تقارير، ردود وتعقيبات(
ببع�س خدمات �� للتعريف  �لق�سيرة؛  �لتوعوية  �الأفالم  من  �إنتاج مجموعة 

�لهيئة، �أو للتعريف ببع�س �الإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها من قبل م�ستخدمي 
خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات.

�لبدء في �إعد�د �إ�ستر�تيجية �إعالمية �ساملة تغطي �الأعو�م �لثالثة �لمقبلة ��
من 1435ه� وحتى 1438ه�.

�لجهات �� مع  �لتعاون  م�سروع  فعاليات  �سمن  �لهيئة  لجهود  ��ستمر�رً� 
في  �لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  دور  ور�سة عمل عن  نظمت  �لحكومية؛ 
مكافحة �لف�ساد، وتعزيز قيم �لنز�هة، بالتعاون مع �لهيئة �لوطنية لمكافحة 

�لف�ساد ) نز�هة( بم�ساركة ممثلين من �لجهتين و�سركات �الت�ساالت.

قنو�ت �� طريق  عن  �لمختلفة  �لتوعوية   ر�سائلها  بث  في  �لهيئة  ��ستمرت 
�لهيئة ب�سبكات �الت�سال �الجتماعية.

التعاون مع نزاهة:  5م5
وهيئة  )نز�هة(  �لف�ساد  لمكافحة  �لوطنية  �لهيئة  بين  حثيث  تعاون  هناك 
لحماية  �لوطنية  �الإ�ستر�تيجية  ت�سمنت  وقد  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت 
�لنز�هة ومكافحة �لف�ساد، �لتاأكيد على �أهمية توعية �لجمهور باأ�سر�ر �لف�ساد، 
وتعزيز �ل�سلوك �الأخالقي، عن طريق تنمية �لو�زع �لديني؛ للحث على �لنز�هة 
�لعام،  �لمال  حماية  وباأهمية  بالمو�طنة،  �ل�سعور  وتنمية  �لف�ساد،  ومحاربة 
بعنو�ن  عمل  ور�سة  عقد  تم  �الطار  هذ�  وفي  �لعامة.  و�لممتلكات  و�لمر�فق، 
)دور �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات في مكافحة �لف�ساد وتعزيز قيم �لنز�هة( 
�لوطنية  و�لهيئة  �لمعلومات،  وتقنية  �الت�ساالت  هيئة  من  ممثلين  بم�ساركة 
مجموعة  وهي  �لمملكة؛  في  �لعاملة  �الت�ساالت  و�سركات  �لف�ساد،  لمكافحة 
�الت�ساالت �ل�سعودية، و�سركة �تحاد �ت�ساالت )موبايلي(، و�سركة �الت�ساالت 
و�سركة  لالت�ساالت،  عذيب  �ت��ح��اد  و�سركة  )زي���ن(،  �ل�سعودية  �لمتنقلة 
�الت�ساالت  و�سائل  مهمة  �لور�سة  وتناولت  �لمحدودة.  �لمتكاملة  �الت�ساالت 
وتقنية �لمعلومات في مكافحة �لف�ساد، وتعزيز قيم �لنز�هة، وذلك من خالل 
�لتاأكيد على �أربعة محاور؛ هي مناق�سة �أ�ساليب �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات 
في مكافحة �لف�ساد، و�أهم قيم �لنز�هة �لتي يمكن �أن ت�سهم �لتقنية �لحديثة 
�لمعلومات  وتقنية  �الت�ساالت  و��ستخد�م  �لمجتمع،  �أفر�د  لدى  تعزيزها  في 
�إ�سافة  �لف�ساد؛  ومكافحة  �لنز�هة،  في مجال حماية  �لتوعوية  �لحمالت  في 
�إلى مقترحات لل�سر�كة و�لتعاون بين �لهيئة �لوطنية لمكافحة �لف�ساد، وقطاع 
�الت�ساالت وتقنية �لمعلومات. وفي نهاية �لور�سة تم ��ستعر��س �أهم �لتو�سيات 
�لمقترحة �لتي تو�سل لها �لم�ساركون لال�ستفادة من خدمات �الت�ساالت وتقنية 

�لمعلومات وو�سائلها بالتوعية في مجال حماية �لنز�هة ومكافحة �لف�ساد.
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اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي رمضان والحج :  6م5
�إجر�ء قيا�سات ميد�نية في كل من مكة �لمكرمة و�لمدينة �لمنورة لمو�سمي ��

�الت�ساالت  �سركات  �لتز�م  من  للتحقق  رم�سان؛  في  و�لعمرة  �لحج 
�لمتنقلة �لعاملة في �لمملكة بالمعايير �لفنية و�لتنظيمية �لمحددة من 
قبل �لهيئة لجودة �لخدمة �لمقدمة، وفقا الأف�سل �لممار�سات و�لتجارب 

�لدولية �لمت�سقة مع �لمقايي�س �لعالمية.
�الت�ساالت �� لخدمات  �لم�سغلة  �الت�ساالت  �سركات  ��ستعد�د�ت  مر�جعة 

و�لبحرية  �لجوية  و�لمنافذ  �لمقد�سة،  و�لم�ساعر  �لمكرمة  مكة  ف��ي  
وُتلبي  �لمملكة،  ب�سمعة  تليق  �ت�ساالت  خدمات  تقديم  ل�سمان  وج��دة؛ 

حاجات �سيوف �لرحمن.
متابعة �أد�ء �سبكات مقدمي خدمات �الت�ساالت، �أثناء مو�سمي رم�سان ��

�لمنورة،  و�لمدينة  و�لم�ساعر،  �لمكرمة،  لعام 1434 ه� في مكة  و�لحج 
و�إعد�د �إجر�ء�ت �لتبليغ عن �الأعطال لمو�سم �لحج.

�لحج حول �� �لمتنقلة، قبيل مو�سم  �لترددي لالت�ساالت  �لمجال  مر�قبة 
�لحرم �لمكي، و�لم�ساعر �لمقد�سة؛ للتاأكد من عدم وجود تد�خالت توؤثر 

على تقديم �لخدمات للحجاج و�لمعتمرين و�الأجهزة �لحكومية.
بعر�س نطاق 13.2x2 ميغاهيرتز في نطاق 1800 �� تردد�ت  تخ�سي�س 

ميغاهيرتز لكل م�سغل من مقدمي خدمات �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات  
ب�سفة موؤقتة خالل مو�سم �لحج لعام 1434 هجرية )للهاتف �لمتنقل( 
لتح�سين م�ستوى �لخدمات �لمقدمة ل�سيوف �لرحمن، في مكة �لمكرمة، 

و�لمدينة �لمنورة.

�لمنورة، �� و�لمدينة  �لمكرمة،  مكة  من  كل  في  ميد�نية  قيا�سات  �إج��ر�ء 
لمو�سمي �لحج و�لعمرة في رم�سان؛ للتحقق من �لتز�م �سركات �الت�ساالت 
�لمتنقلة �لعاملة في �لمملكة بالمعايير �لفنية و�لتنظيمية، �لمحددة من 
قبل �لهيئة لجودة �لخدمة �لمقدمة؛ وفقا الأف�سل �لممار�سات و�لتجارب 
�لدولية �لمت�سقة مع �لمقايي�س �لعالمية. كما تقوم �لهيئة باإجر�ء قيا�سات 
وفق  �ختيارها  يتم  �لمملكة؛  في  �لمختلفة  �لمو�قع  من  عدد  في  مماثلة 

معايير تحددها �لهيئة.
للتاأكد �� �الت�ساالت؛  خدمات  ومقدمي  �لحكومية،  �لجهات  بين  �لتن�سيق 

من تنفيذ تنظيمات �لحج.
على �� و�الط��الع  �الت�ساالت،  خدمات  لمقدمي  ميد�نية  بزيار�ت  �لقيام 

�أد�ء �سبكاتهم.
�لقيام بزيار�ت ومر�جعات يومية لمر�كز �لت�سغيل، �أثناء مو�سمي �لحج ��

و�لعمرة في رم�سان، ال�سيما في �أوقات �لذروة.
مقدمي �� قبل  من  �لمتنقلة،  �الت�ساالت  �سبكات  دع��م  على  �الإ���س��ر�ف 

�لخدمات؛ لمقابلة زيادة �لحركة �أثناء مو�سم �لحج.
��ستقبال �ل�سكاوى �لمتعلقة بخدمات �الت�ساالت في �لم�ساعر، و�لتن�سيق ��

لحلها. 
فنيين �� بتعيين  لها  �لمرخ�س  �ل�سعودية،  �الت�ساالت  �سركة  مع  �لتن�سيق 

�لحج،  مو�سم  في  �ل��ذروة،  فتر�ت  �أثناء  �ل�ساعة؛  مد�ر  على  متو�جدين 
في بع�س �لمو�قع �لمهمة و�لح�سا�سة؛ لمبا�سرة �الأعطال و�إ�سالحها في 

�لحال.
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�لرفع بالتقارير �ليومية �إلى لجنة �لحج �لمركزية، �أثناء مو�سم �لحج.��
�إعد�د تقرير تقويم �أد�ء �الت�ساالت وتقنية �لمعلومات بعد نهاية مو�سم ��

�لحج 1434ه� لال�ستفادة منه لالأعو�م �لقادمة.

نشاطات ودراسات أخرى متفرقة: 6م5
در��سة مو�سوع �سكوى �ختر�ق �أجهزة �لهو�تف �لمتنقلة و�لثابتة.��
�لبنية �� ذوي  �الت�ساالت  لمقدمي خدمات  �ل�سبكة  ن�سر  �لتز�مات  متابعة 

�لتحتية، وفقا ل�سو�بط �لترخي�س �ل�سادر لهم من �لهيئة.
�سركة �� بطلب  يتعلق  فيما  �لمتخ�س�سة،  �لفنية  و�لم�سورة  �لدعم  تقديم 

زين �إدر�جها �سمن مكتب �لتن�سيق و�لمتابعة لدى �أمانة منطقة �لريا�س.
و�ئل �� مكتب  عبر  تقديمها  تم  �لتي  �لو�سيطة،  �لخو�دم  مو�سوع  در��سة 

�لعي�سى للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية.
�لمملكة، �� في  لها  �لمرخ�س  �لمتنقلة  �الت�ساالت  �سركات  �لتز�م  متابعة 

و�ل�سركة �لم�سنعة للبالك بيري )RIM( بالمتطلبات �لتنظيمية للخدمة.
�لمدى، �� بعيدة  �لتطور  تقنية  خ��دم��ات  تغطية  ن�سر  �آل��ي��ة  ح��ول  در����س��ة 

وت�سمين  �لمتنقل،  للهاتف   )LTE( �لر�بع  بالجيل  ��سطالحًا  �لمعروف 
�لتغطية بخر�ئط مقدمي �لخدمة عبر �لمو�قع �الإلكترونية.

 الملحق )ج(: المشاركات المحلية واإلقليمية 
والدولية

و�ل��ن��دو�ت،  و�ل��م��وؤت��م��ر�ت،  �الج��ت��م��اع��ات،  م��ن  �لعديد  ف��ي  �لهيئة  �ساركت 
1434/1433ه�����  �ل��ع��ام  خ��الل  و�ل��دول��ي��ة  و�الإقليمية  �لمحلية،  و�لمعار�س 

)2012م(، كان من �أبرزها ما يلي:

المشاركات اإلقليمية   ج5 1 

1. اجتماعات مجل�س التعاون الخليجي :
�لهاتف �� ل�سبكات  للحدود،  �لمتجاوزة  �لتغطية  ب�ساأن  �لتن�سيقي  �الجتماع 

-15- )�لمنامة  و�لبحرين  و�لكويت،  وقطر،  �ل�سعودية،  بين  �لمتنقل 
2013/01/16م(.

�سيعقد �� �ل��ذي  �الجتماع  ب�ساأن  �لمجل�س  دول  بين  �لتح�سيري  �الجتماع 
في جنيف تحت �إ�سر�ف �الإتحاد �لدولي لالت�ساالت؛ لتن�سيق ��ستخد�م 

�لتردد�ت بمنطقة �لخليج، )دبي -02-2013/03/03م(.
�الجتماع �لخام�س لفريق عمل تنظيم و�عادة هيكلة �للجان �لعاملة تحت ��

مظلة �للجنة �لوز�رية للبريد و�الت�ساالت بدول مجل�س )�لمنامة -01-
2013/04/03م(.

�لمجل�س �� ب��دول  )تتر�(  �سبكات  ت�سغيل  عن  �لمخت�سين  فريق  �جتماع 
لالتفاق على �آلية ت�سغيل هذه �ل�سبكات في �لمناطق �لحدودية )�لمنامة 

-05-2013/05/06م(.
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دول �� خطة  تنفيذ  �آلية  بمتابعة  �لمكلف  �لمجل�س  دول  فريق  �جتماع 
�لبث  �إلى  �لتماثلي،  �الأر�سي  �لتلفزيوني  �لبث  من  لالنتقال  �لمجل�س؛ 

�لرقمي ( �لمنامة -26-2013/05/30م(.
�الجتماع �لر�بع و�لثالثون للجنة �لفنية لمكتب �الت�ساالت �لفنية لمجل�س ��

�لتعاون لدول �لخليج �لعربية )�لمنامة -26-2013/05/30م(. 
مجل�س �� ب��دول  �لدولي  �لتجو�ل  �أ�سعار  عمل  لفريق  �لخام�س  �الجتماع 

�لتعاون �لخليجية، )�لمنامة- 12-2013/06/13م(.
�الجتماع �لخام�س للجنة �لتوجيهية لالت�ساالت وتقنية �لمعلومات بدول ��

مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية )�لمنامة -24-2013/06/26م(.
مجل�س �� دول  في  �لمعلومات  وتقنية  و�لبريد  �الت�ساالت  وزر�ء  لجنة 

�لتعاون )�لمنامة -03-2013/09/04م(.
مجل�س �� دول  بين  �لدولي  �لتجو�ل  �أ�سعار  عمل  لفريق  �ل�سابع  �الجتماع 

�لتعاون �لخليجية )�لمنامة -08-2013/09/10م(.
�الجتماع �لتن�سيقي )34( مع ممثلي وز�رة �لدفاع �المريكية، و�الجتماع ��

-WRC( لثاني لفريق دول مجل�س �لتعاون �لمكلف بالتح�سير للموؤتمر�
15()�ساللة -15-2013/09/19م(.

الأع��م��ال �� بالتح�سير  �لمكلف  �لخليجي  للفريق  �ل��ث��ان��ي  �الج��ت��م��اع 
-17- )�ساللة  2015م  لعام  �لر�ديوية  لالت�ساالت  �لعالمي  �لموؤتمر 

2013/09/19م(.
 ور�سة عمل �لتوجهات �لجديدة لبناء وتمويل �لنطاق �لعري�س �ل�سيا�سات ��

و�القت�ساديات )�لمنامة -24-2013/09/25م(.

��-24- )م�����س��ق��ط  �ل�����س��ح��اب��ي��ة  للحو�سبة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ف��ري��ق  �ج��ت��م��اع   
2013/09/25م(.

�الجتماع �لتا�سع للجنة �لمر�كز �لوطنية لال�ستجابة لطو�رئ �لحا�سبات ��
)م�سقط -22-2013/10/24م(.

و�لخدمات �� �لتطبيقات  تنظيم  ت�سريع  عمل  لفريق  �الأول  �الجتماع 
)دبي  �لخليجي  �لتعاون  مجل�س  دول  في  �الإنترنت  خالل  من  �لمقدمة 

-04-2013/12/05م(.
�� )WTDC-M( لموؤتمر  �لتح�سيرية  و�لعربية  �لخليجية  �الجتماعات 

)دبي-22-2013/12/26م(.
2.  اجتماعات جامعة الدول العربية: 

�� A13 للمو�سم  �الإذ�ع���ي  �لبث  ل��ت��ردد�ت  �القليمي  �لتن�سيقي  �الجتماع 
)تون�س -01/28-2013/02/01م(.

�� FM �الذ�عية  �لقنو�ت  من  �ل�سعودية  �الد�رة  متطلبات  تن�سيق  �جتماع 
)�لقاهرة -04-2013/02/06م(.

و�لمكلف �� �ل��ت��رددي،  للطيف  �ل��د�ئ��م  �لعربي  للفريق   )16( �الجتماع 
-WRC( بالتح�سير للموؤتمر �لعالمي لالت�ساالت �لر�ديوية لعام 2015م

15( ) دبي -03-2013/03/07م(.
�الجتماع )32( للجنة �لعربية �لد�ئمة لالت�ساالت و�لمعلومات، وكذلك ��

لالت�ساالت  �لعرب  �لوزر�ء  لمجل�س  �لتنفيذي  للمكتب   )33( �الإجتماع 
و�لمعلومات )�لدوحة -05-2013/03/07م(.

)�ل��رب��اط-02-�� �لتقيي�س  ل�سوؤون  �لعربي  للفريق  �ل�سابع  �الإج��ت��م��اع 
2013/09/06م(.
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�ل���وزر�ي �� و�لمجل�س  �لتنفيذي،  و�لمكتب  �ل��د�ئ��م��ة،  �لعربية  �للجنة 
�لتعاونية  ب�ساأن  �لم�ستوى  رفيع  و�الجتماع  و�لمعلومات،  لالت�ساالت 

�لمعززة قبل ))Arab IGF )�لجز�ئر -09/26-2013/10/01م(.
�لعربية �� �الإ�ستر�تيجية  م�سروع  �سياغة  باعادة  �لمعنية  �للجنة  �جتماع 

لمكافحة �لجر�ئم �اللكترونية ) تون�س -23-2013/10/24م(.
�لعالمي �� للموؤتمر  للتح�سير  �ل��ع��رب��ي  �لعمل  لفريق  �الأول  �الج��ت��م��اع 

و�الجتماع  للتنمية  �الإقليمي  �لمنتدي  وح�سور  �الت�����س��االت،  لتنمية 
-27- )�لمنامة  �الت�ساالت  لقطاع  �لتنمية  لموؤتمر  �لعربي  �لتح�سيري 

2013/10/31م(.
�جتماع فريق �لعمل �لعربي �لمعني بتنفيذ م�سروع ربط �سبكات �الإنترنت ��

�لعربية )تون�س -12-2013/11/14م(.
�لترددي )�لكويت �� �ل�سابع ع�سر للفريق �لعربي �لد�ئم للطيف  �الجتماع 

-24-2013/11/28م(.
��-PP( الجتماع �لتح�سيري �لعربي �الأول لموؤتمر �لمندوبين �لمفو�سين� 

14( )دبي -22-2013/12/26م(.
3.  اجتماعات ال�سبكة العربية:

�الجتماع �لحادي ع�سر الأع�ساء �ل�سبكة �لعربية لهيئات تنظيم �الت�ساالت ��
وتقتية �لمعلومات _�لرباط -27-2013/05/28م(.

المشاركات الدولية   ج25 

1. اجتماعات التحاد الدولي لالت�سالت:
�الجتماع �لتعريفي لروؤ�ساء �للجان �لدر��سية و نو�بهم بقطاع �لتقيي�س في ��

�التحاد �لدولي لالت�ساالت )جنيف -10-2013/01/11م(.

�التحاد �� في  �لر�ديو  بقطاع  �لثانية  �لدر��سية  �للجنة  في  �الأول  �الجتماع 
�لدولي لالإت�ساالت )جنيف -22-2013/01/31م(.

�جتماع لجنة �لدر��سات �لخام�سة بقطاع �لتقيي�س )�لبيئة وتغّير �لمناخ( ��
في �التحاد �لدولي لالت�ساالت )جنيف -01/29-2013/02/07م(.

�لخبر�ء �� و�جتماع  لالت�ساالت،  �لدولي  �التحاد  عمل  فرق  �جتماعات 
)جنيف   IEG-WTPF-13(و  )CWG-WSIS و   )CWG-Internet( �لثالث  

-01/30-2013/02/08م(.
�لدولي �� �الت��ح��اد  في  تقيي�س  بقط�اع  ع�سرة  �لثالثة  �لدر��سية  �للجنة 

لالت�ساالت )جنيف -2/18-2013/03/01م(.
لمجتمع �� �لعالمية  �لقمة  مخرجات  مر�جعة  ب�ساأن  �ليون�سكو  �جتماع 

�لمعلومات )WSIS+10( )باري�س -25-2013/02/27م(.
)�أقل �� �لتردد�ت  لتن�سيق  �لخليج  منطقة  لدول  �الول  �لتن�سيقي  �الجتماع 

�لدولي لالت�ساالت )جنيف  �التحاد  �إ�سر�ف  من 3 جيجاهيرتز( تحت 
-11-2013/03/15م(.

�الجتماع �لخام�س لفريق �لمجل�س لو�سع د�ستور م�ستقر ل�التحاد �لدولي ��
لالت�ساالت )جنيف -08-2013/04/12م(.

�لمتعلقة �� �لم�سائل  بدر��سة  �لمعني   )WP 6A( �لعمل  فريق  �جتماع 
�ل��دول��ي  �الت��ح��اد  ف��ي  �ل��ر�دي��و  بقطاع  �الر���س��ي��ة  �الذ�ع��ي��ة  بالخدمات 

لالت�ساالت )جنيف -16-2013/04/24م(.
�جتماع فريق �لعمل )WP-4A( من �لمجموعة �لدر��سية �لر�بعة بقطاع ��

�لر�ديو في �التحاد �لدولي لالت�ساالت )جنيف -02-2013/05/10م(.
�جتماع فريق �لعمل )B5( في �التحاد �لدولي لالت�ساالت )جنيف -20-��

2013/05/31م(.
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�س �� الأغ���ر�  و�لتكنولوجيا  �لعلم  ت�سخير  لجنة  لفريق  �الأول  �الجتماع 
-5/30- )WGEC(،(جنيف  �لمعززة  �لتعاونية  ب�ساأن   )CSTD( �لتنمية 

2013/06/21م(. 
��-5/30- )ج��ن��ي��ف    )CSTD( ل��ل��ج��ن��ة  ع�����س��رة  �ل�����س��اد���س��ة  �ل������دورة 

2013/06/21م(.
�الجتماع �لتن�سيقي للجنة �لمر�جعة بقطاع �لتقيي�س في �التحاد �لدولي ��

-03- )جنيف    ITU-T Review Committee, TSAG, JCA لالت�ساالت 
2013/06/07م(.

�ل�سارة �� �لتد�خالت  ب�ساأن منع  �لدولية  �ل�ساتلية  ور�سة عمل لالت�ساالت 
على �الأنظمة �ل�ساتلية )جنيف -10-2013/06/10م(.

��-11( جنيف   ،2013 لعام  لالت�ساالت  �لدولي  �التحاد  مجل�س  دورة 
2013/06/21م(

)و�ر�سو-��  ،)GSR( �الت�ساالت  لمنظمي  ع�سرة  �لثالثة  �لعالمية  �لندوة 
02-2013/07/05م(.

�� )26 �لمد�ريين )25.5،  �لموقعين  مو�سوع  بمناق�سة  �لخا�س  �الجتماع 
)جنيف  لالت�ساالت  �لدولي  �التحاد  في  �لر�ديو  بقطاع  �سرقًا  درج��ة 

-09-2013/07/11م(.
)جنيف �� لالت�ساالت  �لدولي  باالتحاد  �لثانية  �لدر��سية  �للجنة  �إجتماع 

-17-2013/09/26م(.
�جتماع فريق �لعمل 4�أ )WP-4A( و�للجنة �لدر��سية �لر�بعة بقطاع �لر�ديو ��

في �التحاد �لدولي لالت�ساالت، )جنيف -02-2013/10/11م(.

��-02( جنيف  �لمعززة،  للتعاونية   CSTD عمل  لفريق  �لثاني  �الجتماع 
2013/10/11م(.

�� ITU(( الجتماع �لثالث لفريق عمل مجل�س �التحاد �لدولي لالت�ساالت�
CWG-Internet، )جنيف -06-2013/11/12م(.

�لمد�ريين �� �لموقعين  مو�سوع  مناق�سة  با�ستكمال  �لخا�س  �الجتماع 
)25.5، 26( درجة �سرقًا بقطاع �لر�ديو في �التحاد �لدولي لالت�ساالت، 

جنيف )12-2013/11/13م(.
في �� �لر�ديوية  �الت�ساالت  بقطاع  �لخام�سة  �لدر��سية  �لمجموعة  �جتماع 

�التحاد �لدولي لالت�ساالت، )جنيف -02-2013/12/03م(.
�لمعنية �� لالت�ساالت  �لدولي  لالتحاد  ع�سرة  �لحادية  �لعالمية  �لندوة 

-02- )نيومك�سيكو  �لمعلومات،  �الت�ساالت/تكنولوجيا  بموؤ�سر�ت 
2013/12/06م(.

�جتماع لجنة �لدر��سات �لخام�سة بقطاع �لتقيي�س )�لبيئة وتغّير �لمناخ( ��
في �التحاد �لدولي لالت�ساالت، )ليما -02-2013/12/13م(.

ور�سة�لعمل �الإقليمية �الأولى لالتحاد �لدولي لالت�ساالت ب�ساأن �الأعمال ��
�لتح�سيرية للموؤتمر �لعالمي لالت�ساالت �لر�ديوية لعام 2015م، )جنيف 

-06-2013/12/12م(.
لالت�ساالت �� �لدولي  �التحاد  في  �لر�ديو  بقطاع  �لخا�سة  �للجنة  �جتماع 

)جنيف-04-2013/12/05م(.
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2.  الم�ساركات الدوليـة الأخرى العامة.
�ل��ت��رددي �� �لطيف  خ��دم��ات  لم�سروع  �لم�سنعية  �الخ��ت��ب��ار�ت  �إج���ر�ء 

�الإلكترونية، )لي�ستناو -18-2013/03/25م(.
)جنيف �� �لخدمات،  مجل�س  في   wto �لعالمية  �لتجارة  منظمة  �جتماع 

-20-2013/03/21م(.
�� IEEE Wireless �ل��ال���س��ل��ك��ي��ة   �الت�����س��االت  ب�سبكات  خ��ا���س  م��وؤت��م��ر 

-07- )�سنغهاي   ،Communications & Networking Conference

2013/04/10م(. 
�� ،The Telecom Regulations Forum7 موؤتمر تنظيم �الت�ساالت �ل�سابع 

)لندن -22-2013/04/24م(. 
موؤتمر �سبكات �الأياف �لب�سرية FTTx، )برلين -23-2013/04/25م(. ��
)تورينتو �� �لمناخ،  وتغير  و�الت�ساالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  حول  ندوة 

-06-2013/05/09م(.
�� ،)WSIS Forum 2013( �لمعلومات  لمجتمع  �لعالمية  �لقمة  منتدى 

و�لمنتدى �لعالمي �لخام�س ل�سيا�سات �الت�ساالت/تكنولوجيا �لمعلومات 
و�الت�ساالت )WTPF(، )جنيف -13-2013/05/17م(.

موؤتمر �لهجوم �الإيجابي، )مو�سكو -23-2013/05/24م(.��
�الجتماع �لخا�س بم�سروع �لمجاالت �لكهرومغناطي�سية بمنظمة �ل�سحة ��

�لعالمية، )باري�س -06-2013/06/07م(.
�جتماعات �� في  و�لم�ساركة  �الإلكترونية،  �لتجارة  لتطبيقات  �لعمل  ور�سه 

�لمنظمة، )جنيف -17-2013/06/21م(.

�لم�ساحب �� �لتدريب  وح�سور   LS �أنظمة  لم�ستخدمي  �ل�سنوي  �الجتماع 
�لطيف،  �د�رة  �الأنظمة في مجال  �لخبر�ت مع م�ستخدمي هذه  وتبادل 

)لي�ستناو -01-2013/07/04م(.
�� IIC 2013 International Regulation   ح�سور �لمنتدى �لدولي لالأنظمة

Forum، )لندن -07-2013/10/10م(.

موؤتمر �سيئول حول �لف�ساء �الإلكتروني، )�سيئول -17-2013/10/18م(.��
��-28- )�أم�سترد�م  �ل�سنوي،   RSA Conference Europe 2013 موؤتمر 

2013/10/31م(.
�الجتماعي، �� �لتو��سل  لمو�قع  �لمالكة  �ل�سركات  مع  �لخا�س  �الجتماع 

)�سان فر�ن�سي�سكو -10/31-2013/11/01م(.
موؤتمر مكاتب �إد�رة �لم�ساريع، )�سان ديجو -10-2013/11/13م(.��
�لتابعة �� �لتنمية  الأغ��ر����س  و�لتكنولوجيا  �لعلم  ت�سخير  لجنة  �جتماع 

-02- )و��سنطن  2013-2014م،  �ل��دورت��ي��ن  بين  �لمتحدة  ل��الأم��م 
2013/12/04م(.

�لموؤتمر �لوز�ري للتجارة �لدولية، )بالي -02-2013/12/06م(.��
�لحديثة �� و�لتطبيقات  �الإن��ت��رن��ت  لتقنيات  �لرئي�سية  �لوجهة  موؤتمر 

)leweb(، )باري�س -10-2013/12/12م(.
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الملحق )د(: التراخيص الصادرة

أعداد المرخص لهم د15 

24/ 1425الـخـدمــة
)2004م(

1427 /26
)2006م(

1429/28
)2008م(

1431/30
)2010م(

1432/31
)2011(

1434 /33
)2012م(

1435 /34
)2013م(

1112222خدمات الهاتف الثابت
2233333خدمات الت�سالت المتنقلة

2222222خدمات المعطيات
23475356364041خدمات الإنترنت

571418171919ات�سالت الأقمار ال�سناعية بالأطباق ال�سغيرة )الفي�سات(
2333222الت�سالت ال�سخ�سية المتنقلة عبر الأقمار ال�سناعية

ـــــــــ1111الإنترنت على الطائرات
ــــــ1121ـــخدمة الج�ال على الطائرات

6242644356474خدمات متابعة المركبات
692135137105127131خدمة الر�سائل الق�سيرة

262414765ـــالن�س��س الم�سم�عة )700(
71011101520ـــخدمات مراكز الت�سالت

ـــــــــ255ـــخدمات المحفظة الإلكترونية
ـــ44521ـــخدمة اإعادة �سحن البطاقات م�سبقة الدفع لالت�سالت المتنقلة

334344ــاإدارة ومراقبة ال�سبكات
ــــــــــــــــــالت�سال الآلي بالم�سترك

36576ــــا�ست�سافة اأحهزة ومعدات الت�سالت وتقنية المعل�مات
ــــــــــــ1ــــالر�سائل ال�س�تية التفاعلية

48223290313230292309اإجمالي الـتـراخـيــ�س
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الشركات المرخص لها بتقديم خدمات االتصاالت العامة في المملكة : د25 

تقديم خدمات الهاتف الثابت
�سركة الت�سالت ال�سع�دية 1

�سركة اتحاد عذيب لالت�سالت 2
تقديم خدمات الهاتف المتنقل

�سركة الت�سالت ال�سع�دية 1
�سركة اتحاد ات�سالت - م�بايلي 2

�سركة الت�سالت المتنقلة ال�سع�دية )زين( 3
تقديم خدمات المعطيات

�سركة الت�سالت المتكاملة المحدودة 1
�سركة بيانات الأولى لخدمات ال�سبكات 2

) VSAT (   تقديم خدمات الت�سالت با�ستخدام نظام الفي�سات
�سركة الت�سالت ال�سع�دية 1

�سركة ربط ال�سبكات ال�سع�دية المحدودة 2
�سركة اأطل�س التقنية المتقدمة لالت�سالت 3

�سركة الت�سالت المتكاملة المحدودة 4
�سركة بعد لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية المحدودة 5

مركز القن�ات لالأجهزة اللكترونية 6
�سركة عالم الكمبي�تر والتكن�ل�جيا التجارية 7

�سركة �سهد ال�سحراء للتجارة 8
م�ؤ�س�سة البترول والطاقة للخدمات التجارية 9

م�ؤ�س�سة عل�م ال�سبكة لالت�سالت ال�سلكية 10
�سركة اتحاد ات�سالت )م�بايلي( 11
�سركة ال��سلة الذكية المحدودة 12

�سركة ن�فا�ست التجارية المحدودة 13
م�ؤ�س�سة عثمان حمد الفار�س لالت�سالت 14

ال�سركة العربية لخدمات النترنت والت�سالت 15
�سركة الف�ساء القمرية لالت�سالت المحدودة 16

�سركة الكفاءات العالية لالت�سالت المحدودة 17

�سركة ديتك�ن ال�سع�دية المحدودة )ديتا�ساد( 18
م�ؤ�س�سة نا�سر حجاب الحربي للتجارة 19

GMPCS - تقديم خدمات الت�سالت ال�سخ�سية المتنقلة عبر الأقمار ال�سناعية
�سركة الثريا لالت�سالت 1

�سركة فرحان التجارية المحدودة 2
) ISP ( تقديم خدمة النترنت

�سركة ال�سبكات المتكاملة  1
�سبكة الجزيرة لخدمات الإنترنت )�سحف( 2

�سركة اتحاد ات�سالت - م�بايلي 3
�سركة الت�سالت ال�سع�دية 4

�سركة الت�سالت المتكاملة المحدودة 5
�سركة ال�سرق الو�سط لالنترنت المحدودة  6

�سركة بيانات الولى لخدمات ال�سبكات 7
�سركة ديتك�ن ال�سع�دية المحدودة )ديتا�ساد( 8

�سركة �سبكة الخليج الدولية لالت�سالت 9
�سركة �سبكة زاجل الدولية لالت�سالت 10

�سركة لينك دوت نت العربية ال�سع�دية 11
م�ؤ�س�سة نا�سر حجاب الحربي للتجارة 12

ن�ر اإنترنت - فرع �سركة ن�ر لالت�سالت 13
ال�سركة الخليجية لخدمات الحا�سب اللي المحدودة 14

ال�سركة الدولية لهند�سة النظم المحدودة 15
ال�سركة ال�سع�دية لالبحاث والن�سر 16

ال�سركة ال�سع�دية للحا�سبات اللكترونية 17
ال�سركة العربية لخدمات النترنت والت�سالت 18

�سركة الت�سالت المتنقلة ال�سع�دية )زين( 19
�سركة التقنيات التطبيقية 20

�سركة العر�س المتقن للخدمات التجارية 21
�سركة العي�ن ال�سبعة المحدودة 22
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�سركة الف�ساء القمرية لالت�سالت المحدودة 23
�سركة الكمبي�تر الدولية 24

�سركة المفتاح الدولي لالت�سالت والكمبي�تر 25
�سركة بغروب ال�سع�دية 26

�سركة برنامج �سلطان بن عبدالعزيز لالت�سالت الطبية والتعليمية 
المحدودة 27

�سركة بريتي�س تليك�م ال�سع�دية المحدودة 28
�سركة �سبكة �سحارى المحدودة 29

�سركة �سهد ال�سحراء للتجارة 30
�سركة �س�ئيات لالت�سالت 31

�سركة مجم�عة محمد من�سر العي�سائي وعلي ح�سين ال�س�ادي و�سركائهم 
المحدودة 32

�سركة نظام ال�سبكة لخدمات النترنت )�سبكة نت( 33
م�ؤ�س�سة التقنية الخ�سبة فرع م�ؤ�س�سة محمد علي العي�سائي للتجارة 34

م�ؤ�س�سة النطاق ال�ا�سع 35
م�ؤ�س�سة اإمبرو لتقنية المعل�مات 36

م�ؤ�س�سة تح�سيب لخدمات الكمبي�تر والأجهزة الإلكترونية 37
م�ؤ�س�سة غيهب الخليج العالمية 38

مجم�عة �سامبا المالية 39
�سركة اتحاد عذيب لالت�سالت 40

�سركة ال�فائي الدولية لالت�سالت وتقنية المعل�مات 41

م�ؤ�س�سة اأطهر للتجارة 7
م�ؤ�س�سة مح�ر الخليج للمقاولت 8

ال�سركة ال�سع�دية لتكن�ل�جيا الم�اقع المحدودة 9
ال�سركة ال�سع�دية لل�ق�د الآلي للتجارة 10

�سركة اأحمد �سليمان الفهاد واولده 11
�سركة الأبعاد الذكية للتجارة 12

�سركة الت�سالت المتنقلة ال�سع�دية )زين( 13
�سركة الأجهزة اليدوية المتخ�س�سة 14

�سركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة 15
�سركة البرامج المتقدمة للتجارة المحدودة 16

�سركة البعد المط�ر لتقنية المعل�مات 17
�سركة الحمراني العالمية 18

�سركة الدهناء الدولية للت�س�يق المحدودة 19
�سركة ال�سهم الأول لتقنية المعل�مات المحدودة 20

�سركة العي�ن ال�سبعة المحدودة 21
�سركة القائد لال�ستثمار 22

�سركة تقنية المرور المتقدمة التجارية المحدودة 23
�سركة تقنية تتبع المركبات 24

�سركة ت�ا�سل الريا�س 25
�سركة حماية المتحدة ال�سرق او�سطية لال�ستثمار التجاري المحدودة 26

�سركة خبراء التقنية الدولية للتجارة والمقاولت 27
�سركة خدمات الم�ستقبل للت�س�يق المحدودة 28

�سركة دوائر التقنية 29
�سركة زولتيك لمتابعة المركبات المحدودة 30

�سركة عبداللطيف العرفج واخ�انه القاب�سة 31
�سركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة 32

�سركة محمد بن عب�د العم�دي و�سريكه للحرا�سة المدنية الخا�سة  33

) AVL ( تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات
ال�سركة العربية لخدمات الأمن وال�سالمة المحدودة 1

�سركة الرحاب للمعدات والآليات المحدودة 2
�سركة �سهد ال�سحراء للتجارة 3

�سركة ن�مد لالت�سالت وتقنية المعل�مات 4
�سركة اتحاد ات�سالت - م�بايلي 5

�سركة نافتك العربية ال�سع�دية المحدودة 6
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مركز خدمة قن�ات اللكترونيات العالمية 62
�سركة اآل �ساري العالمية 63

�سركة العم�دي للتجارة المحدودة 64
�سركة المتابع لالنظمة اللكترونية الحديثة المحدودة 65

�سركة المهارات لالت�سالت والتقنية 66
�سركة حل�ل الماكن لتقنية المعل�مات 67

�سركة ربط ال�سبكات ال�سع�دية المحدودة 68
�سركة ي�نيك�م ال�سع�دية لتقنية الت�سالت والبرمجيات 69

م�ؤ�س�سة اأنظمة التتبع لتقنية المعل�مات 70
م�ؤ�س�سة اأركادا الم�سرق التجارية 71

م�ؤ�س�سة الت�ا�سل الف�سائي لتقنية المعل�مات 72
م�ؤ�س�سة حل�ل المراقبة لالت�سالت وتقنية المعل�مات 73

م�ؤ�س�سة م�ستقبل ح�سام لتقنية المعل�مات 74
تقديم خدمة الن�س��س الم�سم�عة ) 700 (

�سركة �سما لالت�سالت المحدودة 1
�سركة الم�ارد الإلكترونية المحدودة 2

�سركة ت�سهيل المتميزة لالت�سالت المحدودة 3
�سركة ل�ؤل�ؤة ال�سع�دية للت�سييد والبناء واعمال الطرق 4

م�ؤ�س�سة قرية ال�سخر للتقنية فرع م�ؤ�س�سة محمد عي�سى زكريا بندقجي 5
تقديم خدمة اإدارة ومراقبة ال�سبكات

�سركة ال�سبكات المتكاملة  1
ال�سركة الإلكترونية لالت�سالت الدولية 2

�سركة ديتك�ن ال�سع�دية المحدودة )ديتا�ساد( 3
�سركة بريتي�س تليك�م ال�سع�دية المحدودة 4

) SMS ( تقديم خدمة الر�سائل الق�سيرة
ال�سركة الأولى للخدمات المعل�ماتية 1

ال�سركة الخليجية الولى للتعهدات والمقاولت المحدودة 2
م�ؤ�س�سة عز الخير للتط�ير والم�ساندة 3

�سركة منظ�مة الحل�ل الأمنية 34
�سركة نجم البيانات  35

�سركة هال لخدمات المدادات الم�ساندة 36
فرع م�ؤ�س�سة الم�ارد الفنية العربية لالأجهزة الأمنية 37

فرع م�ؤ�س�سة �س�اهق القمة 38
فرع م�ؤ�س�سة �سالح علي �سالح العمري لالت�سالت 39

م�ؤ�س�سة اأنظمة ال�سط�ل لالت�سالت وتقنية المعل�مات 40
م�ؤ�س�سة اأبجد التقنية لنظم المعل�مات 41

م�ؤ�س�سة اآفاقي للتقنية للتجارة 42
م�ؤ�س�سة الأ�سط�رة الرقمية لالأنظمة الحا�سب الآلي  43
م�ؤ�س�سة التتبع الآمن لالت�سالت وتقنية المعل�مات 44

م�ؤ�س�سة التخطيط الرقمي التجارية 45
م�ؤ�س�سة التط�ر المتجدد لالت�سالت وتقنية المعل�مات 46

م�ؤ�س�سة التقنية الخ�سبة فرع م�ؤ�س�سة محمد علي العي�سائي للتجارة 47
م�ؤ�س�سة التقنية المفيدة لأنظمة المعل�مات 48

م�ؤ�س�سة الخريطة الرقمية للتجارة 49
م�ؤ�س�سة الم�سرية والك�يتية لالت�سالت وتقنية المعل�مات 50

م�ؤ�س�سة باقة التط�ر لتقنية المعل�مات 51
م�ؤ�س�سة ب�سمة التجهيزات للتجارة 52

م�ؤ�س�سة بيانات الطريق الآمن للتجارة 53
م�ؤ�س�سة دار م�جه لالإلكترونيات 54

م�ؤ�س�سة ديناميكيه العرب للتجارة 55
م�ؤ�س�سة �س�لن لالت�سالت وتقنية المعل�مات 56

م�ؤ�س�سة �سعاع النظمة للتقنية 57
م�ؤ�س�سة �سمان المهند�س 58

م�ؤ�س�سة كراء للخرائط ونظم المعل�مات الجغرافية 59
م�ؤ�س�سة محمد خير اهلل الرفاعي التجارية 60

ال�سركة ال�سع�دية لتتبع المركبات القاب�سة 61
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م�ؤ�س�سة ع�سير لل�سحافة والن�سر 4
ال�سركة العربية لخدمات الإنترنت والت�سالت 5

ال�سركة العربية ل��سائل الدعاية والإعالن المحدودة  6
�سركة اآرا ل��سائل الدعاية والإعالن المحدودة 7

�سركة اأ�سيج المتحدة لالت�سالت 8
�سركة باب العالمية للخدمات المتخ�س�سة 9

�سركة بيت الإعالم لالإنتاج والت�زيع 10
�سركة تجاري للتجارة المحدودة 11

�سركة تج�سيد المحدودة 12
�سركة ت�سهيل المتميزة لالت�سالت المحدودة 13

�سركة �سما لالت�سالت المحدودة 14
�سركة مجم�عة م�سيان للت�س�يق المحدودة 15

�سركة مدار �سديم لالت�سالت وتقنية المعل�مات المحدودة 16
�سركة م�ستقبل العالم لالت�سالت 17

م�ؤ�س�سة الترا�سل والمعطيات للتجارة 18
م�ؤ�س�سة الجزيرة لل�سحافة والطباعة والن�سر 19

م�ؤ�س�سة الكهف الذهبي لالت�سالت 20
م�ؤ�س�سة دانة الحا�سب للتجارة 21

م�ؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة والن�سر 22
م�ؤ�س�سة مجم�عة زاد لخدمات الحا�سب اللي 23

ال�سركة ال�سع�دية لالبحاث والن�سر 24
ال�سركة العربية للعل�م والتقنية 25

�سركة اإدارة ال�سحة المحم�لة 26
�سركة ارتقاء المعل�مات 27

�سركة الأف�سلية للت�س�يق المحدودة 28
�سركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة 29

�سركة الأولى للعل�م والتقنية 30
�سركة الحبر الم�سيء المحدودة 31

�سركة الخليج النم�ذجية لالإعالم الرقمى المحدودة 32
�سركة الر�سالة الذكية لالت�سالت وتقنية المعل�مات 33

�سركة العلم لأمن المعل�مات 34
�سركة العي�ن ال�سبعة المحدودة 35

�سركة الفيفا للمقاولت 36
�سركة القن�ات المتنقلة المحدودة 37

�سركة القيم الم�سافة 38
�سركة الم�ارد الإلكترونية المحدودة 39

�سركة النظم العربية المتط�رة 40
�سركة انبعاث التقنية 41

�سركة تقنيات الج�ال المعل�ماتية المحدودة 42
�سركة تقنية الذكاء المحدودة 43

�سركة تك�سب الم�ساندة للت�س�يق 44
�سركة حل�ل اأبداأ لتقنية المعل�مات 45

�سركة حل�ل التقنية المثالية 46
�سركة حل�ل الج�ال المبتكرة 47

�سركة روافد المعل�مات 48
�سركة �سارا ج�دني�ز ف�رمي ال�سع�دية 49

�سركة �سارا لالت�سالت 50
�سركة �سرمد التجارية 51

�سركة �ساب لالت�سالت المحدودة 52
�سركة ف�از عبدالعزيز الحكير و�سركاه 53

�سركة قن�ات ال�سع�دية   54
�سركة ك�ستنة ال�سع�دية لالت�سالت وتقنية المعل�مات 55



91

١٤٣٤هـ- ١٤٣٥هـ
التقرير السنوي

�سركة ل�ؤل�ؤة ال�سع�دية للت�سييد والبناء واأعمال الطرق 56
�سركة لم�سات التقنية لالت�سالت 57

�سركة مجم�عة محمد من�سر العي�سائي وعلي ح�سين ال�س�ادي و�سركائهم 
المحدودة 58

�سركة مرحب ال�سع�دية لالت�سالت 59
�سركة نج�م العرب 60

�سركة ن�مد لالت�سالت وتقنية المعل�مات 61
�سركة و�سام التحاد التجارية 62

عال المجد فرع �سركة روابي مجد الدولية لالإنتاج والت�زيع 63
فرع �سركة ال�سبكة الم�سرية لالإنترنت 64

فرع م�ؤ�س�سة تالل الخير التجارية 65
م�ؤ�س�سة اأنظمة الت�سال لتقنية المعل�مات 66
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الملحق )هـ(: المواقع التابعة للهيئة على شبكة اإلنترنت

 www.citc.gov.saم�قع الهيئة الرئي�سي:

www.cert.gov.saالمركز ال�طني الإر�سادي لأمن المعل�مات:

www.internet.gov.saالب�بة ال�سع�دية لخدمة الإنترنت:

www.nic.net.saالمركز ال�سع�دي لمعل�مات ال�سبكة:

www.ncis.org.saاللجنة ال�طنية لمجتمع المعل�مات:
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 الملحق )و(: قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة     
على موظف الهيئة:

�حتر�م حقوق �لمتعاملين مع �لهيئة وم�سالحهم، و�لتعامل معهم باحتر�م ولباقة وكيا�سة وحيادية، وتجرد ومو�سوعية دون تمييز. ��
�المتناع عن �أي ت�سرفات، �أو ممار�سات، �أو �أعمال؛ تنتهك �الآد�ب و�ل�سلوك �لقويم، وتخل بال�سرف و�لكر�مة. ��
عدم قبول هد�يا �أو طلبها، �أو طلب �إكر�ميات، �أو �سيافة، �أو �أي فو�ئد �أخرى من �أي نوع كانت، له �أو لغيره من �لجهات و�الأفر�د �لمتعاملين مع �لهيئة، ��

�سو�ًء �أكان ذلك بطريق مبا�سر �أم غير مبا�سر.
عدم ��ستغالل وظيفته ب�سورة مبا�سرة، �أو غير مبا�سرة؛ للح�سول على مكا�سب مالية، �أو معنوية، �أو �أي �سيء ذي قيمة؛ لم�سلحة خا�سة به، �أو باأحد ��

�أقاربه �أو معارفه. 
�المتناع عن �لقيام باأي ن�ساط من �ساأنه �أن يوؤدي �إلى ن�سوء ت�سارب بين م�سالحه �ل�سخ�سية من جهة، وم�سوؤولياته، ومهماته  �لوظيفية من جهة �أخرى، ��

وفي حال وجود ت�سارب في �لم�سالح �أو �حتمال وجوده، �أو تعر�س �لعامل �إلى �سغوط تتعار�س مع مهماته  �لر�سمية، �أو تثير �سكوكًا حول �لمو�سوعية �لتي 
يجب �أن يلتزم بها؛ فعلى �لموظف �إبالغ رئي�سه �لمبا�سر خطيًا بذلك. 

�المتناع عن �لقيام باأي فعل، يمكن �أن يوؤدي �إلى معاملة تف�سيلية، الأ�سخا�س طبيعيين، �أو �عتباريين في تعامالتهم مع �لهيئة، �أو ي�سيء ل�سمعة �لهيئة. ��
تفادي �إقامة عالقات عمل خا�سة مع �أفر�د، �أو موؤ�س�سات، و�سركات تعتمد م�سالحها على قر�ر�ت �لهيئة، و�المتناع عن تقديم ن�سائح، �أو �إف�ساء معلومات ��

من �ساأنها �أن تتيح فر�سًا غير متكافئة الأي جهة، �عتمادً� على معلومات غير متوفرة للعموم.  
عدم �إف�ساء �لمعلومات �ل�سرية �لتي يطلع عليها �أثناء تاأديته لعمله، �سو�ًء �أكان ذلك كتابيًا �أم  �سفويًا �أو �إلكترونيًا؛ ويظل هذ� �اللتز�م قائمًا حتى بعد �نتهاء ��

مدة خدمة �لعامل بالهيئة. 
عدم ��ستغالل �أو توظيف �لمعلومات غير �لمتاحة للعموم �لتي ح�سل عليها �لموظف، �أو �طلع عليها �أثناء تاأديته لمهماته �لر�سمية؛ و�سيلًة لتحقيق منافع ��

�سخ�سية لنف�سه، �أو لغيره ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر، �أو لالإ�ساءة �إلى غيره، �سو�ًء �أكان ذلك �أثناء قيام عالقته �لوظيفية بالهيئة �أم كان بعد �نتهائها.
�أال يقوم �أثناء عمله في �لهيئة بمز�ولة �أي �أعمال حرة تتفق في طبيعتها مع طبيعة عمل �لهيئة �أو مجاله، كما يحظر مز�ولة �الأعمال �لحرة �لتي ال تتفق في ��

طبيعتها مع طبيعة عمل �لهيئة �أو مجاله؛ �إال بعد �لح�سول على مو�فقة ر�سمية م�سبقة من �لمحافظ. 
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 الملحق )ز(: الحسابات الختامية

 البيــــــــــــــان
العام المالي 1434/1433هـ   كما في 
 2012/12/31م مراجعة ومعتمدة  

)باآلف الريالت(

العام المالي 1435/1434هـ   كما في 
 2013/12/31م غير مراجعة 

)باآلف الريالت(

الإيـــرادات:
4.407.5455.045.202المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا

428.767382.191 المقابل المالي للتراخي�س
2.505.5611.590.508المقابل المالي ل�ستخدام الطيف الترددي

78.86263.822اإيرادات اأخرى
7.420.7357.081.723اإجمـــالي الإيــــرادات

الـمـ�سـروفـــات:
186.117185.020تكاليف الم�ظفين

55.21566.724الم�سروفات الإدارية والعم�مية
39.3637.792ال�ست�سارات

9.0151.959اأنظمة وبرمجيات تقنية المعل�مات
92.863329.298الم�سروفات الراأ�سمالية

382.573590.793اإجمــــــالي الـمـ�ســـروفــات
7.038.1626.490.930الـفــائــــــــــ�س

 �سبعة مليارات، وثمانية وثالث�ن ملي�نًا، 
ومئة واثنان و�ست�ن األف ريال.

 �ستة مليارات، واأربعة مئة وت�سع�ن ملي�نًا، 
وت�سعة مئة وثالث�ن األف ريال.

مالحظـات:
 تق�م الهيئة بالف�ترة، وتح�سيل الإيرادات، وت�ريدها للخزينة العامة.  
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