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 إن محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ("الهيئة") بموجب الصالحيات المخولة له:

ووفًقا ألحكام نظام االتصاالت ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الهيئة، والوثائق التنظيمية ذات العالقة الصادرة من 

 الهيئة ("أنظمة الهيئة"):

 وحق االستخدام الشامل المعتمدة ("السياسة"):ووفًقا لسياسة الخدمة الشاملة 

 وبناًء على موافقة مجلس إدارة الهيئة ("المجلس"):

 وبناًء على مقتضيات مصلحة العمل:

 قرر ما يلي:

 المادة األولى: إنشاء صندوق الخدمة الشاملة: .١

محافظ الهيئة إنشاء صندوق الخدمة الشاملة ("الصندوق") كوحدة إدارية داخل الهيئة ترتبط مباشرة ب ١-١

("المحافظ")، ويتم إدارته وتسيير أموره وفًقا لهذا القرار واللوائح المعمول بها بالهيئة مع األخذ في االعتبار 

أية وسائل، وأساليب، وإجراءات وإرشادات وغيرها من المعايير المعدة من قبل الهيئة لتنفيذ السياسة 

 ("معايير التنفيذ").

 تنفيذ السياسة، بما في ذلك تحقيق األهداف المحددة فيها. لهدف األساسي للصندوق هو١ ٢-١

 يقوم الصندوق بتنفيذ السياسة بوضوح وشفافية، وعدم تمييز، وفي أجواء تنافسية وحيادية. ٣-١

 يكون الصندوق مستقًال ومنفصًال عن جميع مقدمي الخدمة، وال يجوز له أن يكون مقدم خدمة. ٤-١

ماد "اللجنة التنفيذية للصندوق" ألول خطة تشغيلية سنوية له وذلك يبدأ عمل الصندوق ابتداء من تاريخ اعت ٥-١

 وفًقا للمادة الثامنة من هذا القرار.
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 المادة الثانية: الهيكل التنظيمي للصندوق: .٢

 يتكون الصندوق من ما يلي: ١-٢

 المجلس ١-١-٢

 اللجنة التنفيذية للصندوق. ٢-١-٢

 "إدارة الصندوق". ٣-١-٢

 اإلشراف عليه وإصدار التوجيهات الالزمة إلدارته.المجلس هو السلطة العليا للصندوق ويتولى  ٢-٢

تتولى اللجنة التنفيذية للصندوق القيام بمتابعة أعمال الصندوق وإصدار القرارات الالزمة إلدارته وتنفيذ  ٣-٢

 مهامه.

 تتولى إدارة الصندوق القيام باألعمال اليومية للصندوق وإدارته. ٤-٢

 الصندوق").يتولى إدارة الصندوق مسئول إداري ("مدير  ٥-٢

يرتبط مدير الصندوق بالمحافظة مباشرة ويتم تعيينه من قبل المجلس بناًء على توصية اللجنة التنفيذية  ٦-٢

 للصندوق.

تشتمل إدارة الصندوق على عدد من العاملين المتخصصين والمتفرغين كلًيا لعمل الصندوق، على أن يتم  ٧-٢

 االستعانة بقطاعات الهيئة األخرى في أداء أعماله.

 لمادة الثالثة: هور المجلس ومسؤولياته:ا ٣

 يشتمل دور المجلس ومسؤولياته على ما يلي:

 اعتماد تعيين أو إنهاء خدمات مدير الصندوق. ١-٣

 اعتماد الموازنة السنوية للصندوق ("موازنة الصندوق"). ٢-٣

عن السنة المالية اعتماد التقارير السنوية للصندوق حول األنشطة، واإلنجازات، والحسابات المالية للصندوق  ٣-٣

 السابقة ("تقارير الصندوق").
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 المادة الرابعة: دور اللجنة التنفيذية للصندوق ومسؤولياتها: ٤

 يشتمل دور اللجنة التنفيذية للصندوق ومسؤولياتها على ما يلي:

 ة للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات مدير الصندوق.التوصي ١-٤

 غيلية").لية للصندوق ("الخطط التشاعتماد الخطط التشغي ٢-٤

 اعتماد جميع اللوائح التنظيمية والمعايير التنفيذية الالزمة لتفعيل جميع بنود السياسة وهذا القرار. ٣-٤

 اعتماد تشكيل أي لجان فرعية من شأنها تسهيل تنفيذ أعمال الصندوق. ٤-٤

 إقرار موازنة الصندوق والتوصية بها للمجلس. ٥-٤

 إقرار تقارير الصندوق والرفع بها للمجلس. ٦-٤

 الخامسة: دور المحافظ ومسؤولياته: المادة ٥

 يشتمل دور المحافظ ومسؤولياته على ما يلي:

 الرفع للجنة التنفيذية للصندوق باعتماد تعيين أو إنهاء خدمات مدير الصندوق. ١-٥

 الموافقة على تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالصندوق. ٢-٥

المبرمة فيما بين الصندوق واألطراف الفائزة الموافقة على جميع العقود ومصروفات الصندوق واالتفاقيات  ٣-٥

 في عملية المنافسة ("االتفاقية") في حدود صالحياته.

 المادة السادسة: دور مدير الصندوق ومسؤولياته: ٦

 يشتمل دور مدير الصندوق ومسؤولياته على ما يلي:

 ة.القيام باألعمال اليومية للصندوق ومتابعة األعمال التي تسند ألي جهة استشاري ١-٦

 للمحافظ بشأن تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالصندوق والتعاقد مع الجهات االستشارية. التوصية ٢-٦

 إعداد الخطط التشغيلية والتوصية بها للجنة التنفيذية للصندوق. ٣-٦
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 إعداد موازنة الصندوق والرفع بها للجنة التنفيذية للصندوق. ٤-٦

 التنفيذية للصندوق.إعداد تقارير الصندوق والرفع بها للجنة  ٥-٦

إعداد جميع اللوائح التنظيمية والمعايير التنفيذية الالزمة لتفعيل جميع بنود السياسة وهذا القرار والتوصية  ٦-٦

 بها للجنة التنفيذية للصندوق.

 التوصية للمحافظ بالتوقيع على جميع العقود ومصروفات الصندوق واالتفاقيات وأية مبالغ أخرى. ٧-٦

 اب الصندوق ومصادر تمويله:المادة السابعة: حس ٧

تتولى الهيئة فتح وتخصيص حساب فرعي مستقل للصندوق ("حساب الصندوق") في مؤسسة النقد العربي  ١-٧

 السعودي.

يجب عدم خلط األموال المودعة في حساب الصندوق مع غيرها من األموال المودعة في الحسابات الفرعية  ٢-٧

ها فقط على مشاريع الصندوق والمصروفات اإلدارية األخرى للهيئة أو للحكومة بحيث يتم الصرف من

 للصندوق وفًقا لهذا القرار.

يجب أن تقيد في السجالت اإلحصائية الخاصة بالصندوق كافة أموال الصندوق التي يتم استالمها أو إدارتها  ٣-٧

 أو صرفها.

ه وفًقا لألنظمة يجب الحفاظ على استقاللية حساب الصندوق وشفافيته والتعامل في األموال المودعة ب ٤-٧

 واللوائح المعمول بها في الهيئة.

يحتفظ الصندوق في نهاية كل سنة مالية بالفرق بين المبلغ الذي يحصله أو يتلقاه والمبلغ الذي يتم إنفاقه  ٥-٧

 بالفعل بهدف استخدامه في تمويل الخطط التشغيلية المستقبلية.

 ياسة.يتم تمويل الصندوق وفًقا لمصادر التمويل الواردة بالس ٦-٧

 المادة الثامنة: الخطط التشغيلية: .٨

تحدد خطة التشغيل االستراتيجية برامج الصندوق ومشاريعه وفًقا للسياسة وأية معايير تنفيذية ذات صلة  ١-٨

تقرها الهيئة، والتي تحدد الشبكات و/أو خدمات االتصاالت المزمع تنفيذها لتحقيق أهداف السياسة، 

 سنوية للسنة المالية السارية أو الالحقة.باإلضافة إلى أي خطط تشغيلية 
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المدرجة في الخطط التشغيلية السنوية، ودراسة اقتراحات يمكن إلدارة الصندوق تصميم مشاريع الصندوق  ٢-٨

 األشخاص اآلخرين.

 تشمل الخطط التشغيلية السنوية، الموازنة التفصيلية لجميع برامج ومشاريع الصندوق الواردة فيها. ٣-٨

 شغيلية السنوية أيًضا المصروفات اإلدارية التي تقدرها إدارة الصندوق.تتضمن الخطط الت ٤-٨

 المادة التاسعة: عملية االختيار والترسية: .٩

يقوم الصندوق بإرساء جميع مشاريعه عن طريق المنافسة وفًقا للسياسة وكما سيحدد في معايير التنفيذ  ١-٩

 ذات الصلة.

لالختيار في عملية المنافسة استيفاء معايير التأهيل يجب على األطراف المشاركة في عملية التأهيل  ٢-٩

 المحددة من قبل الصندوق.

يحق فقط لألطراف الفائزة في عملية المنافسة ("مقدمي خدمة مشاريع الصندوق") الحصول على الدعم  ٣-٩

 المالي من جانب الصندوق، بعد الحصول على الترخيص الالزم وفًقا ألنظمة الهيئة.

وق ضمانات ابتدائية و/أو نهائية لضمان جدية المنافسة وحسن األداء من األطراف يجوز أن يطلب الصند ٤-٩

 المشاركة في عملية االختيار والترسية.

 المادة العاشرة: تمويل مشاريع الصندوق .١٠

 سوف يقتصر الصندوق على تمويل مشاريعه وفًقا للسياسة ومعايير التنفيذ. ١-١٠

 لصندوق للتمويل المالي المحدد في االتفاقية.يجب عدم تجاوز التمويل المالي المقدم من ا ٢-١٠

 يتم تحديد التمويل المالي الممنوح من قبل الصندوق كجزء من عملية االختيار والترسية. ٣-١٠

 يجوز للصندوق وفًقا لتقديره، دفع مبلغ التمويل على شكل دفعه واحدة أو أكثر. ٤-١٠

 الصندوق ويتم إدراجه في خطة التشغيل. يتم اقتراح الحد األقصى لمبلغ التمويل لكل مشروع من قبل إدارة ٥-١٠

تقوم إدارة الصندوق بحساب الحد األقصى لمبلغ التمويل بناًء على تقدير صافي التكلفة التي يتم تحديدها  ٦-١٠

 وفق معايير التنفيذ.
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 المادة الحادية عشر: المصروفات اإلدارية للصندوق .١١

 يقوم الصندوق بتمويل مصروفاته اإلدارية. ١-١١

 اإلدارية للصندوق ما يلي: تشمل المصروفات ٢-١١

 الرواتب والمكافآت والبدالت للعاملين بالصندوق.  ١-٢-١١

 التجهيزات المكتبية، والمصروفات التشغيلية المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بمتطلبات إدارة الصندوق.  ٢-٢-١١

 مصروفات السفر بالنسبة ألنشطة إدارة الصندوق.  ٣-٢-١١

 مصروفات الدراسات التي يتطلبها عمل الصندوق.  ٤-٢-١١

 العقود التي يبرمها الصندوق.  ٥-٢-١١

 المصروفات اإلدارية األخرى.  ٦-٢-١١

 المادية الثانية عشر: متطلبات التدقيق والتقارير .١٢

 تتولى إدارة الصندوق إعداد تقرير الصندوق في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية. ١-١٢

 ضمن تقرير الصندوق كحد أدنى المعلومات المدققة التالية:يت ٢-١٢

 المقابل المالي للصندوق المستحق على كل مقدم خدمة معين عن السنة المنتهية.  ١-٢-١٢

 مبلغ المقابل المالي للصندوق الذي تم تحصيله من كل مقدم خدمة معين عن السنة المنتهية.  ٢-٢-١٢

 لصندوق خالل العام حسب المصدر.المبلغ الكلي إليرادات ا  ٣-٢-١٢

 مصروفات الصندوق خالل العام حسب بنود الصرف.  ٤-٢-١٢

 ملخص خطة التشغيل للسنة الميزانية المخصصة وبرامج الصندوق وتوقيت تنفيذ مشاريع الصندوق.  ٥-٢-١٢
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 ملخص جميع األنشطة التي يقوم بها الصندوق خالل العام، بما فيها:  ٦-٢-١٢

الصندوق المعتمدة، مع تفاصيل موجزة بخصوص المواقع المزمع أن تشملها الخدمة، وأسلوب مشاريع  •

 االختيار بالمنافسة التي تم تنفيذها.

تحديد الفائزين في المنافسة في مشاريع الصندوق، والمبالغ الممنوحة لهم ووضع االتفاقيات المبرمة  •

 معهم خالل العام.

السابق ترسيتها ويشمل ذلك: ما تم إنجازه في المشاريع محل  حالة كل مشروع من مشاريع الصندوق •

االتفاقيات المبرمة، ونشر الشبكات والخدمات، ومبالغ الصندوق التي تم إنفاقها، والصعوبات التي تمت 

 مواجهتها و/أو سبل حلها، وااللتزامات المتبقية قيد التنفيذ.

بعد من حيث الحالة، والتوقيت واألهداف والموازنة مشاريع الصندوق قيد اإلعداد والتي لم يتم إرسائها  •

 والصعوبات المتوقعة.

 ملخص للتقدم الذي تم إنجازه في سبيل تحقيق األهداف المحددة في السياسة.  ٦-٢-١٢

يجب نشر تقرير الصندوق على موقع الهيئة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت. وتوفيره بشكل مطبوع فور  ٣-١٢

 اعتماد المجلس له.

 محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 د. محمد بن إبراهيم السويل
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