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جمل�س الإدارة، هو ال�سلطة العليا يف الهيئة، وامل�سرف على اإدارتها، وت�سريف اأمورها وو�سع ال�سيا�سة العامة لها. ويراأ�س 

املجل�س معايل وزير الت�سالت وتقنية املعلومات املهند�س/ حممد جميل بن اأحمد مال. وخالل العام املايل 1432/1431هـ 

)2010م( تكون املجل�س من ع�سوية كل من: 

• معايل الدكتور/ عبدالرحمن بن اأحمد اجلعفري - حمافظ الهيئة - نائبًا لرئي�ص املجل�ص. 	

• �صعادة الدكتور/ عبد اهلل بن اأحمد الر�صيد - مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.	

• �صعادة االأ�صتاذ/ اأحمد بن عبدالرحمن العبدالعايل - وزارة التجارة وال�صناعة.	

• �صعادة االأ�صتاذ/ علي بن �صليمان احلديثي - وزارة املالية.	

• �صعادة االأ�صتاذ/ عبدالعزيز بن ح�صني احل�صني- وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات  	

• �صعادة الدكتور / اأ�صعد بن �صليمان عبده - القطاع اخلا�ص.	

• �صعادة الدكتور/ جميل بن عبداهلل اجل�صي - القطاع اخلا�ص.	

• �صعادة االأ�صتاذ/ �صالح بن عيد احل�صيني - القطاع اخلا�ص.	

مجلس اإلدارة
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معالي المهندس
محمد جميل بن أحمد مال

وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

األستاذ
أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي

وزارة التجارة والصناعة

معالي الدكتور
 عبدالرحمن بن أحمد الجعفري

محافظ الهيئة 
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كلمـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة

تتعاظم اأهمية  قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف ازدهار االقت�صاد الوطني، ويف حتقيق الرفاه االجتماعي. كما ُيعد من العوامل الرئي�صة  املهمة يف تنمية املجتمعات يف الع�صر احلديث . وتعزى هذه االأهمية، 

ا ونوًعا، مبا يف ذلك القطاعات االإنتاجية واخلدمية، نظرا الأثره التحفيزي لالإنتاجية ،  ، وتعزيز القدرات  التناف�صي.، كما ُيعد و�صيلة مهمة  اإىل تاأثريها املبا�صر وغري املبا�صر، على اأداء خمتلف القطاعات كمًّ

يف التوجه نحو اقت�صاد املعرفة وجمتمع املعلومات.

وعلى الرغم مما حققته اململكة خالل العام املايل 1432/1431هـ )2010م( من اإجنازات ملمو�صة على �صعيد ن�صر املزيد من خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�صيما خدمات النطاق العري�ص، فعلى  

الرغم من منوها ب�صكل �صريع خالل ال�صنوات القليلة املا�صية ، اإال اأن الفجوة يف ن�صبة انت�صارها مازالت كبرية مقارنة بالدول املتقدمة وبع�ص الدول املجاورة. ولتحقيق اأهداف خطة التنمية التا�صعة التي تت�صمن 

فاإن هذا االأمر يتطلب بذل اجلهود لتحقيق املزيد من االإجنازات يف هذا املجال؛ �صواء  “ال�صعي نحو االقت�صاد املعريف من خالل تطبيق التعامالت االإلكرتونية ون�صر ا�صتخدامها يف جميع مناطق اململكة”، 
اأكان ذلك يف املناطق احل�صرية، عن طريق و�صع خطة اإ�صرتاتيجية ت�صتمل على االأهداف واملبادرات التي من �صاأنها حتقيق اأهداف خطة التنمية التا�صعة للدولة، اأم كان ذلك  يف املناطق النائية، من خالل 

م�صروعات �صندوق اخلدمة ال�صاملة، الذي بداأ فعليًا يف ن�صر خدماته ال�صوتية، واالنرتنت ذي النطاق العري�ص يف املناطق النائية من خالل الدعم الكبري الذي اأولته  حكومة خادم احلرمني ال�صريفني – حفظه 

اهلل – للقطاع ب�صكل عام، ولتنفيذ �صيا�صة اخلدمة ال�صاملة، وحق اال�صتخدام ال�صامل على وجه اخل�صو�ص.

لقد قامت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات مبهمات مميزة  يف حتقيق تلك االإجنازات من خالل تنظيم القطاع، واالإ�صراف عليه، وما �صاحب ذلك من تطوير م�صتمر يف البيئة التنظيمية، واللوائح واالإجراءات، 

وحر�ص على حتقيق  العدالة، والتوازن، وال�صفافية مبا يحقق رعاية م�صالح امل�صتخدمني، والعناية بهم، وت�صجيع املناف�صة العادلة بني امل�صغلني ومقدمي اخلدمات، وتي�صري ن�صر �صبكات النفاذ و�صبكات البنية 

التحتية، وكل هذا اأ�صهم  يف دميومة تقدمي خدمات ات�صاالت وتقنية معلومات منوعة، ومميزة، وباأ�صعار تناف�صية.

وال �صك باأن مهمة هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ال تقت�صر على تنظيم قطاع االت�صاالت، واإمنا متتد اإىل تعزيز قطاع تقنية املعلومات من خالل اإطالق املبادرات، وتطوير خدمات االإنرتنت وتعزيز اأمن 

املعلومات، وتنمية �صناعة االت�صاالت وتقنية املعلومات. اإن اإجنازات الهيئة التي ي�صتعر�صها التقرير ال�صنوي تلهمنا جميعا روح ال�صعي نحو حتقيق املزيد خالل العام القادم، مب�صيئة اهلل، ال�صيما على �صعيد 

تطوير االأطر التنظيمية، وحتقيق املزيد من االإجنازات التي تعك�ص التطورات املتالحقة التي ي�صهدها قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات، على �صعيد التقنيات، واخلدمات وتطبيقاتها. 

وي�صرين، با�صم جمل�ص االإدارة ، اأن اأقدم التقرير ال�صنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات للعام املايل 1432/1431هـ )2010م( الذي ي�صتعر�ص جممل ن�صاطات الهيئة  واإجنازاتها، خالل العام املن�صرم، 

منتهزًا الفر�صة لتقدمي ال�صكر الأع�صاء جمل�ص اإدارة الهيئة، ومعايل حمافظها وجميع العاملني فيها على ما بذلوه، ويبذلونه، لتحقيق اأهدافها داعيًا اهلل – العلي القدير – اأن يحفظ لنا بلدنا العزيز، ويدمي 

علينا النعم، واأن يعيننا جميعًا على القيام مبا اأوكل اإلينا باأمانة واإخال�ص، حتى ي�صتمر العطاء واالإجناز.

م. حممد جميل بن اأحمد مـال 

رئـيـــ�س جمـلــ�س الإدارة
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تنفيذًا لروؤى حكومة خادم احلرمني ال�صريفني – حفظه اهلل - يف اأن اال�صتثمار هو املحرك الرئي�ص للتنمية االقت�صادية، وا�صلت الهيئة جهودها يف خلق واإر�صاء البيئة اال�صتثمارية املنا�صبة للم�صتثمرين من 

خالل اإيجاد بيئة تنظيمية �صفافة وعادلة، والعمل على فتح باب املناف�صة العادلة جلميع امل�صتثمرين وا�صتقطاب اآخر ما تو�صلت اإليه التقنية يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات لتقدمي اأحدث اخلدمات 

واأجودها للم�صتخدم النهائي.

وخالل العام 1432/1431هـ )2010م( وا�صلت الهيئة جهودها يف حترير اأ�صواق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات حيث بلغ اإجمايل الرتاخي�ص ال�صادرة 313 ترخي�صًا بنهاية العام 2010م، وتهدف هذه 

الرتاخي�ص لتوفري خدمات ات�صاالت جديدة ومتنوعة يف اململكة، باالإ�صافة اىل ذلك فقد �صرعت الهيئة يف تبني م�صروع يهدف اإىل درا�صة التوجهات العاملية فى جمال الرتاخي�ص املوحدة واإعادة بيع اخلدمات، 

ومدى منا�صبتها للتطبيق يف اململكة، ودرا�صة اأثرها على اأ�صواق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات، وحتديد املنهج االأمثل والوقت املنا�صب للتطبيق وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.

ومن جانب اآخر، ولتعزيز املناف�صة الفعالة واحلد من اآثار ال�صيطرة وتقليل العوائق اأمام الداخلني اجلدد الأ�صواق االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة ، فقد قامت الهيئة باإعداد االإطار التنظيمي لتحديد 

االأ�صواق وال�صيطرة، كما مت اإعداد تقرير لتحديد ال�صيطرة وحتديد االأ�صواق، ومت ا�صدار )10( ع�صرة قرارات تت�صمن االأ�صواق اخلا�صعة لل�صيطرة، ومقدمي اخلدمة امل�صيطرين، واملتطلبات التنظيمية الالزمة 

للحد من ممار�صات ال�صيطرة، مما �صيكون لذلك اأثار ايجابية على �صوق االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، واإيجاد مناف�صة عادلة بني مقدمي اخلدمات ومبا ين�صجم مع اأف�صل املمار�صات العاملية.

وحر�صًا من الهيئة على تبني اأ�ص�ص ال�صفافية واحلر�ص على اطالع جميع اجلهات العاملة بالقطاع، وبناء عالقات متميزة معهم، فقد وا�صلت العمل خالل العام )2010م( على م�صاركتهم يف �صنع القرار 

من خالل اإ�صدار العديد من طلب مرئيات العموم حول بع�ص االأمور املتعلقة بالقطاع بهدف الو�صول اإىل اعتماد قرارات تنظيمية واإ�صدار ار�صادات �صمولية تهدف اإىل تذليل العوائق التي توؤثر على العملية 

التناف�صية وايجاد التوازن بني م�صالح جميع اجلهات املعنية.

وانطالقًا من حر�ص الهيئة على حماية امل�صتفيدين من خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات، فقد قامت باتخاذ العديد من االإجراءات الهادفة اإىل �صمان حقوقهم، من خالل املتابعة والتن�صيق مع ال�صركات 

املعنية و�صواًل اإىل اال�صتفادة من تلك اخلدمات بكل ي�صر و�صهولة، وحل م�صاكل م�صتخدميها، والف�صل يف خمالفات النظام التى و�صلت اىل حوايل )1602( خمالفة خالل العام 2010م، ف�صاًل عن تنظيم ا�صعار 

اخلدمات ومتابعة موؤ�صرات جودة اخلدمة والتاأكد من مطابقتها للمعايري املحددة.

ولتوفري اخلدمة ال�صاملة ون�صر خدمات االت�صاالت يف املناطق النائية وغري املربحة جتاريًا، قام �صندوق اخلدمة ال�صاملة باإعداد اخلطة االإ�صرتاتيجية لتقدمي اخلدمات ال�صوتية، وخدمات االإنرتنت ذات 

النطاق العري�ص واعتمادها، واإعداد اخلطة الت�صغيلية االأوىل للعام 2010م، واخلطة الت�صغيلية الثانية للعام 2011م، وطرح امل�صروع اال�صتك�صايف، وم�صروعي اخلطة الت�صغيلية االأوىل وتر�صيتها لتقدمي اخلدمات 

ال�صوتية . 

و�صتوا�صل الهيئة– مب�صيئة اهلل - حتمل م�صوؤولياتها، واال�صتمرار يف ال�صعي الدوؤوب نحو تنفيذ طموحاتها الرامية اإىل تطوير البيئة التنظيمية مبا يدعم تعزيز املناف�صة العادلة، ويلبي احتياجات امل�صتهلكني، 

ويوفر خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات املميزة واملنوعة، ال�صيما خدمات النطاق العري�ص، بجودة عالية، واأ�صعار تناف�صية منا�صبة. كما �صتوا�صل الهيئة  االلتزام باأ�ص�ص الو�صوح وال�صفافية، ومببادئ العدالة 

والتوازن بني جميع االأطراف ذات العالقة، مبا فيهم امل�صتخدمون من اأفراد وموؤ�ص�صات، وامل�صتثمرون ومقدمو اخلدمات، واحلكومة، وال�صالح العام.  

ولقد كان للرعاية الكرمية التي حظي بها القطاع والهيئة من لدن حكومة خادم احلرمني ال�صريفني - حفظه اهلل -  اأبلغ االأثر فيما حتقق من جناحات. ون�صاأل اهلل التوفيق والعون يف ا�صتكمال االأهداف، وتنفيذ 

ال�صيا�صات املو�صوعة لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة.

وال ي�صعني يف هذا املقام اإال اأن اأ�صكر معايل رئي�ص جمل�ص االإدارة، واأع�صاء املجل�ص، وجميع العاملني يف الهيئة على جهودهم، وال�صكر مو�صول لكل من اأ�صهم يف اإجناح اأعمال الهيئة، �صواء اأكان ذلك من خالل 

امل�صاركة باإر�صال املرئيات واالقرتاحات على ا�صتطالعات مرئيات العموم، اأم من خالل تقدمي الراأي وامل�صورة لها، اأو م�صاندتها لتحقيق اأهدافها.

د. عبد الرحمن بــن اأحمد اجلعفري 

مـحـافـــظ الـهـيـئـــــة 

كلمـــة المحافظ
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الرؤية والرسالة

تن�ص ر�ؤيـة الهيئة على ما يلي:

“تـوفيـر خدمـات االتصـاالت وتقنية المعلومـات

في جميع أنحـاء المملـكة بـجـودة عاليـة وأسـعـار مناسبة“.
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اأما ر�سالة الهيئة فت�سمل ما يلي: 

• توفري بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الو�صوح وال�صفافية؛ لتحفيز املناف�صة، وحماية ال�صالح العام، وحقوق جميع االأطراف.	

• ن�صر خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات املتطورة يف خمتلف اأرجاء اململكة، واال�صتخدام االأف�صل للموارد املحدودة.	

• ن�صر الوعي حول االت�صاالت وتقنية املعلومات، وت�صجيع ا�صتخدامها لتعزيز االإنتاجية، ورفع كفاءة االقت�صاد الوطني.	

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



1. امللخ�س



التقرير السنوي



التقرير السنوي    .    2010 16

1. الملخص

اأوًل - تعزيز المناف�سة وتطوير القطاع:

• متابعة اإ�صدار الرتخي�ص الثالث لتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة.	

• اكتمال م�صروع درا�صة �صوق االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• البدء يف م�صروع الرتاخي�ص املوحدة واإعادة بيع خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• البدء يف م�صروع تراخي�ص خدمة تاأجري مرافق االت�صاالت وخدمات الت�صديق الرقمي.	

• البدء يف م�صروع و�صع اإ�صرتاتيجية ن�صر خدمات النطاق العري�ص. 	

• موا�صلة العمل يف حتديث العر�ص املرجعي؛ لربط االت�صال البيني )الن�صخة الرابعة(.	

• اكتمال العر�ص املرجعي الإتاحة؛ حق الو�صول لدوائر النفاذ املحلية.	

• اإكتمال اإعداد االإطار التنظيمي لتعريف اأ�صواق االت�صاالت وال�صيطرة.	

• موا�صلة اإعداد االإطار التنظيمي لدرا�صة طلبات �صراء احل�ص�ص، واالندماجات، واالإفال�ص.	

• حتديث �صيا�صة الف�صل املحا�صبي.	

• درا�صة تاأ�صي�ص مقا�صم االإنرتنت املحلية والدولية.	

• اإعداد موؤ�صرات االأداء ل�صوق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• تطوير م�صودة اإر�صادات نقل االأرقام.	

• االإ�صراف على خدمة االإنرتنت، وت�صجيل اأ�صماء النطاقات ال�صعودية.	

• 	.)IPv6( رفع جاهزية اململكة لالنتقال لربوتوكول االإنرتنت ال�صاد�ص

ثانيًا - حماية الم�ستهلك:

• معاجلة حوايل )16033( �صكوى للم�صتخدمني، و)1602( خمالفة لنظام االت�صاالت.	

• تنظيم اأ�صعار خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• حتديث موؤ�صرات جودة اخلدمة ومتابعة تطبيقها.	

• موا�صلة تنفيذ مهمات الهيئة يف تر�صيح خدمات االإنرتنت.	

• اإعداد �صوابط مكافحة الر�صائل االقتحامية.	

• البدء بتحديث املوا�صفات الفنية الأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• تطوير نظام اإلكرتوين؛ لف�صح واعتماد اأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• االإ�صراف على توفري خدمات االت�صاالت للحجاج واملعتمرين.	

• احلملة التوعوية الثانية حول رفع الوعي باأهمية ا�صتخدام االإنرتنت. 	

• برنامج التوعية حول التعر�ص للموجات الكهرومغناطي�صية.	

• 	
ثالثًا - اإدارة الموارد المحدودة:

• اإدارة الرتددات، ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي.	

• حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم واإدارتها.	

• اإعداد ار�صادات حق ا�صتخدام الطريق، لتمديد ال�صبكات اخلارجية.	

يتناول هذا التقرير، اأبرز ن�ساطات هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات واإجنازاتها خالل العام املايل 1432/1431هـ )2010م(. وي�ستعر�س التقرير يف عدد من الف�سول تطور 

القطاع والبيئة التنظيمية )الف�سل 2(،  والو�سع الراهن )الف�سل 3(. كما ي�ستعر�س التقرير يف الف�سل الرابع اأبرز الن�ساطات والإجنازات خالل فرتة التقرير، مق�سمًة على 

عدة حماور رئي�سة على النحو التايل: 
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رابعًا - البيئة التنظيمية وال�سفافية:

• حتديث البيئة التنظيمية، و مراجعة اأنظمة الهيئة.	

• اإ�صدار )39( قرارًاً لتنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات )ملحق ب(.	

• اإ�صدار خم�صة ا�صتطالعات ملرئيات العموم )ملحق ج(.	

• ن�صر موؤ�صرات اأداء قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات .	

• الن�صاطات االإعالمية، والتفاعل مع الراأي العام.	

• اإعداد التقرير ال�صنوي عن قطاع تقنية املعلومات ون�صره.	

خام�سًاً - الخدمة ال�ساملة ون�سر خدمات الت�سالت في المناطق غير المخدومة:

• ذات 	 االإنرتنت  وخدمات  ال�صوتية،  اخلدمات  لتقدمي  واعتمادها؛  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  اإعداد 

النطاق العري�ص يف املناطق النائية غري املخدومًة.

• 2011م 	 للعام  الثانية  الت�صغيلية  واخلطة  2010م،  للعام  االويل  الت�صغيلية  اخلطة  اإعداد 

واعتمادهما.

• اإعداد نطاق عمل م�صروع تقدمي خدمات االت�صاالت؛ ملواقع الهزات االأر�صية غري املخدومة.	

• طرح وتر�صية امل�صروع اال�صتك�صايف لتقدمي اخلدمات، وامل�صروع الثاين اخلا�ص باخلطة الت�صغيلية 	

االأوىل ل�صندوق اخلدمة ال�صاملة، ومتابعة تنفيذهما.

كما ي�صتمل التقرير على الدرا�صات التي قامت بها الهيئة )الف�صل 5(، وعلى اإجنازات الهيئة مقارنًة 

باأهداف خطة التنمية التا�صعة )الف�صل 6(.  

1433/1432هـ  القادم  للعام  الهيئة  عمل  برنامج   )7 )الف�صل  اخلتام  يف  التقرير  ي�صتعر�ص  كما 

)2011م(.

الهيئة،  وقرارات  االإدارة،  جمل�ص  قرارات  اأهم  عن  مالحق،  عدة  با�صتعرا�ص  التقرير  ويختتم 

وا�صتطالعات مرئيات العموم، والن�صاطات االأخرى للهيئة، وامل�صاركات املحلية واالقليمية والدولية، 

والرتاخي�ص ال�صادرة، وقواعد ال�صلوك الوظيفي واأخالقيات املهنة، باالإ�صافة اإىل احل�صابات املالية 

اخلتامية للعام املايل 1432/1431هـ )2010م( مقارنًة بالعام ال�صابق.



2. قطاع الت�سالت وتقنية

املعلومات يف اململكة



التقرير السنوي
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2. قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

2. 1. نمو القطاع ومؤشرات انتشار الخدمات

2 .1 .1. الت�سالت المتنقلة: 

من  اأن ذلك مل مينع  اإال  عام 2009  عالية يف  اأرقام  اإىل  اال�صرتاكات  و�صول عدد  الرغم من  على 

ا�صتمرار الزيادة يف عام 2010 و يعود الف�صل اال�صا�صي يف ذلك اإىل املناف�صة يف �صوق االت�صاالت 

املتنقلة، وما لها من اآثاٌر اإيجابية كثرية، متثلت يف تعدد خيارات اخلدمة، وحت�صن جودتها، وانخفا�ص 

اأ�صعارها. ونتج عن ذلك �صرعة انت�صارها، وزيادة اأعداد امل�صتخدمني لها، كما هو مبني يف ال�صكل 

)1( الذي يو�صح منو انت�صار الهاتف املتنقل من عام 2001 حتى 2010م، اإذ و�صل العدد االإجمايل 

لال�صرتاكات يف خدمة االت�صاالت املتنقلة اإىل حوايل 51.6 مليون ا�صرتاك بنهاية عام 2010م، اأي 

بزيادة بلغت اأكرث من 15% عن عام 2009 حيث بلغ عدد اال�صرتاكات 44.8 مليونا،  ومقابل  2.5 

مليون ا�صرتاك فقط عند اإن�صاء الهيئة يف عام 2001م، وذلك مبتو�صط منٍو بلغ حوايل 43% �صنويًا. 

وبلغت ن�صبة انت�صار الهاتف املتنقل حوايل 186% )اأي 186 ا�صرتاك لكل 100 فرد( وهو اأعلى من 

املتو�صط العاملي )76%(، ومن متو�صط االنت�صار يف الدول النامية )73%(، وكذلك اأعلى من متو�صط 

االنت�صار يف الدول املتقدمة  )%116(. 

ومتثل البطاقات م�صبقة الدفع حوايل 88% من اإجمايل عدد اال�صرتاكات، وهو ما يتفق مع املعدالت 

العاملية ال�صائدة. ومما يجدر ذكره اأن عدد اال�صرتاكات يت�صمن اال�صرتاكات املوؤقتة من قبل احلجاج 

الثالث  )الربع  اإىل ذي احلجة  الفرتة من رم�صان  اململكة خالل  اإىل  يفد معظمهم  الذين  والزوار 

والرابع من عام 2010م(.
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2 .1. 2. الت�سالت الثابتة 

و�صل عدد اخلطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية عام 2010م اإىل حوايل 4.16 مليون خط، منها 

لل�صكان  بالن�صبة  الثابت  الهاتف  انت�صار  ن�صبة  تبلغ  حوايل 3.1 ماليني خط �صكني )75%( وبذلك 

حوايل )15%( يف حني  اأن البقية هي خطوط جتارية، كما يف ال�صكل )2( الذي يو�صح منو الهاتف 

الثابت بني عامي 2001 و 2010م. 

ونظرًا ملا اأن الهاتف يف املنزل يخدم جميع اأفراد االأ�صرة )بعك�ص الهاتف املتنقل حيث ميكن اأن يكون 

الثابتة هو  انت�صار االت�صاالت  لكل فرد هاتف متنقل خا�ص به(؛ فاإن املعيار املنا�صب لقيا�ص ن�صبة 

معدل الهواتف املنزلية لكل مئة م�صكن. وقد بلغت هذه الن�صبة حوايل 66.7 هاتفًا منزليًا لكل مئة 

م�صكن. اأما ن�صبة انت�صار الهاتف لل�صكان فقد بلغت 15 خطًا هاتفيًا لكل مئة �صخ�ص، وهو اأقل قلياًل 

من املتو�صط العاملي )17.8%(، ولكنه اأعلى من متو�صط االنت�صار يف الدول العربية )10.5%( ويف 

الدول النامية )%13.5(. 

ويت�صح من ال�صكل )2( ان هنالك ثباتًا ن�صبيًا يف معدل االإقبال على اخلدمة الثابتة منذ عام 2004م. 

ويعود ال�صبب يف ركود الطلب على خدمات االت�صاالت الثابتة اإىل �صرعة انت�صار خدمات االت�صاالت 

املتنقلة، و�صهولة اال�صرتاك بها، واالنخفا�ص التدريجي يف اأ�صعارها؛ مما اأدى اإىل عزوف امل�صتهلكني 

عن طلب اخلدمة الثابتة، اأو طلب تركيب خطوط اإ�صافية. كما اأن اإزدياد انت�صار تو�صيالت النطاق 

اإجراء املكاملات والو�صول اإىل االإنرتنت يف الوقت نف�صه( قد قلل الطلب  العري�ص )التي متكن من 

على اال�صرتاك يف اأكرث من خط هاتفي واحد يف املنزل. كما اأن قلة عدد اخلطوط اجلديدة التي يتم 

تركيبها للو�صول اإىل �صبكة االإنرتنت قد يعزى اإىل �صهولة اال�صرتاك يف خطوط االنظمة الال�صلكية، 

واالت�صاالت املتنقلة ذات النطاق العري�ص. وهذه )الهجرة اإىل االت�صاالت املتنقلة( اأو )العزوف عن 

الهاتف الثابت( هي ظاهرة عاملية موجودة يف معظم الدول املتقدمة، وبع�ص الدول االأخرى ومنها 

الدول العربية.
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2 .1 .3. النطاق العري�س 

مليون    2.75 من  العري�ص  النطاق  خدمات  يف  اال�صرتاكات  عدد  يف  كبريا  منوا   2010 عام  �صهد 

 )3( ال�صكل  يف  كما  2010م  عام  بنهاية  اإ�صرتاك  مليون    4.4 حوايل  اإىل  2009م  عام  ا�صرتاك  

الذي يو�صح منو انت�صار النطاق العري�ص يف اململكة، اإذ  بلغ متو�صط النمو ال�صنوي الرتاكمي  حوايل 

امل�صرتكني  خطوط  بخدمة  اال�صرتاكات  اأن  ويلحظ  املا�صية.  اخلم�صة  االأعوام  خالل  123%�صنويًا 

الرقمية  متثل حوايل 33،6% من جمموع اال�صرتاكات بخدمات النطاق العري�ص ، فيما متثل اخلطوط 

ن�صبة  العري�ص حوايل 65،4% تقريبا. وو�صلت  النطاق  املتنقلة ذات  الثابتة واالت�صاالت  الال�صلكية 

اأعلى   لكل مئة �صخ�ص، وهي  اإىل حوايل %16  اململكة  لل�صكان يف  بالن�صبة  العري�ص  النطاق  انت�صار 

من املتو�صط العاملي الذي يبلغ  8% ح�صب تقديرات االحتاد الدويل لالت�صاالت، واأقل من متو�صط 

الدول املتقدمة )24.6%(، اإال اأنها اأعلى من متو�صط الدول النامية )4.4%(. وبلغت ن�صبة انت�صار 

من   %80 اأن  )بافرتا�ص  2010م  عام  نهاية  يف   %42 حوايل  اململكة  يف  للم�صاكن  العري�ص  النطاق 

التو�صيالت ال�صلكية و25% من التو�صيالت الال�صلكية هي تو�صيالت لال�صتخدام املنزيل، والباقي 

منها تو�صيالت مكتبية اأو جتارية، اأو لال�صتخدام الفردي املتنقل فح�صب(، ويعني هذا اأن حوايل ثلث 

امل�صاكن تقريبا مو�صلة بخدمة النطاق العري�ص. 

وكما يت�صح من ال�صكل )3(، فقد جاء معظم النمو يف عام 2010م من التو�صيالت الال�صلكية الثابتة 

واملتنقلة، التي منت خالل العام املا�صي بن�صبة تزيد عن 100% وباتت متثل ثلثي ا�صرتاكات النطاق 

العري�ص. ويف املقابل كان منو ا�صرتاكات اخلطوط الرقمية للم�صرتكني حمدودا واأنخف�صت ح�صتها 

ال�صلكية  اخلطوط  اأما   .2010 عام  نهاية  يف   %33.6 اىل  2009م  عام  نهاية  يف   %47 من  ال�صوقية 

االأخرى، فال ت�صكل �صوى اأقل من 2% من اإجمايل تو�صيالت النطاق العري�ص.

وما زالت هناك فر�ص منٍو جيدة يف جمال ن�صر خدمات النطاق العري�ص يف اململكة خالل ال�صنوات 

اخلدمة  �صندوق  م�صاريع  بداية  مع  واملتنقلة،  الال�صلكية  االت�صاالت  خالل  من  وخا�صة  القادمة 

ال�صاملة، واحتدام املناف�صة يف جمال االت�صاالت املتنقلة ذات النطاق العري�ص، وزيادة الطلب على 

ا�صتخدام خدمات النطاق العري�ص وتطبيقاته.
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ال�سكل )3(: نـمـو الـنـطــاق العـريــ�س في المملكة

التو�سيالت الال�سلكية الأخرى

م�سرتكو القطاع العري�س

خطوط امل�سرتكني الرقمية  التو�سيالت الال�سلكية الثابتة واملتنقلة

ن�سبة الإنت�سار لل�سكانن�سبة الإنت�سار للم�ساكن
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2. قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
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2 .1 .4. الإنرتنت 

زادت ن�صبة انت�صار االإنرتنت مبعدالت عالية خالل ال�صنوات املا�صية حيث ارتفعت من 5% عام 2001 

اإىل حوايل 41% يف نهاية العام 2010م، ومن مليون م�صتخدم فقط عند اإن�صاء الهيئة عام 2001م، 

و�صواًل اإىل حوايل 11.4 مليون م�صتخدم بنهاية عام 2010م، كما هو مو�صح يف ال�صكل )4(، وُتعد 

العربية  الدول  ومتو�صط   ،)%28.7( العاملي  املتو�صط  من  اأعلى  اململكة  يف  االإنرتنت  انت�صار  ن�صبة 

)24.9%(، ومتو�صط االنت�صار يف الدول النامية )21%(، ولكنه اأقل من متو�صط االنت�صار يف الدول 

املتقدمة  )%71(. 

وتعزى اأ�صباب النمو اإىل زيادة الوعي بفوائد االإنرتنت، والنمو الكبري يف خدمات النطاق العري�ص 

وتوفر  واخلدمات،  االأجهزة  اأ�صعار  يف  املتوا�صل  االنخفا�ص  اإىل  اإ�صافًة  لها،  املتاحة  وال�صرعات 

التطبيقات والتعامالت االإلكرتونية )اخلدمات امل�صرفية والتجارية احلكومية( ب�صكٍل متزايد.

ال�سكل )4(: نمـو ا�سـتـخــدام النترنت في المملكة

ن�سبة الإنت�سار

مالحظات:

)1( 2001-2006م: تقديرات الهيئة بناًء على خطوط النطاق العري�س والت�سال الهاتفي بالإنرتنت.  

)2( 2007-2008م: بناًء على نتائج م�سح ميداين وا�سع ل�سوق الإنرتنت مت القيام به لعامني متتاليني.  

)3( 2009م – 2010م: تقديرات الهيئة بناًء على نتائج م�سح ال�سوق للعامني ال�سابقني.  

عدد امل�ستخدمني
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2. 1. 5. الإيرادات 

حققت �صركات االت�صاالت اإيرادات اإجمالية  مبا�صرة من عملياتها يف اململكة بحدود 16 مليار ريال 

يف نهاية  عام 2010م ، مبتو�صط منو ن�صبته 31% �صنويًا خالل ال�صنوات الثمان املا�صية )2002-

2010( ومتثل اإيرادات خدمات االت�صاالت املتنقلة حوايل 37% من اإجمايل االإيرادات ، يف حني متثل 

املقدمة يف  اإيرادات اخلدمات  اإىل  وباالإ�صافة  واملعطيات حوايل %52.  الثابتة  االإت�صاالت  خدمات 

�صوق اململكة، فقد اأدت ا�صتثمارات بع�ص �صركات االت�صاالت يف اململكة يف اأ�صواق الدول االأخرى اإىل 

منو اإيرادات القطاع من اال�صتثمارات اخلارجية من 554 مليون ريال يف عام 2007م؛ و�صواًل اإىل ما 

يقارب 61.6 مليار ريال يف  نهاية عام 2010م، بحيث ي�صبح اإجمايل اإيرادات قطاع االت�صاالت من 

عمليات �صركات االت�صاالت داخل اململكة وخارجها حوايل )77.6( مليار ريال.

  جمموع الإيرادات من �سوق اململكة

   الإت�سالت الثابتة والبيانات

   الإت�سالت املتنقلة

   اإيرادات الإ�ستثمارات اخلارجية

ال�سكل )5(: اإيـرادات قطاع خـدمـات التـ�ســـالت )مليار ريال(

2. قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة



التقرير السنوي    .    2010    .

25التقرير السنوي    .    2010

%0 %2 %4 %6 %8 %10

%8^76

%3^42

2 .1 .6. حترير �سوق الت�سالت ومنو الناجت الجمايل

اأدى حترير قطاع االت�صاالت وفتح �صوقه للمناف�صة اإىل جذب اال�صتثمارات للقطاع، وزيادة معدالت 

غري  االإيجابية  اآثاره  اإىل  )اإ�صافة  املحلي  االإجمايل  الناجت  يف  املبا�صر  اإ�صهامه  وارتفاع  فيه،  النمو 

املبا�صرة يف رفع كفاءة القطاعات االإنتاجية االأخرى يف االقت�صاد(.

وت�صري االأرقام االولية اىل ارتفاع الناجت املحلي االجمايل بن�صبة 17% يف عام 2010، وتقدر الهيئة 

اإ�صهام قطاع االإت�صاالت بحوايل 3.42% من الناجت املحلي االجمايل العام،. كما ت�صري الدرا�صات 

والبيانات االقت�صادية املن�صورة اإىل اأن قطاع االت�صاالت والنقل، هو اأ�صرع القطاعات االقت�صادية 

منوًا؛ فقد حقق هذا القطاع منوا بحوايل 6% عام 2010 ، كما بلغ متو�صط النمو ال�صنوي 8.8% خالل 

االأعوام اخلم�صة املا�صية )2005-2010(،  كما يت�صح من ال�صكل )6(.  

االإت�صاالت والنقل

القطاع ال�صناعي

الكهرباء والغاز واملياه

جتارة اجلملة والتجزئة

البناء والت�صييد

اخلدمات املالية

القطاع احلكومي

القطاع الزراعي

القطاع النفطي

اإجمايل النمو

امل�سدر: م�سلحة الإح�ساءات العامة، جدوى لالإ�ستثمار )دي�سمرب 2010(، وحتليالت الهيئة.

ال�سكل )6(: متو�سط النمو ال�سنوي للناتج المحلي الإجمالي ح�سب القطاعات )2010-2005(
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2 .1 .7 .2. اأ�سعار خدمات الت�سالت والت�سخم

�صجل الرقم القيا�صي العام لتكاليف املعي�صة )جلميع ال�صكان( خالل عام 2010 م زيادة ن�صبتها 8،8 

% مقارنًة مبا  كان عليه يف العام ال�صابق، وقد جتاوز الرقم القيا�صي العام لتكاليف املعي�صة يف عام 

2010 م املتو�صط للفرتة )من 2004 م اإىل 2009 م( ، ويعزى االرتفاع الذي �صهده عام 2010 م اإىل 

ارتفاع معظم  املجموعات الرئي�صة، وبن�صب متفاوتة يف الرقم القيا�صي لال�صعار، اإال اأنه يف املقابل 

�صهدت جمموعة ن�شاط االت�صاالت انخفا�صاآ بواقع 2% لعام 2010 مقارنة بالعام 2009.

ويت�صح من ال�صكل )7( اأن موؤ�صر الرقم القيا�صي العام لتكلفة املعي�صة يف اململكة قد �صهد ارتفاعات 

الفرتة  بن�صبة 28.4% خالل  املعي�صة(  تكاليف  ملتو�صط  الن�صبي  )التغري  الت�صخم  زاد  اإذ  متوا�صلة 

)2001-2010(، وباملقابل �صهدت تكاليف املجموعة الرئي�صية للنقل واالت�صاالت انخفا�صًا )ت�صخمًا 

�صلبيًا( بلغ )-11.4%( ، قادته املجموعة الفرعية لالت�صاالت ونفقاتها، التي �صجلت اأعلى انخفا�ص  

بن�صبة )-29.6%( خالل الفرتة نف�صها. ويعود الف�صل االأ�صا�صي يف هذا االنخفا�ص اىل ت�صارع وترية 

املناف�صة يف �صوق االإت�صاالت وتقنية املعلومات، وتنوع العرو�ص الرتويجية؛ مما اإنعك�ص اإيجابياآ على 

اأ�صعار اخلدمات.  
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امل�سدر م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات

)اإح�ساءات الأ�سعار والأرقام القيا�سية( وحتليالت الهيئة.
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ال�سكل )7(: التغير الن�سبي للرقم القيا�سي لتكاليف المعي�سة )الت�سخم( بين عامي 2010-2001
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2 .2. اإلطــار التـنـظـيـمـي
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات هي اجلهة امل�صوؤولة عن تنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات 

والئحته  1421هـ  عام  ال�صادر  االت�صاالت(  )نظام  من  كٌل  ويحدد  ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف 

التنفيذية ال�صادرة عام 1423هـ االإطار القانوين اخلا�ص بتنظيم القطاع. ويت�صمن النظام عددًا 

املناخ  واإيجاد  منا�صبة،  وباأ�صعار  وكافية،  متطورة  ات�صاالت  خدمات  توفري  منها  االأهداف؛  من 

االت�صاالت  تقنية  وتوطني  فّعالة،  ب�صورة  الرتددات  وا�صتخدام  العادلة،  املناف�صة  لت�صجيع  املنا�صب 

ومواكبة تقدمها، وحتقيق الو�صوح وال�صفافية يف االإجراءات، باالإ�صافة اإىل حتقيق مبادئ امل�صاواة 

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

1422/3/5هـ،  يف   )74( الرقم  ذي  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�صادر  الهيئة(،  )تنظيم  يحدد  كما 

واملعدل بقرار جمل�ص الوزراء ذي الرقم )133( يف 1424/5/21هـ، مهمات هيئة االت�صاالت وتقنية 

املعلومات واخت�صا�صاتها، بو�صفها منظمًا للقطاع يتمتع بال�صخ�صية االعتبارية، وباال�صتقالل املايل 

واالإداري. وحتدد )القواعد االإجرائية( اخلطوات الواجب اتباعها من قبل كل من الهيئة، بو�صفها 

التنظيمية  للمتطلبات  واملوثَّق  املي�صر  التعامل  ل�صمان  تنظيمية، ومقدمي اخلدمات وغريهم؛  جهة 

والق�صايا التي تقع �صمن اإطار العالقة بني االأطراف املختلفة. 

واملحايِد  للخدمة  ِد  املُحدِّ )الرتخي�ص  اأ�صلوب  حاليًا  املعتمد  للرتاخي�ص  التنظيمي  االإطار  ويتبنى 

دة مبوجب الرتخي�ص. وتعنى  للتقنية( الذي يتيح املرونة يف ا�صتخدام التقنيات لتقدمي خدمات حمدَّ

وتعزيز  االت�صاالت،  قطاع  لتحرير  ال�صعي  مبوا�صلة  احلا�صر:  الوقت  يف  للهيئة  املرحلية  االأهداف 

التحتية  البنى  تاأ�صي�ص  وت�صجيع  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  جميع  يف  التناف�صية  البيئة 

ون�صر �صبكات جديدة لزيادة املناف�صة، مع الرتكيز على ت�صجيع بناء �صبكات النطاق العري�ص ون�صر 

خدماته، وتوفري البدائل يف حاالت االأعطال والطوارئ، اإ�صافًة اإىل متكني تقدمي اخلدمة ال�صاملة 

يف جميع اأنحاء اململكة. 

ويف هذا االإطار وا�صلت الهيئة خالل هذا العام 1432/1431هـ )2010م( اإعداد االأطر التنظيمية 

وال�صوابط الفنية وحتديثها، ومنها:

• �صوابط احلد من الر�صائل االإقتحامية.	

• االإطار التنظيمي لتحديد االأ�صواق وال�صيطرة.	

• �صوابط جمع التربعات اخلريية عن طريق الر�صائل الن�صية الق�صرية.	

• املتناهية 	 املحطات  با�صتخدام  ال�صناعية،  االأقمار  عرب  االت�صاالت  خدمات  تقدمي  �صوابط 

ال�صغر )الفي�صات(.

• اإجراء مراجعة لنظام االت�صاالت، واقرتاح التعديالت، والرفع للجهات املخت�صة لالإعتماد.	

2. قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
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2 .3. مهمـات الهيئة ومسؤولياتهـا
بني  والتوازن  العدالة،  مببادئ  والتم�صك  وال�صفافية،  الو�صوح  باأ�ص�ص  االلتزام  على  الهيئة  حتر�ص 

جميع االأطراف ذات العالقة: مقدمي اخلدمات، وامل�صتثمرين، واحلكومة، وامل�صتخدمني من اأفراد 

وموؤ�ص�صات. وتعمل على تنفيذ اإ�صرتاتيجيات الدولة و�صيا�صات القطاع التي تعتمدها وزارة االت�صاالت 

وتقنية املعلومات. 

وعلى وجه اخل�صو�ص فقد حدد )تنظيم الهيئة( مهماتها وم�صوؤولياتها بو�صفها منظمًا لالت�صاالت، 

وحمفزًا لتطوير تقنية املعلومات، ومن اأبرز هذه املهمات ما يلي: 

• تنفيذ ال�صيا�صات واخلطط والربامج املعتمدة لتطوير القطاع.	

• اإ�صدار الرتاخي�ص الالزمة؛ لتقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• العمل على حماية م�صالح امل�صتخدمني، خلدمات االت�صاالت العامة واالإنرتنت.	

• التاأكد من اأداء امل�صتخدمني وامل�صغلني لواجباتهم، مع مراعاة امل�صلحة العامة.	

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

• اقرتاح ال�شروط املتعلقة باخلدمة ال�شاملة وحق اال�شتخدام ال�شامل.	

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

• جذب اال�صتثمارات وت�صجيع تقدمي اخلدمات باأ�صعاٍر منا�صبة، وجودٍة عالية، يف جميع مناطق 	

اململكة.

• اإدارة الرتددات بفعالية، وال�صعي لتحقيق اال�صتخدام االأمثل ملورد الطيف الرتددي املحدود.	

• و�صع اخلطة الوطنية للطيف الرتددي، وتطبيقها، وحتديثها دوريًا.	

• و�صع اخلطة الوطنية للرتقيم، واإدارتها، وحتديثها.	

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

• التن�صيق وامل�صاركة يف برامج وم�صاريع التحول اإىل التعامالت االإلكرتونية احلكومية والتجارة 	

االإلكرتونية.
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جمـل�ص االإدارة

هيئة الإت�سالت وتقنية املعلومات

اأمانة جمل�ص 

االإدارة

االإدارة العامة للتعامالت 

االإلكرتونية

مكتب 

املحافظ

مكتب الهيئة 

املنطقة ال�صرقية

اإدارة املراجعة 

الداخلية

قطاع الطيف 

الرتددي

االإدارة العامة للتخطيط 

وتخ�صي�ص الرتددات

االإدارة العامة لتوزيع الرتددات 

والرتاخي�ص

االإدارة العامة ملراقبة 

الرتددات

اإدارة االأنظمة امل�صاندة 

للرتددات

قطاع ال�صيا�صات التنظيمية 

والرتاخي�ص

االإدارة العامة 

للرتاخي�ص

االإدارة العامة الأنظمة تقدمي 

اخلدمات

االإدارة العامة ل�صيا�صات 

القطاع ودرا�صات ال�صوق

اإدارة �صيا�صات 

القطاع

اإدارة درا�صات 

ال�صوق 

االإدارة العامة للم�صاندة 

الفنية

االإدارة العامة للمعايري الفنية 

والرتقيم

االإدارة العامة

القانونية

مدير عام ال�صكاوي وحل 

النزاعات

اإدارة ال�صكاوي 

امل�صتخدمني

اإدارة حل منازعات 

مقدمي اخلدمة

اإدارة مركز 

ال�صجالت

قطاع ال�صوؤون املالية 

واالإدارية

اإدارة املوارد 

الب�صرية 

اإدارة التخطيط 

وامليزانية 

اإدارة احل�صابات 

املالية

قطاع تقنية 

املعلومات

االإدارة العامة خلطط 

وبرامج تقنية املعلومات

االإدارة العامة خلدمات 

االإنرتنت

املركز الوطني االإر�صادي الأمن 

املعلومات

اإدارة التطبيقات والدعم 

الفني

اإدارة ال�صبكات ومراكز 

املعلومات

�صندوق اخلدمة ال�صاملة

قطاعجمل�ص االإدارة اإدارةاإدارة العامة

املحـافظ

الـمـ�صــتـ�صــارون
االإدارة العامة للعالقات 

العامة وال�صوؤون الدولية

مكتب الهيئة منطقة مكة 

املكرمة

قطاع ال�صوؤون 

الفنية

اإدارة املعايري الفنية

واإعتماد النوعية

اإدارة 

الرتقيم

قطاع ال�صوؤون 

القانونية

 اإدارة 

امل�صرتيات

 اإدارة امل�صاندة 

االإدارية 

االإدارة العامة خلدمات

تقنية املعلومات
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4 .1. تعزيز المنافسة وتطوير القطاع

4 .1 .1. الرتاخي�س وحترير ال�سوق

وا�صلت الهيئة اأن�صطتها نحو تعزيز املناف�صة باإ�صدار تراخي�ص جديدة لعدد من اخلدمات املختلفة، 

واإلغاء بع�ص الرتاخي�ص االأخرى. وقد بلغ اإجمايل الرتاخي�ص ال�صادرة 313 ترخي�صًا بنهاية العام 

2010م مقارنة بـ 298 ترخي�صًا بنهاية 2009م، وهذه الرتاخي�ص مدرجة يف امللحق )و(.

وا�صتكمااًل لربنامج حترير �صوق االت�صاالت الثابتة وفتحه للمناف�صة، و�صدور قرار جمل�ص الوزراء ذي 

الرقم )38( والتاريخ 1429/2/18هـ )2008/2/26م( باملوافقة على منح تراخي�ص اإن�صاء �صبكات 

االت�صاالت  احتاد  و�صركة  عذيب،  احتاد  �صركة  من  لكل  خدماتها،  وتقدمي  عامة،  ثابتة  ات�صاالت 

ال�صوئية، و�صركة احتاد املتكاملة؛ فقد مت اإ�صدار الرتخي�ص ل�صركة احتاد عذيب يف 1430/4/5هـ 

1430/6/12هـ  يف  جتاريًا  خدماتها  ال�صركة  اأطلقت  و  العام،  لالكتتاب  اأ�صهمها  طرح  بعد 

)2009/6/6م(. وتوا�صل الهيئة املتابعة مع املوؤهلني االآخرين )�صركة احتاد االت�صاالت ال�صوئية، 

و�صركة احتاد املتكاملة(، كما توا�صل املتابعة مع هيئة ال�صوق املالية لطرح اأ�صهم ال�صركتني لالكتتاب 

العام؛ متهيدًا ال�صتكمال باقي اإجراءات اإ�صدار الرتاخي�ص لهما، وبناء �صبكاتهما، ومن ثم اإطالق 

خدماتهما جتاريًا. 

كما يتم ب�صكل دوري متابعة التزام مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة واملتنقلة، وخدمات املعطيات 

على  للح�صول  منهم  املقدمة  بالعرو�ص  امل�صمنة  والتغطية  ال�صبكة  ن�صر  بخطط  لهم،  املرخ�ص 

الرخ�صة.

4 .1 .2. الرتاخي�س املوحدة واإعادة بيع اخلدمات

درا�صة  اإىل  يهدف  م�صروع  بتبني  الهيئة  قامت  اخلدمات؛  انت�صار  وت�صجيع  املناف�صة  تعزيز  بهدف 

التوجهات العاملية فى جمال الرتاخي�ص املوحدة، واإعادة بيع اخلدمات، ومدى منا�صبتها للتطبيق 

يف اململكة، ودرا�صة اأثرها على اأ�صواق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات، وحتديد املنهج االأمثل 

والوقت املنا�صب للتطبيق، وفق اأف�صل املمار�صات العاملية؛ ومت التعاقد مع �صركة ا�صت�صارية يف هذا 

املجال، و�صيتم البدء فى اإجناز هذا امل�صروع املهم مع بداية عام 2011م.

4 .1 .3. ترخي�س خدمة تاأجري مرافق الت�سالت

بهدف اال�صتخدام االأمثل للبنية التحتية ملرافق االت�صاالت لدى �صركات املرافق العامة، وا�صتخدامها 

يف تقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، مبا ينتج عنه من خف�ص يف تكلفة بناء 

ال�صبكات ل�صركات االت�صاالت ، ومبا ي�صهم يف �صرعة ن�صر اخلدمات، وانخفا�ص تكلفتها يف جميع 

مناطق اململكة، وال�صيما املناطق النائية. ونظرًا لوجود مرافق ات�صاالت لدى �صركات املرافق العامة 

األياف ب�صرية واأبراج( يف مناطق اململكة لالأغرا�ص  مثل الكهرباء واملياه، و�صكك احلديد )كوابل 

االت�صاالت  ل�صركات  املرافق  تلك  من  الفائ�ص  تاأجري  من  متكينهم  و�صرورة  باأعمالها،  اخلا�صة 

ذوات البنية التحتية املرخ�ص لها يف اململكة؛ قامت الهيئة باإعداد درا�صة حول هذا املو�صوع تت�صمن 

التو�صيًة باملقابل املايل لقاء الرتخي�ص ملثل هذه اجلهات. وقد متت املوافقة عليها من قبل جمل�ص 

اإدارة الهيئة بعد عر�صها عليه، ويجري حاليًا التن�صيق مع وزارة املالية الإعتمادها.

4 .1 .4. تراخي�س تقدمي خدمات الت�سديق الرقمي يف اململكة

�صمن م�صاعي الهيئة نحو تعزيز املناف�صة ، وبهدف ت�صجيع ا�صتخدام اخلدمات االإلكرتونية، والأهمية 

تي�صري التعامالت والتوقيعات االإالكرتونية على ال�صعيدين املحلي والدويل، واإ�صفاء الثقة يف �صحة 

هذه  ا�صتخدام  اأمام  العوائق  واإزالة  و�صالمتها،  االإلكرتونية  وال�صجالت  والتوقيعات،  التعامالت 

التعامالت؛ قامت الهيئة باإعداد ال�شروط اخلا�صة، والعامة، والتزامات الرتخي�ص لتقدمي خدمات 

الت�صديق الرقمي يف اململكة بهدف متكني ال�صركات واملوؤ�ص�صات التي �صيتم الرتخي�ص لها من اإ�صدار 

�صهادات الت�صديق الرقمي من خالل املركز الوطني للت�صديق الرقمي، كما مت اإعداد درا�صة حول 

املقابل املايل لتقدمي هذه اخلدمة، ويجري حاليًا العمل على ا�صتكمال اإعداد وثيقة طلب الرتخي�ص.

4 .1 .5. اإ�سرتاتيجية النطاق العري�س 

نظرًا لالأهمية املتزايدة للنطاق العري�ص، وانعكا�صاته على التطور االقت�صادي واالجتماعي، ولت�صريع 

4. أهم النشاطات واإلنجازات
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ردم الفجوة الرقمية والتحول ملجتمع املعرفة؛ قامت الهيئة بالعمل على تطوير اإ�صرتاتيجية للنطاق 

فت ماهية النطاق العري�ص،  العري�ص يف اململكة. ومت االنتهاء من اإعداد م�صودة االإ�صرتاتيجية التي عرَّ

وحددت االأهداف االأ�صا�صية لالإ�صرتاتيجية، مع و�صع ت�صور ملهمة الهيئة، ومهمة مقدمي اخلدمات، 

وجميع اجلهات املعنية االأخرى، باالإ�صافة اإىل ال�صعوبات التي تواجه ن�صر �صبكات النطاق العري�ص 

وخدماته، و�صبل التعامل معها.

بغر�ص  الدولية  املقارنات  واإجراء  اململكة،  يف  العري�ص  النطاق  ل�صوق  وحتليل  درا�صة  اإعداد  ومت 

ا�صتطالع اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال، كما مت و�صع اخلطط والربامج واملبادرات الهادفة 

اإىل حتفيز انت�صار خدمات النطاق العري�ص  يف جميع اأنحاء اململكة، باالإ�صافة اإىل مراجعة م�صودة 

اإ�صرتاتيجية النطاق العري�ص التي اأعدتها  الهيئة، وو�صعها يف �صيغتها النهائية، ويجري حاليًا اإعداد 

التقرير النهائي للم�صروع، متهيدًا العتماده.

4 .1 .6. العر�س املرجعي لربط الت�سال البيني

ا�صتمرارًا جلهود مراجعة العر�ص املرجعي لربط االت�صال البيني وحتديثه ب�صورة دورية؛ مت ا�صتطالع 

ال�صعودية  االت�صاالت  �صركة  من  املقدمة  الرابعة(  )الن�صخة  املعدلة  الوثيقة  حول  العموم  مرئيات 

بو�صفها مقدم خدمة م�صيطر، وحتليل املرئيات التي مت ا�صتالمها، واإجراء الدرا�صات املقارنة مع 

الدول االأخرى، ومن ثم مقارنتها باالأ�صعار واخلدمات املعرو�صة يف الوثيقة. ومت حتديد التعديالت 

املطلوب اإدخالها على وثيقة العر�ص املرجعي ويجري اإ�صدار قرار باعتماد تلك التعديالت.

4 .1 .7. العر�س املرجعي لإتاحة حق الو�سول اإىل دوائر النفاذ املحلية 

اأ�صدرت يف عام 2007م قرارًا باعتماد الن�صخة االأوىل من وثيقة العر�ص املرجعي  اأن  �صبق للهيئة 

لدوائر النفاذ املحلية املقدمة من �صركة االت�صاالت ال�صعودية بو�صفها مقدم خدمة م�صيطر. وقد 

اإلزام ال�صركة بتقدمي بع�ص املتطلبات ملقدمي خدمات االت�صاالت الهاتفية الثابتة،  ت�صمن القرار 

ومقدمي خدمات املعطيات. وقد مت البدء باإجراءات مراجعة للوثيقة؛ لتحديد اخلدمات التي �صيتم 

تعديلها اأو اإ�صافتها، واأ�صعار تلك  اخلدمات، ومت ا�صتطالع مرئيات العموم حيالها، وحتليل املرئيات 

�صدر  وقد  املرجعي،  بالعر�ص  امل�صمنة  اخلدمات  اأ�صعار  حول  الدولية  املقارنات  واإجراء  امل�صتلمة، 

قرار من الهيئة باعتماد التعديالت املطلوبة.

4 .1 .8. حتديد الأ�سواق وال�سيطرة يف قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

يهدف امل�صروع اإىل مراجعة اأف�صل املمار�صات والتجارب العاملية يف ت�صنيف اأ�صواق االت�صاالت وتقنية 

املعلومات من الناحية التنظيمية، وتعريف االأ�صواق املحددة ذات العالقة، ومراجعة املعايري التي يجب 

تطبيقها لتحديد مقدمي اخلدمة الذين لهم �صيطرة يف اأي من االأ�صواق املحددة، وحتديد املتطلبات 

االت�صاالت.  خدمات  م�صتخدمي  اأو  املناف�صة  على  املتوقعة  اأو  الفعلية  االآثار  مع  للتعامل  التنظيمية 

ومت  وال�صيطرة؛  االأ�صواق  لتحديد  التنظيمي  االإطار  اإعداد  مت  جريت؛ 
ُ
اأ التي  الدرا�صات  على  وبناءا 

عر�صة واعتماده من جمل�ص اإدارة الهيئة، و�صدر بقرار من الهيئة، واأعد تقرير لتحديد ال�صيطرة، 

ومقدمي  لل�صيطرة،  اخلا�صعة  االأ�صواق  تت�صمن  قرارات  ع�صرة   )10( ف�صدرت  االأ�صواق،  وحتديد 

ويجري حاليًا  ال�صيطرة،  للحد من ممار�صات  الالزمة  التنظيمية  واملتطلبات  امل�صيطرين،  اخلدمة 

متابعة تنفيذ هذه القرارات.

4 .1 .9. حتديث �سيا�سة الف�سل املحا�سبي

يهدف هذا امل�صروع اإىل مراجعة �صيا�صة الف�صل املحا�صبي احلالية، ودرا�صة اخليارات املطروحة مبا 

يتما�صى مع التغريات التي طراأت على �صوق االت�صاالت يف اململكة، واإعداد اإر�صادات تنظيمية للف�صل 

املحا�صبي، واإلزام  مقدمي اخلدمة باتباعها عند تقدمي املعلومات والقوائم املالية املتعلقة بوحدات 

العمل املختلفة لديهم. ومت يف هذا ال�صدد خالل العام 2010م  اإجناز ما يلي:

• اإجراء درا�صات املقارنة الأف�صل التجارب الدولية.	

• يف 	 املحا�صبي  الف�صل  ل�صيا�صة  االأف�صل  والتوجهات  اخليارات،  لتحديد  مناق�صة  ورقة  اإعداد 

اململكة، واالأنواع االأخرى من الف�صل التنظيمي.

• ومت 	 املحا�صبي،  بالف�صل  اخلا�صة  واالإر�صادات  التنظيمي،  االإطار  وثيقتي  م�صودات  اإعداد 

ا�صتطالع مرئيات.العموم حولهما.

ويجري حاليًا حتليل مرئيات العموم امل�صتلمة، واعداد الوثائق يف �صيغتها النهائية، متهيدًا الإعتمادها.
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4 .1 .10. مقا�سم الإنرتنت املحلية والدولية

اإنرتنت خلدمة حركة االإنرتنت املحلية  اإن�صاء مقا�صم  اإىل درا�صة مدى فعالية  يهدف هذا امل�صروع 

اإىل  النهاية  يوؤدي يف  لها من عدمه، مبا  ترخي�ص  اإىل  ودرا�صة مدى احلاجة  اململكة،  والدولية يف 

االإنرتنت  حركة  وح�صر  النهائيني،  امل�صتخدمني  على  اأ�صعارها  وتقليل  االإنرتنت،  خدمات  حت�صني 

املحلية داخل اململكة، باالإ�صافة اإىل جذب حركة االإنرتنت االإقليمية والدولية ، وقد مت يف هذا ال�صدد 

خالل العام 2010م  اإجناز ما يلي:

• حتليل الو�صع احلايل ملقا�صم االإنرتنت الدولية والوطنية ودرا�صته.	

• اإجراء درا�صات املقارنة الأف�صل التجارب الدولية.	

• ثم 	 ومن  اململكة  يف  دولية  انرتنت  مقا�صم  الإن�صاء  احلاجة  ب�صاأن  عموم  مرئيات  وثيقة  اإعداد 

اإ�صدارها.

ويجري العمل حاليًا على حتليل مرئيات العموم، ومن ثم اإعداد التقرير عن مدى احلاجة اإىل و�صع 

التنظيمات اخلا�صة مبقا�صم االإنرتنت املحلية والدولية اأو تعديلها، يف حال اإقرارها.

4 .1 .11. اإعداد موؤ�سرات الأداء ل�سوق خدمات الت�سالت وتقنية املعلومات

بهدف مراقبة قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، وحتليل اأداء املرخ�ص لهم؛ مت تطوير 

تقرير �صامل ربع �صنوي الأ�صواق خدمات االت�صاالت يف اململكة، من خالل حتليل البيانات واالأرقام 

الواردة من ال�صركات، وح�صاب موؤ�صرات االأداء  اخلا�صة بخدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات. وقد 

مت اإعداد املوؤ�صرات ون�صرها يف نهاية كل ربع �صنة خالل العام 2010م، و�صيتم اال�صتمرار يف ذلك 

خالل االأعوام القادمة.

4 .1 .12. الندماجات و�سراء احل�س�س والإفال�س يف قطاع الت�سالت.

اإعداد االإطار التنظيمي ل�صراء احل�ص�ص واالندماجات واالإفال�ص، واإجراءات  اإىل  يهدف امل�صروع 

املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  مقدمي  قبل  من  ب�صاأنها  للهيئة  املقدمة  الطلبات  درا�صة 

املرخ�ص لهم. ومت درا�صة االأنظمة املعمول بها يف اململكة لتحديد م�صوؤوليات اجلهات املخت�صة بتلك 

االأمور،واإعداد درا�صة املقارنات الدولية، واجراءات درا�صة طلبات االإندماج، كما مت ا�صتطالع مرئيات 

العموم حيالها وحتليلها؛ ويجري حاليًا اإعداد االإجراءات يف �صيغتها النهائية، متهيدًا العتمادها.

4 .1 .13. نقل الأرقام

اإر�صادات  اأرقام خدمات االت�صاالت الثابتة، وحتديث وثيقة  اإر�صادات نقل  تعمل الهيئة على اإعداد 

نقل االأرقام خلدمات االت�صاالت املتنقلة، ودجمهما يف اإر�صادات موحدة. ومت يف هذا ال�صدد خالل 

عام 2010م  اإجناز ما يلي:

• هذا 	 يف  االأخرى  الدول  جتارب  ودرا�صة  وعيوبه،  نوع  كل  وميزات  االأرقام،  نقل  اأنواع  درا�صة 

املجال، وتقدمي التو�صيات حول تطبيقها يف اململكة.

• و�صع االأ�صاليب واالإجراءات اخلا�صة بنقل االأرقام، وحتديد التعرفة املنا�صبة للخدمة.	

• درا�صة تاأثريات تطبيق التقنيات احلديثة مثل �صبكات اجليل القادم، واخلدمة ال�صوتية عرب 	

بروتوكول االإنرتنت على خدمة نقل الرقم، بناء على اأف�صل املمار�صات الدولية.

• درا�صة اإمكانية دمج اأنظمة نقل اأرقام االت�صاالت املتنقلة مع االأنظمة املقرتحة، وتبيان التاأثريات 	

املتوقعة على مقدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة والثابتة.

• وذلك 	 حتديثًا  تتطلب  التي  احلالية،  املتنقلة  االت�صاالت  اأرقام  نقل  اإر�صادات  جوانب  درا�صة 

ل�صمها الإر�صادات نقل االرقام العامة )خلدمات االت�صاالت املتنقلة و الثابتة( املقرتحة.

• مراجعة م�صودة اإر�صادات نقل االأرقام وتنقيحها.	

ويجري حاليًا اإعداد م�صودة وثيقة اإر�صادات نقل االأرقام ال�صتطالع مرئيات العموم حولها، متهيدًا 

الإعدادها ب�صكلها النهائي.

وحل  بدرا�صة  الهيئة  قامت  املتنقلة،  لالت�صاالت  االأرقام  نقل  خدمة  على  االإ�صراف  جمال  ويف 

قبل  االرقام من  نقل  تنفيذ  م�صاكل يف  الهيئة  واجهت  كما  العام 2010م،  �صكوى خالل   )12163(

يف  الف�صل  يف  النظر  للجنة  واإحالتهم  جتاههم  النظامية  االجراءات  ذلك  يف  واتخذت  امل�صغلني 

املخالفات..

4 .1 .14. املركز ال�سعودي ملعلومات ال�سبكة 

اأ�صماء النطاقات ال�صعودية على �صبكة  وا�صل املركز ال�صعودي ملعلومات ال�صبكة ن�صاطه يف ت�صجيل 

االإنرتنت، واإدارتها. كما قام باإعتماد عدد من االإ�صافات املهمة للخدمات املقدمة للم�صتخدمني عرب 

4. أهم النشاطات واإلنجازات
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بوابة اخلدمات االإلكرتونية، التي �صتمكنهم من اإجناز العديد من املهمات واالإجراءات ذاتيا مبرونة 

و�صرعة عاليتني، وقد مت خالل العام 1432/1431هـ )2010م( اإجناز مايلي:

• اأهم 	 من  اخلدمة  هذه  تعد  اإذ  النطاقات  اأ�صماء  ت�صجيل  قواعد  من  جديدة  ن�صخة  اإ�صدار 

اخلدمات الوطنية التي تقدمها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات، وت�صعى دوما اإىل تطويرها 

بغر�ص زيادة انت�صار ا�صتخدام اأ�صماء النطاقات ال�صعودية.

• اأ�صماء النطاقات، �صمن النطاق العلوي ال�صعودي 	 اإ�صدار الن�صخة املحدثة من الئحة ت�صجيل 

.)sa.(

• اإعداد �شروط واأحكام ا�شتخدام البوابة االإلكرتونية للمركز ال�صعودي ملعلومات ال�صبكة.	

• للجهات احلكومية يف 	 النطاقات  اأ�صماء  ون�صرها؛ الختيار  التنظيمية  االإر�صادات  ون�صر  اإعداد 

اململكة العربية ال�صعودية.

• اإعداد  ن�صخة جديدة ون�صرها من وثيقة معايري حتديد العالقة بني ا�صم النطاق وامل�صجل. 	

الإنرتنت  لربوتوكول  ال�ساد�س  لالإ�سدار  لالنتقال  اململكة  جاهزية  رفع   .15.  1.  4

)IPv6(

اأ�صا�ص  املبنية على  ال�صبكات  الكبرية يف  ا�صتخدامات االإنرتنت، والزيادة  ال�صريع يف  للتطور  نتيجًة 

بروتوكول االإنرتنت، وا�صتهالك اأكرث من 90% من العناوين املتاحة من االإ�صدار الرابع لربوتوكول 

اإىل  لالنتقال  اململكة  جاهزية  رفع  على  العمل  الهيئة  توا�صل  حاليا؛  )IPv4(امل�صتخدم  االإنرتنت 

العناوين؛  توفري عدٍد �صخٍمٍ من  �صيتيح  الذي   )IPv6( االإنرتنت بروتوكول  ال�صاد�ص من  االإ�صدار 

للوفاء باملتطلبات العاملية احلالية وامل�صتقبلية. وقد مت يف هذا ال�صدد اإجناز ما يلي:

• ترقية اأجهزة البنية التحتية خلدمات االإنرتنت واأنظمتها من اأجهزة خوادم، و�صبكات، واأنظمة 	

اأنظمة خدمات االإنرتنت، من خالل توافقها مع اال�صدار  ت�صغيل لتتواكب والتطور امل�صتمر يف 

ال�صاد�ص.

• تفعيل الو�صول اإىل جميع خدمات االإنرتنت التي ت�صرف عليها الهيئة، من خالل �صبكة االإ�صدار 	

.  IPv6 ال�صاد�ص لربوتوكول االإنرتنت

• احل�صول على عناوين االإ�صدار ال�صاد�ص لالإنرتنت IPv6 اخلا�صة بالهيئة.	

• 	.IPv6 تطوير نظام لتوفري ربط امل�صتخدم ب�صبكة االإ�صدار ال�صاد�ص، لربوتوكول االإنرتنت

• االإنرتنت 	 لربوتوكول  ال�صاد�ص  االإ�صدار  تطبيق  يف  الهيئة  جتربة  عن  داخلية  عمل  ور�صة  عقد 

 .IPv6

ونتيجة جلهود الهيئة، فقد ارتفع عدد اجلهات احلا�صلة على عناوين االإ�صدار ال�صاد�ص لربوتوكول 

االإنرتنت IPv6 اإىل 19 جهة، منها �صت جهات ح�صلت عليها  يف عام 2010، وتوا�صل الهيئة جهودها 

يف حتفيز جميع اجلهات للتحول لالإ�صدار اجلديد.

4 .2. حماية المستهلك

4 .2 .1. �سكاوى امل�ستخدمني

وفقًا الأنظمة الهيئة بخ�صو�ص توفري احلماية للم�صتخدمني؛ مت العمل على معاجلة )16033( �صكوى 

واإنهائها خالل العام 1432/1431هـ )2010م(، مقارنة بـ )9370( �صكوى خالل العام )2009م(. 

الرقم  ونقل  توفرها،  اأوعدم  اخلدمات،  وجودة  الهاتفية،  واالإزعاجات  بالفوترة،  ال�صكاوى  وتتعلق 

وف�صل اخلدمة وغريها.

4 .2 .2. الف�سل يف خمالفات نظام الت�سالت

قامت الهيئة  بو�صفها ممثاًل لالدعاء العام يف جمال االت�صاالت – برفع ما يقارب )1602( خمالفة 

اإىل )جلنة الف�صل يف خمالفات نظام االت�صاالت( خالل العام 1432/1431هـ )2010م( مقارنة 

بحوايل )1190( خمالفة خالل العام )2009م(. وقامت  اللجنة من جهتها بدرا�صة هذه املخالفات، 

واإ�صدار القرارات اخلا�صة بها. وتتمثل معظم هذه املخالفات يف قطوعات الكيابل الهاتفية، ومترير 

وبيع  وبيعها،  مرخ�صة  غري  ات�صاالت  اأجهزة  وحيازة  نظامية،  غري  بطريقة  الهاتفية  املكاملات 

بطاقات ات�صال م�صبق الدفع بطرق غري نظامية، وكذلك خمالفات تتعلق برتاخي�ص تقدمي خدمات 

االت�صاالت، ونقل الرقم، وغريها



التقرير السنوي    .    2010 40

4 .2 .3. تنظيم اأ�سعار خدمات الت�سالت وتقنية املعلومات

تطبيق  على  الهيئة  تعمل  العادلة؛  املناف�صة  وتعزيز  امل�صتهلكني،  حقوق  حلماية  ال�صعي  منطلق  من 

اأف�صل االإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات امل�صغلني كافة. ويف هذا االإطار، مت البدء مب�صروع لتنظيم 

اإجراءات التعرفة بهدف تطوير اإطار تنظيمي، وو�صع اإجراءات حمددة للتعامل مع تقدمي اخلدمات 

والعرو�ص، وفق اأف�صل املمار�صات العاملية؛ فتم اإعداد تقرير عن املقارنات الدولية، واإعداد م�صودة 

العموم  مرئيات  ا�صتطالع  ومت  اخلدمات،  تعرفة  على  املوافقة  طلب  واإجراءات  التنظيمي،  االإطار 

حيالهما، وحتليل الردود امل�صتلمة؛ متهيدًا العتمادهما. 

ويف ال�صياق نف�صه ووفقًا لالأنظمة والقواعد املعتمدة لتحديد �صقوف االأ�صعار، وا�صلت الهيئة درا�صة 

طلبات �صركة االت�صاالت ال�صعودية )بو�صفها مقدم خدمة م�صيطر( فيما يخ�ص تعرفه خدماتها، 

واإ�صدار القرارات التنظيمية املنا�صبة ب�صاأنها. وفيما يلي ملخ�ص الأهم تلك القرارات )التفا�صيل يف 

امللحق )ب( وموقع الهيئة على �صبكة االإنرتنت(:

تخفي�ض املقابل املايل لبع�ض اخلدمات مثل:

• تخفي�ض اأ�شعار خدمات اآفاق اخلطوط الرقمية.	

• تخفي�ص اأ�صعار خدمة الو�صول لالإنرتنت املفلرت.	

• تخفي�ص اأ�صعار خدمة النفاذ لالنرتنت.	

• تخفي�ص تعرفة اال�شرتاك ال�شهري خلدمة اآفاق اخلطوط الرقمية.	

• تعديل تعرفة خدمة ال�صبكة االفرتا�صية با�صتخدام بروتوكول االإنرتنت.	

• تعديل باقات خدمات برافو.	

•  تعديل تعرفة باقات جوال لقطاع االأعمال.	

• تعديل تعرفة برودباند جود بل�ص.	

• 	
املوافقة على املقابل املايل لعدد من اخلدمات والباقات اجلديدة مثل:

• خدمة برودباند ب�صرعة 1 ميجابت يف الثانية.	

• خدمتي )ماك�ص برودباند جود( و )ماك�ص برودباند جود بل�ص(.	

• تعرفة باقات برافو اجلديدة )برافو داتا 50/برافو 220(.	

• تعرفة باقات اجلوال اجلديدة وخدماتها امل�صافة.	

• خدمة ال�صنرتال االفرتا�صي لقطاع االأعمال.	

• تعرفة خدمة االأرقام املخت�صرة اخلما�صية وال�صدا�صية.	

• خدمة االإنرتنت عايل ال�صرعة )100 ميجا/ثانية( على تقنية االألياف الب�صرية.	

4 .2 .4. حتديث موؤ�سرات جودة اخلدمة ومتابعة تطبيقها

حر�صًا على حماية حقوق امل�صتخدمني، ول�صمان تقدمي اخلدمات بجودة عالية، تقوم الهيئة ب�صكل 

وا�صتخال�ص  وحتليلها،  اخلدمة  مقدمي  من  الواردة  الدورية  الفنية  التقارير  بدرا�صة  �صنوي  ربع 

النتائج. واملتابعة امل�صتمرة معهم؛ لتح�صني جودة اخلدمة املقدمة. وباالإ�صافة اإىل هذا مت التاأكد من 

�صحة بع�ص العرو�ص الرتويجية والتي مت�ص جودة اخلدمة من خالل التجارب امليدانية.

4 .2 .5. مركز اأمن خدمات الإنرتنت

من  احلد  اىل  الهادف  االإنرتنت  مواقع  برت�صيح  يتعلق  فيما  بالهيئة  الدوراملناط  تنفيذ  منطلق   من 

املحتوى ال�صيئ يف االنرتنت، وحماية امل�صتفيدين من هذه اخلدمة، قام مركز اأمن خدمات االإنرتنت 

باإدارة اأنظمة تر�صيح البيانات يف اململكة وتنظيمها ومراقبتها، وفى هذا ال�صدد، مت اإجناز ما يلي:

• التعامل مع طلبات 	 اإىل  اإ�صافة  لرفع احلجب،  اأو  للحجب  اأكرث من )676901( طلٍب  معاجلة 

اال�صتف�صارات االأمنية.

• ومقدمي 	 العالقة،  ذات  اجلهات  دخول  لتاأمني  امل�صتخدمة؛  االآمن  الو�صول  اأنظمة  جتديد 

اخلدمات على نظام اإدارة الرت�صيح، مبا يدعم الو�صول االآمن للجهات احلكومية الأنظمة الهيئة.

• درا�صة عدد من برامج جتاوز اأنظمة الرت�صيح، بهدف تطوير نظام الرت�صيح يف امل�صتقبل.	

• الت�صغيل التجريبي لبع�ص التطبيقات املخت�صة يف التعرف على املواقع التي تقوم بتجاوز اأنظمة 	

الرت�صيح.

• التعامل مع ما يقارب من 175 حالة تتعلق بتجاوز احلجب واإيقافها.	

• اإعداد ال�صيا�صة العامة لرت�صيح مواقع االإنرتنت وخدماتها.	
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4 .2 .6. مكافحة الر�سائل القتحامية

على  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  مل�صتخدمي  وتهديدًا  اإزعاجًا  االقتحامية  الر�صائل  متثل 

امل�صتوى الوطني والعاملي، واأ�صبحت ت�صكل خطرًا على م�صتقبل االت�صاالت، والتعامالت االإلكرتونية، 

انتهاك  من  الر�صائل  تلك  ت�صكله  عما  ف�صاًل  االأعمال؛  وجمتمعات  وامل�صتهلكني،  املعلومات  واأمن 

واخلداع  والتزييف  والغ�ص  لالإباحية،  للرتويج  وعاًء  ا�صتخدامها  واإمكانية  االأ�صخا�ص،  خل�صو�صية 

والت�صليل، ونقل الفريو�صات، واالأ�صكال االأخرى من املحتويات املرفو�صة. 

للحد من  املقرتحة  لوثيقة احللول  االأوىل  امل�صودة  باإعداد  انتهت  التي  ال�صابقة  للمراحل  وا�صتكمااًل 

م�صكالت الر�صائل االقتحامية، وو�صع خطة العمل املق�صمة اإىل ت�صع مبادرات، مت اإعداد جمموعة من 

www.spam.gov.( املواد التوعوية ون�صرها، وتد�صني موقع الربنامج على �صبكة االإنرتنت

sa(. كما قامت الهيئة باإعداد �صوابط للحد من الر�صائل االقتحامية، ت�صتمل على �صوابط اإر�صال 
وم�صوؤوليات  ومهمات  وحقوقهما،  الر�صائل  لتلك  وامل�صتقبل  املر�صل  وواجبات  االإلكرتونية،  الر�صائل 

مقدمي اخلدمات املرخ�ص لهم باململكة. ومت اعتماد تلك ال�صوابط واإ�صدارها بقرار من الهيئة.

4 .2 .7. حتديث املوا�سفات الفنية لأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات

اإعداد  اإىل  اإ�صافًة  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  الأجهزة  الفنية  املوا�صفات  حتديث  يف  البدء  مت 

ت�صهيل  ل�صمان  وذلك  الدولية؛  واملعايري  للموا�صفات  وفقًا  امل�صتجدة،  للتقنيات  جديدة  موا�صفات 

به  معمول  هو  عما  املوا�صفات  الختالف  نتيجة  اإ�صافية  تكاليف  وجود  ولتفادي  االأجهزة،  ا�صترياد 

حمليًا وعامليًا. ومت يف هذا ال�صدد خالل عام 1432/1431هـ )2010م( اإجناز ما يلي:

• ا�صتطالع مرئيات العموم حول م�صودة وثيقة املوا�صفات؛ وحتليلها واإدخال التحديثات املطلوبة. 	

• اإكمال حتديث املوا�صفات.	

• تدريب فريق العمل على تطبيق املوا�صفات الفنية املحدثة، واالآلية املتبعة يف حتديث املوا�صفات 	

الفنية م�صتقباًل.

4 .2 .8. نظام ف�سح اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات الإلكرتوين واعتماده

طريق  عن  الهيئة؛  يف  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  ف�صح  نظام  تطوير  اإىل  امل�صروع  يهدف 

تاأ�صي�ص قاعدة معلومات لالأجهزة املعتمدة واملف�صوحة من قبل الهيئة، واإن�صاء بوابة اإلكرتونية عرب 

موقع الهيئة االإلكرتوين، لتقدمي طلبات املوافقة على اال�صترياد، والف�صح اجلمركي الأجهزة االت�صاالت 

اإلكرتونيا، وربط النظام مع نظام م�صلحة اجلمارك، وذلك  وتقنية املعلومات، والبت يف الطلبات 

الإر�صال اإفادة الهيئة املتعلقة بالف�صوحات اجلمركية اإلكرتونيًا لتحقيق الفعالية املن�صودة من النظام. 

بحيث مي كن النظام اجلديد اجلهات الداخلية واخلارجية من تقدمي طلبات الف�صح، واعتماد االأجهزة 

اإلكرتونيًا اإىل الهيئة، باالإ�صافة  اإىل اإجناز اإجراءات الف�صح واعتماد االأجهزة ب�صكل اإلكرتوين كامل. 

ومت يف هذا ال�صدد خالل عام 1432/1431هـ )2010م( اإجناز ما يلي:

• اإعداد وثيقة حت�صر االإجراءات احلالية.	

• اإعدادم�صودة  وثيقة االإجراءات التي �صيتم العمل بها عند اإن�صاء النظام.	

• حتديد املتطلبات اخلا�صة بعملية ربط نظام الف�صح، مع نظام م�صلحة اجلمارك واملتطلبات 	

اخلا�صة باإن�صاء النظام واإدارته.

الهيئة  داخل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والربط  النظام،  تطوير  على  حاليًا  العمل  ويجري 

وخارجها،واعتماد وثيقة االإجراءات التي �صيتم العمل بها عند اإن�صاء النظام.

4 .2 .9. الإ�سراف على خدمات الت�سالت خالل مو�سمي رم�سان واحلج  

�صمن �صعي الهيئة للقيام بواجباتها يف �صمان تقدمي اأف�صل اخلدمات للحجاج والزوار واملعتمرين؛ 

مت ت�صكيل فريق عمل من املخت�صني للقيام مبتابعة اأداء خدمات االت�صاالت مبكة املكرمة، واملدينة 

املنورة، وامل�صاعر املقد�صة خالل �صهر رم�صان ومو�صم احلج. ويت�صمن امللحق )د-6( موجزًا الأبرز 

الن�صاطات يف هذا اخل�صو�ص.

4 .2 .10.  برنامج التوعية باأمن املعلومات

اخلم�ص  ال�صنوات  خالل  الوطني،  امل�صتوى  على  املعلومات  باأمن  الوعي  رفع  اإىل  الربنامج  يهدف 

القادمة. ويحتوي الربنامج على جمموعة من اخلطط الزمنية التي ت�صتهدف  رفع الوعي العام باأمن 

الوعي  اأدوات قيا�ص م�صتوى  الربنامج من  ويتكون هذا  باململكة.   املعلومات جلميع �صرائح املجتمع 

العام باأمن املعلومات على امل�صتوى الوطني، واال�صتعانة يف ذلك باآليات وحمالت اإعالمية لرفع هذا 

امل�صتوى وفق خطة زمنية، واأهداف قيا�صية، واإ�صرتاتيجية حمددة.
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4 .2 .11. التوعية حول ال�ستخدام الأمثل لالت�سالت وتقنية املعلومات  

ت�صعى الهيئة لن�صر الوعي حول االت�صاالت واملعلوماتية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وطرق اال�صتفادة 

هذا  ويف  احلديثة.  والتقنيات  اخلدمات  تلك  من  وامل�صتفيدين  للم�صتخدمني،  وحماية  منها،  املثلى 

االإنرتنت،  تقنية  ا�صتخدام  باأهمية  الوعي  لرفع  الثانية،  التوعوية  حملتها  الهيئة  اأطلقت  ال�صياق، 

والتوعية باملخاطر املحتملة نتيجة لال�صتخدام ال�صلبي، وغري الر�صيد خلدمات ال�صبكة. 

4 .2 .13. برنامج التوعية باحلقائق حول التعر�س للموجات الكهرومغناطي�سية

يهدف هذا الربنامج اإىل توعية العموم حول املوجات الكهرومغناطي�صية للرتددات الراديوية ال�صادرة 

من هواتف وحمطات الهاتف املتنقل وما يثار حولها من مفاهيم. ويف هذا اجلانب مت عقد عدد من 

الندوات التوعوية عن االإ�صعاعات الكهرومغناطي�صية غري املوؤينة يف منا�صبات واأماكن خمتلفة من 

اململكة. كما مت حتديث كتيب بعنوان )احلقائق واملفاهيم اخلاطئة حول املوجات الال�صلكية ال�صادرة 

عن الهواتف املتنقلة واملحطات القاعدية الال�صلكية( الذي يجيب عن اال�صتف�صارات ال�صائعة حول 

املقاالت  على  والرد   ، الكهرومغناطي�صية  باالإ�صعاعات  املتعلقة  االأخبار  ن�صر  وكذلك  املو�صوع.  هذا 

التلفزيونية  املقابالت  واإجراء  للمو�صوع،  اأ�صلوب علمي يف معاجلتها  على  تعتمد  ال  التي  ال�صحفية 

بها  تقوم  التي  الكهرومغناطي�صية  باالإ�صعاعات  املتعلقة  والن�صاطات  االإجنازات  وعر�ص  واالإذاعية، 

الهيئة على امل�صتوى الدويل.

4 .3. إدارة الموارد المحدودة

4 .3 .1. اإدارة الرتددات ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي

والتاريخ   )61( الرقم  ذي  بالقرار  الرتددي(  للطيف  الوطنية  )اخلطة  الوزراء  جمل�ص  اعتمد 

توزيع  وجدول  امل�صتخدمني،  فئات  حتديد  اخلطة  وتت�صمن  )2008/3/10م(،  1429/3/2هـ 

الرتددات على اخلدمات املختلفة، مبا يتوافق مع احتياجات م�صتخدمي الرتددات يف اململكة، ويت�صق 

مع االجتاهات العاملية. ومت البدء بتنفيذها ح�صب اجلدول املر�صوم ابتداًء من 1429/5/2هـ على 

فرتات حمددة يف اخلطة )عامني، ثالثة اأعوام وخم�صة اأعوام(. وفيما يلي ن�صب اإخالء الرتددات 

بنهاية عام 2010م:

ن�سبة الإخالءم�ستوى التخ�سي�س

 الرتددات املطلوب اإخالوؤها خالل عامني

من تاريخ بدء تنفيذ اخلطة

28%اململكة

19.7%منطقة كاملة

70.6%مدينة كاملة

85.3%موقع حمدد

 الرتددات املطلوب اإخالوؤها

خالل )3( ثالثة اأعوام

0.5%اململكة

46.8%منطقة كاملة

12.4%مدينة كاملة

7.3%موقع حمدد

 الرتددات املطلوب اإخالوؤها

خالل )5( خم�صة اأعوام

4.5%اململكة

1.7%منطقة كاملة

16.4%مدينة كاملة

11%موقع حمدد

ب�صبب  وذلك  بامل�صتهدف،  مقارنة  اخلطة  تنفيذ  يف  كبري  تاأخر  فهناك  اجلدول  من  يت�صح  وكما 

عدم جتاوب بع�ص اجلهات احلكومية يف تنفيذ ما يخ�صها من اخلطة خالل الفرتة املنق�صية منذ 

لها  التي  اجلهات  جميع  ومطالبة  الوطنية،  اخلطة  تنفيذ  متابعة  الهيئة  و�صتوا�صل  �صريانها.  بدء 

خم�ص�صات ترددية غري متوافقة مع اخلطة، باإخالء تلك الرتددات، ح�صب االإطار الزمني املعتمد 

يف اخلطة.

ووا�صلت الهيئة اأداء مهماتها االأخرى يف اإدارة الطيف الرتددي، كما هو مو�صح يف امللحق )د-1(.

4 .3 .1. حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم واإدارتها

وتوفري  امل�صتقبلي،  النمو  ملواكبة  للرتقيم  الوطنية  اخلطة  بتحديث  اخلا�صة  للن�صاطات  ا�صتكمااًل 
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4 .4 .5. ن�سر موؤ�سرات الأداء ل�سوق خدمات الت�سالت

يف اإطار �صعي الهيئة ملراقبة اأداء �صوق خدمات االت�صاالت؛ فقد مت اإعداد تقارير ربع �صنوية خالل 

الواردة  البيانات  للقطاع من خالل حتليل  االأداء  موؤ�صرات  على  ت�صتمل  املن�صرم )2010م(  العام 

من ال�صركات املقدمة للخدمات. ومت ن�صر ملخ�ص لها )ن�صرة الهيئة االإلكرتونية( على موقع الهيئة 

االإلكرتوين. 

4 .4 .6. تقرير عن قطاع تقنية املعلومات

من  واال�صتفادة  املعوقات،  من  العديد  على  التغلب  اإىل  اململكة  يف  املعلومات  تقنية  قطاع  يحتاج 

الفر�ص املتاحة؛ لتنمية هذا القطاع وتطويره من جهة، وجذب اال�صتثمارات من جهة اأخرى. ومن 

و�صع  �صنوي عن  تقرير  الإ�صدار  بالبدء مب�صروع  العام )2009م(  الهيئة خالل  قامت  املنطلق  هذا 

قطاع تقنية املعلومات يف اململكة، بحيث يكون اأداًة جلذب االهتمام العام باأو�صاع القطاع، وحتفيز 

التي تواجه منوه، وخلق بيئة تناف�صية  العامة واخلا�صة؛ الإزالة العقبات  �صانعي القرار يف اجلهات 

ون�صره خالل  واعتماده  التقرير  االإنتهاء من  اإىل تطويره. ومت  وتقود  اال�صتثمار فيه  �صفافة، جتذب 

العام 1432/1431هـ )2010م(، كما مت تنظيم ملتقًى ح�صره اأكرث من )600( �صخ�ص لرفع الوعي 

مبو�صوعات التقرير وتو�صياته، ومناق�صة خمرجاته، و�صبل التعاون بني املعنيني بالقطاع.

4 .4 .7. الن�ساطات الإعالمية

تدرك الهيئة مهمتها يف توعية امل�صتخدمني واجلمهور، والتفاعل مع الراأي العام، والرتويج للفر�ص 

االإعالم  و�صائل  مع  للتعامل  الهيئة  با�صم  ر�صمي  متحدث  تعيني  مت  ولذا  القطاع.  يف  اال�صتثمارية 

املختلفة، وامل�صاركة يف االأن�صطة والفعاليات االإعالمية، واإطالق ن�صرة الكرتونية ربع �صنوية ملوؤ�صرات 

اأداء القطاع )امللحق )د-5((. 

4 .5. الخدمة الشاملة

4 .5 .1. اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�سندوق اخلدمة ال�ساملة

ا�صتكمااًل للمراحل ال�صابقة التي انتهت باإن�صاء �صندوق اخلدمة ال�صاملة؛ فقد مت االنتهاء من اإعداد 

اإدارة  جمل�ص  عن  املنبثقة  لل�صندوق،  التنفيذية  اللجنة  قبل  من  واعتمادها  االإ�صرتاتيجية  اخلطة 

الهيئة، وهي التي حتدد االأهداف لتوجيه عمليات ال�صندوق؛ لتطبيق �صيا�صة اخلدمة ال�صاملة، وحق 

وخدمات  ال�صوتية  اخلدمات  لتوفري  وامل�صاريع؛  الربامج  تنفيذ   على  وتعمل  ال�صامل،  اال�صتخدام 

االإنرتنت ذات النطاق العري�ص واإتاحتها للمناطق النائية غري املربحة جتاريًا، وال تتوفر فيها خدمات 

االت�صاالت، وفيما يلي اأبرز الن�صاطات التى اأجنزت فى هذا املجال:

4 .5 .2. اخلطط الت�سغيلية ال�سنوية لل�سندوق

لل�صندوق؛ فقد مت  املعتمدة   االإ�صرتاتيجية  امل�صمنة باخلطة  االأهداف واال�صرتاتيجيات  بناءًا على 

اجناز مايلي:

• اإعداد اخلطط الت�صغيلية ال�صنوية االأوىل للعام 2010م واعتمادها يف �صوء امليزانية املعتمدة؛ 	

فقد ا�صتمل نطاق عمل اخلطة على م�صروع واحد ي�صم ت�صع حمافظات، وهي جميع املحافظات 

التابعة ملنطقة احلدود ال�صمالية )عرعر، ورفحاء، وطريف( وجميع املحافظات التابعة ملنطقة 

اجلوف )القريات، ودومة اجلندل، و�صكاكا( اإ�صافة اإىل حمافظات )الداير، والريث، والدرب( 

مبنطقة جازان. وبلغ اإجمايل عدد مواقع اخلدمة االإلزامية التى ت�صمنتها اخلطة 462 موقعًا.

• لها 	 املالية  املوازنة  واإعداد  للعام 2011م واعتمادها،  الثانية  ال�صنوية  الت�صغيلية  اإعداد اخلطة 

وقد ا�صتملت اخلطة على م�صروعني : اأولهما يغطي حمافظة القنفذة يف منطقة مكة املكرمة، 

املحافظات يف  اإىل جميع  اإ�صافة  ع�صري؛  منطقة  وبي�صة( يف  وبلقرن،  )النما�ص،  وحمافظات 
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منطقة الباحة )العقيق، والباحة، واملندق، واملخواة، والقرى، وبلجر�صي، وقلوة(. ويبلغ اإجمايل 

مواقع اخلدمة االإلزامية لل�صندوق التي يغطيها نطاق عمل هذا امل�صروع 2196 موقعًا. وامل�صروع 

الثاين يغطي حمافظتي )املجمعة، ورماح( مبنطقة الريا�ص، اإ�صافة اإىل حمافظات )اخلفجي، 

االلزامية  اخلدمة  مواقع  اإجمايل  ويبلغ  ال�صرقية.  باملنطقة  العليا(  وقرية  الباطن،  وحفر 

لل�صندوق التي يغطيها نطاق عمل هذا امل�صروع 138 موقعًا.

• غري 	 االأر�صية  الهزات  ملواقع  االت�صاالت  خدمات  تقدمي  م�صروع  عمل  نطاق  م�صودة  اإعداد 

املخدومة مبنطقة تبوك، ومنطقة املدينة املنورة، وح�صاب مبلغ الدعم، واإعداد املوازنة املالية 

للم�صروع؛ وقد مت رفعه اإىل وزارة املالية العتماد امليزانية املطلوبة.

4 .5 .3. اأن�سطة تنفيذ م�سروعات ال�سندوق 

4 .5 .3 .1. امل�سروع ال�ستك�سايف )امل�سروع الأول(

لتوفري خدمات  البديلة؛  الطرق  تقييم  اإىل  ال�صاملة  ل�صندوق اخلدمة  اال�صتك�صايف  امل�صروع  يهدف 

الفنية  اخليارات  وتقييم  العري�ص(   النطاق  ذات  االإنرتنت  وخدمة  ال�صوتية  )اخلدمة  ال�صندوق 

ومناذج  ال�صوق،  وا�صتجابة  االقت�صادية،  واجلدوى  اجلودة،  حتديات  وقيا�ص  واالإدارية،  واملالية 

)اللجنة  قبل  من  عليه  واملوافقة  امل�صروع  عمل  نطاق  حتديد  ومت  الفنية.  واملوا�صفات  اخلدمة، 

التنفيذية لل�صندوق(، واإعداد وثائق املناف�صة التي ت�صمل: وثيقة طلب تقدمي العرو�ص، واملوا�صفات 

الفنية، ونطاق العمل، ووثيقة اتفاقية ال�صندوق التي �صيتم اإبرامها مع مقدمي اخلدمة ال�صاملة. ومت 

طرح امل�صروع يف الربع االأخري من عام 1431/1430هـ )2009م(. ليكون امل�صروع االأول لل�صندوق، 

ال�صوتية،  للخدمة  ال�صامل  اال�صتخدام  وحق  ال�صاملة،  للخدمة  ال�صندوق  لربامج  الفعلية  والبداية 

وخدمة االإنرتنت ذات النطاق العري�ص. وهي التي تغطي جميع التجمعات ال�صكانية غري املخدومة يف 

حمافظة املهد يف منطقة املدينة املنورة، وحمافظتي خلي�ص، والكامل يف منطقة مكة املكرمة ، ومت 

ا�صتقبال العرو�ص وحتليلها وتقييمها، ومت تر�صية امل�صروع وتوقيع اتفاقية خدمات ال�صندوق مع مقدم 

العر�ص الفائز �صركة  احتاد ات�صاالت )موبايلي(، وُبدئ  يف التنفيذ.

4 .5 .3 .2. امل�سروع الثاين )اخلطة الت�سغيلية الأوىل(

مت اإعداد وثائق عمليات املناف�صة وطرحها )وثيقة طلب تقدمي العرو�ص واملوا�صفات الفنية ووثيقة 

1432/1431هـ  للعام  االأوىل   الت�صغيلية  اخلطة  مل�صروع  املوازنات  واإعداد  ال�صندوق(  اتفاقية 

)2010م( الذي ميثل امل�صروع الثاين لل�صندوق. وهو ي�صتمل على جميع املحافظات يف كل من منطقة 

احلدود ال�صمالية )عرعر، ورفحاء، وطريف( و جميع املحافظات التابعة ملنطقة اجلوف )القريات، 

ودومة اجلندل، و�صكاكا( اإ�صافة اإىل حمافظات )الداير، والريث، والدرب( مبنطقة جازان، كما 

مت ا�صتقبال العرو�ص وتقييمها، وتوقيع اتفاقية خدمات ال�صندوق مع مقدم العر�ص الفائز �صركة 

االت�صاالت املتنقلة ال�صعودية )زين(، وُبدئ يف التنفيذ.

4 .6. إنجازات أخرى
هو  كما  االأخرى،  الن�صاطات  من  بالعديد  الهيئة  قامت  فقد  اآنفًا؛  املذكورة  االجنازات  اإىل  اإ�صافة 

مو�صح يف امللحق )د(. 



5. الـدرا�ســات
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مت القيام بعدد من الدرا�صات خالل عام 1432/1431هـ )2010م(، من اأبرزها ما يلي: 

5 .1. درا�سة �سوق الت�سالت وتقنية املعلومات

�صمن م�صاعي الهيئة يف متابعة تطورات ال�صوق، وو�صع ال�صيا�صات املالئمة للقطاع يف املرحلة املقبلة، 

حتليلية،  درا�صة   باإجراء  البدء  مت  والتقنية؛  التنظيمية  وامل�صتجدات  ال�صوق،  معطيات  على  بناًء 

وم�صوحاٍت ميدانية �صاملة ل�صوق االت�صاالت وتقنية املعلومات باململكة. ويف هذا ال�صياق؛ مت خالل 

العام 1432/1431هـ )2010م( اإجناز ما يلي:

• ب�صكل 	 ال�صوق  اأداء  بقيا�ص  القيام  بهدف  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  ملوؤ�صرات  تطوير مرجع 

دوري.

• و�صع خطة عمل خم�صية ل�صيا�صات القطاع، تهدف اإىل تعريف جملة من احليثيات التنظيمية؛ 	

لتح�صني اأداء القطاع، اإ�صافة اإىل تعريف متطلبات الرخ�ص وجدولتها.

• حتديد التطورات املتعلقة بالبيئة التنظيمية يف اململكة.	

5 .2. درا�سةجدوى تطبيق اختيار الناقل يف اململكة

تهدف هذه الدرا�صة اإىل تقييم جدوى تطبيق خا�صية اختيار الناقل، يف ظل املتغريات واالجتاهات 

واأف�صل  الدول،  لتجارب  معيارية؛  درا�صة  وعمل  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  لقطاع  احلديثة 

التطبيقات )ال�صيما احلديثة منها( يف هذا املجال. ويف هذا ال�صدد مت اإعداد درا�صة حول تطبيقات 

اختيار الناقل، واأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال. ويجري حاليًا ا�صتكمال الدرا�صة، واإعداد 

التو�صيات النهائية، التي  ت�صاعد الهيئة على اتخاذ القرار، فيما يتعلق بتطبيق اخلا�صية يف اململكة، 

بناء على املعطيات احلالية من جتارب الدول والتقنيات احلديثة، ومناذج التكلفة، وعدد من املعايري 

االأخرى. 

5. الـدراســات
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الهاتف  الذي يظهر على  املت�سل  التي تقوم بتغيري رقم  الربامج  5 .3. درا�سة بع�س 

املت�سل عليه

اأجهزة الهاتف املتنقل، وتقوم  تهدف هذه الدرا�صة تقييم بع�ص التطبيقات التي يتم تركيبها على 

باإظهار رقم خمتلف على �صا�صة املت�صل به، بناء على مايدخله املت�صل. وملا لهذه اخلدمة من اإ�صرار 

واآلية  الربامج،  بدرا�صة هذه  الهيئة  قامت  واجتماعية خطرية؛  اأمنية  ومالها من جوانب  بالقطاع، 

اإىل تو�صيات  الدرا�صة  اآرائهم حول ذلك؛ وخل�صت  عملها، ون�صقت مع مقدمي اخلدمة ال�صتطالع 

حمددة ومت رفعها اإىل اجلهات املعنية للحد من اآثارها ال�صلبية.

5 .4. درا�سات اأخرى

اإ�صافة اإىل الدرا�صات ال�صابقة؛ قامت الهيئة بعدد من الدرا�صات االأخرى، كما هو مو�صح يف امللحق 

)د(.

تن�ص املادة 16 من تنظيم الهيئة على اأن »يرفع املحافظ خالل ت�صعني يومًا من بداية كل �صنة مالية 

اإىل الوزير تقريرًا �صنويًا، بعد اإقراره من املجل�ص، عّما حققته الهيئة من اإجنازات، مقارنة مبا ورد 

يف اخلطة العامة للتنمية خالل ال�صنة املنق�صية، وما واجهها من �صعوبات، وما تراه من مقرتحات 

حل�صن �صري العمل فيها؛ متهيدًا لرفعه اإىل رئي�ص جمل�ص الوزراء«. ويت�صمن اجلدول التايل االأهداف 

ذات العالقة يف خطة التنمية التا�صعة 1432/1431-1436/1435هـ )2010-2014م(، وملخ�صًا 

الأهم اإجنازات الهيئة بخ�صو�صها.



6. الإجنـازات مقارنة

بخطة التنمية التا�سعة
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اأهداف )خطة التنمية التا�سعة( التي تخ�س الهيئة، والإجنازات املتحققة حياله

)1(
اإجنازات الهيئة �سيا�سات خطة التنمية التا�سعة

• قطاع 	 حترير  وبرامج  جهود  موا�صلة 

االت�صاالت وتقنية املعلومات وتنظيمة.

• �صوابط احلد من الر�صائل االقتحامية.	

• ا�صتمرار الهيئة يف تعزيز املناف�صة باإ�صدار تراخي�ص جديدة لعدد من اخلدمات املختلفة، واإلغاء بع�ص الرتاخي�ص االأخرى. وقد بلغ اإجمايل الرتاخي�ص 	

ال�صادرة 313 ترخي�صًا بنهاية العام 2010م.

• ا�صتمرار الهيئة باملهمات وامل�صوؤوليات املنوطة بها، ومنها تنفيذ عدد من الربامج وامل�صروعات، والتي ياأتي من اأبرزها ما يلي:	

• ال�صعي ال�صتكمال اإجراءات اإ�صدار تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة.	

• اإعداد الدرا�صات واالأطر التنظيمية الالزمة للرتاخي�ص املوحدة، واإعادة بيع خدمات االت�صاالت. 	

• ال�صعي ال�صتكمال اإ�صدار ترخي�ص تاأجري مرافق االت�صاالت ل�صركات املرافق العامة.	

• ا�صتمرار الهيئة يف متابعة التزام مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة واملتنقلة، وخدمات املعطيات، بخطط ن�صر ال�صبكة، والتغطية امل�صمنة بالعرو�ص 	

املقدمة، منهم للح�صول على الرخ�صة.

6. اإلنجـازات مقارنة بخطة التنمية التاسعة
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)1(
اإجنازات الهيئة �سيا�سات خطة التنمية التا�سعة

• ن�صر جتهيزات النطاق العري�ص يف جميع 	

مناطق اململكة.

• العري�ص 	 النطاق  �صبكات  اإي�صال 

املدار�ص  جلميع  ال�صريع  واالإنرتنت 

احلكومية،  واجلهات  واجلامعات 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين.

• بنهاية عام 2010م، منا عدد اال�صرتاكات يف خدمات النطاق العري�ص اإىل )3.4( ماليني ا�صرتاك، كما و�صلت ن�صبة انت�صار خدمات النطاق العري�ص 	

بالن�صبة لل�صكان اإىل )12.2 %( وو�صلت ن�صبة انت�صار النطاق العري�ص للم�صاكن اإىل )%35(.

• نظرًا الأن حتقيق اأهداف خطة التنمية التا�صعة التي تت�صمن “التوجه نحو االقت�صاد املبني على املعرفة وتعزيز مقومات جمتمع املعلومات” يتطلب 	

توفري بنية حتتية من �صبكات ات�صاالت ذات نطاق عري�ص لنقل البيانات والدخول اإىل االإنرتنت ب�صعة وجودة عالية، واأ�صعار منا�صبة، مما يجعل تطوير 

املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  املقبلة؛ فقد قامت هيئة  القليلة  ال�صنوات  اململكة خالل  التنمية يف  لنجاح خطة  زاوية  العري�ص حجر  النطاق  خدمات 

باإجراء عدد من الدرا�صات املتخ�ص�صة لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات، الإيجاد اأف�صل ال�صبل نحو حتقيق التحول اإىل اقت�صاد املعرفة، وحتديد 

اأبرز املعوقات التي حتد من انت�صار خدمات النطاق العري�ص بال�صعة واجلودة املطلوبة. والأهمية ت�صافر اجلهود بني جميع اجلهات ذات العالقة، فقد 

مت عقد عدة اجتماعات مع العديد من اجلهات احلكومية، واملوؤ�ص�صات العامة، ومقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات، و�صركات القطاع  العام 

واخلا�ص، ومت و�صع روؤية �صاملة بعيدة املدى لتطوير خدمات النطاق العري�ص يف اململكة. كما مت اإعداد مبادرات ملعاجلة العقبات التي تعرت�ص ن�صر 

خدمات النطاق العري�ص يف اململكة وت�صهيل الو�صول اإىل تلك اخلدمات من قبل جميع �صرائح املجتمع؛ باالإ�صافة اإىل و�صع خارطة طريق لتنفيذ تلك 

املبادرات بعد اعتمادها. 

• اإي�شال �شبكات 	 �شهدت االأعوام املا�شية حتواًل كبريًا يف نوعية ارتباط اجلهات التعليمية واحلكومية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين باالإنرتنت، حيث مت 

النطاق العري�ص واالإنرتنت ال�صريع اىل غالبية املدار�ص واجلامعات، بن�صبة تتجاوز 93% للجهات التعليمية، و 80% للجهات احلكومية خالل العام 

2010م. اإال انه مازال هناك حاجة اإىل حت�صني �صعة خدمات النطاق العري�ص وجودتها وتخفي�ص اأ�صعارها، وهو ما تعمل الهيئة على حتقيقه.

• التي يقل عدد �صكانها عن 	 ال�صكانية  ال�صاملة والتي حددت نطاق العمل الكلي جلميع التجمعات  اإعتماد اخلطة االإ�صرتاتيجية ل�صندوق اخلدمة  مت 

)5.000 ن�صمة( و متثل )18.2%( من اإجمايل عدد �صكان اململكة، وتت�صمن تغطية 5.626 جتمعا �صكانيا باخلدمة ال�صوتية، وهي  متثل )36%( من 

اإجمايل التجمعات ال�صكانية، وتغطية 15.428 جتمعا �صكانيا بخدمة االإنرتنت ذات النطاق العري�ص و متثل )98%( من اإجمايل التجمعات ال�صكانية، 

وتت�صمن جميع املوؤ�ص�صات التعليمية وال�صحية وغريها من املوؤ�ص�صات اخلدمية يف تلك التجمعات ال�صكانية.
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)1(
اإجنازات الهيئة �سيا�سات خطة التنمية التا�سعة

• ال�صاملة؛ 	 توظيف موارد �صندوق اخلدمة 

لتوفري اخلدمات االأكرث احتياجًا.

• مت طرح وتر�صية امل�صروع اال�صتك�صايف ل�صندوق اخلدمة ال�صاملة، الذي يهدف اإىل تقدمي خدمات االت�صاالت ال�صوتية واالإنرتنت ذات النطاق العري�ص يف كل من حمافظتي 	

خلي�ص والكامل مبنطقة مكة املكرمة، وحمافظة املهد مبنطقة املدينة املنورة، وذلك بقيمة اإجمالية قدرها )50.000.000( خم�صون مليون ريال.

• جميع 	 يف  العري�ص  النطاق  ذات  واالإنرتنت  ال�صوتية  االت�صاالت  خدمات  تقدمي  اإىل  يهدف  الذي  لل�صندوق(  االأوىل  الت�صغيلية  )اخلطة  الثاين  امل�صروع  وتر�صية  طرح  مت 

حمافظات منطقة اجلوف )القريات، ودومة اجلندل، و�صكاكا(، ويف جميع حمافظات منطقة احلدود ال�صمالية )عرعر، ورفحاء، وطريف(، وكذلك يف حمافظات )الدائر، 

والدرب، والريث( مبنطقة جازان، وذلك بقيمة اإجمالية قدرها )39.996.885( ت�صعة وثالثون مليون وت�صع مئة  و�صتة وت�صعون األفُا وثمان مئة وثمان وخم�صون ريااًل.

• مت طرح م�صروعات اخلطة الت�صغيلية الثانية )امل�صروعان الثالث والرابع(. اإذ يهدف امل�صروع الثالث اإىل تقدمي خدمات االت�صاالت ال�صوتية واالإنرتنت ذات النطاق العري�ص 	

يف جميع حمافظات منطقة الباحة )الباحة، العقيق، القرى، املخواة، املندق، بلجر�صي، قلوة(، وحمافظات )النما�ص، بالقرن، بي�صة( مبنطقة ع�صري، وحمافظة القنفذة 

العري�ص يف حمافظتي )املجمعة، ورماح( مبنطقة  النطاق  واالإنرتنت ذات  ال�صوتية  اإىل تقدمي خدمات االت�صاالت  الرابع  امل�صروع  املكرمة. يف حني يهدف  مبنطقة مكة 

الريا�ص، وحمافظات )اخلفجي، حفر الباطن، قرية العليا( باملنطقة ال�صرقية.

• طاقته، 	 وتعزيز  بكفاءة  الرتددي  الطيف  اإدارة 

والتعجيل بتنفيذ اخلطة الوطنية للرتددات.

• توا�صل الهيئة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية للرتددات، ومطالبة جميع اجلهات التي لها خم�ص�صات ترددية غري متوافقة مع اخلطة باإخالء تلك الرتددات، ح�صب االإطار 	

الزمني املعتمد يف اخلطة.)انظر الفقرة )4-3-1( وامللحق رقم )د( من هذا التقرير(.

• وتقنية 	 االت�صاالت  معايري  تطوير  اال�صتمرار يف 

املعلومات، وحتديث مقايي�صها.

• مت اكتمال حتديث املوا�صفات املتعلقة باأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• مت تدريب فريق العمل على تطبيق املوا�صفات الفنية املحدثة، واالآلية املتبعة يف حتديث املوا�صفات الفنية م�صتقباًل.	

• مت البدء يف تطوير نظام ف�صح اأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف الهيئة، عن طريق تاأ�صي�ص قاعدة معلومات لالأجهزة املعتمدة، واملف�صوحة من قبل الهيئة، واإن�صاء بوابة 	

اإلكرتونية عرب موقع الهيئة االإلكرتوين؛ لتقدمي طلبات املوافقة على اال�صترياد، والف�صح اجلمركي الأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات، والبت يف الطلبات اإلكرتونيا، وربط 

النظام مع نظام م�صلحة اجلمارك.

8. اإلنجـازات مقارنة بخطة التنمية التاسعة
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)1(
اإجنازات الهيئة �سيا�سات خطة التنمية التا�سعة

• اال�صتثمارات 	 جلذب  احلوافز  خمتلف  توفري 

االأجنبية املبا�صرة اإىل �صناعة تقنية املعلومات.

• �صعت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات اإىل جذب اال�صتثمارات االأجنبية عن طريق القيام بدرا�صات دورية عن اأ�صواق االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، تو�صح جميع 	

املوؤ�صرات املتعلقة بتلك االأ�صواق التي تهم امل�صتثمرين املحليني والدوليني، ون�صر املعلومات املتعلقة بتلك الدرا�صات على موقع الهيئة، مع حتديثها ب�صكل دوري. ومن اأهم 

املعلومات التي تهم امل�صتثمرين، ن�صب انت�صار خدمات االت�صاالت املتنقلة والثابتة، والنطاق العري�ص يف اململكة، وبيانات االيرادات واال�صتثمارات املتعلقة بالقطاع.

• قامت الهيئة خالل العام )2010م( با�صدار اأول تقرير �صنوي عن و�صع قطاع تقنية املعلومات يف اململكة؛ ليكون اأداًة جلذب االهتمام العام باأو�صاع القطاع، ولتحفيز �صانعي 	

القرار يف اجلهات العامة واخلا�صة الإزالة العقبات التي تواجه منوه، وخلق بيئة تناف�صية �صفافة جتذب اال�صتثمار يف �صناعة تقنية املعلومات وتقود اإىل تطويره. ومت االإنتهاء 

من التقرير واعتماده ون�صره خالل عام 2010م، كما مت تنظيم ملتقىً لرفع الوعي مبو�صوعات التقرير وتو�صياته، ومناق�صة خمرجاته، و�صبل التعاون بني املعنيني بالقطاع.

• �صعت الهيئة من خالل املركز الوطني االر�صادي الأمن املعلومات اإىل تعزيز االأمن االلكرتوين، وتوفري بيئة تعامالت اإلكرتونية �صحية، مما ي�صهم يف جذب و طماأنة اال�صتثمارات 	

االجنبية يف �صناعة تقنية املعلومات يف اململكة. 

• االأعمال 	 وموؤ�ص�صات  �صركات  قدرات  تطوير 

االت�صاالت  لتقنية  ا�صتخدامها  وزيادة 

واملعلومات.

• العامة واخلا�صة، وانعك�صت نتائج الدرا�صة يف تقرير تقنية املعلومات الذي ا�صدرته يف عام 	 الهيئة بعمل درا�صة مف�صلة، وم�صح ميداين �صمل العديد من املن�صاآت  قامت 

2010م. وي�صلط  التقرير ال�صوء على فر�ص النمو واال�صتثمار يف تقنية املعلومات، وعلى الثغرات الكائنة يف املهارات، والتوظيف يف القطاع؛ مما يزود اأ�صحاب امل�صلحة يف 

القطاعني العام واخلا�ص باملعلومات االأ�صا�صية التي �صتدعم جهود ال�صركات يف حت�صني قدراتها من حيث التوظيف والتدريب واال�صتثمار، كما �صي�صهم ب�صكل غري مبا�صر 

يف تطوير قدرات ال�صركات وموؤ�ص�صات االأعمال.

)1( ال�سيا�سات املحددة كما وردت يف البند 3/5/1/24 من خطة التنمية التا�سعة )1431-1436هـ( 
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1433/1432هـ )2011م( 
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• ال�صعي ال�صتكمال اإجراءات اإ�صدار تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة.	

• ا�صتكمال م�صروع الرتاخي�ص املوحدة، واإعادة بيع اخلدمات.	

• ا�صتكمال اعتماد املقابل املايل؛ لتقدمي خدمات تاأجري مرافق االت�صاالت.	

• ا�صتكمال مراحل الرتخي�ص؛ لتقدمي خدمات الت�صديق الرقمي.	

• ا�صتكمال مراجعة العر�ص املرجعي املعدل؛ لربط االت�صال البيني.	

• تطوير االأطر التنظيمية اخلا�صة باإتاحة حق الو�صول جلميع عنا�صر ال�صبكة.	

• ا�صتكمال اإجراءات �صراء احل�ص�ص، واالندماجات، واالإفال�ص.	

• االإجراءات 	 وا�صتكمال  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  اأ�صعار  تنظيم  يف  اال�صتمرار 

املحدثة لها.

• موا�صلة العمل يف حتديث �صيا�صة الف�صل املحا�صبي.	

• موا�صلة العمل يف م�صروع حتفيز النطاق العري�ص.	

• موا�صلة العمل يف م�صروع درا�صة مقا�صم االإنرتنت املحلية والدولية.	

• ا�صتكمال اإعداد اإر�صادات حق ا�صتخدام الطريق؛ لتمديد ال�صبكات اخلارجية.	

• البدء يف حتديث اإر�صادات الربط البيني.	

• ا�صتكمال حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم.	

• ا�صتكمال اإعداد وثيقة اإر�صادات نقل االأرقام.	

• ا�صتكمال م�صروع تقييم جدوى تطبيق اختيار الناقل يف اململكة.	

• ا�صتمرار متابعة جودة خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.	

• حتديث بيانات نظام اإدارة االأرقام.	

• املعلومات  	 وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  لف�صح  االإلكرتوين  النظام  م�صروع  تنفيذ  ا�صتكمال 

واعتمادها.

• متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي.	

• اإ�صدار التقرير ال�صنوي الثاين عن قطاع تقنية املعلومات يف اململكة.	

• اال�صتمرار يف تنفيذ برنامج التوعية باأمن املعلومات.	

�ستوا�سل الهيئة - مب�سيئة اهلل - القيام باملهمات وامل�سوؤوليات املنوطة بها، وتعتزم تنفيذ عدد من الربامج وامل�سروعات خالل العام املايل القادم 1433/1432هـ )2011م(، ومن 

اأبرزها ما يلي:

7. برنامج العمل خالل العام القادم 1433/1432هـ )2011م( 
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• متابعة التحول لال�صدار ال�صاد�ص لربوتوكول االإنرتنت.	

• اال�صتمرار يف الن�صاطات املتعلقة برت�صيح االإنرتنت، وت�صجيل اأ�صماء النطاقات، وتطويرها.	

• ا�صتكمال م�صروع خطة تطوير االإنرتنت.	

• ا�صتكمال م�صروع مراجعة اأنظمة الهيئة.	

• موا�صلة العمل يف اإن�صاء املقر الرئي�ص للهيئة. 	

• وامل�صروع 	 اال�صتك�صايف(  )امل�صروع  ال�صاملة  اخلدمة  ل�صندوق  االأول  امل�صروع  تنفيذ  ا�صتكمال 

الثاين )اخلطة الت�صغيلية االوىل( ومتابعتها.

• اخلدمة 	 ل�صندوق  الثانية  الت�صغيلية  اخلطة  مل�صروعات  العرو�ص  تقدمي  طلب  وثائق  اإعداد 

ال�صاملة، وطرحها للمناف�صة، وحتليل العرو�ص  امل�صتلمة وتقييمها وتر�صيتها.

• املايل 	 للعام  الثالثة(  الت�صغيلية  باخلطة  )اخلا�صة  ال�صاملة  اخلدمة  �صندوق  موازنة  اإعداد 

1434/1433هـ )2012م(.

• اإعداد احل�صاب اخلتامي ل�صندوق اخلدمة ال�صاملة عن العام املايل 1433/1432هـ )2011م(	

واعتماده.

• �صوء 	 يف  ال�صاملة،  اخلدمة  ل�صندوق  الثالثة  الت�صغيلية  اخلطة  م�صروعات  عمل  نطاق  اإعداد 

امليزانية املعتمدة.

• حتديث قاعدة بيانات �صندوق اخلدمة ال�صاملة، يف �صوء نتائج التعداد العام لل�صكان وامل�صاكن 	

1431هـ.

• درا�صة نتائج الدرا�صات والتو�صيات املتعلقة مبراجعة �صيا�صة اخلدمة ال�صاملة، وحق اال�صتخدام 	

ال�صامل متهيدًا الإعداد الوثيقة النهائية لل�صيا�صة.

• مراجعة الدرا�صة ال�صوقية ل�صندوق اخلدمة ال�صاملة وحتديثها.	

• لهم 	 املرخ�ص  اخلدمات  مقدمي  على  املطبق  املايل  املقابل  هيكلة  اإعادة  حول  درا�صة  اإعداد 

باململكة. 



املـالحـــــــــق
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امللحق )اأ(: قرارات جمل�س الإدارة

عقد املجل�ص �صبعة اجتماعات خالل عام 1432/1431هـ )2010م(، واتخذ عدة قرارات من اأبرزها:

• اعتماد االإطار التنظيمي لتحديد االأ�صواق وال�صيطرة يف قطاع االت�صاالت وتقرير ت�صنيفها.	

• املوافقة على اإ�صدار ترخي�ص فئوي؛ لتاأجري مرافق االت�صاالت )CSP( من نوع )ب( ، تكون 	

مدته )10( ع�صر �صنوات ، قابل للتمديد ملدد مماثلة.

• التحتية 	 البنية  ذوي  املتنقلة  اأو  الثابتة  االت�صاالت  خدمات  مقدمي  حتديد  على  املوافقة 

م�صروعات  تنفيذ  يف  للم�صاركة  الهيئة،  من  لهم  واملرخ�ص  فردية،  تراخي�ص  على  احلا�صلني 

�صندوق اخلدمة ال�صاملة.

• الرقم 	 على  االأ�صري  االأمان  لربنامج  الطفل(  )م�صاندة  خط  خدمات  توفري  على  املوافقة 

)116111( ، جلميع االأطفال؛لتلقي البالغات التي تالم�ص �صالمة االأنف�ص ، والتعامل الفوري 

مع احلاالت الطارئة ملن هم دون �صن الثامنة ع�صرة ، وتقدمي امل�صورة الفورية لهم، اأو لذويهم، 

دون تكلفة عليهم.

• قرار ب�صاأن م�صكلة )الفواتري( التي حدثت لدى �صركة االت�صاالت ال�صعودية، واخلا�صة بتجاوز 	

احلد االئتماين، واإحالة جميع ال�صكاوى املتعلقة بذلك اإىل ال�صركة؛ ملعاجلتها، وما يرد اإليها يف 

املو�صوع نف�صه بالرتا�صي مع اأ�صحاب ال�صكاوى خالل )3( اأ�صهر ، وذلك وفقًا الأنظمة الهيئة، 

ولوائحها التنفيذية، ومنها ما ن�صت عليه الفقرة )10( من املادة )66( من الالئحة التنفيذية 

لنظام االت�صاالت.

• الهيئة 	 وتكليف   ، الثابت  الهاتف  خدمات  لتقدمي  اجلديدتني  ال�صركتني  تاأخر  ب�صاأن   قرار  

مبخاطبة اجلهات املخت�صة حيال التعرث الذي حدث ، وا�صتكمال اإجراءات الرتخي�ص.

• املوافقة على ميزانية الهيئة للعام املايل 1433/1432هـ )2011(م.	

• املوافقة على اإيرادات الهيئة التقديرية يف م�صروع امليزانية للعام املايل 1433/32هـ )2011(م.	

• املوافقة على ميزانية اللجنة الوطنيـة ملجتمـع املعلومـــات للعام املايل 1433/32هـ )2011(م.	

• املوافقة على ميزانية �صندوق اخلدمة ال�صاملة للعام املايل 1433/1432هـ )2011(م.	

• املايل 1429/28هـ 	 للعام  املعلومات  ملجتمع  الوطنية  واللجنة  للهيئة،  اخلتامي  احل�صاب  اإقرار 

)2008(م.

• اإقرار احل�صاب اخلتامي ل�صندوق اخلدمة ال�صاملة للعام املايل 1431/30هـ )2009(م.	

• ات�صاالت 	 احتاد  �صركة  يف  ح�ص�ص  �صراء  لالت�صاالت  االإمارات  موؤ�ص�صة  طلب  على  املوافقة 

“موبايلي”.

• املوافقة على تعديل املادتني ذواتي الرقمني )37( و)38( من نظام االت�صاالت، واإ�صافة مواد 	

جديدة.

المالحق
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امللحق )ب(: قرارات الهيئة

املو�ســـوعالتاريـخرقم القرار

املوافقة على تعرفة خدمة )هاتف مرحبا( للمكاملات ال�صادرة فح�صب، �صمن خدمات الهاتف 1431/3/2هـ1431/252

املوافقة على تعديل تعرفة )باقات جوال( االأعمال وذلك �صمن خدمات قطاع االأعمال 1431/3/2هـ1431/253

املوافقة على تقدمي عر�ص ترويجي موؤقت مدته ثالثة اأ�صهر على االت�صال الدويل م�صبق الدفع )الدويل كنرتول( من الهاتف 1431/3/3هـ1431/254

املوافقة على تعرفة اخلدمة اجلديدة )برودباند االبتدائية( من الهاتف 1431/3/3هـ1431/255

اإلغاء ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية على اأنها مقدم للخدمة ال�صاملة يف اململكة 1431/4/6هـ1431/256

اقت�صار خدمات �صندوق اخلدمة ال�صاملة على متويل م�صاريعه 1431/4/6هـ1431/257

تعرفة خدمات �صندوق اخلدمة ال�صاملة1431/4/21هـ1431/258

اعتماد �صوابط احلد من الر�صائل االقتحامية1431/4/12هـ1431/259

املوافقة على تقدمي باقة جديدة لبطاقات )�صوا( م�صبقة الدفع من اجلوال1431/5/11هـ1431/260

حتديث وثيقة اإتاحة اال�صتخدام امل�صرتك لدوائر النفاذ املحلية 1431/6/18هـ1431/261

املوافقة على تقدمي خدمة االإنرتنت عايل ال�صرعة )100 ميجا/ثانية( على تقنية االألياف الب�صرية1431/7/7هـ1431/262

املوافقة على تخفي�ص تعرفة اال�صرتاك ال�صهري خلدمة اآفاق DSL لل�صرعتني 16 و 20 ميجا/ثانية1431/7/7هـ1431/263

حتديد مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة اأو املتنقلة 1431/7/14هـ1431/264

املوافقة على تخفي�ص اأ�صعار خدمة النفاذ لالإنرتنت لقطاع االأعمال1431/7/10هـ1431/265

املوافقة على تعرفة خدمة االأرقام املخت�صرة اخلما�صية وال�صدا�صية1431/7/24هـ1431/266

املــوافقة على تقدمي خدمة املق�صم  االفرتا�صي لقطاع االأعمال1431/8/13هـ1431/268



التقرير السنوي    .    2010 64

املو�ســـوعالتاريـخرقم القرار

املوافقة على تعرفة باقات اجلوال اجلديدة وخدماتها امل�صافة1431/8/29هـ1431/269

املوافقة على تعديل باقات برافو احلالية، وذلك �صمن خدمات م�صروع االت�صال الال�صلكي العام  1431/9/4هـ1431/270

اعتماد ن�صر االإطار التنظيمي؛ لتحديد االأ�صواق وال�صيطرة يف قطاع االت�صاالت1431/9/18هـ1431/271

املوافقة على تعديل تعرفة خدمة االإنرتنت االفرتا�صية  الدولية لقطاع االأعمال1431/9/26هـ1431/272

املوافقة على تعرفة اخلدمة الدولية االفرتا�صية لقطاع االأعمال1431/9/26هـ1431/273

ت�صنيف االأ�صواق التناف�صية غري اخلا�صعة لل�صيطرة1431/10/12هـ1431/274

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمات الو�صول اإىل �صبكة النفاذ لالت�صاالت الثابتة بالتجزئة.1431/10/12هـ1431/275

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمات املكاملات ال�صوتية الثابتة املحلية والداخلية بالتجزئة. 1431/10/12هـ1431/276

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمات املعطيات لقطاع االأعمال بالتجزئة. 1431/10/12هـ1431/277

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمات النفاذ اإىل االإنرتنت بالتجزئة. 1431/10/12هـ1431/278

ت�صنيف كل من �صركة االت�صاالت ال�صعودية، و�صركة احتاد عذيب )جو( مقدمي خدمة م�صيطرين يف �صوق خدمات اإنهاء املكاملات ال�صوتية على �صبكة االت�صاالت الثابتة باجلملة. 1431/10/2هـ1431/279

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمة ربط االت�صال البيني العبورية باجلملة.1431/10/12هـ1431/280

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمات النفاذ اإىل النطاق العري�ص باجلملة.1431/10/12هـ1431/281

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمات الدوائر الرقمية املوؤجرة، وخدمات ترا�صل ال�صبكة املدارة باجلملة.1431/10/12هـ1431/282

1431/10/12هـ1431/283

ت�صنيف كل من �صركة االت�صاالت ال�صعودية، و�صركة احتاد ات�صاالت )موبايلي(، و�صركة  االت�صاالت املتنقلة ال�صعودية )زين( ، مقدمي خدمة م�صيطرين يف  �صوق خدمات اإنهاء 

املكاملات على �صبكة االت�صاالت املتنقلة باجلملة.

ت�صنيف �صركة االت�صاالت ال�صعودية مقدم خدمة م�صيطر يف �صوق خدمة اإن�صاء املكاملة ال�صوتية على �صبكة االت�صاالت الثابتة باجلملة.1431/10/12هـ1431/284

املوافقة على تعرفة خدمة حزمة  )االإنرتنت ميكرو( من اجلوال 1431/11/5هـ1431/285

المالحق
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املو�ســـوعالتاريـخرقم القرار

املوافقة على تعرفة خدمة ) برافو اجلديدة( 1431/11/5هـ1431/286

املوافقة على تعرفة )باقة �صوا الدولية( لعمالء امل�صبق الدفع من اجلوال 1431/11/11هـ1431/287

املوافقة على تعرفة باقات ) برافو اجلديدة /برافو داتا 50/برافو 220( وذلك �صمن خدمات م�صروع االت�صال الال�صلكي للنقل العام  1431/11/11هـ1431/288

املوافقة على تعرفة خدمة املكاملات املرئية خارج ال�صبكة لعمالء البطاقات امل�صبقة الدفع من اجلوال 1431/11/11هـ1431/289

�صمن خدمات قطاع االأعمال 1431/11/26هـ1431/291  )FDIIA Plus( املــوافقة على تخفي�ص اأ�صعار خدمة

املوافقة على تخفي�ص اأ�صعار خدمة اآفاق DSL من الهاتف 1431/11/26هـ1431/292

املوافقة على تعرفة خدمتي )ماك�ص برودباند جود( و )ماك�ص برودباند جود بل�ص( من الهاتف1431/11/26هـ1431/293

املوافقة على تعرفة خدمة ) برودباند جود /1( ميجا من الهاتف1431/11/26هـ1431/294

املوافقة على تعرفة خدمة ) برافو التنبيهية( وذلك �صمن خدمات م�صروع االت�صال الال�صلكي العام 1431/12/21هـ1431/296

املوافقة على تعرفة خدمة ) برافو الر�صالة ال�صوتية(،  وذلك �صمن خدمات م�صروع االت�صال الال�صلكي العام 1431/12/21هـ1431/297

املوافقة على تعرفة خدمة )الر�صائل الذهبية( لقطاع االأعمال 1432/1/9هـ1431/299

املوافقة على تعديل تعرفة باقات )جوال االأعمال( 1432/1/19هـ1431/300
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امللحق )ج(: طلبات مرئيات العموم 

املو�سوعالتاريخرقم الوثيقة

1

1431/1

اإعالن عن طلب مرئيات العموم لوثائق اإجراءات االندماج، و االإفال�ص يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات2010/4/10م

2

1431/2

طلب مرئيات العموم بخ�صو�ص تنظيم تعرفة خدمات قطاع االت�صاالت2010/6/14م

3

1431/3

اإعالن عن طلب مرئيات العموم حول وثائق الف�صل املحا�صبي2010/6/23م

4

1431/4

اإعالن طلب مرئيات العموم حول وثيقة لدرا�صة مدى احلاجة اإىل وجود مقا�صم االإنرتنت الدولية يف اململكة العربية ال�صعودية2010/10/2م

5

1432/1

طلب مرئيات العموم حول اخلطة الوطنية للرتقيم للمملكة / الن�صخة الثانية2010/12/18م

المالحق
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امللحق )د(: الأن�سطة والإجنازات الأخرى

اإ�صافة اإىل االإجنازات الرئي�صة امل�صمنة بالف�صل ال�صاد�ص من هذا التقرير؛ قامت الهيئة باأن�صطة 

متعددة اأخرى، ومنها ما يلي: 

د.1. اإدارة الطيف الرتددي

• تخ�صي�ص )5016( ترددًا، وت�صجيل بع�صها لدى االحتاد الدويل لالت�صاالت بغر�ص حمايتها 	

من التداخالت من الدول االأخرى.

• اإلغاء )4923( خم�ص�صًا تردديًا؛ وذلك اإما تنفيذًا للخطة الوطنية للطيف الرتددي، اأو نتيجة 	

ال�صتغناء امل�صتخدمني عنها.

• ترددات، 	 ا�صتخدام  رخ�صة  و)376(  الال�صلكية،  لالأجهزة  رخ�صة   )118( وجتديد  اإ�صدار 

لل�صفن وقوارب النزهة وال�صيد، و )430( رخ�صة هواة ال�صلكي، و)382( رخ�صة ال�صتخدام 

ترددات ال�صلكي الهواة، و)689( رخ�صة حمطة ال�صلكية الت�صاالت املالحة اجلوية.

• اإجراء 	 اإدارة الطيف الرتددي، وكذلك  واإ�صالح )64( جهازًا الأنظمة  معايرة )371( جهازًا، 

القيا�صات الفنية لـ )371( جهازًا ال�صلكيًا.

• اإجراء الك�صف الفني على )1300( جهاز ال�صلكي و )1400( قطعة غيار.	

• درا�صة )46( طلبًا لرتخي�ص ا�صتخدام اأجهزة ال�صلكية.	

• ر�صد )3526( اإر�صااًل من دول جماورة ت�صبب تداخالت على خم�ص�صات نظامية داخل اململكة، 	

والتن�صيق مع تلك الدول ملعاجلتها.

• تن�صيق )204( طلبات ال�صتخدام ترددات، اأثناء زيارة ال�صخ�صيات الر�صمية للمملكة، اأو ال�صفن 	

الدولية اأثناء دخولها املياه االإقليمية للمملكة.

• العربية 	 واملوؤ�ص�صة  ال�صعودية،  ال�صناعية  االأقمار  ل�صبكات  تردديًا  خم�ص�صًا   )691( تن�صيق 

لالت�صاالت الف�صائية )عرب�صات(، مع �صبكات االأقمار ال�صناعية للدول االأخرى.

• واتخاذ 	 التعاون،  جمل�ص  ودول  اململكة،  بني  ترددات  تخ�صي�ص  لتن�صيق  طلبًا   )34( درا�صة 

االإجراءات املنا�صبة حيالها.

• مراقبة )158811( ترددًا لك�صف اال�صتخدامات غري النظامية للرتددات التي ت�صبب تداخالت.	

• اإجراء قيا�صات لـ )7260( ترددًا نظاميًا؛ للتاأكد من مطابقتها ل�شروط التخ�شي�ض.	

• التي 	 االأجهزة  ل�صبط  املخت�صة  اجلهات  وخماطبة  نظامي،  غري  ترددًا   )35382( ر�صد 

ت�صتخدمها، واتخاذ االإجراءات النظامية ب�صاأنها.

• درا�صة ومعاجلة )320( تقريرًا عن تداخالت من داخل اململكة، والعمل على اإزالتها.	

• الب�صر 	 اأرواح  بحماية  املتعلقتني  واال�صتغاثة،  ال�صالمة  خلدمتي  تردد   )112200( مراقبة 

واملمتلكات؛ للتاأكد من خلوها من التداخالت ال�صارة.

• درا�صة ن�صرات االحتاد الدويل لالت�صاالت، واملعلومات الفنية ب�صاأن ترددات االأقمار ال�صناعية، 	

اأو اخلدمات االأر�صية يف الدول االأخرى، اأو املنظمات االإقليمية والدولية، واتخاذ الالزم حيالها. 

• جتهيز نظام طلب تخ�صي�ص الرتددات االإلكرتوين عن طريق االإنرتنت.	

• فواتري 	 الإ�صدار   ERP نظام  مع  الرتددات  ال�صتخدام  املايل  املقابل  ح�صاب  نظام  ربط 

التخ�صي�ص، والتجديد للمخ�ص�صات الرتددية اآليا.

د.2. اأجهزة ومعدات الت�سالت وتقنية املعلومات:

• درا�صة اأكرث من )683( طلبًا العتماد االأجهزة.	

• البت يف اإجراءات الف�صح حلوايل )6105( طلبات من املنافذ اجلمركية، وال�صركات املوردة.	

• الرد على اأكرث من )1336( ا�صتف�صار متعلقًا باملعايري الفنية.	

د.3. تقدمي الدعم وامل�سورة الفنية للجهات احلكومية واخلارجية:

• تقدمي عر�ص لهيئة تنظيم االت�صاالت االمارتية، حول عدد من اجلوانب الفنية املتعلقة بالرتقيم، 	

وجودة اخلدمة، والتعر�ص الب�صري لالإ�صعاعات الكهرومغناطي�صية للرتددات الراديوية، وحق 

الطريق.

• اإبداء املرئيات على تو�صيات االحتاد الدويل لالت�صاالت، وتعبئة النماذج اخلا�صة با�صتبيانات  	

االت�صاالت وتقنية املعلومات.  

• اإبداء املرئيات على املن�صورات، واملخرجات التي ت�صدر عن م�صروع املجاالت الكهرومغناطي�صية 	

الدويل مبنظمة ال�صحة العاملية.

• امل�صاركة يف الدرا�صات التي اأعدتها ال�صبكة العربية لهياآت تنظيم االت�صاالت وتقنية املعلومات 	
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حول اندماج االإعالم املرئي وامل�صموع مع االت�صاالت وتقنية املعلومات، ودرا�صة تطوير خدمات 

النطاق العري�ص واالإنرتنت والتن�صيق ب�صاأنه.

• اململكة، من 	 م�صتوى  الال�صلكية على  القاعدية  املحطات  لعدد من  ميدانية  قيا�صات  اإجراء  مت 

مقدمي  التزام  مدى  من  للتحقق  الوطنية؛  االأكادميية  اجلهات  مع  املربمة  االتفاقية  خالل 

خدمات االت�صاالت باالإر�صادات ال�صادرة عن الهيئة التي مت اإعدادها بناًء على املعايري الدولية. 

اأن  اإجراوؤها - حتى االآن - على هذه املحطات الال�صلكية  وقد بينت جميع القيا�صات التي مت 

م�صتويات االإ�صعاعات ال�صادرة من هوائياتها، تقل مبئات املرات عن احلد امل�صموح به، وفقًا 

للمعايري العاملية.

• تقدمي الدعم لعدد من اجلهات احلكومية التي عانت من م�صكالت فنية يف خدمات االت�صاالت، 	

ومنها وزارة ال�صوؤون االجتماعية، وبرنامج االأمان االأ�صري الوطني بال�صوؤون ال�صحية باحلر�ص 

الوطني. 

• للحجاج 	 التحذيرية  الر�صائل  بث  يخ�ص  فيما  املدين،  للدفاع  العامة  للمديرية  الدعم  تقدمي 

التجارب  اإجراء  و  املتنقل،  الهاتف  خدمة  مقدمي  مع  بالتن�صيق  وذلك  1431هـ  احلج  مبو�صم 

الناجحة لذلك.

• امل�صاركة يف اللجنة الدائمة لال�صتجابة للطوارئ االإ�صعاعية والنووية.	

• اجلوية 	 عبدالعزيز  امللك  قاعدة  يف  الال�صلكية  االإ�صارات  مل�صتوى  امليدانية  القيا�صات  اإجراء 

بالقطاع ال�صرقي، وقاعدة امللك فهد اجلوية يف القطاع الغربي.

• املتعلقة 	 االأمور  من  عدد  حول  ال�صريفني،  للحرمني  العامة  للرئا�صة  الفني  الدعم  تقدمي 

باالت�صاالت وتقنية املعلومات.

• االت�صاالت( 	 )مثل  اخلدمات  الإي�صال  املعايري  بو�صع  املكلفة  احلكومية  اللجنة  يف  امل�صاركة 

ملخططات املنح املعدة ل�صكن املواطنني.

• امل�صاركة يف اللجنة احلكومية اخلا�صة بدرا�صة التمدد الراأ�صي للبناء، وعمل التو�صيات الالزمة 	

لرفعها اإىل املقام ال�صامي.

• امل�صاركة يف اللجنة احلكومية امل�صماة باللجنة املركزية؛ للتن�صيق برئا�صة وزارة ال�صوؤون البلدية 	

والقروية، وع�صوية عدة جهات حكومية مبا فيها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. ومن �صمن 

مهمات هذه اللجنة امل�صاركة يف تقومي املعايري التخطيطية، والت�صميمية، واملوا�صفات العامة 

تنمية  اأولويات  بتحديد  املتعلقة  واملعايري  الفنية  االأ�ص�ص  ومراجعة  العامة،  املنافع  مل�صروعات 

واحد يف املخططات  نفق  اإمكانية جتهيز  اأي�صًا درا�صة  اللجنة  وكان من �صمن مهمات  املدن. 

اجلديدة؛ لتمديد جميع اخلدمات، واقرتاح االآلية املنا�صبة، لتطبيق هذا النموذج يف اململكة؛ 

ومن ثم الرفع اإىل املقام ال�صامي مبا يتم التو�صل اإليه . 

• الال�صلكية 	 االت�صاالت  اأجهزة  الإن�صاء  والفنية؛  البلدية  ال�صوابط  حتديث  جلنة  يف  امل�صاركة 

التجارية.

• امل�صاركة يف جلنة ا�صتغالل اأ�صطح دورات املياه يف امل�صاعر املقد�صة؛ لرتكيب اأجهزة االت�صاالت 	

وهوائياتها من قبل مقدمي اخلدمة.

• تقدمي الدعم الفني؛ لتنفيذ التغطية الداخلية للهاتف املتنقل يف امل�صجد احلرام والتو�صعات.	

• تخ�ص خدمات 	 التي  الفنية  الدرا�صات  من  عدد  وعمل  الداخلية؛  لوزارة  الفني  الدعم  تقدمي 

الهاتف املتنقل، والثابت، واملعطيات.

• تقدمي الدعم وامل�صورة، والتن�صيق مع االأطراف املعنية حول اإمكانية حتديد موقع طالب خدمة 	

الطوارئ.

• امل�صاركة يف معاجلة البالغات املزعجة، التي ترد اإىل اجلهات االأمنية، وو�صع احللول الفنية 	

والتنظيمية؛ للحد من هذه االإزعاجات.

• البرتولية، وكابالت 	 ال�صفن، واملن�صات  ال�صوابط الالزمة، والكفيلة بحماية  امل�صاركة يف و�صع 

االت�صاالت من اأي  اأعمال اإرهابية اأو تخريبية بوا�صطة القوارب ال�صغرية.

• تقدمي الدعم وامل�صورة ب�صاأن حت�صني خدمات االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية املقدمة للهالل 	

االأحمر، ومناق�صة احللول والبدائل التقنية التي تتيحها التطورات التقنية املتجددة، من خالل 

�صبكات مقدمي خدمات االت�صاالت املرخ�ص لهم؛ لتحقيق الهدف باأقل التكاليف.

• امل�صاركة يف جلنة درا�صة و�صع الت�صفري، وتقومي اأعمال اللجان املخت�صة يف هذا املجال.	

• امل�صاركة يف جلنة املتابعة امل�صكلة من اخلرباء، وذوي االخت�صا�ص، لتنفيذ التو�صيات لتحقق 	

الهيئة  ترتاأ�ص  كما  الوطني.  باالأمن  املعنية  االإدارات  يف  وال�صفافية  واملو�صوعية،  ال�صمولية، 

اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات.

د.4. امل�ساندة الفنية ملقدمي خدمات الت�سالت

• درا�صة مدى اعتمادية وموثوقية �صبكات مقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات، وخطط 	

االإ�صعار والتبليغ، وا�صتعادة اخلدمة.

المالحق
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وامل�صاعر(،  وتراوحت ن�صبة الزيادة ما بني ) 15% و 70%( من �صركة ات�صاالت اإىل اأخرى، 

وبلغت زيادة حركة االت�صاالت  الدولية ن�صبة )30%( تقريبًا. 

• ا�صتقبال ال�صكاوى املتعلقة بخدمات االت�صاالت يف امل�صاعر، والتن�صيق حللها. 	

د.7. اأن�سطة �سندوق اخلدمة ال�ساملة

• اإعداد قاعدة بيانات �صكاوى توفري اخلدمة الواردة للهيئة ومتابعتها وحتديثها.	

• حتديث مركز املعلومات اخلا�ص بال�صندوق.	

• حتديث قاعدة بيانات ال�صندوق.	

• حتديث اخلرائط اجلغرافية ملناطق اململكة.	

• اعتماد تاريخ الت�صغيل الفعلي لل�صندوق، ابتداًء من تاريخ �صدور امليزانية العامة للدولة للعام 	

املايل 1432/1431هـ . 

• مراجعة درا�صة م�صادر متويل ال�صندوق. 	

• التو�صع 	 معرفة مدى  اإىل  تهدف  اململكة  املعلومات يف  وتقنية  االت�صاالت  لقطاع  درا�صة  اإعداد 

يف ن�صر حق اال�صتخدام ال�صامل واخلدمة ال�صاملة يف اململكة، وتطور �صوق االت�صاالت وتقنية  

املعلومات يف اململكة، مبا يف ذلك التوجهات امل�صتقبلية، واحتماالت التقارب، واإمكانية حتقيق  

ذات  االإنرتنت  وخدمة  ال�صوتية،  للخدمة  ال�صامل  اال�صتخدام  وحق  ال�صاملة  اخلدمة  اأهداف 

النطاق العري�ص، اأخذا يف احل�صبان التطورات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتقنية 

• 1433/1432هـ 	 املايل  للعام  الثانية(  الت�صغيلية  باخلطة  )اخلا�صة  ال�صندوق  موازنة  اإعداد 

)2011م(.

• املايل 1433/1432هـ 	 للعام  الثانية(  الت�صغيلية  ال�صندوق )اخلا�صة باخلطة  اعتماد ميزانية 

)2011م(.

• اإعداد احل�صاب اخلتامي لل�صندوق واعتماده عن العام املايل 1432/1431هـ )2010م(.	

د.8. ن�ساطات اأخرى متفرقة

• اإلزام امل�صغلني بتطبيق احلل الفني؛ لتعطيل خا�صية حجب رقم املت�صل عن ال�صرائح االأجنبية 	

التي تعمل على ال�صبكات املحلية، و متابعة مراحل التنفيذ. واأجريت االختبارات الدورية للتاأكد 

من ذلك.

• حتديث بيانات اأرقام غرف عمليات الطوارئ، واحلدود االإدارية التابعة لها يف اأنظمة مقدمي 	

خدمات االت�صاالت املتنقلة، وتزويد مقدمي اخلدمة اجلدد بالبيانات الالزمة، والتن�صيق معهم 

ومع اجلهات املقدمة خلدمات الطوارئ؛ للتاأكد من التوا�صل بني هذه اجلهات ومقدمي خدمات 

االت�صاالت املتنقلة وتوفر البيانات الالزمة لهم.

• درا�صة اجلوانب املتعلقة باأ�صلوب جودة اخلدمة يف مراكز خدمة العمالء ل�صركات االت�صاالت 	

املتنقلة.

• التحقق من �صرعات االت�صال ب�صبكة االإنرتنت املعلنة من قبل م�صغلي االت�صاالت املتنقلة عرب 	

�صبكاتهم.

• الهواتف 	 عن  ال�صادرة  الال�صلكية  املوجات  حول  اخلاطئة  واملفاهيم  احلقائق  كتيب  حتديث 

املتنقلة واملحطات القاعدية.

• درا�صة اأن�صب ال�صبل واخليارات؛ لتحديث املحطات ال�صاحلية وت�صغيلها و�صيانتها.	

• درا�صة خمت�صرة حول جتهيز خمترب فني لعمل القيا�صات الفنية؛ للتحقق من مطابقة اأجهزة 	

التقنيات  العملية على  االت�صاالت وتقنية املعلومات للموا�صفات املعتمدة، واإجراء االختبارات 

احلديثة وتطبيقاتها وخدماتها.

• درا�صة حول تطبيق خا�صية اختيار الناقل. 	

امللحق )هـ(: امل�ساركات املحلية والإقليمية والدولية

واالإقليمية  املحلية.  واملعار�ص  والندوات،  واملوؤمترات،  االجتماعات،  من  العديد  يف  الهيئة  �صاركت 

والدولية، كان من اأبرزها ما يلي:

هـ.1. امل�ساركات املحلية

املوؤمتر العربي الرابع للمعلومات ال�صناعية وال�صبكات، الريا�ص)20-2009/12/22م(.. 1

ندوة اجلرائم املعلوماتية، جدة ) 2009/12/28م(.. 2

االجتماع اال�صتثنائي واالجتماع الثاين للجنة التوجيهية لالت�صاالت وتقنية املعلومات، الريا�ص . 3

المالحق
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) 5-2010/1/6م و 26-2010/4/28م( ]متثيل ر�صمي.

ندوة حول احلو�صبة ال�صحابية Cloud Computing، الدمام ) 2010/1/17م(.. 4

ور�صة عمل التعريف با�صتخدام اأنظمة تتبع مركبات النقل الربي، الدمام ) 2010/1/25م(.. 5

امللتقى الثاين لربنامج البحوث االبتكارية لقطاع االأعمال، الريا�ص ) 6-2010/2/7م(.. 6

7 .-21( الريا�ص  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  وتنظيم  ت�صريع  للجنة  الثامن  االجتماع 

2010/2/22م( ]متثيل ر�صمي.

ور�صة عمل م�صروع مدينة املعرفة االقت�صادية باملدينة املنورة، املدينة املنورة) 2010/3/3م(.. 8

ور�صة عمل حول تقنية التطور طويل االأمد LTE، الدمام) 2010/3/3م(.. 9

ور�صة عمل القيادات التنفيذية لتقنية املعلومات، الريا�ص) 13-2010/3/15م(.. 10

امللتقى اخلام�ص للخدمات االلكرتونية باملنطقة ال�صرقية، اخلرب) 22-2010/3/25م(.. 11

حفل تكرمي الفائزين بجائزة موهبة لالإبداع، جازان) 2010/4/3م(.. 12

ندوة القيادة من اأجل امل�صتقبل، الدمام، 2010/5/1م.. 13

ور�صة عمل النطاق العري�ص لالت�صاالت املتنقلة ، الريا�ص) 2010/5/2م(.. 14

15 .-23 و  2010/5/5م  جدة)  املعر�ص،  يف  وامل�صاركة  ابتكار،  ملعر�ص  املنظمة  اللجنة  اجتماع 

2010/5/27م(.

ور�صة عمل اجلرائم املعلوماتية ويوم املهنة، املنطقة ال�صرقية) 16-2010/5/20م(.. 16

ندوة االئتالف العاملي لت�صريع حتقيق االأهداف االألفية للتنمية، الريا�ص) 14-2010/6/15م(.. 17

هـ.2. امل�ساركات الإقليمية 

اجتماعات جمل�ص التعاون اخلليجي: متثيل ر�صمي:. 1

• االجتماع االأوربي امل�صرتك بني اجلانب اخلليجي واالأوربي، الريا�ص) 9-2010/2/10م(.	

• اجتماع مناق�صة التداخالت الراديوية، املنامة) 14-15 /2010/3م(.	

• الدوحة) 	 التعاون،  مبجل�ص  لالت�صاالت  الفني  للمكتب  الفنية  للجنة  الثالثون  االجتماع 

7-2010/4/8م(.

• املوؤمتر اخلليجي الإيجاد توافق وطني ، املنامة) 26-2010/4/28م(.	

• 	-11 املنامة)  االأمريكية،  الدفاع  ووزارة  اخلليج  دول  ممثلي  بني  التن�صيقي  االجتماع 

2010/5/12م(.

• اجتماع لدول جمل�ص التعاون، الكويت) 6-2010/6/8م(.	

• اجتماع ب�صاأن التداخالت الراديوية يف املنطقة ال�صرقية، املنامة) 19-2010/10/20م(.	

• املنامة) 	 اخلليجي،  لتعاون  ا  جمل�ص  لدول   2012 الراديو  ملوؤمتر  التح�صريي  االجتماع 

8-2010/11/9م(.

اجتماعات جامعة الدول العربية: متثيل ر�صمي:. 2

• 	 19-17 دم�صق)  االت�صاالت،  لتنمية  العاملي  للموؤمتر  العربي  التح�صريي  االجتماع 

/2010/1م(. 

• م�صروع ربط �صبكات االنرتنت، دم�صق) 20-2010/1/25م(.	

• االجتماع الرابع اللجنة التوجيهية مل�صروع النطاقات العلوية العربية العامة، القاهرة) 24-	

2010/1/26م( و االجتماع اخلام�ص، بريوت) 12-2010/7/14م(.

• و) 	 25-2010/1/27م(  الريا�ص)  والتعرفة،  الت�صغيل  للجنة  والعا�صر  التا�صع  االجتماع 

18-2010/4/19م(.

• االجتماع الثالث ع�صر للفريق العربي الدائم للطيف الرتددي، تون�ص) 1-2010/3/6م(.  	

• 	-1( و  14-2010/3/16م(  القاهرة)  والتعرفة،  للت�صغيل  العربي  الفريق  اجتماعات 

2010/11/3م(.

• اجتماع فريق عمل اأ�صعار التجوال الدويل، الريا�ص) 22-2010/3/24م(.	

• االنرتنت، 	 و�صوؤون  النطاقات  الأ�صماء  العربي  العمل  لفريق  والعا�صر  التا�صع  االجتماعني  

القاهرة) 24-2010/3/25م ( و) 15-2010/7/18م(.

• املنامة، 	 والبحرين،  وقطر  ال�صعودية  اإدارات   بني   Fm االإذاعية  القنوات  تن�صيق  اجتماع 

21-2010/3/22م وبني اإدارات ال�صعودية وم�صر، القاهرة) 28-2010/3/30م(. 

• مراجعة التعديالت املطلوبة على اآلية التن�صيق، القاهرة) 3/30-2010/4/1م(.	

• �صرم 	 واالنرتنت،  العري�ص  النطاق  خدمات  مب�صروع  املخت�ص  الفريق  اجتماع 

ال�صيخ)2010/4/20م(.

• اجتماع املفاو�صات االإقليمية لتحرير التجارة اخلدمات بني الدول العربية، القاهرة) 27-	
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2010/4/28م(.

• اجتماع اللجنة العربية الدائمة لالت�صاالت، القاهرة) 3 – 6 /2010/5م(.	

• اجتماع جمل�ص الوزراء العرب لالت�صاالت، �صنعاء) 6/30- 7/1/ 2010م(.	

• االجتماع العربي للتح�صري للمندوبني املفو�صني لالحتاد الدويل لالت�صاالت، دم�صق ) 19-	

2010/7/22م(.

• االجتماع ال�صاد�ص للجنة التح�صريية، القاهرة) 26-2010/9/29م(.	

• ور�صة عمل اأ�صماء النطاقات العربية ، عمان) 10/30-2010/11/1م(. ]ورقة عمل عن 	

جتربة اململكة يف ت�صجيل اأ�صماء النطاقات العربية.

• 	-11/28 بريوت)  الرتددي،  للطيف  الدائم  العربي  للفريق  ع�صر  الرابع  االجتماع 

2010/12/2م(.

املكتب االإقليمي العربي لالحتاد الدويل لالت�صاالت:. 3

• ور�صة عمل االإقليمية حول مو�صوع اجليل الرابع، تون�ص) 27-2010/1/29م(.	

• االجتماع الرابع للجنة التوجيهية ملركز التميز العربي، تون�ص) 10-2010/11/11م(.	

حملة البحرين الأمن االنرتنت ، البحرين) 19-2010/1/20م(.. 18

موؤمتر التاأثريات البيئية ل�صبكات االت�صاالت الراديوية، عمان) 30-31 /2010/1م(.  . 19

معر�ص القاهرة الدويل للكتاب، القاهرة) 1/28-2010/2/10م(.. 20

معر�ص القاهرة لالت�صاالت وتقنية املعلومات، القاهرة) 6-2010/2/10م(.. 21

22 . 10-9 الدوحة)  العري�ص،  النطاق  لتعزيز  االأ�صا�صية  واملحفزات  الرقمية  الثقافة  ندوتي 

/2010/2م(.

املوؤمتر العربي الثاين حول تنمية املوارد الب�صرية، عمان) 21-23 /2010/2م(.. 23

موؤمتر توفري �صبكات النطاق العري�ص يف جميع اأنحاء العامل، املنامة) 22-23 /2/ 2010م(.. 24

25 .-25 تون�ص)  االأخالقية،  واحلدود  القانونية  احلماية    - ال�صرياين  الف�صاء  يف  ال�صباب  ندوة 

2010/2/26م(.

املوؤمتر االإقليمي لهواة الال�صلكي، الدوحة) 4-2010/4/6م(.. 26

ندوة حمل االرقام لل�صرق االو�صط ، الدوحة) 18-2010/4/20م(.. 27

معر�ص Gulf BID، املنامة) 4-2010/5/6م(.. 28

ندوة م�صاكل الربط البيني، املغرب) 10-2010/5/12م(.. 29

ور�صة عمل االأ�صكوا، بريوت) 25-2010/5/27م(.. 30

موؤمتر تخطيط املوارد الب�صرية واإعداد موازنات التدريب  وقيا�ص العائد، القاهرة) 5/30/ - . 31

2010/6/3م(.

حلقة نقا�ص يف موؤمتر التقارب بني االت�صاالت واالإعالم، عمان) 7-2010/6/8م(.. 32

القاهرة) . 33 االإ�صالمي،  املوؤمتر  منظمة  لدول  احلا�صبات  طوارئ  مراكز  عمل  ور�صة 

8-2010/6/10م(.

34 .-23 اخلرطوم)  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  تنظيم  لهيئات  العربية  ال�صبكة  اجتماع 

2010/6/26م(: متثيل ر�صمي.

ملتقى املوارد الب�صرية يف مواجهة التحديات اجلديدة، املغرب) 6/27-2010/7/2م(.. 35

36 .-25 عمان)  القدرات،  وبناء  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  موؤ�صرات  مل�صروع  عمل  ور�صة 

2010/9/26م(.

معر�ص جايتك�ص 2010، دبي) 17-2010/10/21م(.. 37

املوؤمتر الدويل اخلام�ص حول االت�صاالت وتغري املناخ، م�صر) 2-2010/11/3م(.. 38

هـ.3. امل�ساركات الدولية

اجتماعات االحتاد الدويل لالت�صاالت، متثيل ر�صمي.. 1

• املجموعات الدرا�صية وفرق العمل لالت�صاالت الراديوية والتقيي�ص والتنمية.	

• اجتماعات فريق عمل جمل�ص القمة العاملية ملجتمع املعلومات. 	

• اجتماعات فريق عمل جمل�ص االحتاد الدويل لالت�صاالت.	

• 	 16-15 جنيف)  االإنرتنت،  لربوتوكول  ال�صاد�ص  االإ�صدار  لفريق  االأول  االجتماع 

/2010/3م(.

• اجتماع جمل�ص اإدارة االحتاد الدويل لالت�صاالت، جنيف ) 13-2010/4/22م(.	

• املوؤمتر العاملي لتنمية االت�صاالت، الهند) 5/24 – 2010/6/4م(.	

• اجتماع فريق املهام امل�صرتكة، جنيف) 30-4/ - 2010/5/7م(.	

• منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات ، جنيف) 10-2010/5/14م(.	

المالحق
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• املوؤمتر العاملي لتنمية االت�صاالت، الهند) 5/24 – 2010/6/4م(.	

• املوؤمتر ال�صنوي الثاين لراأ�ص املال الب�صري، اأبو ظبي) 24-2010/5/26م(.	

• موؤمتر املندوبني املفو�صني لالحتاد الدويل لالت�صاالت، املك�صيك) 2-2010/10/22م(.	

• جنيف) 	 لالت�صاالت،  الدويل  االحتاد  يف  واالإجراءات  باالأنظمة  اخلا�صة  اللجنة  اجتماع 

1-2010/11/5م(.

• الندوة العاملية العا�صرة للمنظمني ومنتدى قادة ال�صناعة، دكار) 9-2010/11/12م(.	

• 	-24 جنيف)  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�صاالت  ملوؤ�صرات  الثامن  العاملي  االإجتماع 

2010/11/26م(.

• جنيف) 	 لالت�صاالت،  الدويل  االحتاد    -   )2010  -  WRS( الدرا�صية  احللقة 

6-2010/12/10م(.

• اجتماع اللجنة الدرا�صية اخلام�صة البيئة وتغري املناخ، جنيف) 11/23-2010/12/1م(.	

امللتقى العاملي للربط البيني، لندن) 26 – 27 /2010/1م(.. 39

موؤمتر املحيط الهادي االقليمي لتقنيات االنرتنت الت�صغيلية، ماليزيا) 1-2010/3/5م(.. 40

معر�ص �صيبت، املانيا) 2-2010/3/6م(.. 41

42 .-22 لندن)  االنرتنت،   بروتوكول  لتلفزة  العاملي  وامللتقى  2010م  االت�صاالت  تنظيم  ملتقى 

2010/3/25م(.

االجتماع ال�صاد�ص للمجل�ص احلكومي لربنامج املعلومات للجميع، باري�ص) 29-30 /2010/3م(.. 43

اجتماع فريق عمل 4A، الهند) 3/24 – 2010/4/1م(.. 44

ور�صة عمل �صبكات �صي�صكو، البحرين) 3/28-2010/4/1م(.. 45

اجتماع جمعية انرتنت امل�صتقبل، ا�صبانيا) 14-2010/4/16م(.. 46

القادم، . 47 و�صبكات اجليل  املتنقلة  االت�صاالت  �صبكات  فيها  امل�صتقبلية مبا  ال�صبكات  ور�صة عمل 

جنيف) 19-30 /2010/4م(.

املوؤمتر العاملي لالحتاد الدويل للتدريب والتنمية IFTDO، لندن) 20-2010/4/22م(.  . 48

ملتقى تقنية التطور طويل االمد LTE 2010   ، ال�صويد) 27-2010/4/28م(.. 49

االجتماع ال�صنوي مل�صروع Honey Net، املك�صيك) 4/27-2010/5/1م(.. 50

موؤمتر االت�صاالت واملناف�صة، ا�صبانيا) 17-2010/5/18م(.. 51

القمة العاملية للتطور طويل املدى LTE ، ام�صرتدام) 18-2010/5/21م(.. 52

53 .-24( فرن�صا  الكهرومغناطي�صية،  املجاالت  مب�صروع  اخلا�صة  الدولية  اللجنة  اجتماع 

2010/5/29م(.

موؤمتر تيرتا العاملي ، �صنغافورة) 25-2010/5/27م(.. 54

املعر�ص العاملي لالت�صاالت، �صنغافورة) 15 – 18 /2010/6م(.. 55

ور�صة عمل النطاق العربي العلوي  .arab ، جنيف) 16-2010/6/18م(.. 56

املوؤمتر التدريبي ال�صنوي  ل�صركة LS TELCOM ، املانيا) 21-24 /2010/6م(.. 57

موؤمتر تنظيم االت�صاالت وقانون املناف�صة احلادي ع�صر، بلجيكا) 22-2010/6/23م(.. 58

املنتدى االح�صائي والندوة الدولية االح�صائية، كوريا اجلنوبية) 19-2010/7/25م(.. 59

 موؤمتر احلا�صبات الدويل، ا�صرتاليا) 18-2010/9/24م(.. 60

موؤمتر اجليل الرابع لالت�صاالت، الواليات املتحدة) 19-2010/9/22م(.. 61

اجتماع م�صروع تنظيم ونظام الهيئة املنظمة لالإعالم املرئي وامل�صموع، لندن) 4-2010/10/8م( . 62

و) باري�ص، 2010/10/27م(.

امل�صاركة يف االجتماع الدويل الثاين ع�صر للمراقبة الف�صائية، طوكيو) 5-2010/10/7م(.. 63

موؤمتر ال�صوؤون التنظيمية، بر�صلونة) 16-2010/10/19م(.. 64

املوؤمتر الدويل للنطاق العري�صن باري�ص) 26-2010/10/28م(.. 65

االجتماع ال�صنوي العام الرابع وال�صبعون للهيئة الدولية الكهرتقنية، الواليات املتحدة )10 – . 66

.)1431/11/3

املوؤمتر ال�صنوي ملراكز الطوارئ دول منظمة املوؤمتر االإ�صالمني ماليزيا) 28-2010/10/30م(.. 67

معاينة املولدات اخلا�صة مببنى الهيئة اجلديد، لندن) 7-2010/11/10م(.. 68

موؤمتر املحا�صبة الدويل، ماليزيا) 8-2010/11/11م(.. 69

املوؤمتر ال�صنوي للموارد الب�صرية CIPD، لندن) 9-2010/11/12م(.. 70

متابعة امل�صتجدات الدولية فيما يخ�ص انت�صار املوجات، �صقلية) 10-2010/11/19م(.. 71

موؤمتر نقل االأرقام،  النم�صا) 20-2010/11/22م(. . 72
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امللحق )و(:  الرتاخي�س ال�سادرة

اأعداد املرخ�س لهم

الـخـدمــة
1425/24
)2004م(

1426/25
)2005م(

1427/26
)2006م(

1428/27
)2007م(

1429/28
)2008م(

1430/29
)2009م(

1431/30
)2010م(

1111122خدمات الهاتف الثابت

2222333خدمات الهاتف املتنقل

2222222خدمات املعطيات

23274764535756خدمات االإنرتنت

55713141618ات�صاالت االأقمار ال�صناعية باالأطباق ال�صغرية )الفي�صات(

2233333االت�صاالت ال�صخ�صية املتنقلة عرب االأقمار ال�صناعية

1111111االإنرتنت على الطائرات

12122ــــــخدمة اجلوال على الطائرات

6192433262844خدمات متابعة املركبات

63892122135143137خدمة الر�صائل الق�صرية

212624241514ـــالن�صو�ص امل�صموعة )700(

471110811ـــخدمات مراكز االت�صاالت

225565ـــخدمات املحفظة االإلكرتونية

144435ـــخدمة اإعادة �صحن البطاقات م�صبقة الدفع للهاتف املتنقل

234344ــاإدارة ومراقبة ال�صبكات

-ــــ1ــــــاالت�صال االآيل بامل�صرتك

1356ــــــا�صت�صافة اأحهزة ومعدات االت�صاالت وتقنية املعلومات

الر�صائل ال�صوتية التفاعلية
ــــــــ

-ــ1

294290298313 48128223اإجمايل الـتـراخـيــ�س

المالحق
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ال�سركات املرخ�سة:

تراخي�س تقدمي خدمات الت�سالت الثابتة

1
�صركة االت�صاالت ال�صعودية

2
�صركة احتاد عذيب لالت�صاالت

تراخي�س تقدمي خدمات الت�سالت املتنقلة

1
�صركة احتاد ات�صاالت )موبايلي(

2
�صركة االت�صاالت ال�صعودية

3
�صركة االت�صاالت املتنقلة ال�صعودية )زين(

تراخي�ص تقدمي خدمات املعطيات

1
�صركة بيانات االأوىل خلدمات ال�صبكات 

2
�صركة االت�صاالت املتكاملة املحدودة 

GMPCS تراخي�س تقدمي خدمات الت�سالت ال�سخ�سية املتنقلة عرب الأقمار ال�سناعية

اأريديوم لالقمار ال�صناعية1

�صركة فرحان التجارية املحدودة2

�صركة الرثيا لالت�صاالت3

تراخي�س تقدمي خدمات ات�سالت الأقمار ال�سناعية با�ستخدام الأطباق ال�سغرية )الفي�سات(

موؤ�ص�صة نا�صر حجاب احلربي للتجارة1

�صركة ديتكون ال�صعودية املحدودة2

�صركة الكفاءات العالية لالإت�صاالت املحدودة3

�صركة الف�صاء القمرية لالت�صاالت املحدودة4

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية املحدودة5

�صركة اإلكرتونيا املحدودة6

مركز القنوات لالأجهزة االلكرتونية7

�صركة اأطل�ص التقنية املتقدمة لالت�صاالت8

�صركة بعد لالت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية املحدودة9

�صركة االت�صاالت املتكاملة املحدودة10

�صركة بريتي�ص تليكوم ال�صعودية املحدودة11

�صركة اال�صتعدادات االإلكرتونية العاملية املحدودة12

�صركة عامل الكمبيوتر والتكنولوجيا التجارية13

موؤ�ص�صة نواة امل�صتقبل للتقنية14

موؤ�ص�صة �صهد ال�صحراء للتجارة15

موؤ�ص�صة البرتول والطاقة للخدمات التجارية16

موؤ�ص�صة علوم ال�صبكة لالت�صاالت ال�صلكية17

�صركة االت�صاالت ال�صعودية18

تراخي�س تقدمي خدمات الإنرتنت للطائرات

1
�صركة بوينج

تراخي�س تقدمي خدمات اجلوال على الطائرات

�صركة اأون اإير1

�صركة جنم البيانات املحدودة2

AVL تراخي�س تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات

�صركة اإلكرتونيا املحدودة1

�صركة دوائر التقنية2

�صركة الربامج املتقدمة للتجارة املحدودة3

موؤ�ص�صة املعدات ال�صناعية احلديثة4

يونيكوم ال�صعودية لتقنية االت�صاالت5

موؤ�ص�صة اأنت امل�صوق6

7

ال�صناعية  للتجهيزات  املتخ�ص�صة  التقنيات  �صركة  فرع 

املحدودة

فرع موؤ�ص�صة دار تطوير واإدارة امل�صاريع8

�صركة عبداللطيف العرفج واإخوانه القاب�صة9
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�صركة حماية املتحدة ال�صرق او�صطية لال�صتثمار التجاري املحدودة10

�صركة تقنية البعد الثالث املحدودة11

�صركة املتابع لالنظمة االإلكرتونية احلديثة املحدودة12

فرع موؤ�ص�صة زكي حممد علي فار�صي13

�صركة تقنية امل�صروعات ال�صناعية14

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية املحدودة15

�صركة االلكرتونيات املتقدمة املحدودة16

موؤ�ص�صة عكاظ لالت�صاالت17

موؤ�ص�صة تكنيك لالت�صاالت وتقنية املعلومات18

�صركة جمموعة امل�صحل التجارية املحدودة19

�صركة االأجهزة اليدوية املتخ�ص�صة20

موؤ�ص�صة افاقي للتقنية للتجارة21

موؤ�ص�صة �صوالن لالت�صاالت وتقنية املعلومات22

ال�صركة العاملية ل�صبكات االت�صاالت املتطورة املحدودة23

موؤ�ص�صة البرتول والطاقة للخدمات التجارية24

�صركة العيون ال�صبعة للت�صويق25

�صركة نقاء املعرفة26

�صركة زولتيك ملتابعة املركبات املحدودة27

�صركة جمموعة حممد علي العي�صائي28

ال�صركة العربية للخدمات النفطية املحدودة29

موؤ�ص�صة ب�صمة التجهيزات للتجارة30

�صركة تقنية تتبع املركبات31

موؤ�ص�صة عهد االإنتاج لتقنية املعلومات32

�صركة التكامل املتقدمة للتجارة33

موؤ�ص�صة اأطهر للتجارة34

موؤ�ص�صة اخلزامى النقية للمقاوالت العامة35

�صركة فرحان التجارية املحدودة36

�صركة اأنظمة حلول االعمال اال�صرتاتيجية37

�صركة البيانات الرقمية املحدودة38

�صركة اأحمد �صليمان الفهاد واوالده39

�صركة تقنية االمداد40

�صركة جنم البيانات املحدودة41

42
املدنية  للحرا�صة  و�صريكه  العمودي  عبود  بن  حممد  �صركة 

اخلا�صة )املجال(

�صركة البعد املطور لتقنية املعلومات43

�صركة القائد لال�صتثمار44

SMS تراخي�س خدمة الر�سائل ق�سرية
�سركة جمموعة امل�سحل 

التجارية املحدودة

موؤ�ص�صة الهاتف االإعالمي خلدمات احلا�صب االيل1

موؤ�ص�صة ات�صاالتنا للتجارة2

موؤ�ص�صة في�صل عبدالعزيز يو�صف اجلناعي للتجارة3

موؤ�ص�صة الو�صائل املتعددة فرع االت�صاالت4

5

العاملية  العني  موؤ�ص�صة  فرع  الفتيخة  �صويلح  حممد  موؤ�ص�صة 

لالنتاج والتوزيع

�صركة موبيزون ال�صعودية6

ال�صركة العربية خلدمات االإنرتنت واالت�صاالت7

�صركة �صاب لالت�صاالت املحدودة8

�صركة �صرمد التجارية9

�صركة القنوات املتنقلة املحدودة10

المالحق
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�صركة االأطعا�ص للتجارة11

موؤ�ص�صة ح�صن االمارات التجارية12

�صركة لوؤلوؤة ال�صعودية للت�صييد والبناء واأعمال الطرق13

�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه14

فرع جمموعة وافر العاملية لالت�صاالت وتقنية املعلومات15

موؤ�ص�صة فهد عبداهلل العثيم خلدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات16

موؤ�ص�صة االت�صاالت امل�صافة للتجارة17

�صركة اإك�صرب�ص للهواتف املحدودة18

موؤ�ص�صة قنوات االت�صال لتقنية املعلومات19

موؤ�ص�صة جودة االت�صال وتقنية املعلومات20

موؤ�ص�صة حلول التقنية املثالية21

موؤ�ص�صة الراأي املتكامل للتجارة22

�صركة الرباهني العاملية23

�صركة العر�ص املتقن للخدمات التجارية24

�صركة ال�صبكة امل�صرية لالإنرتنت25

�صركة توا�صل لالت�صاالت املحدودة26

�صركة غراء لالت�صاالت27

�صركة املوارد االلكرتونية املحدودة28

�صركة االأمثل لالأعمال واال�صتثمار التجاري29

ال�صركة العربية الوطنية للتوريد والتجهيزات املحدودة30

موؤ�ص�صة وقت النخبة للتجارة31

موؤ�ص�صة ه�صام عبدالرحمن الهوي�ص للتجارة32

موؤ�ص�صة مدى امل�صتقبل للتجارة33

موؤ�ص�صة بن �صمار للمقاوالت34

�صركة ات�صاالت العرب املحدودة35

�صركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة36

موؤ�ص�صة �صماء جديدة لتقنية املعلومات37

�صركة ال�صفحة الذهبية للتجارة38

موؤ�ص�صة االآفاق االإلكرتونية لالت�صاالت39

موؤ�ص�صة عز اخلري للتطوير وامل�صاندة40

موؤ�ص�صة نداء الذكي للتجارة41

موؤ�ص�صة جمموعة قمة ال�صبكة للتجارة42

ال�صركة االأوىل للخدمات املعلوماتية43

موؤ�ص�صة �صامي عبدالرحمن البواردي لتقنية املعلومات44

�صركة مرحب ال�صعودية لالت�صاالت45

�صركة زافة املحدودة46

موؤ�ص�صة خدمات الربط للتجارة47

�صركة نومد للتجارة واملقاوالت48

�صركة التعليم والتدريب االإلكرتوين49

50
�صركة برنامج االأمري �صلطان بن عبدالعزيز لالت�صاالت الطبية 

والتعليمية )ميديونت(

�صركة التقنية للتعهدات والتجارة51

موؤ�ص�صة اجلزيرة لل�صحافة والطباعة والن�صر52

�صركة اإر�صاد امل�صتقبل الدولية لالت�صاالت53

موؤ�ص�صة عبدالهادي علي ال الراحلة للتجارة54

�صركة تقنية الذكاء التجارية55

�صركة مل�صات التقنية لالت�صاالت56

موؤ�ص�صة الر�صالة الذكية لالت�صاالت وتقنية املعلومات57

موؤ�ص�صة مرافق التقنية للتجارة58
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�صركة االأف�صلية للت�صويق املحدودة59

ال�صركة ال�صعودية لالبحاث والن�صر60

موؤ�ص�صة الت�صديد االلكرتوين61

موؤ�ص�صة االإعالم التفاعلي62

موؤ�ص�صة حلول الوالء للتجارة63

�صركة �صارا لالت�صاالت64

موؤ�ص�صة رابط ال�صرعة للتجارة65

موؤ�ص�صة اآيه الدولية66

موؤ�ص�صة خدمات التنفيذ املثالية للتجارة67

موؤ�ص�صة الربط ال�صبكي للتجارة68

�صركة اأنظمة احلا�صب االآيل العربي ال�صعودية69

�صركة فندا القاب�صة70

�صركة ات�صال املتعددة خلدمات املحمول املحدودة71

موؤ�ص�صة التطوير التكنولوجي72

�صركة �صلة التجارية73

74
�صركة جمموعة حممد من�صر العي�صائي وعلي ح�صني ال�صوادي 

و�صركائهم )درمي نت(

�صركة روافد املعلومات75

موؤ�ص�صة اخلدمات املزدهرة للتجارة76

�صركة االأنظمة االأربعة للتجارة77

موؤ�ص�صة انت�صار االأعمال للتجارة78

موؤ�ص�صة اخلدمات امل�صافة للتجارة79

موؤ�ص�صة كوادر االت�صاالت للتجارة80

موؤ�ص�صة اأركي للتقنية81

موؤ�ص�صة املعطيات التقنية للتجارة82

موؤ�ص�صة ع�صري لل�صحافة والن�صر83

�صركة اجلري�صي خلدمات االنرتنت املحدودة84

موؤ�ص�صة اعمال املتنقل لالت�صاالت وتقنية املعلومات85

فرع موؤ�ص�صة الكنوز العاملية86

موؤ�ص�صة بناء ال�صرح التجارية87

موؤ�ص�صة راموز للتجارة88

موؤ�ص�صة النظم الفنية للحا�صب االيل89

موؤ�ص�صة م�صاعل العا�صمة للتجارة90

�صركة نداء االإعالم خلدمات الن�صو�ص امل�صموعة91

�صركة انبعاث التقنية92

�صركة م�صموع مرئي مقروء93

�صركة النقطة ال�صابعة للمقاوالت والتجارة املحدودة94

�صركة �صارا جودنيوز فورمي ال�صعودية95

موؤ�ص�صة االحتاد البحرينية لالت�صاالت وتقنية املعلومات96

موؤ�ص�صة هم�ص ال�صم�ص للتجارة97

موؤ�ص�صة بيانات التقنية للتجارة98

موؤ�ص�صة بيت االعالم لالنتاج والتوزيع99

�صركة االأوىل للعلوم والتقنية100

�صركة تيم وي العربية ال�صعودية101

�صركة ال�صبكة ال�صريعة خلدمات االإنرتنت وتقنية املعلومات102

موؤ�ص�صة النطاق العر�ص103

�صركة اإك�صيوم ال�صرق االو�صط و�صمال افريقيا104

�صركة النظم العربية املتطورة105

موؤ�ص�صة عبداهلل حممد العثمان التجارية106

المالحق
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ال�صركة العربية للعلوم والتقنية107

موؤ�ص�صة جبال لتقنية املعلومات108

ال�صركة اخلليجية االأوىل للتعهدات واملقاوالت املحدودة109

موؤ�ص�صة دانة احلا�صب للتجارة110

ال�صركة ال�صعودية لالت�صاالت ال�صوتية واملعلومات111

�صركة باب العاملية للخدمات املتخ�ص�صة112

�صركة القيم امل�صافة113

موؤ�ص�صة نادي الربامج للتجارة114

�صركة جت�صيد املحدودة115

موؤ�ص�صة رنا داود حممد الناظر للتجارة116

�صركة العلم المن املعلومات117

�صركة جتاري للتجارة املحدودة118

�صركة �صما لالت�صاالت املحدودة119

موؤ�ص�صة دار االخرتاع الدولية للتجارة120

�صركة من�صور عبدالرحمن اجلل�صي و�صريكه املحدودة121

موؤ�ص�صة عكاظ لل�صحافة والن�صر122

�صركة ت�صهيل املتميزة لالت�صاالت املحدودة123

جمموعة االأعمال الفريدة124

موؤ�ص�صة جمموعة زاد خلدمات احلا�صب االيل125

موؤ�ص�صة العربي الجهزة االت�صاالت ال�صلكية126

�صركة اآرا لو�صائل الدعاية واالإعالن املحدودة127

موؤ�ص�صة مدار �صدمي لتقنية املعلومات128

�صركة األوان الطاوو�ص للدعاية واالإعالن129

موؤ�ص�صة م�صيان للت�صويق130

ال�صركة الوطنية لالعالن131

موؤ�ص�صة ارتقاء املعلومات132

�صركة اأ�صيج املتحدة لالت�صاالت133

�صركة حلول اجلوال املبتكرة134

�صركة االبتكارات االإلكرتونية135

�صركة االأجرا�ص ال�صعودية لالت�صاالت136

موؤ�ص�صة ال�صبكة النموذجية للتجارة137

تراخي�س تقدمي خدمة الن�سو�س امل�سموعة )700(

�صركة موبيزون ال�صعودية1

�صركة �صاب لالت�صاالت املحدودة2

�صركة لوؤلوؤة ال�صعودية للت�صييد والبناء واأعمال الطرق3

�صركة املوارد االإلكرتونية املحدودة4

�صركة ات�صاالت العرب املحدودة5

ال�صركة ال�صعودية للتجارة واملوارد املحدودة6

�صركة نداء االعالم خلدمات الن�صو�ص امل�صموعة7

�صركة املهارات لالت�صاالت وتقنية املعلومات8

�صركة مرحب ال�صعودية لالت�صاالت9

�صركة حلول اجلوال املبتكرة10

�صركة ت�صهيل املتميزة لالت�صاالت املحدودة11

ال�صركة الوطنية لالإعالن12

�صركة �صما لالت�صاالت املحدودة13

جمموعة االأعمال الفريدة14
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تراخي�س تقدمي خدمة مراكز الت�سال

�صركة ات�صال الدولية خلدمات الت�صويق1

موؤ�ص�صة خلدا للحا�صب االيل2

�صركة العر�ص املتقن للخدمات التجارية3

موؤ�ص�صة زياد �صليمان القا�صم4

موؤ�ص�صة انت�صار االعمال للتجارة5

�صركة اخلليج للتدريب والتعليم املحدودة6

�صركة انبعاث التقنية7

موؤ�ص�صة االحتاد البحرينية لالت�صاالت وتقنية املعلومات8

�صركة اأك�صيوم ال�صرق االو�صط و�صمال افريقيا9

�صركة املتحالفة للحلول التقنية ال�صعودية10

�صركة احللول املمتازة11

تراخي�س تقدمي خدمة املحفظة الإلكرتونية

�صركة نومد للتجارة واملقاوالت1

�صركة العر�ص املتقن للخدمات التجارية2

�صركة زافة املحدودة3

موؤ�ص�صة فانا الدولية لالت�صاالت4

�صركة املفتاح الدويل لالت�صاالت والكمبيوتر5

تراخي�س تقدمي خدمة اإعادة �سحن البطاقات م�سبقة الدفع للهاتف املتنقل  

�صركة ال�صحن االإلكرتوين1

�صركة املفتاح الدويل لالت�صاالت والكمبيوتر2

موؤ�ص�صة االحتاد البحرينية لالت�صاالت وتقنية املعلومات3

موؤ�ص�صة الت�صديد االلكرتوين4

�صركة الت�صويق الذكي5

تراخي�ص تقدمي خدمة اإدارة ومراقبة ال�صبكات

�صركة اجلري�صي خلدمات االإنرتنت املحدودة1

�صركة ديتكون ال�صعودية املحدودة2

�صركة ال�صبكات املتكاملة املحدودة3

ال�صركة االإلكرتونية لالت�صاالت الدولية4

ISP تراخي�س تقدمي خدمة الإنرتنت

�صركة ال�صرق االو�صط لالإنرتنت املحدودة )�صيبرييا(1

�صركة االت�صاالت املتنقلة ال�صعودية )زين(2

موؤ�ص�صة اأنت امل�صوق3

�صركة نظام ال�صبكة خلدمات االإنرتنت )�صبكة نت(4

�صركة بريتي�ص تليكوم ال�صعودية املحدودة5

موؤ�ص�صة انظمة احلا�صب االآيل الرقمية )ديجي نت(6

�صبكة اجلزيرة خلدمات  االإنرتنت«�صحف«7

�صركة الف�صاء القمرية لالت�صاالت املحدودة8

موؤ�ص�صة دار امل�صتورد للتجارة9

�صركة الكمبيوتر الدولية10

�صركة ن�صما الوطنية للتقنيات املتقدمة11

�صركة احتاد عذيب لالت�صاالت12

ال�صركة العربية خلدمات االنرتنت واالت�صاالت13

�صركة لينك دوت نت العربية ال�صعودية14

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية املحدودة15

�صركة بنود ال�صعودية لتطوير وت�صغيل �صبكات االأعمال املحدودة16

مركز القنوات لالجهزة االلكرتونية17

ال�صركة ال�صعودية لالبحاث والن�صر18

المالحق
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19
�صركة جمموعة حممد من�صر العي�صائي وعلي ح�صني ال�صوادي 

و�صركائهم )درمي نت(

ال�صركة االهلية لالنظمة املتقدمة املحدودة20

موؤ�ص�صة امربو للتجارة21

�صركة العيون ال�صبعة للت�صويق22

موؤ�ص�صة حت�صيب خلدمات الكمبيوتر واالأجهزة االلكرتونية23

�صركة العر�ص املتقن للخدمات التجارية24

�صركة ديتكون ال�صعودية املحدودة25

فرع موؤ�ص�صة حممد علي العي�صائي للتجارة26

موؤ�ص�صة االحتاد البحرينية لالت�صاالت وتقنية املعلومات27

�صركة ب غروب ال�صعودية28

�صركة االأول لل�صبكة العاملية29

�صركة ال�صبكات املتكاملة املحدودة30

�صركة التقنيات التطبيقية31

�صركة زافة املحدودة32

�صركة املفتاح الدويل لالت�صاالت والكمبيوتر33

موؤ�ص�صة غيهب اخلليج العاملية34

�صركة تقنية الت�صغيل املتطورة35

36
�صركة برنامج االأمري �صلطان بن عبدالعزيز لالت�صاالت الطبية 

والتعليمية )ميديونت(

موؤ�ص�صة نا�صر حجاب احلربي للتجارة37

�صركة �صرمد التجارية38

�صركة تقدمي احللول الرقمية لالت�صاالت املحدودة39

�صركة بيانات االأوىل خلدمات ال�صبكات40

�صركة �صبكة زاجل الدولية لالت�صاالت41

�صركة جيل خلدمات االإنرتنت42

�صركة نور لالت�صاالت  - نورنت43

�صركة احتاد ات�صاالت )موبايلي(44

�صركة الدائرة العربية خلدمات االنرتنت املحدودة45

�صركة �صبكة �صحارى املحدودة46

�صركة االت�صاالت ال�صعودية47

�صركة االت�صاالت املتكاملة املحدودة48

�صركة االإنرتنت ال�صعودية49

ال�صركة اخلليجية خلدمات احلا�صب االيل املحدودة50

ال�صركة ال�صعودية للحا�صبات االلكرتونية51

موؤ�ص�صة النطاق الوا�صع52

موؤ�ص�صة �صهد ال�صحراء للتجارة53

ال�صركة الدولية لهند�صة النظم املحدودة54

�صركة اجلري�صي خلدمات االإنرتنت املحدودة55

جمموعة �صامبا املالية56

تراخي�س تقدمي خدمة ا�ست�سافة اأجهزة ومعدات الت�سالت وتقنية املعلومات

�صركة طويق لالت�صاالت1

�صركة الكيبل البحري احلديثة2

�صركة املفتاح الدويل لالت�صاالت والكمبيوتر3

�صركة اجلري�صي خلدمات االإنرتنت املحدودة4

�صركة نور لالت�صاالت  - نورنت5

�صركة �صبكة اخلليج الدولية لالت�صاالت6
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1 .www.citc.gov.sa  :موقع الهيئة الرئي�صي

 

2 .http://my  :البوابة الداخلية ملن�صوبي الهيئة

 

3 .www.cert.gov.sa :املركز الوطني االإر�صادي الأمن املعلومات

4 .www.internet.gov.sa :البوبة ال�صعودية خلدمة االإنرتنت

5 .www.nic.net.sa املركز ال�صعودي ملعلومات ال�صبكة: 

6 .www.ipv6.org.sa  :فريق عمل االإ�صدار ال�صاد�ص لربوتوكول االإنرتنت

7 .www.spam.gov.sa الربنامج الوطني ال�صعودي ملكافحة الر�صائل االقتحامية: 

8 .www.ncis.org.sa :اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات

امللحق )ز(: املواقع التابعة للهيئة على �سبكة الإنرتنت

املالحق
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امللحق )ح(: قواعد ال�سلوك الوظيفي واأخالقيات املهنة   

على موظف الهيئة:

وكيا�صة . 1 ولباقة  باحرتام  معهم  والتعامل  وم�صاحلهم،  الهيئة  مع  املتعاملني  حقوق  احرتام 

وحيادية، وجترد ومو�صوعية دون متييز. 

وتخل . 2 القومي،  وال�صلوك  االآداب  تنتهك  اأعمال  اأو  ممار�صات،  اأو  ت�صرفات،  اأي  عن  االمتناع 

بال�صرف والكرامة. 

عدم قبول هدايا اأو طلبها، اأو طلب اإكراميات، اأو �صيافة، اأو اأي فوائد اأخرى من اأي نوع كانت، . 3

له اأو لغريه من اجلهات واالأفراد املتعاملني مع الهيئة، �صواًء اأكان ذلك  بطريق مبا�صر اأو غري 

مبا�صر.

اأو . 4 مالية،  مكا�صب  على  للح�صول  مبا�صرة؛  غري  اأو  مبا�صرة،  ب�صورة  وظيفته  ا�صتغالل  عدم 

معنوية، اأو اأي �صيء ذي قيمة؛ مل�صلحة خا�صة به، اأو باأحد اأقاربه اأو معارفه. 

االمتناع عن القيام باأي ن�شاط من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل ن�شوء ت�صارب بني م�صاحله ال�صخ�صية . 5

من جهة، وم�صوؤولياته، ومهماته  الوظيفية من جهة اأخرى، ويف حال وجود ت�صارب يف امل�صالح 

اأو احتمال وجوده، اأو تعر�ض العامل اإىل �شغوط تتعار�ض مع مهاماته  الر�شمية، اأو تثري �صكوكًا 

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

اأو . 6 طبيعيني،  الأ�صخا�ص  تف�صيلية،  معاملة  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  فعل  باأي  القيام  عن  االمتناع 

اعتباريني يف تعامالتهم مع الهيئة، اأو ي�صيء ل�صمعة الهيئة. 

على . 7 م�صاحلها  تعتمد  و�صركات  موؤ�ص�صات،  اأو  اأفراد،  مع  خا�صة  عمل  عالقات  اإقامة  تفادي 

قرارات الهيئة، واالمتناع عن تقدمي ن�صائح، اأو اإف�صاء معلومات من �صاأنها اأن تتيح فر�صًا غري 

متكافئة الأي جهة، اعتمادًا على معلومات غري متوفرة للعموم.  

اأم  . 8 اأكان ذلك كتابيًا  اأثناء تاأديته لعمله، �صواًء  اإف�صاء املعلومات ال�صرية التي يطلع عليها  عدم 

�صفويًا اأو اإلكرتونيًا، ويظل هذا االلتزام قائمًا حتى بعد انتهاء مدة خدمة العامل بالهيئة. 

عدم ا�صتغالل اأو توظيف املعلومات غري املتاحة للعموم التي ح�صل عليها املوظف اأو اطلع عليها . 9

اأو لغريه ب�صكل مبا�صر  اأثناء تاأديته ملهماته  الر�صمية؛ و�صيلًة لتحقيق منافع �صخ�صية لنف�صه، 

اأو غري مبا�صر، اأو لالإ�صاءة اإىل غريه، �صواًء اأكان ذلك اأثناء قيام عالقته الوظيفية بالهيئة اأم 

كان  بعد انتهائها.

اأال يقوم اأثناء عمله يف الهيئة مبزاولة اأي اأعمال حرة تتفق يف طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة . 10

اأو جماله، كما يحظر مزاولة االأعمال احلرة التي ال تتفق يف طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة اأو 

جماله؛ اإال بعد احل�صول على موافقة ر�صمية م�صبقة من املحافظ. 
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امللحق )ط(: احل�سابات اخلتامية

البيــــــــــــــان

العام املايل 1431/1430هـ  

كما يف 2009/12/31م

مراجعة ومعتمدة 

)باآلف الريالت(

العام املايل 1432/1431هـ  

كما يف 2010/12/31م

غري مراجعة

)باآلف الريالت(

الإيـــرادات:

4.756.070املقابل املايل لتقدمي اخلدمة جتاريًا
4.419.379

)*(

404.094 املقابل املايل للرتاخي�ص
386.552

2.437.051املقابل املايل ال�صتخدام الطيف
592.247

29.276اإيرادات اأخرى
13.054

7.626.4915.411.232اإجمـــايل الإيــــرادات

الـمـ�سـروفـــات:

132.606159.169تكاليف املوظفني

52.68855.786امل�صروفات االإدارية والعمومية

40.41640.987اال�صت�صارات

9.9887.070اأنظمة وبرجميات تقنية املعلومات

98.52399.803امل�صروفات الراأ�صمالية

334.221362.815اإجمــــــايل الـمـ�ســـروفــات

)**(
7.292.2705.048.417الـفــائــــــــــ�س 

خم�صة مليارات، وثمانية واأربعون مليونًا،  واأربعة مئة و�صبعة ع�صر األف ريال.�صبعة مليارات، ومئتان واإثنان وت�صعون مليونًا، ومئتان و�صبعون األف ريال.

مالحظـات:

 )**( طبقًا لتنظيم الهيئة؛ فاإن الفائ�ص يوؤول بكامله اإىل اخلزينة العامة للدولة. وتقوم الهيئة بالفوترة، وحت�صيل االإيرادات، وتوريدها للخزينة العامة. ولي�ص للهيئة احتياطي مايل غري ما يخ�ص�ص لها �صنويًا، �صمن امليزانية العامة للدولة. 

املالحق




