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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ما يزال قطاع االت�ش���االت وتقنية المعلومات ينمو بوتيرة مت�ش���ارعة جدًا في 
المملك���ة كم���ا هو الحال في بقية اأنحاء العالم. ولقد اأ�ش���بح من الم�ش���لم به 
والمتع���ارف عليه عالميًا اأن هذا القطاع؛ ال�ش���يما ما يتعلق بخدمات النطاق 
العري�س، قد ب���ات عاماًل حا�شمًا في النمو االقت�شادي. كما تتعاظم اأهميته 
الي���وم بو�شفه اأداة رئي�شة لتقديم الخدم���ات الحكومية والتعليمية وال�شحية 
لجمي���ع فئ���ات المجتم���ع، وكذل���ك التعام���الت التجاري���ة، ودعم���ه للثقاف���ة 
 ون�شره���ا، باالإ�شافة اإلى مهمته المحورية في التحول اإلى االقت�شاد المعرفي 

ومجتمع المعلومات.
لق���د التزمت حكومة خ���ادم الحرمين ال�شريفين –اأيده���ا اهلل-، من خالل 
�شيا�شاته���ا واإ�شتراتيجياته���ا وخططه���ا الوطنية، بالعمل عل���ى تو�شيع قطاع 
االت�شاالت وتقنية المعلومات ودعمه في المملكة، بما يعود بالنفع على جميع 
المواطني���ن وال�شالح العام. وفي هذا ال�شياق تم اإبرام عدد من العقود هذا 

الع���ام، لتنفيذ م�شروع���ات �شندوق الخدمة ال�شامل���ة، بهدف توفير خدمات 
االت�شاالت وتقنية المعلومات في المناطق النائية في المملكة.

وال �ش���ك باأن ن�شج قطاع االت�شاالت وتقني���ة المعلومات في المملكة قد بات 
ملحوظ���ًا في العقد االأخير منذ اإن�ش���اء الهيئة. وكان لنجاح الهيئة في تحرير 
اأ�ش���واق االت�شاالت وتقنية المعلومات اأهمية كبرى ف���ي ذلك، باالإ�شافة اإلى 
االإ�ش���راف على تطوير المناف�شة م���ن خالل االأنظمة واالإج���راءات، وال�شعي 
الدائم لتحقيق التوازن والعدالة وال�شفافية في حماية م�شالح الم�شتخدمين، 

ومقدمي الخدمات وال�شالح العام.
وتم�شيًا مع توجهات الهيئ���ة وروؤيتها المتمثلة في اأدائها للنمو الهائل في هذا 
القط���اع، والحر�س عل���ى اإدخال تقنيات جدي���دة وخدمات فعال���ة، وتحقيق 
المناف�ش���ة الحقيقية في اأ�ش���واق العديد من الخدمات، وهو ما يتطلب تغييرًا 
كبي���رًا ف���ي اهتمامات الهيئة، ف���اإن مجل����س اإدارة الهيئة واف���ق على اإحداث 
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تغيي���رات �شاملة في الهيكل التنظيمي لهيئة االت�ش���االت وتقنية المعلومات، 
بم���ا ُيمكنها م���ن اإيالء اهتمام اأكبر ب���اإدارة المناف�شة، وحماي���ة الم�شتهلك، 
وتوعي���ة الجمه���ور، وتو�شيع مهمة الهيئة في التخطي���ط االإ�شتراتيجي، لتلبية 
ا�شتحقاق���ات االأ�ش���واق المتطورة، وتلبية حاجات اأ�شح���اب الم�شلحة كافة، 
باالإ�شاف���ة اإلى تطوير القدرة على تنفيذ القرارات ل�شمان النزاهة، والقدرة 

على قراءة ال�شوق، وا�شتقطاب ا�شتثمارات اأف�شل لهذا القطاع.
اإن االإنجازات الت���ي ي�شتعر�شها التقرير ال�شنوي، والتي تو�شح التزام الهيئة 
بدع���م نمو قطاع االت�ش���االت وتقني���ة المعلومات واالإ�ش���راف عليه، لتحقيق 
روؤيتها في ن�شر خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات في كل اأرجاء المملكة، 
بجودة عالية، واأ�شعار منا�شبة، فاإنها في الوقت نف�شه تحفز الجهود، وتكثف 
التطلع���ات لتحقي���ق المزي���د من االإنج���ازات خ���الل العام الق���ادم، ومن ثم 
التعاطي ب�شكل اأف�شل م���ع الواقع؛ لتحقيق اأهداف الهيئة، وتذليل التحديات 

وال�شعوبات التي قد تواجهنا اإبان اإنجازها لتلك االأهداف.

ونياب���ة ع���ن مجل�س اإدارة هيئ���ة االت�ش���االت وتقنية المعلوم���ات، ي�شرني اأن 
 اأق���دم التقري���ر ال�شنوي لهيئ���ة االت�شاالت وتقني���ة المعلومات للع���ام المالي
1432ه���� - 1433ه� )2011( الذي ي�شتعر�س اأهم اأن�شطة الهيئة واإنجازاتها 

خالل العام المن�شرم.
وال يفوتن���ي ف���ي ه���ذه العجالة اأن اأتق���دم بال�شك���ر الجزيل الأع�ش���اء مجل�س 
االإدارة، ومعال���ي محاف���ظ الهيئ���ة، وجمي���ع موظفي الهيئة على م���ا بذلوه – 

ويبذلونه – من جهود لتحقيق اأهداف الهيئة. 
حف���ظ اهلل وطنن���ا الحبيب، بقي���ادة خ���ادم الحرمين ال�شريفي���ن – حفظه 
 اهلل-ووفقن���ا ف���ي جمي���ع م�شاعينا لم���ا فيه الخي���ر والنماء واالزده���ار لهذا 

الوطن واأبنائه.

م. محمد جميل بن اأحمد مـال 
رئ�ي����س مج�ل���س االإدارة

9



كلمة الـمـحــافـظ 

وا�شل���ت الهيئة جهودها خ���الل العام 1432-1433ه���� )2011م( في �شبيل 
تعزي���ز النمو والمناف�شة، واإر�ش���اء بيئة تنظيمية عادل���ة و�شفافة، في اأ�شواق 
خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات في المملكة. وما فتئت تعمل با�شتمرار 
نتيجة لما تحظى به من دعم معهود، وتوجيهات كريمة من لدن حكومة خادم 
الحرمي���ن ال�شريفين –حفظ���ه اهلل-على المهمات المناط���ة بها في تنظيم 
القط���اع، وتبني كل ما من �شاأنه تحقيق روؤيته���ا في ن�شر خدمات االت�شاالت 

وتقنية المعلومات في اأرجاء الوطن كافة، بجودة عالية، واأ�شعار منا�شبة.
لق���د بات من ال�شهولة بمكان لحظ النجاح الناجم عن تحرير ال�شوق، وذلك 
باإلق���اء نظرة عل���ى اأداء قط���اع االت�شاالت وتقني���ة المعلومات ف���ي المملكة 
بنهاي���ة العام المن�شرم، التي ت�شير اإلى نمو اإي���رادات القطاع بن�شبة)%8(، 
التي بلغت )66( مليار ريال، ف�شاًل عن ن�شبة انت�شار الهاتف المتنقل البالغة 

)188%( وهي ن�شبة م�شنفة �شمن االأعلى عالميًا.
وعل���ى الرغ���م من اأنه اليزال هن���اك الكثير الذي يتعين القي���ام به –ال�شيما 
ف���ي مج���ال المناف�ش���ة في خدم���ات االت�ش���االت الثابت���ة، وانت�ش���ار خدمات 

النط���اق العري����س- اإال اأن القط���اع اأ�شبح اأكثر ن�شجًا خ���الل العقد االأخير؛ 
فبات���ت الحاجة ما�ش���ة للعناية باإدارة المناف�شة، وحماي���ة الم�شتخدم، ون�شر 
الوع���ي، والتخطيط االإ�شتراتيجي، بالت�شاور مع اأ�شحاب الم�شلحة، و�شمان 
ا�شتقرار ال�ش���وق؛ باالإ�شافة اإلى جذب المزيد م���ن اال�شتثمارات، وهو االأمر 
االأكث���ر اإلحاحًا في الوق���ت الحا�شر من االهتمام باإ�ش���دار تراخي�س البنية 

التحتية، كما كان الحال في ال�شابق.
وا�شتجاب���ًة لهذه المتطلب���ات الجديدة؛ قامت الهيئة خ���الل العام 1432ه�-
1433ه���� )2011م( باإع���ادة هيكلها التنظيمي، وهي االأول���ى من نوعها منذ 
اإن�ش���اء الهيئة في ع���ام 2002م، م�شتحدثًة في هذا ال�ش���اأن قطاعات جديدة 
تعنى ب�شكل اأكبر ب�شوؤون المناف�شة، ورعاية حقوق الم�شتخدمين وحمايتهم.
وباالإ�شاف���ة اإل���ى ر�شد المنج���زات الرئي�شة خالل الع���ام المن�شرم 1432-
1433ه���� )2011م( يتن���اول ه���ذا التقري���ر بمزي���د م���ن التف�شي���ل بع����س 
الم�شروع���ات الجدي���دة الت���ي تعتزم الهيئة القي���ام بها خالل الع���ام المقبل 
1433-1434ه� )2012م(. وفي ه���ذا ال�شياق؛ �شوف تطلق الهيئة في مطلع 
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الع���ام 2012م وثيق���ة مرئي���ات العم���وم حول من���ح ثالثة تراخي����س جديدة 
لم�شغلي �شبكات االت�شاالت المتنقل���ة االفترا�شية؛ والماأمول منها فتح اآفاق 

جديدة كليًا على واقع المناف�شة في خدمات الهاتف المتنقل.
وعل���ى �شعيد ن�شر خدم���ات االت�شاالت في االأماكن النائي���ة، وغير المربحة 
تجاري���ًا، ت���م توفي���ر الخدمات ال�شوتي���ة وخدم���ات االإنترن���ت ذات النطاق 
العري����س لحوالي 3824 تجمعًا �شكانيًا. كما ت���م االنتهاء من اإعداد واعتماد 
وثائق المناف�شة لم�شروعي���ن اإ�شافيين، و�شيتم طرحهما خالل عام 2012م 

لخدمة 669 مجتمعًا اإ�شافيًا.
ولمواكبة النمو الهائل الذي �شهده �شوق خدمات االت�شاالت المتنقلة، ودخول 
خدم���ات النطاق العري����س، وا�شتجاب���ًة للتطورات الم�شتم���رة في الخدمات 
والتقني���ة ف���ي قطاع االت�شاالت وتقني���ة المعلومات، فقد ت���م اإعداد واعتماد 
االإ�ش���دار الثاني من الخطة الوطنية للترقيم، وكان من اأبرز مالمح الخطة، 
العم���ل على زي���ادة نطاقات اأرق���ام خدمات االت�ش���االت المتنقل���ة والثابتة، 
وكذل���ك االإ�شهام في اإيجاد م���وارد ترقيمية للخدم���ات الجديدة، والتقنيات 
والتطبيقات الحديثة. وعند مراجعة الخطة الوطنية للترقيم، لم تِحد الهيئة 
ا انتهجت���ه دائما من ال�شفافية، والنزاه���ة، والموازنة بين م�شالح جميع  عمَّ
االأطراف المعنية؛ وكان هدفها االأهم هو الو�شول اإلى خطة من �شاأنها تلبية 
احتياج���ات المملكة ف���ي الم�شتقبل المنظور، والقدرة ف���ي الوقت نف�شه على 

التعاطي مع التطورات الالحقة والم�شتقبلية المحتملة.
وي�ش���ف هذا التقرير عددًا م���ن مهمات الهيئة التي ت�شطل���ع بها في تنظيم 
قط���اع االت�شاالت وتقنية المعلومات؛ منه���ا: معالجة �شكاوى الم�شتخدمين، 

ور�شد المخالفات، وح���ل المنازعات بين مقدمي الخدمات المرخ�س لهم، 
وتحديث االأطر التنظيمية والمب���ادئ التوجيهية، لمواكبة التطورات في هذا 
القطاع، واإعداد الموا�شف���ات القيا�شية الأجهزة االت�شاالت وتحديثها ب�شكل 
دوري، وكذلك متابعة تنفيذ معايير جودة الخدمة، و�شمان م�شتويات خدمة 
منا�شبة لحجاج بيت اهلل الحرام والمعتمرين؛ واإدارة الترقيم ونقل االأرقام، 
واإدارة الطي���ف الت���رددي لال�شتخ���دام الفع���ال بم���ا يتما�شى م���ع االتفاقات 
الدولي���ة، واإزال���ة تداخ���الت الت���رددات، وتن�شي���ق ا�شتخدامه���ا م���ع ال���دول 
المج���اورة، والتاأك���د من توفر الخط���ط الالزمة لمواجهة الط���وارئ من قبل 
الم�شغلي���ن الرئي�شيين؛ واإدارة اأ�شماء نطاق���ات االإنترنت، والتخطيط لتقنية 
المعلوم���ات وخدمات الحماي���ة، وتوعية الجمهور وتثقيف���ه، وحماية م�شالح 

الم�شتخدمين، اإلى غير ذلك من المهمات الجزئية التي تعنى بها الهيئة.
وال يفوتني في هذا المقام اأن اأغتنم هذه الفر�شة الأ�شكر معالي رئي�س مجل�س 
االإدارة، و�شع���ادة اأع�شاء المجل�س، وجمي���ع موظفي الهيئة على ما بذلوه من 
عم���ل دوؤوب، وتف���اٍن ف���ي اإنجاز م���ا حققته الهيئ���ة خالل الع���ام المن�شرم. 
وال�شك���ر مو�شول –اأي�شا- لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن اأحمد الجعفري، 
المحاف���ظ ال�شابق، لقيادته الهيئ���ة خالل ال�شنوات االأرب���ع الما�شية. كما ال 
يفوتن���ي، اأن اأقدم ال�شك���ر والتقدير اإلى كل اأولئك الذي���ن اأ�شهموا في اإنجاح 
عم���ل الهيئة من خالل ما بذلوه من اآراء، ومقترحات حول ما ت�شطلع الهيئة 

به من مهمات، وما تقوم به من عمل. 

اب م. عبداهلل بن عـــبدالعزيـز ال�شرَّ
الم�ح�اف���ظ 
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• مبنى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الجديد في حي النخيل بالرياض.



الـرؤيـة والرسالة. 1
 تن�س روؤيـة الهيئة على ما يلي:

»توفير خدم�ات االت�ش�االت وتقنية المعلوم�ات في جميع اأنح�اء الممل�كة ب�ج�ودة عالي�ة واأ�ش�ع�ار منا�شبة«.

اأما ر�شالة الهيئة فت�شمل ما يلي: 
tt ،توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الو�شوح وال�شفافية؛ لتحفيز المناف�شة، وحماية ال�شالح العام

وحقوق جميع االأطراف.
tt ن�شر خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف اأرجاء المملكة، واال�شتخدام االأف�شل

للموارد المحدودة.
tt ن�شر الوعي حول االت�شاالت وتقنية المعلومات، وت�شجيع ا�شتخدامها لتعزيز االإنتاجية، ورفع كفاءة

االقت�شاد الوطني.
tt.تطوير الموارد الب�شرية للهيئة، وفق اأعلى معايير االأداء المهني، في بيئة عمل اإيجابية محفزة
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المـلـخـص. 2
المالي 1433/1432ه��� )2011م(. كما ي�شتعر�س في عدد  العام  واإنجازاتها خالل  المعلومات  اأبرز ن�شاطات هيئة االت�شاالت وتقنية  التقرير  يتناول هذا 
الراهن  والو�شع   ،)4 )الف�شل  ور�شالتها  الهيئة  وروؤية   ،)3 )الف�شل  االإدارة  مجل�س  واأع�شاء   ،)2 )الف�شل  التنظيمية  والبيئة  القطاع  تطور  الف�شول  من 
)الف�شل 5(. كما يتناول في الف�شول؛ ال�شاد�س وال�شابع والثامن، اأبرز الن�شاطات واالإنجازات والدرا�شات التي قامت بها الهيئة خالل فترة التقرير، مق�شمًة 

على عدة محاور رئي�شة هي على النحو التالي: 

اأوًل - تعزيز المناف�شة وتط�ير القطاع:
tt.التراخي�س وتحرير ال�شوق
tt.التراخي�س الموحدة واإعادة بيع الخدمات
tt.ترخي�س خدمة تاأجير مرافق االت�شاالت
tt.تراخي�س تقديم خدمات الت�شديق الرقمي في المملكة
tt م�شروع تحليل التطورات والتوجهات في قطاع االت�شاالت وتقنية

المعلومات.
tt.تحفيز انت�شار خدمات النطاق العري�س
tt.تحديث اإر�شادات الربط البيني
tt.العر�س المرجعي لربط االت�شال البيني

tt.تحديث �شيا�شة الف�شل المحا�شبي
tt.مقا�شم االإنترنت المحلية والدولية
tt.اإعداد موؤ�شرات االأداء ل�شوق خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات
tt.االندماجات و�شراء الح�ش�س، واالإفال�س في قطاع االت�شاالت
tt.نقل االأرقام
tt.تاأ�شي�س مختبر العتماد نوعية اأجهزة االت�شاالت
tt .المركز ال�شعودي لمعلومات ال�شبكة
tt رفع جاهزية المملكة لالنتقال اإلى االإ�شدار ال�شاد�س لبروتوكول

.)IPv6( االإنترنت
tt.برنامج تحفيز قطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات
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ثانيًا - حماية الم�شتهلك:
tt .معالجة )15064( �شكوى للم�شتخدمين
tt.تطوير نظام �شكاوى اإلكتروني
tt.الف�شل في مخالفات نظام االت�شاالت
tt.تنظيم اأ�شعار خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات
tt تطبيق موؤ�شرات جودة الخدمة بغر�س رفع م�شتوى ر�شى الم�شتركين عن

جودة خدمات االت�شاالت بالمملكة.
tt.مركز اأمن خدمات االإنترنت
tt.تطوير خطة االإنترنت
tt .تطوير نظام اإلكتروني لف�شح اأجهزة االت�شاالت وتقنية المعلومات
tt .االإ�شراف على خدمات االت�شاالت خالل مو�شمي رم�شان والحج
tt.البرنامج الوطني للتوعية باأمن المعلومات
tt .الحملة التوعوية حول اال�شتخدام االأمثل لالت�شاالت وتقنية المعلومات
tt.اإجراء القيا�شات الميدانية لم�شتويات المجاالت الكهرومغناطي�شية

ثالثًا - اإدارة الم�ارد المحدودة:
tt.اإدارة الترددات، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي
tt.تحديث الخطة الوطنية للترقيم واإدارتها

رابعًا - البيئة التنظيمية وال�شفافية:
tt.مراجعة اأنظمة الهيئة
tt.تحديث البيئة التنظيمية
tt.ا�شتطالعات مرئيات العموم حول االأمور المتعلقة بن�شاطات الهيئة
tt.اإ�شدار )16( قرارًا تنظيميًا
tt.ن�شر موؤ�شرات االأداء ل�شوق خدمات االت�شاالت
tt.تقرير عن قطاع تقنية المعلومات
tt.الن�شاطات االإعالمية والتفاعل مع الراأي العام
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خام�شًاً - الخدمة ال�شاملة ون�شر خدمات الت�شالت في 
المناطق غير المخدومة:

tt.مراجعة �شيا�شة الخدمة ال�شاملة وحق اال�شتخدام ال�شامل
tt اإجراء م�شح ميداني على الخدمات المطلوبة في جميع المناطق االإدارية

بالمملكة.
tt.درا�شة تحديد المناطق الم�شمولة بخدمات االت�شاالت
tt.درا�شة طلبات توفير الخدمة في المناطق النائية
tt ،)والرابع الثالث،  الثاني،  )االأول،  ال�شندوق  م�شروعات  وتر�شية  طرح 

المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  خدمات  لتقديم  تنفيذها  في  وال��ب��دء 
للتجمعات ال�شكانية النائي. 

tt التجمعات يغطي  ال��ذي  واع��ت��م��اده؛  الخام�س  الم�شروع  وثائق  اإع���داد 
تبوك،  بمنطقة  تيماء  محافظة  م��ن  بكل  المخدومة  غير  ال�شكانية 

ومحافظات ال�شنان وبقعاء وحائل بمنطقة حائل.
tt التجمعات يغطي  ال��ذي  واع��ت��م��اده؛  ال�شاد�س  الم�شروع  وثائق  اإع���داد 

ال�شكانية غير المخدومة بمحافظات بمنطقة نجران )الخرخير، وبدر 
الجنوب، وحبونا، وخب�س، ونجران، و�شرورة، وثار، ويدمة(.

�شاد�شًا: الدرا�شات
tt للم�شتخدم باالإنترنت  الدولي  االت�شال  لقيا�س جودة م�شتوى  اآلية  و�شع 

النهائي.
tt درا�شة حول فر�س ر�شوم �شنوية على اإن�شاء اأبراج االت�شاالت اأو الت�شريح

بالحفر لتمديد �شبكات االت�شاالت الحديثة.
tt التحتية لخدمات االت�شاالت البنية  لتاأ�شي�س  ال�شبل  اأن�شب  درا�شة حول 

وتقنية المعلومات؛ في �شاحية الملك عبد اهلل ال�شكنية في جازان.
tt.)SIM Box(شندوق �شرائح االت�شاالت التنقلة�
tt.درا�شة جدوى تطبيق اختيار الناقل في المملكة

التنمية  خطة  باأهداف  مقارنًة  الهيئة،  اإنجازات  على  التقرير  ي�شتمل  كما 
التا�شعة )الف�شل 9(، كما يعر�س التقرير في الختام )الف�شل 10( برنامج 

عمل الهيئة للعام القادم 1434/1433ه� )2012م(.
ويختتم التقرير با�شتعرا�س عدة مالحق، عن اأهم قرارات مجل�س االإدارة، 
وقرارات الهيئة، وا�شتطالعات مرئيات العموم، والن�شاطات االأخرى للهيئة، 
وقواعد  ال�شادرة،  والتراخي�س  والدولية،  واالقليمية  المحلية  والم�شاركات 
المالية  الح�شابات  اإل��ى  باالإ�شافة  المهنة،  واأخالقيات  الوظيفي  ال�شلوك 

الختامية للعام المالي 1433/1432ه� )2011م( مقارنًة بالعام ال�شابق.
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قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة . 3

نمو القطاع ومؤشرات انتشار الخدمات 331
االتصاالت المتنقلة  33131

و�شل عدد االإ�شتراكات في خدمات االت�شاالت المتنقلة اإلى حوالي 53.7 
الدفع  م�شبقة  اال�شتراكات  وتمثل  2011م،  العام  بنهاية  ا�شتراك  مليون 
االإنت�شار  ن�شبة  تكون  وبذلك   ،%87 تتجاوز  بن�شبة  منها  العظمى  الغالبية 
وعلى   .%188 حوالي  ال�شكان  م�شتوى  على  المتنقلة  االت�شاالت  لخدمات 
الرغم من معدالت النمو العالية التي حققها قطاع االت�شاالت المتنقلة في 
ال�شنوات االأخيرة، اإال اأنه من المتوقع اأن يوا�شل نموه في ال�شنوات القادمة 

بنف�س هذا االتجاه االيجابي ولكن بمعدالت متباطئة.
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االتصاالت الثابتة  33132
بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011م حوالي 4.63 
مليون خط، منها حوالي 3.3 مليون خط �شكني اأي ما يمثل حوالي )%71( 
الثابت  الهاتف  انت�شار  ن�شبة  تبلغ  وبذلك  العاملة.  الخطوط  اإجمالي  من 
للم�شاكن  االنت�شار  ن�شبة  بلغت  حين  في   ،%16.2 حوالي  لل�شكان  بالن�شبة 
بحدود 69.3%. ويت�شح من ال�شكل اأن هنالك ثباتًا ن�شبيًا في معدل االإقبال 
ركود  في  ال�شبب  ويعود  2004م.  عام  منذ  الثابتة  االت�شاالت  خدمة  على 
الطلب على خدمات االت�شاالت الثابتة اإلى �شرعة انت�شار خدمات االت�شاالت 
المتنقلة، و�شهولة اال�شتراك بها، واالنخفا�س التدريجي في اأ�شعارها؛ مما 
اأدى اإلى عزوف الم�شتهلكين عن طلب الخدمة الثابتة. اإال اأنه من المتوقع اأن 
ين�شط الطلب على الخدمات الثابتة وخ�شو�شًا في المدن الرئي�شية نتيجة 

تنامي الطلب على خدمات النطاق العري�س الثابتة.

الهاتف  خطوط  اإجمالي  بق�شمة  لل�شكان  االنت�شار  ن�شبة  تقا�س  مالحظة: 
الثابت العاملة على عدد ال�شكان، اأما ن�شبة االنت�شار للم�شاكن فيتم ح�شابها 

بق�شمة عدد الخطوط ال�شكنية على عدد الم�شاكن. 
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النطاق العريض  33133
ت�شير الدرا�شات اإلى اأن خدمات النطاق العري�س �شتكون المحرك الرئي�س 
اأهم  واأح��د  القادمة،  الفترة  في  المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  قطاع  لنمو 
ن�شر  مجال  في  جيدة  نمٍو  فر�س  هناك  وم��ازال��ت  القطاع،  دخ��ل  م�شادر 
خدمات النطاق العري�س في المملكة خالل ال�شنوات القادمة، وخا�شة من 
خالل االت�شاالت الال�شلكية الثابتة والمتنقلة مع احتدام المناف�شة وزيادة 
اأن  اإلى  العري�س وتطبيقاته. ونظرًا  النطاق  ا�شتخدام خدمات  الطلب على 
العري�س مازالت كبيرة مقارنة بالدول  انت�شار خدمات النطاق  الفجوة في 
»ال�شعي  تت�شمن  التي  التا�شعة  التنمية  خطة  اأه��داف  ولتحقيق  المتقدمة؛ 
ون�شر  االإلكترونية  التعامالت  تطبيق  خالل  من  المعرفي  االقت�شاد  نحو 
بنية  توفير  يتطلب  االأمر  فاإن هذا  المملكة«،  ا�شتخدامها في جميع مناطق 
والدخول  البيانات  لنقل  عري�س  نطاق  ذات  ات�شاالت  �شبكات  من  تحتية 
اإلى االإنترنت ب�شرعة ُمنا�شبة وجودة عالية، واأ�شعار منا�شبة؛ وذلك لت�شهيل 
تدفق المعلومات وان�شيابها، واإتاحتها للمواطنين في المملكة. وهذا بالطبع 
�شيكون حجر الزاوية الرتقاء المملكة اإلى م�شاف الدول المتقدمة في توفير 

ما يعرف ب�)خدمات االإنترنت فائق ال�شرعة للجميع(.

اأ. خدمات النطاق العري�س عبر �شبكات الت�شالت الثابتة:
نما عدد اال�شتراكات في خدمات النطاق العري�س عبر �شبكات االت�شاالت 
التو�شيالت   ،)DSL( الرقمية  الم�شتركين  خطوط  ت�شمل  والتي  الثابتة 
والخطوط  الب�شرية  االألياف  اإلى  باالإ�شافة   ،)WiMax( الثابتة الال�شلكية 
العام 2011م؛  بنهاية  ا�شتراك  مليون  اإلى حوالي 1.95  االأخ��رى؛  ال�شلكية 

بن�شبة اإنت�شار تقدر بحوالي 33% على م�شتوى الم�شاكن.

�ل�سكل رقم )3(: منو خدمات �لنطاق �لعري�ص عرب �سبكات �لت�سالت �لثابتة
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ب. خدمات النطاق العري�س عبر �شبكات الت�شالت المتنقلة:
�شبكات  عبر  العري�س  النطاق  خ��دم��ات  ف��ي  اال�شتراكات  اإجمالي  و�شل 
اإ�شتراك*  مليون   11.3 حوالي  اإلى  ال�شامل  بتعريفها  المتنقلة  االت�شاالت 
المعطيات  خدمات  في  اال�شتراكات  ت�شمل  وه��ي  2011م،  العام  بنهاية 
اأدى  ولقد  ال�شوتية.  االت�����ش��االت  ب��اق��ات  ف��ي  واال���ش��ت��راك��ات  )البيانات( 
االنت�شار المتزايد الأجهزة الهواتف الذكية وما توفره من قدرات هائلة اإلى 
�شبكات  اإلى  للولوج  العمرية  الفئات  مختلف  من  وا�شع  ب�شكل  اإ�شتخدامها 
�شواء عن  الم�شتخدمين  كبير في عدد  اإرتفاع  اإلى  اأدى  ما  االنترنت، وهذا 
طريق ال�شرائح الخا�شة بخدمات المعطيات اأو اال�شتراك بباقات االنترنت 
اإلى  هنا  اال�شارة  وتجدر  ال�شوتية.  ال�شرائح  با�شتخدام  العري�س  والنطاق 
اأجراها  التي  التحديثات  واكبت  قد  المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  هيئة  اأن 
عبر  العري�س  النطاق  موؤ�شرات  ح�شاب  في  لالت�شاالت  الدولي  االتحاد 
التعريف  �شمل  العام 2011م، حيث  بداية  في  المتنقلة  االت�شاالت  �شبكات 
باإ�شتخدام  �شواًء  العري�س  النطاق  خدمات  في  اال�شتراكات  جميع  الجديد 
�شرائح االت�شاالت ال�شوتية اأو ال�شرائح الخا�شة بخدمات المعطيات وهذا 
ما جعل الرقم االإجمالي لخدمات النطاق العري�س عبر �شبكات االت�شاالت 
المتنقلة ون�شبة االنت�شار مرتفعين مقارنة بالفترات ال�شابقة. وبالتالي ت�شبح 
ن�شبة اإنت�شار خدمات النطاق العري�س بالن�شبة لل�شكان بنهاية العام 2011م 

حوالي %39.6. 

�ل�سكل رقم )4(: منو خدمات �لنطاق �لعري�ص عرب �سبكات �لت�سالت �ملتنقلة
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اإلنترنت  33133
زادت ن�شبة انت�شار االإنترنت بمعدالت عالية خالل ال�شنوات الما�شية حيث 
2011م.  العام  نهاية  في   %47.5 حوالي  اإلى  2001م  عام   %5 من  ارتفعت 
مليون   13.6 بحوالي  حاليًا  المملكة  في  االنترنت  م�شتخدمي  عدد  ويقدر 
والنمو  االإنترنت،  بفوائد  الوعي  زيادة  اإلى  النمو  اأ�شباب  وتعزى  م�شتخدم. 
اإلى  اإ�شافًة  لها،  المتاحة  وال�شرعات  العري�س  النطاق  خدمات  في  الكبير 
التطبيقات  وتوفر  والخدمات،  االأجهزة  اأ�شعار  في  المتوا�شل  االإنخفا�س 
والحكومية(  والتجارية  الم�شرفية  )الخدمات  االإلكترونية  والتعامالت 
ب�شكٍل متزايد. ومن المتوقع اأن ي�شهد الطلب على خدمات االنترنت اإرتفاعًا 
ملحوظًا في ال�شنوات القليلة القادمة نتيجة توفر �شبكات االألياف الب�شرية 
الكبيرة  المدن  في  وخ�شو�شًا  عالية  �شرعات  من  تقدمه  وم��ا   )FTTx(
االنترنت،  لمحتوى  والداعمة  الم�شاعدة  العوامل  وتزايد  اأول��ى،  كمرحلة 
وتطبيقات معتمدة  برامج  تحتويه من  وما  الذكية  الكفية  االأجهزة  واإنت�شار 

على االت�شال باالنترنت.
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اإليرادات  33133
في  عملياتها  من  مبا�شرة  اإجمالية  اإي���رادات  االت�شاالت  �شركات  حققت 
بمتو�شط  )2011م(،  ع��ام  نهاية  في  ري��ال  مليار(   65( بحوالي  المملكة 
الما�شية  الع�شر  ال�شنوات  خ��الل  �شنويًا   )%12.8( بحوالي  يقدر  نمو 
حوالي  المتنقلة  االت�شاالت  خدمات  اإي��رادات  وتمثل  )2001م-2011م( 
الثابتة  االإي��رادات، في حين تمثل خدمات االت�شاالت  اإجمالي  )80%( من 
الخدمات  م��ن  االإي����رادات  اإل��ى  وباالإ�شافة   .)%20( ح��وال��ي  والمعطيات 
المقدمة في �شوق المملكة، فقد اأدت ا�شتثمارات بع�س �شركات االت�شاالت 
الوطنية في اأ�شواق الدول االأخرى اإلى نمو اإيرادات القطاع من اال�شتثمارات 
الخارجية من) 455 مليون( ريال في عام )2007م(، اإلى ما يقارب )18.2 
مليار( ريال في نهاية عام )2011م(، بحيث ي�شبح اإجمالي اإيرادات قطاع 
االت�شاالت من عمليات �شركات االت�شاالت داخل المملكة وخارجها حوالي 

)84 مليار( ريال.
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االت�شاالت الثابتة والبيانات
اإيرادات اال�شتثمارات اخلارجيةاالت�شاالت املتنقلة

�ل�سكل رقم )6(: منو �إير�د�ت قطاع �لت�سالت وتقنية �ملعلومات 
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اإلنفاق على خدمات االتصاالت و تقنية المعلومات 33133
ت�شير تقديرات الهيئة اإلى اأن حجم االإنفاق على خدمات االت�شاالت وتقنية 
ب�  مقارنة  )2011م(  العام  في  ريال  مليار(   83( بحدود  يقدر  المعلومات 
)21 مليار( ريال في العام )2002م(، وبمتو�شط نمو �شنوي يقدر بحوالي 
اإجمالي  من   )%30( حوالي  المعلومات  تقنية  على  االنفاق  ويمثل   .)%14(
تقنية  خدمات  و  االأجهزة  على  االنفاق  في  معظمها  يتركز  االإنفاق؛  حجم 
االت�شاالت  خدمات  على  االإنفاق  حجم  ينمو  اأن  المتوقع  ومن  المعلومات. 
مدفوعًا  )2012م(؛  عام  في   )%10( على  تزيد  بن�شبة  المعلومات  وتقنية 
ب�شكل رئي�شي من قبل اال�شتثمارات المتوا�شلة في القطاع الحكومي، حيث اأن 
تنفيذ الم�شاريع الحكومية �شيعزز اإنفاق القطاع العام على تقنية المعلومات، 
اإ�شافة اإلى توقع اأن ت�شهد �شوق خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات نموًا 
قويًا في الطلب على الهواتف الذكية في عام )2012م( مع زيادة االهتمام 
في  الجديدة  التطورات  ج��راء  التفاعلية  والتطبيقات  الحديثة  بالتقنيات 
تنامي  اإلى  بدوره  �شيوؤدى  والذى  االت�شاالت؛  و�شبكات  والمعلومات  التقنية 
خدمات  �شوق  ويعتبر  القطاع.  هذا  في  الم�شاندة  الخدمات  في  اال�شتثمار 
وتقنية  االت�شاالت  اأ�شواق  اأكبر  المملكة  في  المعلومات  وتقنية  االت�شاالت 
المعلومات في منطقة ال�شرق االو�شط من حيث القيمة الراأ�شمالية وحجم 
االنفاق، وي�شتحوذ على ن�شبة تزيد على) 68%( من حجم هذا القطاع في 

اأ�شواق الخليج العربي، وبا�شتثمارات راأ�شمالية تزيد عن )125 مليار( ريال 
�شهدته  الذي  ال�شناعي  التنوع  ب�شبب  وذلك  ال�شابقة  الع�شر  ال�شنوات  في 
والمعدات  البرمجيات  على  الطلب  زيادة  اإلى  بدوره  اأدى  والذي  المملكة، 

والخدمات التي ت�شكل القطاع االأكثر نموًا في مجال تقنية المعلومات. 

 �ل�سكل رقم )7(: �لإنفاق على خدمات �لت�سالت و تقنية �ملعلومات
)�مل�سدر: م�سلحة �لح�ساء�ت �لعامة، و�لهيئة(
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سعة الربط الدولي لالنترنت  33133
الدولي  الربط  �شعات  اإجمالي  بلغ  فقد  المتاحة؛  البيانات  اأح��دث  ح�شب 
لالنترنت حوالي 440 جيجا بت/ثانية؛ ُمقارنًة ب� 318 جيجا بت/ثانية في 

عام 2010م.
�ل�سكل رقم )8(: �سعة �لربط �لدويل لالإنرتنت
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مساهمة نشاط االتصاالت في الناتج المحلى االجمالي 33133
االت�شاالت  �شبكات  وتطوير  وتو�شيع  الراأ�شمالية  اال�شتثمارات  تنامي  اأدى 
ب�شكل  االجمالي  المحلي  الناتج  في  االت�شاالت  ن�شاط  م�شاهمة  زيادة  اإلى 
اأدى  مما  للمناف�شة،  �شوقه  وفتح  االت�شاالت  قطاع  تحرير  نتيجة  ملمو�س، 

اإلى جذب اال�شتثمارات للقطاع، وزيادة معدالت النمو فيه، وارتفاع اإ�شهامه 
غير  االإيجابية  اآث��اره  اإل��ى  المحلي-اإ�شافة  االإجمالي  الناتج  في  المبا�شر 
المبا�شرة في رفع كفاءة القطاعات االنتاجية االأخرى في االقت�شاد. اإذ ت�شير 
االأرقام االولية لبيانات الناتج المحلي االجمالي اإلى اإرتفاعه بن�شبة )%7( 
-باالأ�شعار  ريال(  ترليون   2.1( اإلى  و�شوال  )2011م(  لعام  حقيقي  كنمو 
في  االت�شاالت  قطاع  م�شاهمة  تقدر  الهيئة؛  تقديرات  وبح�شب  الجارية-. 
قطاع  تحييد  اإ�شتخدام  حال  وفي   ،)%3( بحوالي  المحلي  الناتج  اإجمالي 
م�شاهمة  ن�شبة  تكون  اأن  يقدر  المحلي،  الناتج  مكون  في  والتعدين  البترول 
ن�شاط االت�شاالت في اإجمالي الناتج المحلي- غير النفطي- بحدود )%6( 
للعام )2011م(. اإ�شافة الى ذلك، �شتوؤدي ن�شب ال�شيولة المتاحة ل�شركات 
قيم  تعاظم  اإلى  لل�شركات  الم�شرفي  االئتمان  بيئة  وتح�شن  االت�شاالت، 
النطاق  لخدمات  وخ�شو�شًا  وال�شبكات  التحتية  البنى  في  اال�شتثمارات 
العري�س، حيث تبّين الدرا�شات اأن هنالك عالقه طردية بين ن�شبة انت�شار 
حيث  المحلي؛  الناتج  اإجمالي  في  النمو  ومعدل  العري�س  النطاق  خدمات 
يوؤدي االرتفاع في انت�شار خدمات النطاق العري�س بن�شبة )10%( اإلى نمو 

تتراوح ن�شبته بين )1.2% و 1.3%( في اإجمالي الناتج المحلي.
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اإلطــار التـنـظـيـمـي 332
تنظيم قطاع  الم�شوؤولة عن  الجهة  المعلومات هي  وتقنية  االت�شاالت  هيئة 
االت�شاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية ال�شعودية. ويحدد كٌل من 
)نظام االت�شاالت( ال�شادر عام 1421ه� والئحته التنفيذية ال�شادرة عام 
1423ه� االإطار القانوني الخا�س بتنظيم القطاع. ويت�شمن النظام عددًا من 
االأهداف؛ منها توفير خدمات ات�شاالت متطورة وكافية، وباأ�شعار منا�شبة، 
الترددات  وا�شتخدام  العادلة،  المناف�شة  لت�شجيع  المنا�شب  المناخ  واإيجاد 
ب�شورة فّعالة، وتوطين تقنية االت�شاالت ومواكبة تقدمها، وتحقيق الو�شوح 
وعدم  الم�شاواة،  مبادئ  تحقيق  اإلى  باالإ�شافة  االإج��راءات،  في  وال�شفافية 

التمييز، وحماية الم�شلحة العامة وم�شالح الم�شتخدمين والم�شتثمرين. 
كما يحدد )تنظيم الهيئة( ال�شادر بقرار مجل�س الوزراء ذي الرقم )74( 
الرقم )133( في  ال��وزراء ذي  والمعدل بقرار مجل�س  في 1422/3/5ه���، 
1424/5/21ه�، مهمات هيئة االت�شاالت وتقنية المعلومات واخت�شا�شاتها، 
المالي  بال�شخ�شية االعتبارية، وباال�شتقالل  يتمتع  للقطاع  بو�شفها منظمًا 
واالإداري. وتحدد )القواعد االإجرائية( الخطوات الواجب اتباعها من قبل 
كل من الهيئة، بو�شفها جهة تنظيمية، ومقدمي الخدمات وغيرهم؛ ل�شمان 
�شمن  تقع  التي  والق�شايا  التنظيمية  للمتطلبات  والموثَّق  المي�شر  التعامل 

اإطار العالقة بين االأطراف المختلفة. 

ال�شعي  بموا�شلة  الحا�شر؛  الوقت  في  للهيئة  المرحلية  االأه���داف  وتعنى 
خدمات  جميع  في  التناف�شية  البيئة  وتعزيز  االت�شاالت،  قطاع  لتحرير 
االت�شاالت وتقنية المعلومات، وت�شجيع تاأ�شي�س البنى التحتية ون�شر �شبكات 
ون�شر  العري�س  النطاق  �شبكات  بناء  ت�شجيع  مع  المناف�شة،  لزيادة  جديدة 
خدماته، وتوفير البدائل في حاالت االأعطال والطوارئ، اإ�شافًة اإلى تمكين 

تقديم الخدمة ال�شاملة في جميع اأنحاء المملكة. 
وفي هذا االإطار وا�شلت الهيئة خالل هذا العام 1433/1432ه� )2011م( 

اإعداد االأطر التنظيمية وال�شوابط الفنية وتحديثها، ومنها:
tt ،واإلغائها المفوترة،  االت�شاالت  خدمات  تاأ�شي�س  ت�شهيل  اإج���راءات 

وتوثيقها.
tt.شيا�شة اال�شتخدام العادل لخدمات عائلة )جود بل�س( من الهاتف�
tt.اأ�شلوب معرفة عدد بطاقات االت�شال الم�شجلة
tt الدفع م�شبقة  ال�شرائح  اأر�شدة  اإ�شدار  بعملية  تتعلق  اإ�شافية  �شوابط 

وتحويلها.
tt.شوابط العرو�س الترويجية للمكالمات المحلية لالت�شاالت المتنقلة�
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مهمـات الهيئة ومسؤولياتهـا 333
باأ�ش�س الو�شوح وال�شفافية، والتم�شك بمبادئ  الهيئة على االلتزام  تحر�س 
الخدمات،  مقدمي  العالقة:  ذات  االأط��راف  جميع  بين  والتوازن  العدالة، 
تعمل  وموؤ�ش�شات. كما  اأفراد  والم�شتخدمين من  والحكومة،  والم�شتثمرين، 
تعتمدها  التي  القطاع  و�شيا�شات  الدولة،  اإ�شتراتيجيات  تنفيذ  على  الهيئة 

وزارة االت�شاالت وتقنية المعلومات. 
وقد حدد )تنظيم الهيئة( مهماتها وم�شوؤولياتها بو�شفها منظمًا لالت�شاالت، 

ومحفزًا لتطوير تقنية المعلومات، ومن اأبرز هذه المهمات ما يلي: 
tt.تنفيذ ال�شيا�شات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير القطاع
tt وتقنية االت�����ش��االت  خ��دم��ات  لتقديم  ال��الزم��ة؛  التراخي�س  اإ���ش��دار 

المعلومات.
tt العامة االت�شاالت  لخدمات  الم�شتخدمين،  م�شالح  حماية  على  العمل 

واالإنترنت.
tt مراعاة مع  لواجباتهم،  والم�شغلين  الم�شتخدمين  اأداء  من  التاأكد 

الم�شلحة العامة.

tt تتطلبه ال��ذي  بالقدر  للخدمات  المالي  المقابل  تحديد  اأ�ش�س  و�شع 
المناف�شة.

tt.اقتراح ال�شروط المتعلقة بالخدمة ال�شاملة وحق اال�شتخدام ال�شامل
tt.ت�شجيع االعتماد على قوى ال�شوق لتوفير الخدمات
tt وجودٍة منا�شبة،  باأ�شعاٍر  الخدمات  تقديم  وت�شجيع  اال�شتثمارات  جذب 

عالية، في جميع مناطق المملكة.
tt لمورد االأمثل  اال�شتخدام  لتحقيق  وال�شعي  بفعالية،  ال��ت��رددات  اإدارة 

الطيف الترددي المحدود.
tt.و�شع الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتطبيقها، وتحديثها دوريًا
tt.و�شع الخطة الوطنية للترقيم، واإدارتها، وتحديثها
tt ت�شجيع تحديث ال�شبكات والخدمات، وت�شجيع البحوث والتطوير، ونقل

التقنية وتوطينها.
tt التعامالت اإل��ى  التحول  وم�شروعات  برامج  في  والم�شاركة  التن�شيق 

االإلكترونية الحكومية والتجارة االإلكترونية.
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مجلس اإلدارة. 3
ويراأ�س  لها.  العامة  ال�شيا�شة  اأمورها وو�شع  اإدارتها، وت�شريف  والم�شرف على  الهيئة،  العليا في  ال�شلطة  االإدارة، هو   مجل�س 
المجل�س معالي وزير االت�شاالت وتقنية المعلومات المهند�س/ محمد جميل بن اأحمد مال. وخالل العام المالي 1433/1432ه� 

)2011م( تكون المجل�س من ع�شوية كل من: 
tt .راب  محافظ الهيئة - نائب رئي�س المجل�س معالي المهند�س/ عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شَ
tt.شعادة االأ�شتاذ/ اأحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي  وزارة التجارة وال�شناعة�
tt وزارة االت�شاالت وتقنية المعلومات �شعادة االأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن ح�شين الح�شين 
tt.شعادة االأ�شتاذ / فهد بن عبداهلل الدكان  وزارة المالية�
tt.شعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد ال�شويلم  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية�
tt.شعادة الدكتور / اأ�شعد بن �شليمان عبده  القطاع الخا�س�
tt.شعادة االأ�شتاذ/ �شالح بن عيد الح�شيني  القطاع الخا�س�
tt.شعادة االأ�شتاذ/ �شعود بن عبدالرحمن ال�شمري  القطاع الخا�س�
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الوضع الراهن. 3
الهيكل التنظيمي 331

قامت الهيئة خالل الفترة الما�شية بدور اأ�شا�شي في تحرير هذا القطاع الحيوي، 
وال�شفافية،  الو�شوح  اأ�ش�س وقواعد تعتمد على  ا�شتثمارية مبنية على  بيئة  واإيجاد 
وعدم التمييز. ونظرًا اإلى اأن لكل مرحلة اأولوياتها واإ�شتراجيتها؛ فلقد مرت الهيئة 
بعدد من المراحل منذ ن�شاأتها، اإذ كانت البداية بمرحلة التاأ�شي�س، تالها مرحلة 
فتح ال�شوق، واإ�شدار تراخي�س االت�شاالت المتنقلة والثابتة، فاأعقبها مرحلة رعاية 
المرخ�شين الجدد، وتذليل العقبات الإطالق الخدمات تجاريًا. وكان اأْن ا�شتاأثرت 
تلك المراحل ال�شابقة باالهتمام والجهد اللذين اأوجبتهما حاجات المراحل نف�شها 
العناية  من  مزيد  الإي��الء  قائمًة  ماتزال  الحاجة  كانت  ولما  الفترات.  تلك  اإّب��ان 
بعدد من المو�شوعات كالتاأكيد على حماية م�شتخدم خدمات االت�شاالت، وبع�س 
تطلب  فقد  العري�س؛  النطاق  خدمات  ن�شر  مثل  االأخ��رى،  المهمة  المو�شوعات 
التوجهات  تحديد  بهدف  الحا�شر  الوقت  فى  الهيئة  الأداء  تقييم  اإج��راء  االأم��ر 
اأهمها  من  كان  التي  المقبلة  المرحلة  متطلبات  وتحديد  الم�شتقبلية،  الرئي�شية 
المعلومات،  وتقنية  االت�شاالت  لخدمات  النهائيين  للم�شتخدمين  الحماية  توفير 
و�شبط ال�شوق وت�شجيع المناف�شة على اأ�ش�س من ال�شفافية والعدالة وعدم التمييز، 
ومراقبة االأ�شواق؛ للحفاظ على المناف�شة وتعزيزها، واإدارتها بكفاءة، ال�شيما مع 
زيادة عدد المرخ�شين في االأ�شواق ال�شعودية. وقد واكب ارتفاع وتيرة المناف�شة 
ارتفاع في الق�شايا الخالفية بين مقدمي الخدمة اأنف�شهم، وبين مقدمي الخدمة 
اأ�شعار  تخفي�س  على  العمل  اإل��ى  باالإ�شافة  للخدمة.  النهائيين  والم�شتخدمين 
الحديثة  التقنيات  اإدخال  و  عالية،  بجودة  تقديمها  و�شمان  وتنظيمها،  الخدمات 
وتوفير الخدمات االأ�شا�شية في المناطق غير المربحة تجاريًا )الخدمة ال�شاملة( 

باالإ�شافة اإلى العمل على ن�شر خدمات النطاق العري�س في جميع اأنحاء المملكة.
�شرورة  للهيئة  جديد  تنظيمي  هيكل  اإيجاد  كان  اال�شتحقاقات؛  لتلك  وا�شتجابة 
التوجهات  مع  يتوافق  بما  المتطلبات،  لتلك  لال�شتجابة  ما�شة  وحاجة  حتمية، 
الم�شتقبلية، وبما تمليه طبيعة التطورات ال�شريعة والمتالحقة التي ي�شهدها قطاع 
و عر�شه على مجل�س  الجديد،  الهيكل  اإعداد  فتم  المعلومات؛  وتقنية  االت�شاالت 
اإدارة الهيئة الموقر الذي منح الموافقة عليه. ومن اأهم مالمح الهيكل التنظيمي 
�شكاواهم  ومعالجة  الم�شتركين،  بحماية  ُتعنى  جديدة  اإدارة  تاأ�شي�س  الجديد، 
اأطر زمنية ق�شيرة، بهدف الحفاظ على حقوقهم،  اإجراءات محددة �شمن  وفق 
�شة في تقديم الحلول المنا�شبة لها، وتاأ�شي�س اإدارة  ومراقبة اأداء الجهات المرخَّ
المبادرات  واإعداد  المعلومات؛  وتقنية  االت�شاالت  خدمات  بتحفيز  ُتعنى  جديدة 
اإلى  المملكة؛ باالإ�شافة  اأنحاء  العري�س في جميع  النطاق  المتعلقة بن�شر خدمات 
تاأ�شي�س اإدارة جديدة اأخرى ُتعنى بمتابعة قرارات الهيئة وتنفيذها وم�شاندة لجنة 
الطبيعة  ذات  القطاعات  بع�س  ودم��ج  االت�شاالت،  نظام  مخالفات  في  الف�شل 
و�شرعتها،  ال��ق��رارات  اتخاذ  �شهولة  الجديد  الهيكل  في  روع��ي  كما  المت�شابهة. 
بحقوق  الم�شا�س  وع��دم  الهيئة،  في  المختلفة  القطاعات  بين  االإزدواج��ي��ة  ومنع 
ومهمتها  الهيئة  فعالية  تعزيز  في  الجديد  الهيكل  هذا  ي�شهم  و�شوف  الموظفين. 
لتحقيق االأهداف المن�شودة منها، والو�شول اإلى تطلعات جميع الجهات الم�شاركة 
في القطاع )مقدمي الخدمات، الم�شتخدمين،االقت�شاد الوطني وال�شالح العام(، 
وذلك من خالل تعاون جميع هذه االأطراف، وتفهمها لمتطلبات المرحلة المقبلة. 

ويو�شح ال�شكل التالي الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.
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القوى البشرية 332
ت�شعى الهيئة ال�شتقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاجها للقيام بمهماتها، 
ولتحقيق االأهداف التي اأن�شئت من اأجلها، والحفاظ على بيئة عمل اإيجابية 
العام  نهاية  حتى  العاملين  ع��دد  بلغ  وق��د  عالية.  اإنتاجية  وذات  محفزة 
المالي 1433/1432ه��� )333( موظفًا. وتبلغ ن�شبة الكوادر الوطنية منهم 
حوالي )95.2%( بخبرات متخ�ش�شة وموؤهالت عالية. ويمثل المهند�شون 
والفنيون، واأخ�شائيو الحا�شب االآلي، والخبراء القانونيون والماليون حوالي 

66% من اإجمالي العاملين.
وحر�شًا  المتناف�شة،  ال�شركات  على  واإ�شرافها  التنظيمية،  لمهماتها  ونظرًا 
منها على تعزيز قيم العمل، وتر�شيخ اأ�ش�س النزاهة والعدالة؛ اعتمدت الهيئة 
قواعد لل�شلوك الوظيفي واأخالقيات المهنة، م�شتملًة على اأ�ش�س التعامل في 
ومنع  اأ�شرارها،  على  والحفاظ  ال�شركات،  مع  التعامل  واأ�ش�س  العمل،  بيئة 
تعار�س الم�شالح، اأو ا�شتغالل ال�شلطة. و هذه القواعد، من�شورة على موقع 

الهيئة على �شبكة االإنترنت )اأنظر الملحق )ح((. 

المباني 333
ال توجد مباٍن مملوكة للهيئة في الوقت الحالي، وهي ت�شتاأجر مبنى لمقرها 
ل�شندوق  اآخ��ر  ومبنى  الريا�س  بمدينة  الترددي  للطيف  ومبنى  الرئي�س، 
االت�شاالت  ل��وزارة  تابٍع  راب��ع  موقع  ا�شتخدام  يتم  كما  ال�شاملة،  الخدمة 
وللهيئة  العاملين.  بع�س  ال�شتيعاب  الريا�س  مدينة  في  المعلومات  وتقنية 

فرعان، االأول في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والثاني في محافظة 
الخبر بالمنطقة ال�شرقية، وكالهما م�شتاأجران. 

وقامت الهيئة في نهاية عام 2008م بتر�شية م�شروع تنفيذ مقرها الرئي�س 
اإنجاز حوالي )%96(  وتم  الوطنية،  ال�شركات  اإحدى  الريا�س على  بمدينة 
الجديد  للمبنى  االنتقال  المتوقع  ومن  2011م  عام  بنهاية  الم�شروع  من 
من  كل  في  اأر�س  قطعتي  ب�شراء  الهيئة  قامت  كما  2012م.  عام  نهاية  في 
هناك،  للفرعين  دائمين  مقرين  الإن�شاء  الدمام  ومدينة  ج��دة  محافظة 
ويجري عمل الت�شاميم الالزمة الإن�شائهما، باال�شافة اإلى تخ�شي�س م�شاحة 
)1000( متر مربع بمكة المكرمة؛ لتتمكن الهيئة من القيام باأعمالها اأثناء 

مو�شم الحج.

الجاهزية اإللكترونية 333
ا�شتكمااًل لما بداأته الهيئة خالل ال�شنوات الما�شية فى تجهيزات البنية التحتية 

التي تحتاجها للقيام بمهماتها؛ فقد تم خالل العام المن�شرم اإنجاز ما يلي:
اأ. تطوير نظام اإلكتروني )Hybrain( الأعمال الميزانية والتخطيط.

.)ERP( ب. اإكمال اأعمال تطوير نظام اإدارة موارد الهيئة
المعلومات  تقنية  خدمات  مكونات  جميع  تجهيز  م�شروع  فى  ج. البدء 
العمل،  ا�شتمرار  ت�شمن  ب�شال�شة  الجديدة،  الهيئة  مبنى  اإلى  ونقلها 
وموثوقية ت�شمن عدم �شياع البيانات؛ اإذ تم ح�شر الخدمات الحالية 
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لعملية  الفعالة  الخطط  و�شع  تم  كما  النقل.  عملية  قبل  والم�شتقبلية 
تحديد  وتم  مابعدها.  و  خاللها  و  النقل  فترة  قبل  ما  �شاملة  النقل؛ 
طرح  اإل��ى  باالإ�شافة  ال��الزم��ة؛  الموا�شفات  واإع����داد  االحتياجات 

الم�شروع، وتقييم عرو�شه وتر�شيته، والبدء في التنفيذ.
د. البدء في م�شروع تقديم خدمات الهيئة اإلكترونيًا. ويهدف هذا الم�شروع 
خدمات  اإل��ى  الهيئة  خ��دم��ات  لتحويل  عملية،  اإ�شتراتيجية  تطوير 
االأعمال،  م�شتوى  على  العالمية  الممار�شات  اأف�شل  باتباع  اإلكترونية، 
الهيئة،  اإ�شتراتيجية  مع  باالت�شاق  التقنية،  التحتية  والبنية  واالأنظمة، 

وو�شع اأولويات تنفيذ الخدمات. وقد تم خالل عام 2011م مايلي:
tt.ح�شر متطلبات الخدمات االإلكترونية لقطاعات الهيئة واإداراتها
tt.اإعداد وثيقة بنية االأعمال الم�شتهدفة
tt الوثائق وت�شليم  والم�شتهدفة،  الحالية  التطبيقات  بنية  درا�شة 

الخا�شة بذلك.
tt.اإعداد وثيقة تحديد الخدمات االإلكترونية واأولوياتها
tt ،االإلكترونية الخدمات  موا�شفات  متطلبات  تحليل  وثيقة  اإع��داد 

وت�شميمها.
tt الم�شتهدف والو�شع  الحالي،  الو�شع  بين  الفجوات  وثائق  اإع��داد 

للبنية التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات.
tt اإعداد خارطة طريق للتنفيذ، مع قائمة بالمبادرات والم�شروعات

لتنفيذ الخدمات االلكترونية.

الخا�شة  المعامالت  عن  للعموم  االإلكتروني  اال�شتعالم  خدمة  ه�. اإطالق 
حالة  لمعرفة  للمراجعين،  الهيئة  توفرها  التي  تلك  الهيئة،  في  بهم 
المعاملة، وطباعة االإي�شال دون الحاجة اإلى االت�شال اأو الح�شور اإلى 

مقر الهيئة.
تراخي�س  الترددات، وطلبات  ا�شتقبال طلبات تخ�شي�س  و. تفعيل نظام 
عمالء  لتمكين  االإلكتروني؛  الهيئة  موقع  عبر  الال�شلكية  االأج��ه��زة 
الهيئة من التقديم االإلكتروني لطلبات تخ�شي�س الترددات، وطلبات 

تراخي�س االأجهزة الال�شلكية.
الحالية،  التقنيات  باأحدث  للهيئة  االإلكتروني  الموقع  تطوير  اإعادة  ز. تم 
واإدراج خدمات اإلكترونية جديدة به؛ لتمكين الم�شتفيدين من التعامل 

معه بي�شر و�شهولة.

إدارة المراجعة الداخلية  333
الداخلية  المراجعة  وحدات  باإن�شاء  القا�شي  الوزراء  مجل�س  لقرار  تنفيذًا 
اإن�شاء  لالأجهزة الحكومية والموؤ�ش�شات العامة؛ اعتمد مجل�س االإدارة قرار 
اإدارة للمراجعة الداخلية بالهيئة. وبا�شرت االإدارة اأداء عملها؛ وتم اإعداد 

خطة المراجعة والبدء في تنفيذها. 
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أهم النشاطات واالنجازات. 3
تعزيز المنافسة وتطوير القطاع 331
التراخيص وتحرير السوق 33131

وا�شلت الهيئة اأن�شطتها نحو تعزيز المناف�شة باإ�شدار تراخي�س جديدة لعدد 
من الخدمات المختلفة، واإلغاء بع�س التراخي�س االأخرى. وقد بلغ اإجمالي 
التراخي�س ال�شادرة 230 ترخي�شًا بنهاية العام 2011م، وهذه التراخي�س 

مدرجة في الملحق )و(.
للمناف�شة،  وفتحه  الثابتة  االت�����ش��االت  �شوق  تحرير  لبرنامج  وا�شتكمااًل 
1429/2/18ه����  والتاريخ   )38( الرقم  ذي  ال���وزراء  مجل�س  ق��رار  و�شدور 
ات�شاالت  �شبكات  اإن�شاء  تراخي�س  منح  على  بالموافقة  )2008/2/26م( 
اتحاد  و�شركة  عذيب،  اتحاد  �شركة  من  لكل  خدماتها،  وتقديم  عامة،  ثابتة 
االت�شاالت ال�شوئية، وال�شركة ال�شعودية لالت�شاالت المتكاملة؛ فقد تم اإ�شدار 
الترخي�س ل�شركة اتحاد عذيب في 1430/4/5ه� بعد طرح اأ�شهمها لالكتتاب 
العام، واأطلقت ال�شركة خدماتها تجاريًا في 1430/6/12ه� )2009/6/6م(. 
كما تم طرح اأ�شهم ال�شركة ال�شعودية لالت�شاالت المتكاملة لالكتتاب العام، 
وتم تاأ�شي�س ال�شركة ويجري العمل حاليًا مع ال�شركة ال�شتكمال باقي اإجراءات 

اإ�شدار التراخي�س، ومن ثم اإطالق خدماتها تجاريًا. 
الثابتة  االت�شاالت  خدمات  مقدمي  التزام  متابعة  دوري  ب�شكل  يتم  كما 
والمتنقلة، وخدمات المعطيات المرخ�س لها، بخطط ن�شر ال�شبكة والتغطية 

الم�شمنة بالعرو�س المقدمة منهم للح�شول على الرخ�شة.

التراخيص الموحدة وإعادة بيع الخدمات 33132  
بتبني  الهيئة  قامت  الخدمات؛  انت�شار  وت�شجيع  المناف�شة  تعزيز  بهدف 
التراخي�س  مجال  ف��ى  العالمية  التوجهات  درا���ش��ة  اإل��ى  يهدف  م�شروع 
المملكة،  في  للتطبيق  منا�شبتها  ومدى  الخدمات،  بيع  واإع��ادة  الموحدة، 
اأ�شواق خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات، وتحديد  اأثرها على  ودرا�شة 
المنهج االأمثل والوقت المنا�شب للتطبيق، وفق اأف�شل الممار�شات العالمية؛ 

وفي هذا ال�شياق تم خالل العام )2011م( اإنجاز مايلي:
tt و�شع خطة عمل مف�شلة للم�شروع، مع تقرير يف�شل في كل مرحلة من

مراحل الم�شروع ومخرجاته. 
tt اإعداد درا�شة مقارنة دولية، وتحليل الفجوات، واحتياجات ال�شوق؛ لفهم

الخيارات التنظيمية المنا�شبة وتحديدها.
tt اإعداد تقرير مف�شل عن االآثار المحتملة من تطبيق اأ�شلوب التراخي�س

الموحدة، اأو فتح ال�شوق الإعادة بيع خدمات االت�شاالت. 
tt المتنقلة االت�شاالت  لخدمات  الترخي�س  اإجراءات  تنفيذ  في  البدء  تم 

االفترا�شية )MVNO( التي تعد جزءًا من اإعادة بيع خدمات االت�شاالت؛ 
فتم االنتهاء من اإعداد م�شودة وثائق طلب مرئيات العموم التي ت�شتمل 
على م�شودة ترخي�س خدمات االت�شاالت المتنقلة االفترا�شية، وم�شودة 
االفترا�شية،  المتنقلة  االت�شاالت  �شبكات  لم�شغلي  العامة  االإر�شادات 
وم�شودة طلب الح�شول على الترخي�س؛ تمهيدًا لطرحها للعموم بهدف 
النهائية،  الح�شول على مرئياتهم حولها، ومن ثم و�شعها في �شيغتها 

والبدء في اإجراءات التراخي�س لهذه الخدمات. 
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ترخيص خدمة تأجير مرافق االتصاالت 33133  
�شركات  لدى  االت�شاالت  لمرافق  التحتية  للبنية  االأمثل  اال�شتخدام  بهدف 
وتقنية  االت�����ش��االت  خ��دم��ات  تقديم  ف��ي  وا�شتخدامها  العامة،  المرافق 
المعلومات في المملكة، االأمر الذي يوؤدي اإلى خف�س في تكلفة بناء ال�شبكات 
وانخفا�س  الخدمات،  ن�شر  �شرعة  في  ي�شهم  وبما  االت�شاالت،  ل�شركات 
تكلفتها في جميع مناطق المملكة، وال�شيما المناطق النائية. ونظرًا لوجود 
مرافق ات�شاالت لدى �شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، و�شكك 
لالأغرا�س  المملكة  مناطق  في  واأب���راج(  ب�شرية  األياف  )كوابل  الحديد 
الخا�شة باأعمالها، و�شرورة تمكينهم من تاأجير الفائ�س من تلك المرافق 
ل�شركات االت�شاالت ذوات البنية التحتية المرخ�س لها في المملكة؛ قامت 
الهيئة باإعداد درا�شة حول هذا المو�شوع تت�شمن التو�شيًة بالمقابل المالي 
قبل  من  عليها  الموافقة  تمت  وق��د  الجهات.  ه��ذه  لمثل  الترخي�س  لقاء 
وزارة  مع  التن�شيق  حاليًا  ويجري  عليه،  عر�شها  بعد  الهيئة  اإدارة  مجل�س 

المالية العتمادها.

تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي في المملكة 33133
�شمن م�شاعي الهيئة لتحقيق جملة من اأهدافها تتمثل في تعزيز المناف�شة، 
والتوقيعات  التعامالت  وتي�شير  االإلكترونية،  الخدمات  ا�شتخدام  وت�شجيع 
�شحة  في  الثقة  واإ�شفاء  وال��دول��ي،  المحلي  ال�شعيدين  على  االلكترونية 
العوائق  واإزالة  و�شالمتها،  االإلكترونية  وال�شجالت  والتوقيعات،  التعامالت 

اأمام ا�شتخدام هذه التعامالت؛ فقد قامت الهيئة باإعداد ال�شروط الخا�شة، 
في  الرقمي  الت�شديق  خدمات  لتقديم  الترخي�س  والتزامات  والعامة، 
الترخي�س  �شيتم  التي  والموؤ�ش�شات  ال�شركات  تمكين  بهدف  المملكة؛ 
الوطني  المركز  خ��الل  من  الرقمي،  الت�شديق  �شهادات  اإ���ش��دار  من  لها 
تقديم  ترخي�س  على  الح�شول  طلب  وثيقة  وطرحت  الرقمي،  للت�شديق 
خدمات الت�شديق الرقمي في المملكة للجهات الراغبة في الح�شول على 
لجنة  قبل  من  تقييمها  حاليًا  ويجري  الطلبات،  ا�شتقبال  وتم  الترخي�س، 

م�شكلة لهذا الغر�س، تمهيدًا الإ�شدار التراخي�س الالزمة.

مشروع تحليل التطورات والتوجهات في قطاع  33133
االتصاالت وتقنية المعلومات

�شوق  ف��ي  الحديثة  والتوجهات  ال��ت��ط��ورات،  تحليل  اإل��ى  الم�شروع  يهدف 
)مثل  وال��دول��ي  المحلي  الم�شتوى  على  المعلومات  وتقنية  االت�����ش��االت 
المتوقعة  االآثار  ومعرفة  والمحتوى(  االإعالم  الجديدة في مجال  الخدمات 
على قطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات والتنظيمات المرتبطة به. وقد تم 
اإعداد التقرير النهائي الخا�س بتوجهات وتطورات قطاع االت�شاالت وتقنية 
البيانية  والجداول  والعامة(،  الداخلية  )الن�شخة  المملكة  في  المعلومات 
الخا�شة بتطور �شوق االت�شاالت وتقنية المعلومات؛ كما تم اإعداد التقرير 
النهائي الخا�س بتفا�شيل التاأثيرات المتوقعة على توجهات قطاع االت�شاالت 

وتقنية المعلومات.
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تحفيز انتشار خدمات النطاق العريض  33133  
التطور  على  وانعكا�شاته  العري�س،  للنطاق  المتزايدة  لالأهمية  ن��ظ��رًا 
لمجتمع  والتحول  الرقمية  الفجوة  ردم  ولت�شريع  واالجتماعي،  االقت�شادي 
المعرفة؛ قامت الهيئة بالبدء في م�شروع تحفيز انت�شار النطاق العري�س في 
اإلى درا�شة النطاق العري�س وتحليله في  اإذ يهدف هذا الم�شروع  المملكة، 
المملكة، تمهيدًا لو�شع الخطط والبرامج الهادفة اإلى تحفيز انت�شاره. وفي 

هذا ال�شياق تم خالل عام 2011م اإنجاز مايلي:
tt درا�شة الو�شع الحالي لحجم انت�شار خدمات النطاق العري�س
tt تحديد مهمات وم�شوؤولية االأطراف المعنية من القطاع العام والخا�س

البرامج  مع  وتحفيزه  العري�س  النطاق  خدمات  انت�شار  ت�شجيع  في 
الم�شاندة.

tt.عمل درا�شات المقارنة الأف�شل التجارب الدولية
tt و�شع خارطة طريق لالإ�شتراتيجية الم�شتقبلية لخدمات النطاق العري�س

في المملكة.
tt.اإعداد تقرير نهائي مف�شل لجميع اأعمال الم�شروع ون�شاطاته

تحديث إرشادات الربط البيني 33133
يهدف الم�شروع اإلى تحديث اإر�شادات الربط البيني المعتمدة بقرار الهيئة 
ذي الرقم 1424/25 والتاريخ 1424/9/23ه��� ل�شمان حيادية التقنية في 
ظل االنتقال اإلى �شبكات الجيل القادم، واإ�شافة العديد من الخدمات لدعم 
لل�شوق.  المناف�شة بين مقدمي الخدمة؛ ولتعك�س الو�شع التنظيمي الجديد 

وفي هذا ال�شياق تم اإنجاز مايلي خالل العام 2011م:
tt .اإعداد درا�شة مقارنة عالمية، وتحليل الأف�شل التجارب الدولية
tt.اإعداد م�شودة وثيقة اإر�شادات الربط البيني المحدثة
tt.اإعداد م�شودة وثيقة الإر�شادات الو�شول اإلى �شبكات االت�شاالت
tt اإعداد وثيقة طلب مرئيات العموم، على م�شودة وثيقتي اإر�شادات الربط

البيني، والو�شول اإلى �شبكات االت�شاالت.
tt.تدريب عدد من موظفي الهيئة، مع توفير المواد التدريبية

العمل  العموم، ومن ثم  ن�شر وثيقة طلب مرئيات  العمل حاليًا على  ويجري 
النهائية  �شيغتها  في  االر�شادات  وو�شع  الم�شتلمة،  المرئيات  تحليل  على 

واعتمادها.
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العرض المرجعي لربط االتصال البيني 33133  
ا�شتمرارًا لجهود مراجعة العر�س المرجعي لربط االت�شال البيني وتحديثه 
ب�شورة دورية؛ تم ا�شتطالع مرئيات العموم حول الوثيقة المعدلة )الن�شخة 
خدمة  مقدم  بو�شفها  ال�شعودية  االت�شاالت  �شركة  من  المقدمة  الرابعة( 
م�شيطر، وتحليل المرئيات التي تم ا�شتالمها، واإجراء الدرا�شات المقارنة 
المعرو�شة  والخدمات  باالأ�شعار  مقارنتها  ثم  وم��ن  االأخ���رى،  ال��دول  مع 
العر�س  وثيقة  على  اإدخالها  المطلوب  التعديالت  تحديد  وتم  الوثيقة.  في 

المرجعي، ويجري اإ�شدار قرار باعتماد الوثيقة في ن�شختها المحدثة.

تحديث سياسة الفصل المحاسبي 33136  
الحالية،  المحا�شبي  الف�شل  �شيا�شة  مراجعة  اإل��ى  الم�شروع  هذا  يهدف 
على  طراأت  التي  التغيرات  مع  يتما�شى  بما  المطروحة  الخيارات  ودرا�شة 
�شوق االت�شاالت في المملكة، واإعداد اإر�شادات تنظيمية للف�شل المحا�شبي، 
المالية  والقوائم  المعلومات  تقديم  عند  باتباعها  الخدمة  مقدمي  واإل��زام 
المتعلقة بوحدات العمل المختلفة لديهم. وتم في هذا ال�شدد خالل العام 

2011م اإنجاز ما يلي:
tt.اإجراء درا�شات المقارنة الأف�شل التجارب الدولية
tt ل�شيا�شة االأف�شل  والتوجهات  الخيارات،  لتحديد  مناق�شة  ورقة  اإع��داد 

الف�شل المحا�شبي في المملكة، واالأنواع االأخرى من الف�شل التنظيمي.
tt اإعداد م�شودات وثيقتي االإطار التنظيمي، واالإر�شادات الخا�شة بالف�شل

تحليل  تم  كما  حولهما،  العموم  مرئيات  ا�شتطالع  وت��م  المحا�شبي، 
تمهيدًا  النهائية،  �شيغتها  في  الوثائق  واع��داد  الم�شتلمة،  المرئيات 

لعر�شها لالعتماد.

مقاسم اإلنترنت المحلية والدولية -33131  
يهدف هذا الم�شروع اإلى درا�شة مدى فعالية اإن�شاء مقا�شم اإنترنت لخدمة 
الحاجة  م��دى  ودرا���ش��ة  المملكة،  في  والدولية  المحلية  االإنترنت  حركة 
خدمات  تح�شين  اإلى  النهاية  في  يوؤدي  بما  عدمه،  من  لها  الترخي�س  اإلى 
حركة  وح�شر  النهائيين،  الم�شتخدمين  على  اأ�شعارها  وتقليل  االإنترنت، 
االإنترنت  حركة  ج��ذب  اإل��ى  باالإ�شافة  المملكة؛  داخ��ل  المحلية  االإنترنت 
الما�شي؛  العام  التي تمت خالل  للن�شاطات  وا�شتمرارًا  والدولية.  االإقليمية 

فقد تم خالل العام 2011م اإنجاز ما يلي:
tt اإنترنت دولية العموم عن وثيقة الحاجة الإن�شاء مقا�شم  تحليل مرئيات 

في المملكة.
tt اإعداد تقرير عن الحاجة لو�شع التنظيمات والتراخي�س، اأو تعديلها عند

الحاجة فيما يتعلق بحركة االإنترنت المحلية والدولية.
وقد تبين من الدرا�شة عدم الحاجة الإن�شاء المق�شم من قبل الهيئة، و�شرورة 
و�شع المحفزات لمقدمي الخدمة؛ لت�شجيعهم الإن�شاء مقا�شم االإنترنت على 

الم�شتويين المحلي والدولي.
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إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت  331311
وتقنية المعلومات

وتحليل  المملكة،  في  المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  قطاع  مراقبة  بهدف 
خدمات  الأ�شواق  �شنوي  ربع  �شامل  تقرير  تطوير  تم  لهم؛  المرخ�س  اأداء 
من  ال��واردة  واالأرق��ام  البيانات  تحليل  خالل  من  المملكة،  في  االت�شاالت 
وتقنية  االت�شاالت  بخدمات  الخا�شة  االأداء  موؤ�شرات  وح�شاب  ال�شركات، 
المعلومات. وقد تم اإعداد الموؤ�شرات ون�شرها في نهاية كل ربع �شنة خالل 

العام 2011م، و�شيتم اال�شتمرار في ذلك خالل االأعوام القادمة.

االندماجات وشراء الحصص واإلفالس في قطاع  331312
االتصاالت.

يهدف الم�شروع اإلى درا�شة اإجراءات طلبات �شراء الح�ش�س، واالندماجات، 
لهم  المرخ�س  الخدمات  مقدمي  قبل  من  للهيئة  المقدمة  واالإف��ال���س؛ 
لتحديد  المملكة  في  بها  المعمول  االأنظمة  درا���ش��ة  تمت  فقد  بالمملكة. 
الدولية،  المقارنات  واإع��داد  االأم��ور،  بتلك  المخت�شة  الجهات  م�شوؤوليات 
واجراءات درا�شة طلبات االإندماج؛ كما تم ا�شتطالع مرئيات العموم حيالها 
تمهيدًا  النهائية،  �شيغتها  في  االإج��راءات  اإع��داد  حاليًا  ويجري  وتحليلها. 

العتمادها.

نقل األرقام 331313
الثابتة،  االت�شاالت  خدمات  اأرقام  نقل  اإر�شادات  اإعداد  على  الهيئة  تعمل 
المتنقلة،  االت�����ش��االت  لخدمات  االأرق���ام  نقل  اإر���ش��ادات  وثيقة  وتحديث 
ودمجهما في اإر�شادات موحدة. وقد تم في هذا ال�شدد خالل عام 2011م، 
اإعداد م�شودة االر�شادات، ووثيقة طلب مرئيات العموم حولها؛ ويجري حاليًا 
االإعداد لن�شر وثيقة طلب المرئيات، تمهيدًا لو�شعه في �شكلها النهائي، ومن 

ثم اعتمادها وا�شدارها.
تقوم  الهيئة  ف��اإن  المتنقل؛  الهاتف  اأرق��ام  نقل  على  االإ���ش��راف  مجال  وفي 
فعالية  من  والتاأكد  بياناتها،  قاعدة  على  واالإ�شراف  الخدمة  عمل  بمتابعة 
اإج��راءات خدمة نقل االأرق��ام، وتطبيق هذه االإج��راءات من قبل الم�شغلين 
بلغت  التي  الم�شتخدمين  �شكاوى  حل  على  والعمل  ال�شحيح،  الوجه  على 
)8514( �شكوى خالل عام 2011م، وحل خالفات الم�شغلين حول الخدمة، 
وبحث �شبل تطوير الخدمة ما اأمكن. وفي هذا ال�شياق قامت الهيئة برعاية 
نقل  لت�شهيل عمليات  االت�شاالت  بين جميع مقدمي خدمات  اتفاقية  توقيع 

الرقم، واإطالق الخدمة مع �شركة زين.
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إعداد متطلبات تأسيس مختبر إلعتماد نوعية  331313
أجهزة االتصاالت

نظرًا لحاجة الهيئة اإلى تاأ�شي�س مختبر لفح�س واختبار اأجهزة االت�شاالت 
وتقنية المعلومات الواردة اإلى المملكة للتاأكد من مدى مطابقتها للموا�شفات 
الفنية المعتمدة من قبل الهيئة؛ فقد تم درا�شة المتطلبات الخا�شة بمختبر 
هذه  بمثل  الخا�شة  المنتجات  من  ع��دد  على  واالط��الع  النوعية،  اعتماد 
وور�س  تم عقد عدد من االجتماعات  و  �شركات،  المختبرات من قبل عدة 
العمل مع م�شنعي تلك االأجهزة، كما تم تحديد متطلبات اإن�شاء المختبر، 
الإدارة  حديث  نظام  اإن�شاء  لم�شروع  العرو�س  طلب  بوثيقة  ت�شمينها  وتم 

الطيف الترددي.

المركز السعودي لمعلومات الشبكة  331313
اأ�شماء  ت�شجيل  في  ن�شاطه  ال�شبكة  لمعلومات  ال�شعودي  المركز  وا�شل 
واإدارتها. كما قام باعتماد عدد  االإنترنت،  ال�شعودية على �شبكة  النطاقات 
من االإ�شافات المهمة للخدمات المقدمة للم�شتخدمين عبر بوابة الخدمات 
االإلكترونية، التي �شتمكنهم من اإنجاز العديد من المهمات واالإجراءات ذاتيًا 
)2011م(  1433/1432ه���  العام  خالل  تم  وقد  عاليتين.  و�شرعة  بمرونة 

اإنجاز مايلي:
tt اأ�شماء ت�شجيل  الئحة  من  )االإ�شدارالثالث(  الجديدة  الن�شخة  اإع��داد 

النطاقات ال�شعودية ون�شرها. ومن اأبرز ما تقدمه الالئحة دمج الن�شخة 

ال�شابقة منها مع الئحة ت�شجيل اأ�شماء النطاقات العربية؛ لت�شبحا معا 
الئحة واحدة، مع وجود عدد من التغييرات االأخرى.

tt على االعترا�س  قواعد  من   )1.1 االإ�شدار   ( الجديدة  الن�شخة  اإعداد 
اأ�شماء النطاقات ال�شعودية، ون�شرها.

tt ،اإعداد اإجراءات تقديم اعترا�س على اأ�شماء النطاقات ال�شعودية ون�شرها
االعترا�س،  تقديم  لعملية  االإجرائية  البنود  اأه��م  �شرح  اإل��ى  تهدف  و 
بعد  الخطوات  ت�شل�شل  ت�شرح  كما  وتو�شيحها،  مرحلة  لكل  والمتطلبات 
بو�شفها  االج��راءات  هذه  وتاأتي  االعترا�س.  معالجة  تتم  كيف  و  ذلك، 

وثيقة مكملة لوثيقة قواعد االعترا�س على النطاقات ال�شعودية.
tt قواعد اإر�شادية ل�شياغة اأ�شماء النطاقات العربية �شمن النطاق العربي

).ال�شعودية( وتعنى هذه الوثيقة بتحديد الرموز الم�شموح با�شتخدامها 
العربي  العلوي  النطاق  �شمن  عربية،  نطاقات  اأ�شماء  ت�شجيل  عند 
ت�شاعد  التي  والقواعد  االإر�شادات  تو�شح  كما  ).ال�شعودية(،  ال�شعودي 
على كتابة اأ�شماء النطاقات العربية ب�شكل �شحيح، اآخذة في الح�شبان 

االأمور التي تم�س اللغة، اأو الحرف العربي.
tt بالنطاقات ويق�شد  المقطعين  ذات  النطاقات  الأ�شماء  الت�شجيل  فتح 

اال�شم  مقطع  م��ن  تتكون  ال��ت��ي  ال��ن��ط��اق��ات  اأ���ش��م��اء  المقطعين  ذات 
التالي: النطاق  مثل  مبا�شرة   )sa( ال�شعودي  العلوي  التفريع   ومقطع 

)www.nic.sa ( دون تفريعات ) com,net,org( المعتادة.

37



رفع جاهزية المملكة لالنتقال لالصدار السادس  331313
)IPv6( لبروتوكول اإلنترنت

في  الكبيرة  وال��زي��ادة  االإنترنت،  ا�شتخدامات  في  ال�شريع  للتطور  نتيجًة 
ال�شبكات المبنية على اأ�شا�س بروتوكول االإنترنت، وا�شتهالك اأكثر من %90 
)IPv4( االإنترنت  لبروتوكول  الرابع  االإ�شدار  من  المتاحة  العناوين  من 
الم�شتخدم حاليًا؛ توا�شل الهيئة العمل على رفع جاهزية المملكة؛ لالنتقال 
توفير  الذي �شيتيح   )IPv6( االإنترنت ال�شاد�س من بروتوكول  االإ�شدار  اإلى 
عدٍد �شخم من العناوين؛ للوفاء بالمتطلبات العالمية الحالية والم�شتقبلية. 

وقد تم في هذا ال�شدد اإنجاز ما يلي:
tt وتمت لالإنترنت،  ال�شاد�س  االإ���ش��دار  حول  الثانية  العمل  ور�شة  اإقامة 

الخبراء  من  مجموعة  من  المقدمة  العمل  اأوراق  من  ع��دد  مناق�شة 
والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها.

tt في لالإنترنت  ال�شاد�س  االإ���ش��دار  عمل  لفريق  العا�شر  االجتماع  عقد 
محافظة جدة.

tt لممثلي موجهة  لالإنترنت  ال�شاد�س  االإ���ش��دار  ح��ول  عمل  ور�شة  اإقامة 
البنوك في المملكة، بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

tt تنظيم برنامجين تدريبيين حول االإ�شدار ال�شاد�س لالإنترنت، بالتعاون
االأو�شط )MENOG( ومنظمة  ال�شرق  ال�شبكة في  مع مجموعة م�شغلي 

.)RIPE( الرايب

tt ،تقديم برنامجين تدريبيين حول االإ�شدار ال�شاد�س لبروتوكول االإنترنت
بها،  والمهتمين  الخدمة  لمقدمي  موجهًا  وك��ان  الريا�س،  في  اأولهما 
والثاني تم تقديمه في مقر �شركة اأرامكو في محافظة الظهران لمن�شوبي 

ال�شركة.
tt االإ���ش��دار اختبارات  بمعمل  الدولية،  ومنها  الجهات،  من  ع��دد  رب��ط 

ال�شاد�س لبروتوكول االإنترنت.
tt زيادة عدد الجهات في المملكة الحا�شلة على عناوين االإ�شدار ال�شاد�س

في  عليها  �شت جهات ح�شلت  منها  اإلى 25 جهة،  االإنترنت  لبروتوكول 
عام 2011م.

برنامج تحفيز قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 331313
المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  قطاع  تطوير  اإلى  »تحفي�ز«  برنامج  يهدف 
في المملكة العربية ال�شعودية، من خالل تعزيز العوامل الم�شاندة لتطوير 
المحلية على  والمتو�شطة  ال�شغيرة  المن�شاآت  ت�شجيع  والعمل على  القطاع، 
ب�شكل  البرنامج  يهدف  كما  ن�شجها.  وم�شتوى  التناف�شية  قدراتها  تح�شين 
رائدة،  وطنية  معلومات  وتقنية  ات�شاالت  �شناعة  نمو  تحفيز  اإلى  اأ�شا�شي 
يهدف،  كما  الم�شتوردة،  والخدمات  المنتجات  على  االعتماد  من  والتقليل 
رائدة،  محلية  من�شاآت  قيام  اأمام  الطريق  تمهيد  اإلى  البعيد،  المدى  على 
من �شاأنها التاأثير في معدالت النمو والتوظيف في مجال االت�شاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة، وخالل العام 2011م تم اإنجاز مايلي:
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tt.ت�شجيل ا�شم )تحفي�ز( و�شعاره لتكون عالمة تجارية لدى وزارة التجارة
tt ،المحلية المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  قطاع  لمن�شاآت  ت�شنيف  اعتماد 

وت�شميم دليل من�شاآت االت�شاالت وتقنية المعلومات في المملكة وتطويرها.
tt المن�شاآت وت�شجيع  المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  من�شاآت  دليل  اطالق 

المحلية على الت�شجيل فيه.
tt ا�شتمارة وت�شميم  واعتماده،  الم�شاركة  المن�شاآت  لتقييم  نموذج  اإعداد 

الت�شجيل في البرنامج.
tt البرنامج اإطالق  تم من خاللها  بالبرنامج؛  تعريفية  ور�شة عمل  اإقامة 

ر�شميًا، و�شجعت ال�شركات على الت�شجيل في البرنامج.
tt ،البرنامج من  االأول���ى  للمرحلة  ت�شجيل  طلب   )54( وتقييم  ا�شتالم 

وتر�شيح اأف�شل 19 من�شاأة، وفقًا للتقييم المعتمد.
tt وتحديد البرنامج،  من  الثالثة  للمرحلة  من�شاآت  اأرب��ع  اأف�شل  تر�شيح 

مو�شوعات الدعم المحتملة لكل من�شاأة.

حماية المستهلك 332
شكاوى المستخدمين 33231

وفقًا الأنظمة الهيئة بخ�شو�س توفير الحماية للم�شتخدمين؛ تم العمل على 
معالجة )15064( �شكوى واإنهائها خالل العام 1433/1432ه� )2011م(، 
ال�شكاوى  وتتعلق  )2010م(.  ال��ع��ام  خ��الل  �شكوى   )16033( ب���  مقارنة 
ونقل  توفرها،  اأوعدم  الخدمات،  وجودة  الهاتفية،  واالإزعاجات  بالفوترة، 

الرقم، وف�شل الخدمة وغيرها.

تطوير نظام شكاوى إلكتروني 33232
نظام  تطوير  في  البدء  تم  فقد  الم�شتخدمين؛  حقوق  حماية  على  حر�شًا 
اإلكتروني مركزي على موقع الهيئة االإلكتروني باللغتين العربية واالإنجليزية، 
ال�شكوى �شد  تقديم  المعلومات  وتقنية  االت�شاالت  لم�شتركي خدمات  يتيح 
من  كاًل  وي�شاعد  و�شهولة،  ب�شرعة  ُبعد  عن  اآليًا  ومتابعتها  الخدمة  مقدمي 
مخت�شي الهيئة ومقدمي الخدمة على معالجة تلك ال�شكاوى. وتم تد�شين 
الخدمة الكترونيًا على موقع الهيئة االإلكتروني، وُبدئ با�شتقبال ال�شكاوى في 
�شهر ربيع االأول من عام 1432ه�، وقد تم ا�شتقبال حوالي )12752( �شكوى، 

كما تم ربط مزودي الخدمة بالنظام؛ لت�شهيل �شرعة البت وحل الم�شكلة.
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الفصل في مخالفات نظام االتصاالت 33233
قامت لجنة الف�شل في مخالفات نظام االت�شاالت بدرا�شة )317( مخالفة، 
واإ�شدار القرارات الخا�شة بها. وتتمثل معظم هذه المخالفات في قطوعات 
الكيابل الهاتفية، وتمرير المكالمات الهاتفية بطريقة غير نظامية، وحيازة 
اأجهزة ات�شاالت غير مرخ�شة وبيعها، وبيع بطاقات ات�شال م�شبق الدفع 
خدمات  تقديم  بتراخي�س  تتعلق  مخالفات  وكذلك  نظامية،  غير  بطرق 

االت�شاالت، ونقل الرقم، وغيرها.

تنظيم أسعار خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 33233
العادلة؛  المناف�شة  وتعزيز  الم�شتهلكين،  حقوق  لحماية  ال�شعي  منطلق  من 
تعمل الهيئة على تطبيق اأف�شل االإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات الم�شغلين 
كافة. وفي هذا االإطار؛ تم البدء بم�شروع لتنظيم اإجراءات التعرفة بهدف 
تطوير اإطار تنظيمي، وو�شع اإجراءات محددة للتعامل مع تقديم الخدمات 
والعرو�س، وفق اأف�شل الممار�شات العالمية. فتم اإعداد تقرير عن المقارنات 
الموافقة على  واإج��راءات طلب  التنظيمي،  االإطار  م�شودة  واإعداد  الدولية، 
الردود  وتحليل  حيالهما،  العموم  مرئيات  ا�شتطالع  وتم  الخدمات،  تعرفة 

الم�شتلمة؛ تمهيدًا العتمادهما. 
�شقوف  لتحديد  المعتمدة  والقواعد  لالأنظمة،  ووفقًا  نف�شه  ال�شياق  وفي 
االأ�شعار؛ وا�شلت الهيئة درا�شة طلبات �شركة االت�شاالت ال�شعودية )بو�شفها 
القرارات  واإ�شدار  خدماتها،  تعرفه  يخ�س  فيما  م�شيطر(  خدمة  مقدم 

ال��ق��رارات  تلك  الأه��م  ملخ�س  يلي  وفيما  ب�شاأنها.  المنا�شبة  التنظيمية 
)التفا�شيل في الملحق )ب( وموقع الهيئة االإلكتروني(:

tt.)IPhone 4( الموافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز
tt.الموافقة على تعديل تعرفة باقة )�شوا الدولية( من الجوال
tt.الموافقة على تعرفة خدمة )اأعمال نت( لقطاع االأعمال
tt الموافقة على تعديل تعرفة االت�شال الدولي، والر�شائل الدولية لعمالء

البطاقات الم�شبقة الدفع من الجوال.
tt )ال�شرعة )40 ميجا/ثانية االإنترنت عالي  تعرفة خدمة  الموافقة على 

.)FTTH-40Mb/s( على تقنية االألياف الب�شرية
tt المفوتر للجوال  الجديدة  )البرودباند(  باقات  تعرفة  على  الموافقة 

والم�شبق الدفع.
tt.)IPhone 4( الموافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز
tt الدفع م�شبقة  ال�شرائح  اأر�شدة  اإ�شدار  بعملية  تتعلق  اإ�شافية  �شوابط 

وتحويلها.
tt.لالأفراد )IPhone 4( الموافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز
tt.لقطاع االأعمال )IPhone 4( الموافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز
tt.اعتماد وثيقة موؤ�شرات االأداء لقطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات
tt.الموافقة على تعديل تعرفة باقات جوال االعمال
tt .الجوال من  المفوتر  بعمالء  الخا�س  الطالب(  )مفتاح  على  الموافقة 
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البطاقات  بعمالء  الخا�شة  زي��ارة(  )�شوا  باقة  تعديل  على  الموافقة 
الم�شبقة الدفع من الجوال.

تطبيق مؤشرات جودة الخدمة  33233  
بجودة  الخدمات  تقديم  ول�شمان  الم�شتخدمين،  حقوق  حماية  على  حر�شًا 
الواردة من  الفنية الدورية  التقارير  الهيئة كل ربع �شنة بدرا�شة  عالية؛ تقوم 
معهم؛  الم�شتمرة  والمتابعة  النتائج.  وا�شتخال�س  وتحليلها،  الخدمة  مقدمي 
لتح�شين جودة الخدمة المقدمة. وباالإ�شافة اإلى هذا تم التاأكد من �شحة بع�س 

العرو�س الترويجية، التي تم�س جودة الخدمة من خالل التجارب الميدانية.

رفع مستوى رضى المشتركين عن جودة خدمات  33233  
االتصاالت بالمملكة

انطالقًا من م�شوؤوليات الهيئة المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل مقدمي 
اأعلى  تحقيق  وكذلك  تح�شينها  بهدف  المملكة،  في  االت�شاالت  خدمات 
عدم  الح�شبان  في  االأخ��ذ  مع  الم�شتركين،  قبل  من  عنها  الر�شا  م�شتويات 
المقدمة  الخدمات  تكلفة  على  �شلبًا  تنعك�س  كبيرة  تكاليف  الم�شغل  تحميل 
لهم؛ فقد تم ت�شكيل فريق ُيعنى بدرا�شة هذا االأمر، على اأن تت�شمن التو�شيات 
الالزمة في هذا ال�شاأن، ومن ثم رفعها للمحافظ الإقرارها والعمل بموجبها.

مركز أمن خدمات اإلنترنت 33233
من منطلق تنفيذ الدور المناط بالهيئة فيما يتعلق بتر�شيح مواقع االإنترنت، 
اإلى الحد من المحتوى ال�شيئ، وحماية الم�شتفيدين من هذه  الذي يهدف 
الخدمة؛ قام مركز اأمن خدمات االإنترنت باإدارة اأنظمة تر�شيح البيانات في 

المملكة وتنظيمها ومراقبتها، وفى هذا ال�شدد، تم اإنجاز ما يلي:
tt الحجب لرفع  اأو  للحجب  طلبًا   )1.274.163( م��ن  اأك��ث��ر   معالجة 

اأو اإ�شاءة.
tt التن�شيق والتعاون مع عدد من ال�شركات العالمية الموفرة للمحتوى الإزالة

المواد االإباحية من مواقع االإنترنت الخا�شة بها.
tt الحجب رفع  اأ�شهمت في  التي  المبطنة،  الروابط  تفعيل خا�شية حجب 

عن خدمة ترجمة المواقع عمومًا. كما اأ�شهمت في الحد من الو�شول اإلى 
المواقع المحجوبة با�شتخدام مواقع المموهات.

tt.تم اإ�شافة تطويرات جديدة لنظام اإدارة التر�شيح
tt ،ا�شدار بع�س وثائق التوعية حول كيفية ا�شتخدام اأدوات االإنترنت االآمن

المتوفرة على اأنظمة الت�شغيل، وبرامج الحماية االأ�شرية، وبع�س مواقع 
االإنترنت.

tt.الم�شاركة في اجتماعات اللجنة االأمنية الدائمة لالإنترنت
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تطوير خطة اإلنترنت 33233
يهدف الم�شروع اإلى و�شع خطة عمل؛ لتطوير خدمات االإنترنت في المملكة 
واإع��داد  م�شروعات،  ع��دة  اإط��الق  خ��الل  من  القادمة،  الثالث  لل�شنوات 
الدرا�شات التي تهدف اإلى تطوير االإنترنت في المملكة، حيث تم و�شع خطة 

عمل للم�شروع، وتق�شيمة اإلى مراحل هي:
tt.المرحلة االأولى: تقييم و�شع االإنترنت في المملكة
tt.المرحلة الثانية: مقارنة اأف�شل الممار�شات والتطبيقات
tt.المرحلة الثالثة: تقرير اعتمادية االإنترنت في المملكة
tt.المرحلة الرابعة: تحليل الفجوة
tt.المرحلة الخام�شة: خطة تطوير الخدمات العامة لالإنترنت
tt وبرنامج لالإنترنت،  العامة  الخدمات  تطوير  خطة  ال�شاد�شة:  المرحلة 

العمل لثالث �شنوات.
وقد تم خالل العام )2011م(، االنتهاء من المراحل الثالث االأولى للم�شروع، 
والمخرجات الخا�شة بكل مرحلة، كما تم عقد عدة اجتماعات مع مقدمي 
االأفكار واالأطروحات  واأخذ  الم�شروع،  الخدمة، ومناق�شتهم في كل مراحل 
لديهم لتكون اأحد مدخالت الم�شروع الرئي�شية، ومن ثم تحليلها والخروج 

باالإح�شائيات واال�شتنتاجات المطلوبة.

نظام فسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات  33236
اإللكتروني 

وتقنية  االت�شاالت  اأجهزة  ف�شح  نظام  تطوير  اإل��ى  الم�شروع  ه��ذا  يهدف 
المعلومات في الهيئة؛ عن طريق تاأ�شي�س قاعدة معلومات لالأجهزة المعتمدة 
الهيئة  موقع  عبر  اإلكترونية  بوابة  واإن�شاء  الهيئة،  قبل  من  والمف�شوحة 
الجمركي  والف�شح  اال�شتيراد،  على  الموافقة  طلبات  لتقديم  االإلكتروني؛ 
الأجهزة االت�شاالت وتقنية المعلومات، والبت في الطلبات اإلكترونيًا، وربط 
المتعلقة  الهيئة  اإفادة  الإر�شال  وذلك  الجمارك،  م�شلحة  نظام  مع  النظام 
النظام.  من  المن�شودة  الفعالية  لتحقيق  اإلكترونياً؛  الجمركية  بالف�شوحات 
بحيث ُيمكن النظام الجديد الجهات الداخلية والخارجية من تقديم طلبات 
الف�شح، واعتماد االأجهزة اإلكترونيًا اإلى الهيئة، باالإ�شافة اإلى اإنجاز اإجراءات 
الف�شح، واعتماد االأجهزة ب�شكل اإلكتروني كامل. وتم في هذا ال�شدد خالل 

عام 1433/1432ه� )2011م( اإنجاز ما يلي:
tt النظام اإن�شاء  عند  بها  العمل  �شيتم  التي  االإج����راءات  وثيقة  اإن��ه��اء 

واعتمادها.
tt اإنهاء جمع البيانات الالزمة والمتطلبات الخا�شة بعملية ربط نظام الف�شح

مع نظام م�شلحة الجمارك والمتطلبات الخا�شة باإن�شاء النظام واإدارته. 
ويجري العمل حاليًا على تطوير النظام، والربط مع الجهات ذات العالقة 

داخل الهيئة وخارجها.
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 اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي  -33231
رمضان والحج 

الخدمات  اأف�شل  تقديم  �شمان  في  بواجباتها  للقيام  الهيئة  �شعي  �شمن 
ت�شكيل فريق عمل من  تم  والمعتمرين؛  وال��زوار  الحرام،  بيت اهلل  لحجاج 
المخت�شين للقيام بمتابعة اأداء خدمات االت�شاالت بمكة المكرمة، والمدينة 
المنورة، والم�شاعر المقد�شة خالل �شهر رم�شان ومو�شم الحج. ويت�شمن 

الملحق )د-6( موجزًا الأبرز الن�شاطات في هذا الخ�شو�س.

البرنامج الوطني للتوعية بأمن المعلومات 332311
الوطني،  الم�شتوى  على  المعلومات  باأمن  الوعي  رفع  اإلى  البرنامج  يهدف 
من  مجموعة  على  البرنامج  ويحتوي  القادمة.  الخم�س  ال�شنوات  خ��الل 
لجميع  المعلومات  باأمن  العام  الوعي  رفع  ت�شتهدف  التي  الزمنية  الخطط 
اأدوات قيا�س م�شتوى  �شرائح المجتمع بالمملكة. ويتكون هذا البرنامج من 
ذلك  في  واال�شتعانة  الوطني،  الم�شتوى  على  المعلومات  باأمن  العام  الوعي 
واأهداف  زمنية،  خطة  وفق  الم�شتوى  هذا  لرفع  اإعالمية  وحمالت  باآليات 

قيا�شية، واإ�شتراتيجية محددة، وقد تم خالل عام )2011م( مايلي:
tt.تحديد الم�شارات والمو�شوعات المختارة المتعلقة باأمن المعلومات
tt.تحديد القطاعات وال�شرائح االجتماعية الم�شمولة وقنوات التوا�شل
tt وو�شع حدة،  على  م�شار  لكل  المعلومات  باأمن  التوعية  ر�شائل  اختيار 

خطة خم�شية )على مدى خم�س �شنوات( للبرنامج الوطني للتوعية باأمن 
المعلومات.

التوعية حول االستخدام األمثل لالتصاالت  332312
وتقنية المعلومات 

وتعزيز  وال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  االت�����ش��االت  ح���ول  ال��وع��ي  لن�شر  الهيئة  ت�شعى 
للم�شتخدمين،  وحماية  منها،  المثلى  اال�شتفادة  وطرق  الرقمية،  الثقافة 
الخدمات  لتلك  الخاطئة  الممار�شة  على  المترتبة  االآثار  من  والم�شتفيدين 
والتقنيات الحديثة. وفي هذا ال�شياق، قامت الهيئة وعن طريق عدة قنوات 

توعوية بتنفيذ االأن�شطة التالية: 
tt ،التوعية مجال  ف��ي  الحكومية  الجهات  م��ع  التعاون  م�شروع  اإط���الق 

وتزويدها بالمطويات التوعوية لجمهور تلك الجهات بمجال االت�شاالت 
وتقنية المعلومات، كما قامت بتوزيع اأكثر من )200.000( ن�شخة. 

tt والطالبات الطالب  لدى  الوعي  لبث  ن�شخة   115.000 من  اأكثر  توزيع 
بمختلف المراحل الدرا�شية، اإ�شافة اإلى اأولياء اأمورهم، وذلك بالتعاون 

مع م�شروع الملك عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام. 
tt االت�شاالت بهيئة  المعلومات  الأم��ن  االر�شادي  الوطني  المركز  اأ�شدر 

باأمن  متعلقة  ج��دي��دة  توعوية  اإ����ش���دارات  �شبعة  المعلومات  وتقنية 
المعلومات  ت�شتهدف م�شتخدمي خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات.

tt الهيئة جمهور  على  مبا�شر  ب�شكل  مطبوعة   35.000 من  اأكثر  توزيع 
الم�شتهدف بمختلف قنوات التوزيع، كالم�شاركة بالمعار�س والموؤتمرات 

والندوات التي تقيمها، وت�شارك بها الهيئة. 
tt التي االجتماعية  ال�شبكات  قنوات  طريق  عن  التوعوية  الر�شائل  بث 

تتواجد بها الهيئة.
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إجراء القياسات الميدانية لمستويات المجاالت  332313  
الكهرومغناطيسية 

االت�شاالت  خدمات  مقدمي  التزام  مدى  متابعة  اإلى  الم�شروع  هذا  يهدف 
باإجراء  وذلك  الال�شلكية،  المحطات  من  ال�شادرة  االإ�شعاعات  ب�شوابط 
القيا�شات الميدانية لم�شتوى التعر�س الب�شري للموجات الكهرومغناطي�شية 
للترددات الراديوية ال�شادرة من هوائيات المحطات الال�شلكية؛ من خالل 
برنامج التعاون مع الجهات االأكاديمية والبحثية الرائدة في المملكة. وفي 
القاعدية  المحطات  من  لعدد  ميدانية  قيا�شات  اإج��راء  تم  الجانب  ه��ذا 
التزام مقدمي خدمات  للتحقق من مدى  المملكة،  الال�شلكية على م�شتوى 
على  بناًء  اإعدادها،  تم  التي  الهيئة  عن  ال�شادرة  باالإر�شادات  االت�شاالت 
المعايير الدولية. وقد بينت جميع القيا�شات التي تم اإجراوؤها - حتى االآن 
من  ال�شادرة  االإ�شعاعات  م�شتويات  اأن  الال�شلكية  المحطات  هذه  على   -
هوائياتها تقل بمئات المرات عن الحد الم�شموح به، وفقًا للمعايير العالمية.

إدارة الموارد المحدودة 333
إدارة الترددات ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية  33331  

للطيف الترددي
اعتمد مجل�س الوزراء )الخطة الوطنية للطيف الترددي( بالقرار ذي الرقم 
تحديد  الخطة  وتت�شمن  والتاريخ 1429/3/2ه� )2008/3/10م(،   )61(
المختلفة،  الخدمات  على  ال��ت��رددات  توزيع  وج��دول  الم�شتخدمين،  فئات 

مع  ويت�شق  المملكة،  في  ال��ت��رددات  م�شتخدمي  احتياجات  مع  يتوافق  بما 
ابتداًء  المر�شوم  الجدول  ح�شب  بتنفيذها  البدء  وتم  العالمية.  االتجاهات 
اأعوام،  الخطة )عامين، ثالثة  فترات محددة في  من 1429/5/2ه��� على 

وخم�شة اأعوام(. وفيما يلي ن�شب اإخالء الترددات بنهاية عام 2011م:

ن�سبة �لإخالءم�ستوى �لتخ�سي�ص

�إخالوؤهـــا  �لمطلـــوب  �لتـــردد�ت 
خـــالل عاميـــن مـــن تاريـــخ بـــدء 

تنفيذ �لخطة

45%المملكة
19.7%منطقة كاملة
96.44%مدينة كاملة
96.8%موقع محدد

�إخالوؤهـــا  �لمطلـــوب  �لتـــردد�ت 
خالل )3( ثالثة �أعو�م

0.5%المملكة
64.9%منطقة كاملة
24.4%مدينة كاملة
11.3%موقع محدد

�إخالوؤهـــا  �لمطلـــوب  �لتـــردد�ت 
خالل )5( خم�سة �أعو�م

15.7%المملكة
12%منطقة كاملة
16.99%مدينة كاملة
13.3%موقع محدد
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مقارنة  الخطة،  تنفيذ  في  كبير  تاأخر  فهناك  ال��ج��دول  من  يت�شح  وكما 
في  الحكومية  الجهات  بع�س  ت��ج��اوب  ع��دم  ب�شبب  وذل��ك  بالم�شتهدف، 
تنفيذ ما يخ�شها من الخطة، خالل الفترة المنق�شية، منذ بدء �شريانها. 
و�شتوا�شل الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، ومطالبة جميع الجهات التي 
الترددات،  تلك  باإخالء  الخطة،  مع  متوافقة  غير  ترددية  مخ�ش�شات  لها 

ح�شب االإطار الزمني المعتمد في الخطة.
هو  كما  الترددي،  الطيف  اإدارة  في  االأخرى  مهماتها  اأداء  الهيئة  ووا�شلت 

مو�شح في الملحق )د-1(.

تحديث الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها 33332
لمواكبة  للترقيم  الوطنية  الخطة  بتحديث  الخا�شة  للن�شاطات  ا�شتكمااًل 
النمو الم�شتقبلي، وتوفير المرونة ال�شتيعاب التقنيات والخدمات الجديدة؛ 
تم اإعداد م�شودة الخطة الوطنية المحدثة للترقيم، وطلبت مرئيات العموم 
حيالها، وتم تحليل تلك المرئيات، ثم و�شعت الخطة في �شيغتها النهائية، 
ورفعت اإلى مجل�س اإدارة الهيئة، وتم اعتمادها بموجب قرار مجل�س االإدارة 

ذي الرقم )96/5( والتاريخ 1432/9/23ه�.
نطاقات  تخ�شي�س  طلبات  درا�شة  تمت  الحالية؛  الخطة  اإدارة  مجال  وفي 
فيها،  والبت  الجهات،  وبع�س  الخدمات،  مقدمي  من  وال��رم��وز  االأرق���ام 
والتن�شيق مع االتحاد الدولي لالت�شاالت بخ�شو�س رموز تعريف ال�شبكات 

الال�شلكية وفيما يلي اأهم ماتم اإنجازه خالل العام 2011م. 

tt.)058( درا�شة طلب �شركة زين ا�شتكمال تخ�شي�س النطاق
tt نطاقات من  عدد  تخ�شي�س  ال�شعودية  االت�شاالت  �شركة  طلب  درا�شة 

االأرقام الجغرافية ب�شكل عاجل لعدد من الجامعات والجهات الحكومية.
tt بنت ن���ورة  االأم��ي��رة  لجامعة  اأرق����ام  ن��ط��اق  تخ�شي�س  طلب  درا���ش��ة 

عبدالرحمن؛ ال�شتكمال اإي�شال الخدمات المطلوبة للجامعة.
tt درا�شة طلب تخ�شي�س ع�شرين األف رقم؛ لتلبية طلب المدينة الجامعية

بمنطقة الق�شيم.
tt درا�شة طلب تخ�شي�س نطاقات اأرقام جغرافية جديدة؛ لخدمة م�شروع

مجمع االت�شاالت وتقنية المعلومات.
tt قوات بالغات  ا�شتقبال  لمركز   986 الثالثي  الرمز  وتفعيل  تخ�شي�س 

االأمن الدبلوما�شي.
tt درا�شة طلب تخ�شي�س نطاق اأرقام جغرافية جديد؛ ال�شتخدامه لخدمة

البنك العربي.
tt ترحالية اأرق��ام  نطاقات  تخ�شي�س  عذيب  اتحاد  �شركة  طلب  درا�شة 

جديدة.
tt درا�شة طلب تخ�شي�س رقم موحد مميز، و�شهل الحفظ؛ لخدمة الديوان

الملكي.
tt اأرق��ام نطاقات  تخ�شي�س  ال�شعودية،  االت�شاالت  �شركة  طلب  درا�شة 

جديدة لالت�شاالت المتنقلة و�شرائح البيانات.
tt جديدة اأرق��ام  نطاقات  تخ�شي�س  ال�شعودية،  زين  �شركة  طلب  درا�شة 

لالت�شاالت المتنقلة.
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tt درا�شة طلب �شركة اتحاد ات�شاالت موبايلي، تخ�شي�س نطاقات اأرقام
جديدة لالت�شاالت المتنقلة.

tt.درا�شة طلب تخ�شي�س نطاقات رقمية ل�شركة االت�شاالت المتكاملة
tt درا�شة طلب تخ�شي�س نطاقات اأرقام جغرافية جديدة ال�شتخدامها في

.NGN ت�شغيل تقنية
tt درا�شة طلب تاأمين الرقم 92050200 لمركز االت�شال الخا�س ببرنامج

)حافز(.
tt )1414( الرباعي الرمز  ال�شعودية تخ�شي�س  درا�شة طلب �شركة زين 

لخدمة االإهداءات ال�شوتية.
tt والمقابل للتخ�شي�س،  المالي  المقابل  دفعات  تح�شيل  وطلب  ح�شر 

المالي ال�شنوي للموارد الترقيمية.
tt وال�شيطرة القيادة  ط��وارئ  لمركز   )987( الثالثي  الرمز  تخ�شي�س 

بالم�شاعر المقد�شة الأمن الحج.
tt ،تخ�شي�س رمز النفاذ الخما�شي )19991( لمركز ا�شتقبال المكالمات

التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الف�شاد.
tt ،تخ�شي�س رمز الر�شائل الموحد )501111( ل�شندوق التنمية العقاري

العقارية،  التنمية  �شندوق  من  القرو�س  طلبات  تقديم  في  ال�شتخدامه 
عن طريق خدمة الر�شائل الن�شية الق�شيرة.

tt تخ�شي�س رمز الر�شائل الموحد )510200( لوزارة العمل؛ ال�شتخدامه
للت�شجيل في برنامج )حافز( للتوظيف.

tt تخ�شي�س رمز الر�شائل الموحد )500200( ل�شندوق الموارد الب�شرية؛
ال�شتخدامه في ا�شتالم طلبات البرنامج الوطني الخا�س ب�شرف اإعانة 

الباحثين عن العمل.
tt تحديد رمز النفاذ الخما�شي )19911( لوزارة العمل؛ ال�شتقبال حاالت

الطوارئ التي تخ�س العمالة الوافدة.
tt للقيا�س الوطني  للمركز   )510000( الموحد  الر�شائل  رمز  تخ�شي�س 

المركز  خدمات  تقديم  في  ال�شتخدامه  العالي؛  التعليم  في  والتقويم 
الوطني للقيا�س والتقويم.

tt تقديم في  ال�شتخدامه   )504444( الموحد  الر�شائل  رمز  تخ�شي�س 
خدمة اأخبار وكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(.

tt ،المئوية ل�شندوق   )500100( الموحد  الر�شائل  رم��ز  تخ�شي�س 
الق�شيرة  الن�شية  الر�شائل  طريق  عن  التبرعات  جمع  في  ال�شتخدامه 

ل�شالح �شندوق المئوية.
tt لل�شياحة العامة  للهيئة   )500101( الموحد  الر�شائل  رمز  تخ�شي�س 

واالآثار؛ ال�شتخدامه في تقديم خدمات الهيئة.
tt التبرعات؛ جمع  حملة  ف��ي   )5565 الموحد)  الر�شائل  رم��ز  تحديد 

للتخفيف من معاناة اأ�شقائنا في ال�شومال.
tt ال�شتقبال ال��م��وح��دة؛  الرباعية  الر�شائل  رم��وز  م��ن  ع��دد  تخ�شي�س 

التبرعات ل�شالح الجمعيات الخيرية.
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البيئة التنظيمية والشفافية 333
مراجعة أنظمة الهيئة 33331

الهيئة، على �شوء  اإجراء مراجعة �شاملة الأنظمة  اإلى  الم�شروع  يهدف هذا 
اإليها،  واالإنترنت  المعلومات  تقنية  ونقل مهمات  بها،  المناطة  الم�شوؤوليات 
خا�شة بعد ان�شمام المملكة اإلى منظمة التجارة العالمية. وقد تم االنتهاء 
من رفع م�شودة لتعديل نظام االت�شاالت اإلى مجل�س الوزراء الموقر؛ للنظر 

فيها، ومن ثم اإقرارها وفق االإجراءات المتبعة في هذا ال�شاأن.

تحديث البيئة التنظيمية 33332
الممار�شات  واأف�شل  الم�شتجدات،  وف��ق  اأنظمتها  لتحديث  الهيئة  ت�شعى 
العالمية؛ وفي �شوء الم�شوؤوليات المناطة بها، تم خالل عام 1433/1432ه� 

)2011م( اإنجاز ما يلي:
tt ،اإعداد اإجراءات ت�شهيل تاأ�شي�س خدمات االت�شاالت المفوترة، واإلغائها

وتوثيقها.
tt )بل�س )جود  عائلة  لخدمات  العادل  اال�شتخدام  �شيا�شة  على  الموافقة 

من الهاتف.
tt هوية على  الم�شجلة  االت�����ش��ال  ب��ط��اق��ات  ع��دد  معرفة  م��ن  التمكين 

الم�شتخدم.
tt الدفع م�شبقة  ال�شرائح  اأر�شدة  اإ�شدار  بعملية  تتعلق  اإ�شافية  �شوابط 

وتحويلها.
tt.شوابط العرو�س الترويجية للمكالمات المحلية لالت�شاالت المتنقلة�

استطالعات مرئيات العموم 33333
في  والم�شاركة  وال�شفافية،  الو�شوح  باأ�ش�س  االلتزام  على  الهيئة  تحر�س 
الراأي، وااللتزام بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع االأطراف ذات العالقة، 
ومقدمو  والم�شتثمرون  وموؤ�ش�شات،  اأف��راد  من  الم�شتخدمون  فيهم  بمن 
تلك  تفا�شيل  )ج(  الملحق  ويو�شح  العام؛  وال�شالح  والحكومة  الخدمات، 

الطلبات.

قرارات الهيئة 33333
انطالقًا من مهمات الهيئة واأنظمتها المتعلقة بتنظيم القطاع، وخا�شة تلك 
المرتبطة بمراقبة اأداء ال�شركات المرخ�س لها، واتخاذ االإجراءات؛ ل�شمان 
التزام تلك ال�شركات ب�شروط التراخي�س الممنوحة اإياها، والنظر في االأمور 
المرتبطة بالقطاع، واتخاذ القرارات الالزمة حيالها؛ فقد تم خالل العام 

1433/1432ه� )2011م( اإ�شدار )16( قرارًا تنظيميًا )الملحق )ب((.

نشر مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت 33333
في اإطار �شعي الهيئة لمراقبة اأداء �شوق خدمات االت�شاالت؛ فقد تم اإعداد 
العام المن�شرم )2011م( ت�شتمل على موؤ�شرات  تقارير ربع �شنوية خالل 
المقدمة  ال�شركات  من  ال��واردة  البيانات  تحليل  خالل  من  للقطاع  االأداء 
موقع  وعلى  االإلكترونية(  الهيئة  )ن�شرة  لها  ملخ�س  ن�شر  وتم  للخدمات. 

الهيئة االإلكتروني. 
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تقرير عن قطاع تقنية المعلومات 33333
من  العديد  على  التغلب  اإل��ى  المملكة  في  المعلومات  تقنية  قطاع  يحتاج 
وتطويره  القطاع  هذا  لتنمية  المتاحة؛  الفر�س  من  واال�شتفادة  المعوقات، 
قامت  المنطلق  ومن هذا  اأخ��رى.  اال�شتثمارات من جهة  من جهة، وجذب 
الهيئة خالل العام )2009م( بالبدء بم�شروع الإ�شدار تقرير �شنوي عن و�شع 
قطاع تقنية المعلومات في المملكة، بحيث يكون اأداًة لجذب االهتمام العام 
باأو�شاع القطاع، وتحفيز �شانعي القرار في الجهات العامة والخا�شة الإزالة 
العقبات التي تواجه نموه، وخلق بيئة تناف�شية �شفافة، تجذب اال�شتثمار فيه 
الثاني واعتماده ون�شره خالل  اإلى تطويره. وتم االنتهاء من التقرير  وتقود 
لتقنية  ال�شنوي  الملتقى  تنظيم  تم  كما  )2011م(،  1433/1432ه���  العام 
المعلومات الذي ح�شره اأكثر من )450( �شخ�شًا لرفع الوعي بمو�شوعات 
المعنيين  بين  التعاون  و�شبل  مخرجاته،  ومناق�شة  وتو�شياته،  التقرير 
�شتة  عن  مايزيد  وتوزيع  الملتقى،  تو�شيات  عن  االإع��الن  تم  كما  بالقطاع، 

اآالف ن�شخة من التقرير.

النشاطات اإلعالمية 33333
تدرك الهيئة مهمتها في توعية الم�شتخدمين والجمهور، والتفاعل مع الراأي 
متحدث  تعيين  تم  لهذا  القطاع؛  في  اال�شتثمارية  للفر�س  والترويج  العام، 
في  والم�شاركة  المختلفة،  االإعالم  و�شائل  مع  للتعامل  الهيئة  با�شم  ر�شمي 
االأن�شطة والفعاليات االإعالمية، ومتابعة االت�شال بالجمهور والمهتمين عبر 
قنوات التوا�شل المختلفة. وتزويده باالأخبار والبيانات ال�شحفية؛ باالإ�شافة 
اإلى التقارير والت�شاريح الر�شمية. وكذلك اإطالق ن�شرة اإلكترونية ربع �شنوية 

تعنى بر�شد م�شتجدات القطاع في نهاية ربع كل �شنة )الملحق )د-5((. 

إنجازات أخرى 333
اإ�شافة اإلى االإنجازات المذكورة اآنفًا؛ قامت الهيئة بالعديد من الن�شاطات 

االأخ��رى، كما هو مو�شح في الملحق )د(.
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صندوق الخدمة الشاملة. 3
الشاملة  331 الخدمة  سياسة  مراجعة   

وحق االستخدام الشامل
ال�شامل  اال�شتخدام  وحق  ال�شاملة،  الخدمة  �شيا�شة  في  ورد  ما  على  بناًء 
�شنتين  كل  دوري��ة  ب�شفة  بمراجعتها  الهيئة  قيام  �شرورة  من  المعتمدة 
في  البدء  تم  فقد  ال�شاملة؛  الخدمة  ت�شغيل �شندوق  تاريخ  االأقل، من  على 
التطورات  الح�شبان  في  االأخذ  مع  ال�شيا�شة  بمراجعة  المتعلقة  الن�شاطات 
ن�شر  ف��ي  التو�شع  وم��دى  والتقنية،  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية 
الخدمة ال�شاملة، وحق اال�شتخدام ال�شامل، وتطور �شوق االت�شاالت وتقنية 
المعلومات في المملكة، بما في ذلك التوجهات الم�شتقبلية، واإمكانية تحقيق 
ال�شوتية،  للخدمة  ال�شامل  اال�شتخدام  وح��ق  ال�شاملة،  الخدمة  اأه��داف 
وخدمة االإنترنت ذات النطاق العري�س. ولتحقيق ذلك فقد تم خالل العام 

2011م، اإنجاز ما يلي:
tt اإعداد درا�شة عن قطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات في المملكة ُتعنى

بمعرفة مدى التو�شع في ن�شر الخدمات ال�شوتية، وخدمة االإنترنت ذات 
النطاق العري�س، وتطور �شوق االت�شاالت وتقنية المعلومات في المملكة. 

tt اإعداد درا�شة مقارنة دولية )درا�شة المقارنة الدولية لل�شندوق( تعنى
من  واال�شتفادة  الدولية،  والممار�شات  التجارب  اأف�شل  على  باالإطالع 
خبرات الدول االأخرى الناجحة في مجال عمل ال�شندوق، وتقييم مختلف 

الجوانب المتعلقة باإدارة ال�شندوق واإجراءاته وخططه وبرامجه.

tt قطاع درا���ش��ة  وتو�شيات  نتائج  اإل��ى  ا�شتنادًا  مناق�شة؛  وثيقة  اإع���داد 
االت�شاالت وتقنية المعلومات، ودرا�شة المقارنة الدولية.

وجاٍر حاليًا تحديث ال�شيا�شة وفقًا للدرا�شات ال�شابق ذكرها، ومن ثم اإعداد 
االإدارة؛  مجل�س  على  بذلك  والعر�س  حولها،  العموم  مرئيات  طلب  وثائق 
الإقرارها، تمهيدًا العتمادها من معالي وزير االت�شاالت وتقنية المعلومات.

دراسة السوق 332
بهدف مراجعة وتحديث الخطة االإ�شتراتيجية، والخطط الت�شغيلية، وقاعدة 
تم  فقد  لل�شندوق؛  المالي  والنموذج  ال�شندوق،  خدمات  مواقع  بيانات 
االت�شاالت  لقطاع  �شامل  وتحليل  متكاملة،  �شوقية  درا�شة  اإعداد  في  البدء 
وتقنية المعلومات بالمملكة ت�شتمل على اإجراء م�شح ميداني على الخدمات 
المطلوبة في جميع المناطق االإدارية بالمملكة. وفي هذا ال�شياق، تم خالل 
نظام  متطلبات  لتقييم  االولية  المرحلة  تنفيذ  في  البدء  2011م،  العام 

المعلومات الجغرافية.

المشمولة  333 المناطق  تحديد  دراســة   
بخدمات االتصاالت 

المخدومة  غير  ال�شكانية  التجمعات  على  التعرف  الدرا�شة  ه��ذه  تهدف 
بخدمات االت�شاالت، وتحليل فجوة الخدمة ال�شوتية، وخدمة االإنترنت ذات 
�شبكات وخدمات  لتغطية  العري�س؛ وذلك من خالل ر�شم خريطة  النطاق 
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االت�شاالت في كل اأنحاء المملكة، وتمثيل التغطية المتوفرة جغرافيًا، وقد 
تم في هذا ال�شياق اإنجاز ما يلي:

tt العامة االح�����ش��اءات  م�شلحة  م��ن  الر�شمية  البيانات  وتحليل  جمع 
والمواقع  الديموغرافي،  والتوزيع  بال�شكان،  المتعلقة  والمعلومات، 
التجمعات  واأ�شماء  واالقت�شادية،  االجتماعية  والفئات  الح�شرية، 
للعام  والم�شاكن  ال�شكان  لتعداد  االأولية  النتائج  على  بناًء  ال�شكانية، 
البيانات  على  للح�شول  اأخرى؛  حكومية  جهات  مع  والتن�شيق  1341ه�، 

التكميلية ال�شرورية لتحديث قاعدة بيانات ال�شندوق. 
tt تحديث تغطية خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات، وتحليلها بناًء على

بيانات وخرائط تغطية خدمات االت�شاالت التي يقدمها مقدمو الخدمة، 
�شمن متطلبات عرو�شهم للمناف�شة على م�شروعات ال�شندوق.

tt نظام بنموذج  تحديثها  تم  التي  والبيانات  ال�شكان،  بيانات  جميع  اإدخ��ال 
المعلومات الجغرافي )SIG( ودمج بيانات تغطية خدمات االت�شاالت التي 
تم الح�شول عليها من مقدمي خدمات م�شروعات ال�شندوق بهذا النموذج.

tt البيانات وت�شمل  ال�شندوق،  خدمات  مواقع  بيانات  قاعدة  تحديث 
وخدمات  الجغرافية،  واالإحداثيات  االداري،  واالرتباط  الديموغرافية 

االت�شاالت المتوفرة في كل تجمع �شكاني. 

في  333 الخدمة  توفير  طلبات  دراســـة   
المناطق النائية

الخدمة  �شيا�شة  تنفيذ  متابعة  ال�شاملة في  الخدمة  �شمن م�شاعي �شندوق 
تقديم  طلبات  بر�شد  ال�شندوق  يقوم  ال�شامل؛  اال�شتخدام  وحق  ال�شاملة، 
الخدمة في المناطق النائية غير المخدومة التي ترد من المواطنين، وبع�س 
الجهات الحكومية، ودرا�شتها وتحليلها؛ والنظر في اإمكانية تغطيتها �شمن 
هذا  وفي  ال�شندوق.  عمل  تحكم  التي  واالأنظمة  لل�شيا�شة  وفقًا  م�شروعاته 

ال�شياق، قام ال�شندوق خالل العام 2011م بما يلي:
tt درا�شة اإمكانية خدمة )2474( تجمعًا �شكانيًا �شمن م�شروعاته، وردت

�شمن )297( طلبًا لتوفير خدمات االت�شاالت. 
tt اإدراج )26( تجمعًا �شكانيًا وردت في طلبات توفير الخدمة، �شمن نطاق

عمل الم�شروع اال�شتك�شافي )م�شروع ال�شندوق رقم 1( الجاري تنفيذه 
حاليًا.

tt اإدراج )51( تجمعًا �شكانيًا وردت في طلبات توفير الخدمة، �شمن نطاق
م�شروع ال�شندوق رقم )2( الجاري تنفيذه حاليًا.

tt شمن� الخدمة  توفير  طلبات  في  وردت  �شكانيًا  تجمعًا   )361( اإدراج 
نطاق م�شروع ال�شندوق رقم )3( الجاري تنفيذه حاليًا.

tt اإدراج )3( تجمعات �شكانية وردت في طلبات توفير الخدمة �شمن نطاق
م�شروع ال�شندوق رقم )4( الجاري تنفيذه حاليًا.
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أنشطة التخطيط والتنفيذ 333  
ا�شتكمااًل للجهود المبذولة في �شبيل تحقيق اأهداف ال�شيا�شة، وتنفيذ الخطة 
خطط  اإع��داد  تم  والمعتمد؛  المحدد  الزمني  االإط��ار  �شمن  االإ�شتراتيجية 
ت�شغيلية م�شتملة على االأهداف الرئي�شة لل�شندوق، وبرامجه وم�شروعاته، 
تحديد  اإل��ى  باالإ�شافة  ت�شغيلية،  �شنة  كل  خالل  اإنجازها  اإل��ى  ي�شعى  التي 
هيكلة الم�شروعات وتخطيطها، واأ�شلوب تنفيذها، وكذلك تو�شيح مخرجات 
برامج ال�شندوق ب�شكل عام، ونطاقات العمل، وتحديد التكاليف التقديرية؛ 
اأبرز  من  وكان  دعمها،  �شيتم  التي  وم�شروعاته  ال�شندوق  برامج  لم�شاندة 

ن�شاطات واإنجازات الخطط الت�شغيلية وتنفيذها، ما يلي:

المشروع االستكشافي 33331
لتوفير  البديلة؛  الطرق  تقييم  اإلى  لل�شندوق  اال�شتك�شافي  الم�شروع  يهدف 
النطاق  ذات  االإن��ت��رن��ت  وخ��دم��ة  ال�شوتية  )الخدمة  ال�شندوق  خ��دم��ات 
تحديات  وقيا�س  واالإداري��ة،  والمالية  الفنية  الخيارات  وتقييم  العري�س(، 
الخدمة،  ون��م��اذج  ال�شوق،  وا�شتجابة  االقت�شادية،  وال��ج��دوى  ال��ج��ودة، 
والموا�شفات الفنية. وتم تحديد نطاق عمل الم�شروع واعتماده؛ بحيث يغطي 
جميع التجمعات ال�شكانية غير المخدومة التي يقل عدد �شكانها عن 5.000 
ن�شمة في محافظتي خلي�س والكامل بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة المهد 
بمنطقة المدينة المنورة، والبالغ عددها مايقارب )482( تجمعًا �شكانياً، 
كما هو مو�شح في )ال�شكل رقم 1(. كما تم اإعداد وثائق عمليات المناف�شة 

وتر�شية  وتقييمها،  وتحليلها  الم�شتلمة  العرو�س  ا�شتقبال  وتم  وطرحها، 
الم�شروع وتوقيع اتفاقية خدمات ال�شندوق مع مقدم العر�س الفائز �شركة 
اتحاد ات�شاالت )موبايلي( بتاريخ 1431/9/19ه� الموافق 2010/8/29م 

بمدة تنفيذ قدرها عامان. 

 

 

 �ل�سكل رقم )9(:
�ملحافظات �مل�ستهدفة �سمن نطاق عمل �مل�سروع �ل�ستك�سافـي
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الخطة التشغيلية األولى 33332
تم اإعداد الخطة الت�شغيلية ال�شنوية االأولى واعتمادها للعام 1432/1431ه� 
واحد هو)م�شروع  م�شروع  على  الخطة  نطاق عمل  ا�شتمل  وقد  )2010م(، 
رقم 2(، الذي ي�شم ت�شع محافظات؛ هي جميع المحافظات التابعة لمنطقة 
الحدود ال�شمالية )عرعر، ورفحاء، وطريف(، وجميع المحافظات التابعة 
لمنطقة الجوف )القريات، ودومة الجندل، و�شكاكا(، اإ�شافة اإلى محافظات 
عدد  بلغ  و   .)2 رقم  )ال�شكل  جازان  بمنطقة  وال��درب(  والريث،  )الدائر، 
المواقع التي ُيغطيها نطاق عمل هذا الم�شروع حوالي )538( تجمعًا �شكانيًا. 
العرو�س  ا�شتقبال  وتم  وطرحها،  المناف�شة  عمليات  وثائق  اإع��داد  تم  كما 
خدمات  اتفاقية  وتوقيع  الم�شروع  وتر�شية  وتقييمها،  وتحليلها  الم�شتلمة 
ال�شندوق، مع مقدم العر�س الفائز؛ �شركة االت�شاالت المتنقلة ال�شعودية 
تنفيذ  بمدة  2010/12/29م  الموافق  1432/1/23ه������  بتاريخ   )زي���ن( 

قدرها عامان.

 

�ل�سكل رقم )10(: �ملحافظات �مل�ستهدفة �سمن �خلطة �لت�سغيلية �لأوىل
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الخطة التشغيلية الثانية 33333
تم اإعداد الخطة الت�شغيلية ال�شنوية الثانية للعام 1433/1432ه� )2011م( 
واعتمادها، واإعداد الموازنة المالية لها، وقد ا�شتملت على م�شروعين هما: 

الم�شروع رقم )3( اأ. 
يغطي هذا الم�شروع محافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ومحافظات 
جميع  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  ع�شير،  منطقة  ف��ي  وبي�شة(  وب��ل��ق��رن،  )ال��ن��م��ا���س، 
والمخواة،  والمندق،  والباحة،  )العقيق،  الباحة  منطقة  في  المحافظات 
والقرى، وبلجر�شي، وقلوة(، وبلغ عدد المواقع التي ُيغطيها نطاق عمل هذا 
اإعداد  تم  كما   .)3 رقم  )ال�شكل  �شكانيًا  تجمعًا  حوالي )2457(  الم�شروع 
وثائق عمليات المناف�شة وطرحها، وتم ا�شتقبال العرو�س الم�شتلمة وتحليلها 
مقدم  مع  ال�شندوق  خدمات  اتفاقية  وتوقيع  الم�شروع،  وتر�شية  وتقييمها، 
العر�س الفائز �شركة االت�شاالت ال�شعودية بتاريخ 1432/10/15ه� الموافق 

2011/09/13م بمدة تنفيذ قدرها عامان.

 

�ل�سكل رقم )11(:
�ملحافظات �مل�ستهدفة �سمن �خلطة �لت�سغيلية �لثانية- م�سروع رقم )3(
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الم�شروع رقم )4( ب. 
بمنطقة  ورم���اح(  )المجمعة،  محافظتي  الم�شروع  ه��ذا  يغطي 
الباطن،  وحفر  )الخفجي،  محافظات  اإل��ى  اإ�شافة  ال��ري��ا���س، 
عدد  وبلغ   ،)4 رقم  )ال�شكل  ال�شرقية  بالمنطقة  العليا(  وقرية 
 )347( حوالي  الم�شروع  هذا  عمل  نطاق  ُيغطيها  التي  المواقع 
وطرحها،  المناف�شة  عمليات  وثائق  اأُع��دت  وقد  �شكانيًا.  تجمعًا 
الم�شروع،  وتر�شية  وتقييمها،  وتحليلها  العرو�س  ا�شتقبال  وتم 
وتوقيع اتفاقية خدمات ال�شندوق مع مقدم العر�س الفائز؛ �شركة 
1432/10/15ه���  بتاريخ  )زين(  ال�شعودية  المتنقلة  االت�شاالت 

الموافق 2011/09/13م بمدة تنفيذ قدرها عامان.

 

�ل�سكل رقم )12(: 
�ملحافظات �مل�ستهدفة �سمن �خلطة �لت�سغيلية �لثانية- م�سروع رقم )4(
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الخطة التشغيلية الثالثة  33333
تم اإعداد الخطة الت�شغيلية ال�شنوية الثالثة واعتمادها للعام 
لها.  المالية  الموازنة  واإع��داد  1434/1433ه��� )2012م(، 

وقد ا�شتملت على م�شروعين هما:

الم�شروع رقم )5( اأ. 
ي�شمل هذا الم�شروع تغطية محافظة تيماء بمنطقة تبوك، 
)ال�شكل  حائل  بمنطقة  وحائل  وبقعاء  ال�شنان  ومحافظات 
التي  االإلزامية  الخدمة  مواقع  اجمالي  ويبلغ   ،)12 رق��م 
�شكانيًا.  تجمعًا   )412( الم�شروع  هذا  عمل  نطاق  يغطيها 
و�شيتم اإعداد وثائق عمليات المناف�شة وطرحها، وا�شتقبال 
وتوقيع  الم�شروع،  وتر�شية  وتقييمها،  وتحليلها  العرو�س 
اتفاقية خدمات ال�شندوق مع مقدم العر�س الفائز خالل 

العام 1434/1433ه� )2012م(.

 

  

�ل�سكل رقم )13(: �ملحافظات �مل�ستهدفة �سمن �خلطة �لت�سغيلية �لثالثة- )م�سروع رقم )5((

55



الم�شروع رقم )6( ب. 
يغطي هذا الم�شروع جميع المحافظات بمنطقة نجران 
ونجران،  وخب�س،  وحبونا،  الجنوب،  وبدر  )الخرخير، 
رقم  )ال�شكل  يو�شح  كما  وي��دم��ة(  وث���ار،  و����ش���رورة، 
عمل  نطاق  يغطيها  التي  المواقع  اجمالي  ويبلغ   ،)31
اإعداد  الم�شروع حوالي )752( تجمعًا �شكانيًا. و�شيتم 
العرو�س  وا�شتقبال  المناف�شة وطرحها،  وثائق عمليات 
اتفاقية  وتوقيع  الم�شروع،  وتر�شية  وتقييمها،  وتحليلها 
خدمات ال�شندوق مع مقدم العر�س الفائز خالل العام 

4341/3341ه� )2102م(.

 

  

ال�شكل رقم )14(: املحافظات امل�شتهدفة �شمن اخلطة الت�شغيلية الثالثة- م�شروع رقم )6(
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مشروع الهزات األرضية  333
والتاريخ  ب(  )7747/م  ال��رق��م  ذي  الكريم  ال�شامي  االأم���ر  على  ب��ن��اًء 
1430/9/20ه� الموافق 2009/9/10م، والتوجيه ال�شامي الكريم بالموافقة 
على مح�شر اللجنة الم�شكلة من عدة جهات حكومية بتاريخ 1430/8/11ه� 
الموافق 2009/8/2م، على اإثر الهزات االأر�شية بمنطقتي المدينة المنورة 
وتبوك، وخا�شة فيما يتعلق بالفقرة العا�شرة من المح�شر التي ن�شت على 
اأنه »على وزارة االت�شاالت وتقنية المعلومات التن�شيق مع هيئة االت�شاالت 
المناطق  في  الهاتفية  الخدمات  تقديم  اإمكانية  لدرا�شة  المعلومات  وتقنية 
�شركات  مع  والتن�شيق  اهلل-  قدر  ال  للخطر-  المعر�شة  والنائية  المعنية 
االت�شاالت المرخ�س لها؛ لتوفير الخدمة في تلك المناطق«. وبناًء على ذلك 
الوزراء،  مجل�س  لرئي�س  الثاني  النائب  الملكي  ال�شمو  �شاحب  توجيه  �شدر 
وزير الداخلية، رئي�س مجل�س الدفاع المدني للجهات ذات العالقة، بالعمل، 
كل فيما يخ�شه، نحو الحفاظ على �شالمة المواطنين وتحقيق �شبل العي�س 
االآمن لهم. وبناًء على توجيه معالي وزير االت�شاالت وتقنية المعلومات؛ فقد 
قام ال�شندوق بدرا�شة اإمكانية تقديم الخدمات المطلوبة في المواقع ذات 
اإدراجها  وتم  رقم 14(  )ال�شكل  وتبوك  المنورة  المدينة  بمنطقتي  العالقة 
وال��م��ب��ادرات  الخا�شة،  الم�شروعات  برنامج  �شمن  م�شتقل  م�شروع  ف��ي 
االأول  الم�شروع  بذلك  ليكون  لل�شندوق؛  االإ�شتراتيجية  بالخطة  الم�شمنة 
العام  خالل  طرحه  و�شيتم  والمبادرات،  الخا�شة  الم�شروعات  برنامج  في 

1434/1433ه� )2012م(.

 
�ل�سكل رقم )15(: مو�قع �لهز�ت �لر�سية �لتي يخدمها �مل�سروع

األنشطة المالية للصندوق 333
الختامي،  والح�شاب  واعتمادها،  لل�شندوق  ال�شنوية  الميزانية  اإع��داد  تم 

باالإ�شافة لعمليات ال�شرف ح�شب االإجراءات المعتمدة. 

57



الـدراســات . 3
تم القيام بعدد من الدرا�شات خالل عام 1433/1432ه��� )2011م(، من 

اأبرزها ما يلي: 

االتصال  331 مستوى  ــودة  ج لقياس  آلية  وضــع   
الدولي باإلنترنت للمستخدم النهائي

الهيئة وم�شوؤولياتها في متابعة م�شتوى جودة خدمات  انطالقًا من مهمات 
االت�شاالت المقدمة للم�شتركين بها، ووفق ما ت�شمنته وثيقة اأ�شلوب تنظيم 
االت�شال  ج��ودة  لقيا�س  اأ�شلوب  اإيجاد  �شرورة  تبين  فقد  الخدمة؛  ج��ودة 
المعتمدة. وقد تم  الوفاء بمعايير جودة الخدمة  الدولي، ومدى  باالإنترنت 
اإعداد درا�شة حول هذا المو�شوع بالتن�شيق مع الجهات الدولية المتخ�ش�شة 
في هذا المجال، باالإ�شافة اإلى تحديد اأ�شلوب القيا�س الذي ُيمكن الم�شترك 
من قيا�س جودة خدمة االإنترنت المقدمة له، وتم و�شعها على موقع الهيئة.

إنشاء  332 على  سنوية  رسوم  فرض  حول  دراسة   
لتمديد  بالحفر  التصريح  أو  االتــصــاالت  ــراج  أب

شبكات االتصاالت الحديثة
تم اجراء درا�شة مقارنة دولية حول فر�س ر�شوم �شنوية؛ للت�شريح باإن�شاء 
اأبراج االت�شاالت، اأو الت�شريح بالحفر لتمديد �شبكات االت�شاالت الحديثة، 
العالم �شملت  الدول في مختلف مناطق  الدرا�شة عددًا من  وت�شمنت هذه 

اإلى  الو�شول  بغية  تجاربها  من  اال�شتفادة  بهدف  الخليجية،  ال��دول  بع�س 
من  االنتهاء  تم  وق��د  المملكة.  في  تطبيقها  ُيمكن  التي  المثلى  النتيجة 
الدرا�شة التي خل�شت اإلى اأن العديد من الدول ال تفر�س ر�شومًا �شنوية على 
اإن�شاء اأبراج االت�شاالت اأو الت�شريح بالحفر لتمديد �شبكات االت�شاالت، بل 
اإنها ت�شجع على ن�شر الخدمات، خا�شة الدول ذات الم�شاحات الجغرافية 

الكبيرة مثل المملكة.

البنية  333 لتأسيس  السبل  أنسب  حــول  ــة  دراس  
التحتية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
السكنية اهلل  عــبــد  الــمــلــك  ضــاحــيــة  ــي   ف

في جازان
الخدمات  لجميع  التحتية  البنية  اإن�شاء  اإمكانية  ح��ول  درا�شة  اإج��راء  تم 
المطلوبة ل�شاحية الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ال�شكنية بمدينة جازان، 
ال�شامي  التوجيه  على  بناًء  وذل��ك  االت�شاالت؛  خدمات  بينها  من  والتي 
الوزراء  رئي�س مجل�س  ال�شريفين  الحرمين  برقية خادم  في  الوارد  الكريم 
ذات الرقم )4725/م ب( والتاريخ 1432/07/21ه��� بدون االعتماد على 

تخ�شي�س ميزانية لتنفيذ خدمات االت�شاالت.
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333 )SIM Box(  صندوق شرائح االتصاالت التنقلة  
اإجراء درا�شة حول �شندوق �شرائح االت�شاالت المتنقلة الذي ي�شتخدم  تم 
ال�شندوق عبارة عن جهاز  المكالمات بطريقة غير �شرعية. وهذا  لتمرير 
و�شبكة  المتنقلة  للهواتف  المحليين  الم�شغلين  �شبكة  بين  الربط  من  ن  ُيمكِّ
االإنترنت، حيث يو�شع بها �شرائح تتبع لمقدمي الخدمة المحليين، ويمكنها 
ت�شغيل اأكثر من �شريحة واحدة في الوقت نف�شه، والتوا�شل مع مقدم خدمة 
اأو اأكثر في الوقت نف�شه، كما يمكن ربط جهاز SIM BOX باالإنترنت من خالل 
ال�شناعية  االأقمار  طريق  عن  اأو  لهم،  المرخ�س  االإنترنت  خدمة  مقدمي 
العالمية. وتقوم اأجهزة )SIM BOX( با�شتقبال المكالمات الدولية الواردة 
اإلى المملكة عبر �شبكة االإنترنت، وتو�شيل المكالمات اإلى الهواتف المحلية 
الجهاز  في  الموجودة  المحلية  ال�شرائح  با�شتخدام  عليها  االت�شال  المراد 
نف�شه. وتعد هذه العملية غير قانونية وفق االأنظمة المعمول بها في المملكة. 
وقد خل�شت الدرا�شة اإلى موؤ�شرات ت�شير اإلى اكت�شاف هذه االأجهزة، واآلية 
االإبالغ عنها، وعن االأرقام التي ُت�شتخدم لتمرير المكالمات عير ال�شرعية، 
على  تعميمها  وتم  واالأرق��ام،  االأجهزة  هذه  ماهية  �شبط  �شروط  مت�شمنة 

مقدمي الخدمة المرخ�س لهم لتنفيذها.

دراسةجدوى تطبيق اختيار الناقل في المملكة 333  
تهدف هذه الدرا�شة اإلى تقييم جدوى تطبيق خا�شية اختيار الناقل، في ظل 
المتغيرات واالتجاهات الحديثة لقطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات، وعمل 
درا�شة معيارية؛ لتجارب الدول، واأف�شل التطبيقات )ال�شيما الحديثة منها( 
تطبيقات  حول  درا�شة  ا�شتكمال  تم  ال�شدد،  هذا  وفي  المجال.  هذا  في 
اختيار الناقل، واأف�شل الممار�شات العالمية في هذا المجال ونماذج التكلفة 
الخا�شة بتطبيق هذه الخا�شية، واإعداد التو�شيات النهائية بها.وقد خل�شت 
اإتاحة  هو  الفعلي  البديل  واأن  المملكة،  في  تطبيقها  اإلى  الحاجة  عدم  اإلى 
اإعادة بيع الخدمات، وتنظيم المكالمات ال�شوتية عبر بروتوكول االإنترنت.

دراسات أخرى 333
اإ�شافة اإلى الدرا�شات ال�شابقة؛ قامت الهيئة بعدد من الدرا�شات االأخرى، 

كما هو مو�شح في الملحق )د(.
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اإلنجـازات مقارنة بخطة التنمية التاسعة. 6
تن�س المادة ال�شاد�شة ع�شرة من تنظيم الهيئة على اأن »يرفع المحافظ خالل ت�شعين يومًا من بداية كل �شنة مالية اإلى الوزير تقريرًا �شنويًا، بعد اإقراره 
من المجل�س، عّما حققته الهيئة من اإنجازات، مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خالل ال�شنة المنق�شية، وما واجهها من �شعوبات، وما تراه من 
التا�شعة التنمية  العالقة في خطة  االأه��داف ذات  التالي  الجدول  ويت�شمن  ال��وزراء«.  رئي�س مجل�س  اإلى  لرفعه  تمهيدًا  فيها؛  العمل  �شير  لح�شن   مقترحات 

1432/1431-1436/1435ه� )2010-2014م(، وملخ�شًا الأهم اإنجازات الهيئة بخ�شو�شها.
اأهداف )خطة التنمية التا�شعة( التي تخ�س الهيئة، واالإنجازات المتحققة حيالها:

اإنجازات الهيئة �شيا�شات خطة التنمية التا�شعة)1(

موا�شلة جهود وبرامج تحرير قطاع االت�شاالت وتقنية 
المعلومات وتنظيمه

tt ا�شتمرار الهيئة في تعزيز المناف�شة باإ�شدار تراخي�س جديدة لعدد من الخدمات المختلفة، واإلغاء بع�س
التراخي�س االأخرى. وقد بلغ اإجمالي التراخي�س ال�شادرة 258 ترخي�شًا بنهاية العام 2011م.

tt ا�شتمرار الهيئة بالمهمات والم�شوؤوليات المنوطة بها، ومنها تنفيذ عدد من البرامج والم�شروعات، والتي
ياأتي من اأبرزها ما يلي:

-t.ال�شعي ال�شتكمال اإجراءات اإ�شدار تراخي�س تقديم خدمات االت�شاالت الثابتة
-t .اإعداد الدرا�شات واالأطر التنظيمية الالزمة للتراخي�س الموحدة، واإعادة بيع خدمات االت�شاالت
-t.ال�شعي ال�شتكمال اإ�شدار ترخي�س تاأجير مرافق االت�شاالت ل�شركات المرافق العامة
-t.ال�شعي الإ�شدار تراخي�س تقديم خدمات م�شغلي �شبكات االت�شاالت المتنقلة االفترا�شية
-t تحدي���ث اإج���راءات اعتماد التعرفة لخدمات االت�شاالت بالتجزئ���ة والجملة، بحيث تقلل من العبء

التنظيمي على ال�شركات، وتحفز المناف�شة، وتخف�س اأ�شعار الخدمات وتح�شن من جودتها.
-t درا�ش���ة اأ�شواق االت�شاالت في المملك���ة وتعريفها وتحديدها، وت�شنيف مقدمي خدمات االت�شاالت

ف���ي هذه االأ�شواق؛ وتحديد مقدمي خدمات االت�شاالت الم�شيطري���ن فيها والتزاماتهم التنظيمية. 
وقد تم تحرير اأربعة من اأ�شواق االت�شاالت نتيجة لهذه الدرا�شة؛ مما اأدى لزيادة المناف�شة بها في 

تقديم خدمات اأف�شل باأ�شعار اأقل.
tt ،ا�شتم���رار الهيئة ف���ي متابعة التزام مقدمي خدم���ات االت�شاالت الثابتة والمتنقل���ة، وخدمات المعطيات

بخطط ن�شر ال�شبكة، والتغطية الم�شمنة بالعرو�س المقدمة، منهم للح�شول على الرخ�شة.

)1( ال�شيا�شات المحددة كما وردت في البند 3/5/1/24 من خطة التنمية التا�شعة )1431-1436ه�(
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اإنجازات الهيئة �شيا�شات خطة التنمية التا�شعة)1(

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

اإي�شال �شبكات النطاق العري�س واالإنترنت ال�شريع لجميع 
المدار�س والجامعات والجهات الحكومية، وموؤ�ش�شات 

المجتمع المدني.

tt )1.95( بنهاية عام 2011م، نما عدد اال�شتراكات في خدمات النطاق العري�س عبر ال�شبكات الثابتة اإلى
مليون ا�شتراك بن�شبة انت�شار )33%( بالن�شبة للم�شاكن، كما و�شلت ن�شبة انت�شار خدمات النطاق العري�س 

عبر ال�شبكات المتنقلة اإلى ) 39.6%( بالن�شبة لل�شكان. 
tt نظ���رًا اإل���ى اأن تحقيق اأهداف خط���ة التنمية التا�شعة الت���ي تت�شمن “التوجه نحو االقت�ش���اد المبني على

المعرف���ة، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات” يتطلب توفير بنية تحتية من �شبكات ات�شاالت ذات نطاق 
عري����س؛ لنقل البيانات والدخول اإلى االإنترن���ت ب�شعة وجودة عالية، واأ�شعار منا�شبة؛ وهذا كله مما يجعل 
تطوي���ر خدمات النط���اق العري�س حجر زاوي���ة لنجاح خطة التنمي���ة في المملكة خالل ال�شن���وات القليلة 
المقبل���ة. وله���ذا فقد قامت هيئة االت�شاالت وتقنية المعلومات باإج���راء عدد من الدرا�شات المتخ�ش�شة 
لقط���اع االت�شاالت وتقني���ة المعلومات؛ الإيجاد اأف�ش���ل ال�شبل نحو تحقيق التحول اإل���ى اقت�شاد المعرفة، 
وتحديد اأبرز المعوقات التي تحد من انت�شار خدمات النطاق العري�س بال�شعة والجودة المطلوبة. والأهمية 
ت�شاف���ر الجه���ود بين جميع الجهات ذات العالق���ة، فقد تم عقد عدة اجتماعات م���ع العديد من الجهات 
الحكومية، والموؤ�ش�شات العامة، ومقدم���ي خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات، و�شركات القطاع العام 
والخا�س، وتم و�شع روؤية �شاملة بعيدة المدى لتطوير خدمات النطاق العري�س في المملكة. كما تم اإعداد 
مب���ادرات لمعالجة العقبات الت���ي تعتر�س ن�شر خدمات النطاق العري�س في المملكة وت�شهيل الو�شول اإلى 
تل���ك الخدمات من قبل جمي���ع �شرائح المجتمع؛ باالإ�شافة اإلى و�شع خارطة طريق لتنفيذ تلك المبادرات 

بعد اعتمادها. 
tt ت���م اعتم���اد الخط���ة االإ�شتراتيجي���ة ل�شندوق الخدم���ة ال�شاملة، التي ح���ددت نطاق العم���ل الكلي لجميع

التجمع���ات ال�شكاني���ة الت���ي يقل عدد �شكانه���ا عن )5.000 ن�شم���ة( وتمثل )18.2%( م���ن اإجمالي عدد 
�شكان المملكة، وتت�شمن تغطية 5.626 تجمعًا �شكانيًا بالخدمة ال�شوتية، وهي تمثل )36%( من اإجمالي 
التجمع���ات ال�شكاني���ة، وتغطية 15.428 تجمع���ا �شكانيًا بخدم���ة االإنترنت ذات النط���اق العري�س و تمثل 
)98%( م���ن اإجمال���ي التجمعات ال�شكانية، وتت�شم���ن جميع الموؤ�ش�شات التعليمي���ة وال�شحية وغيرها من 

الموؤ�ش�شات الخدمية في تلك التجمعات ال�شكانية.
tt ت���م طرح وتر�شي���ة الم�شروع اال�شتك�شاف���ي ل�شندوق الخدم���ة ال�شاملة، الذي يهدف اإل���ى تقديم خدمات

االت�ش���االت ال�شوتية واالإنترنت ذات النطاق العري�س في كل من محافظتي خلي�س والكامل بمنطقة مكة 
المكرم���ة، ومحافظة المه���د بمنطقة المدينة المن���ورة، وذلك بقيمة اإجمالية قدره���ا )50.000.000( 

خم�شون مليون ريال، وبمدة تنفيذ قدرها عامان، ويجري التنفيذ حاليًا ؛ اإذ تم اإنجاز مان�شبته %95.
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اإنجازات الهيئة �شيا�شات خطة التنمية التا�شعة)1(

توظيف موارد �شندوق الخدمة ال�شاملة؛ لتوفير الخدمات 
االأكثر احتياجًا.

tt ت���م طرح وتر�شية الم�شروع الثاني )الخطة الت�شغيلية االأولى لل�شندوق(، الذي يهدف اإلى تقديم خدمات
االت�ش���االت ال�شوتي���ة واالإنترنت، ذات النطاق العري�س في جميع محافظ���ات منطقة الجوف )القريات، 
ودوم���ة الجندل، و�شكاكا(، وفي جميع محافظ���ات منطقة الحدود ال�شمالية )عرعر، ورفحاء، وطريف(، 
وكذل���ك ف���ي محافظ���ات )الدائر، وال���درب، والري���ث( بمنطقة ج���ازان، وذل���ك بقيمة اإجمالي���ة قدرها 
)39.996.885( ت�شع���ة وثالث���ون مليونًا وت�شع مئة و�شتة وت�شعون األفًا وثم���ان مئة وخم�شة وثمانون رياالً، 

وبمدة تنفيذ قدرها عامان.
tt تم طرح م�شروعات الخطة الت�شغيلية الثانية )الم�شروعان الثالث والرابع(. اإذ يهدف الم�شروع الثالث اإلى

تقديم خدمات االت�شاالت ال�شوتية واالإنترنت ذات النطاق العري�س في جميع محافظات منطقة الباحة 
)الباح���ة، العقيق، الق���رى، المخواة، المندق، بلجر�ش���ي، قلوة(، ومحافظات )النما����س، بلقرن، بي�شة( 
بمنطق���ة ع�شي���ر، ومحافظة القنف���ذة بمنطقة مكة المكرمة، وت���م ا�شتقبال العرو����س الم�شتلمة وتحليلها 
وتقييمها، وتر�شية الم�شروع وتوقيع اتفاقية خدمات ال�شندوق مع مقدم العر�س الفائز �شركة االت�شاالت 
ال�شعودية بتاري���خ 1432/10/15ه� الموافق 2011/09/13م، بمبلغ دع���م مالي قدره )29.500.000( 
ت�شع���ة وع�شرون مليونًا وخم�س مئ���ة األف ريال �شعودي، بمدة تنفيذ قدرها عام���ان، ويجري التنفيذ حاليًا 
حيث تم انجاز مان�شبته 25%. و يهدف الم�شروع الرابع اإلى تقديم خدمات االت�شاالت ال�شوتية واالإنترنت 
ذات النط���اق العري�س في محافظتي )المجمعة، ورماح( بمنطقة الريا�س، ومحافظات )الخفجي، حفر 
الباطن، قري���ة العليا( بالمنطقة ال�شرقية، وتم ا�شتقبال العرو����س الم�شتلمة وتحليلها وتقييمها، وتر�شية 
الم�شروع وتوقيع اتفاقية خدمات ال�شندوق مع مقدم العر�س الفائز �شركة االت�شاالت المتنقلة ال�شعودية 
)زين( بتاريخ 1432/1/23ه� الموافق 2010/12/29م، بمبلغ دعم مالي قدره )15.086.288( خم�شة 

ع�شر مليونًا و�شتة وثمانون األفًا ومئتان وثمانية وثمانون رياال �شعوديًا، بمدة تنفيذ قدرها عامان.

اإدارة الطيف الترددي بكفاءة وتعزيز طاقته، والتعجيل 
بتنفيذ الخطة الوطنية للترددات.

توا�ش���ل الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للت���رددات، ومطالبة جميع الجهات التي لها مخ�ش�شات ترددية 
غي���ر متوافق���ة مع الخطة باإخالء تلك الترددات ح�شب االإطار الزمني المعتمد في الخطة.)انظر الفقرة )6-

3-1( والملحق رقم )د( من هذا التقرير(.
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اإنجازات الهيئة �شيا�شات خطة التنمية التا�شعة)1(

اال�شتمرار في تطوير معايير االت�شاالت وتقنية المعلومات، 
وتحديث مقايي�شها.

tt توا�شل الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترددات، ومطالبة جميع الجهات التي لها مخ�ش�شات ترددية
غير متوافقة مع الخطة باإكمال تحديث الموا�شفات المتعلقة باأجهزة االت�شاالت وتقنية المعلومات.

tt ت���م تدريب فريق العمل على تطبيق الموا�شفات الفني���ة المحدثة، واالآلية المتبعة في تحديث الموا�شفات
الفنية م�شتقباًل.

tt ت���م البدء ف���ي تطوير نظام ف�ش���ح اأجهزة االت�ش���االت وتقنية المعلومات ف���ي الهيئة؛ عن طري���ق تاأ�شي�س
قاع���دة معلومات لالأجهزة المعتمدة والمف�شوحة من قبل الهيئة، واإن�شاء بوابة اإلكترونية عبر موقع الهيئة 
االإلكترون���ي؛ لتقدي���م طلبات الموافق���ة على اال�شتي���راد، والف�شح الجمرك���ي الأجهزة االت�ش���االت وتقنية 
المعلومات، والبت في الطلبات اإلكترونيا، وربط النظام مع نظام م�شلحة الجمارك، وذلك الإر�شال اإفادة 

الهيئة المتعلقة بالف�شوحات الجمركية اإلكترونيًا لتحقيق الفعالية المن�شودة من النظام. 
tt ت���م اإج���راء قيا�ش���ات ميدانية لعدد م���ن المحطات القاعدي���ة الال�شلكية عل���ى م�شتوى المملك���ة؛ للتحقق

م���ن م���دى التزام مقدمي خدم���ات االت�شاالت باالإر�شادات ال�ش���ادرة عن الهيئة التي ت���م اإعدادها، بناًء 
عل���ى المعايي���ر الدولية. وقد بينت جمي���ع القيا�شات التي تم اإجراوؤها - حت���ى االآن - على هذه المحطات 
الال�شلكية اأن م�شتويات االإ�شعاعات ال�شادرة من هوائياتها تقل بمئات المرات عن الحد الم�شموح به وفقًا 
للمعايير العالمية. الء تلك الترددات ح�شب االإطار الزمني المعتمد في الخطة.)انظر الفقرة )1-3-6( 

والملحق رقم )د( من هذا التقرير(.

توفير مختلف الحوافز لجذب اال�شتثمارات االأجنبية 
المبا�شرة اإلى �شناعة تقنية المعلومات.

tt شع���ت هيئة االت�شاالت وتقنية المعلوم���ات اإلى جذب اال�شتثمارات االأجنبية ع���ن طريق القيام بدرا�شات�
دوري���ة ع���ن اأ�شواق االت�ش���االت وتقنية المعلوم���ات في المملكة، تو�ش���ح جميع الموؤ�ش���رات المتعلقة بتلك 
االأ�ش���واق الت���ي تهم الم�شتثمري���ن المحليين والدوليين، ون�ش���ر المعلومات المتعلقة بتل���ك الدرا�شات على 
موقع الهيئة، مع تحديثها ب�شكل دوري. ومن اأهم المعلومات التي تهم الم�شتثمرين، ن�شب انت�شار خدمات 
االت�شاالت المتنقلة والثابتة، والنط���اق العري�س في المملكة، وبيانات االيرادات، واال�شتثمارات المتعلقة 

بالقطاع.
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اإنجازات الهيئة �شيا�شات خطة التنمية التا�شعة)1(

tt قام���ت الهيئة خالل العام )2011م( با�شدار التقرير ال�شنوي الثاني عن و�شع قطاع تقنية المعلومات في
المملك���ة؛ ليكون اأداًة لجذب االهتمام العام باأو�شاع القط���اع، ولتحفيز �شانعي القرار في الجهات العامة 
والخا�ش���ة؛ على اإزالة العقبات التي تواجه نموه، وخل���ق بيئة تناف�شية �شفافة تجذب اال�شتثمار في �شناعة 
تقني���ة المعلومات وتقود اإلى تطوي���ره. وتم االإنتهاء من التقرير واعتماده ون�ش���ره خالل عام 2011م، كما 
ت���م تنظيم ملتقى لرفع الوع���ي بمو�شوعات التقري���ر وتو�شياته، ومناق�شة مخرجات���ه، و�شبل التعاون بين 

المعنيين بالقطاع.
tt شع���ت الهيئ���ة من خالل المركز الوطني االر�شادي الأمن المعلومات اإل���ى تعزيز االأمن االإلكتروني، وتوفير�

بيئة تعامالت اإلكترونية �شحية، مما ي�شهم في وطماأنة اال�شتثمارات االجنبية، وجذبها اإلى �شناعة تقنية 
المعلومات في المملكة.

tt .ت���م اإطالق برنامج لرفع الوعي باأمن المعلومات على الم�شتوى الوطني، خالل ال�شنوات الخم�س القادمة
ويحت���وي البرنامج على مجموعة من الخط���ط الزمنية التي ت�شتهدف رفع الوع���ي العام باأمن المعلومات 
لجمي���ع �شرائح المجتم���ع بالمملكة. ويتكون ه���ذا البرنامج م���ن اأدوات قيا�س م�شتوى الوع���ي العام باأمن 
المعلوم���ات على الم�شتوى الوطن���ي؛ مع اال�شتعانة في ذلك باآليات وحم���الت اإعالمية لرفع هذا الم�شتوى 
وفق خطة زمنية، واأهداف قيا�شية، واإ�شتراتيجية محددة. قد تم خالل عام )2011م( تحديد الم�شارات 
والمو�شوع���ات المختارة المتعلقة باأمن المعلومات، والقطاعات وال�شرائح االجتماعية الم�شمولة، وقنوات 
التو�شي���ل، واختيار ر�شائل التوعية باأمن المعلومات لكل م�شار على حدة، وو�شع خطة خم�شية )على مدى 

خم�س �شنوات( للبرنامج الوطني للتوعية باأمن المعلومات 

تطوير قدرات �شركات وموؤ�ش�شات االأعمال وزيادة ا�شتخدامها 
لتقنية االت�شاالت والمعلومات.

قام���ت الهيئ���ة بعمل درا�شة مف�شل���ة، وم�شح ميداني �شمل العدي���د من المن�شاآت العام���ة والخا�شة، وانعك�شت 
نتائج الدرا�شة في تقرير تقنية المعلومات الذي اأ�شدرته في عام 2010م. وي�شلط التقرير ال�شوء على فر�س 
النم���و واال�شتثمار في تقنية المعلومات، وعلى الثغرات الكائنة في المهارات، والتوظيف في القطاع؛ مما يزود 
اأ�شح���اب الم�شلح���ة في القطاعين العام والخا����س بالمعلومات االأ�شا�شية، التي �شتدع���م جهود ال�شركات في 
تح�شي���ن قدراتها؛ من حيث التوظيف والتدريب واال�شتثمار، كما �شي�شهم ب�شكل غير مبا�شر في تطوير قدرات 

ال�شركات وموؤ�ش�شات االأعمال.
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برنامج عمل الهيئة خالل العام القادم 1333/1333هـ )12-2م(  . -1
المنوطة  والم�شوؤوليات  بالمهمات  القيام   - اهلل  بم�شيئة   - الهيئة  �شتوا�شل 
بها، وتعتزم تنفيذ عدد من البرامج والم�شروعات خالل العام المالي القادم 

1434/1433ه� )2012م(، ومن اأبرزها ما يلي:
tt ال�شعي ال�شتكمال اإجراءات اإ�شدار تراخي�س تقديم خدمات االت�شاالت

الثابتة.
tt.ا�شتكمال م�شروع التراخي�س الموحدة، واإعادة بيع الخدمات
tt.تنظيم النفاذ اإلى ال�شبكات، وحق الو�شول لعنا�شر ال�شبكة والربط البيني
tt.متابعة اعتماد المقابل المالي؛ لتقديم خدمات تاأجير مرافق االت�شاالت
tt.ا�شتكمال مراحل الترخي�س؛ لتقديم خدمات الت�شديق الرقمي
tt.ا�شتكمال اإجراءات �شراء الح�ش�س، واالندماجات، واالإفال�س
tt ،المعلومات وتقنية  االت�شاالت  خدمات  اأ�شعار  تنظيم  في  اال�شتمرار 

وا�شتكمال االإجراءات المحدثة لها.
tt.موا�شلة العمل في تحديث �شيا�شة الف�شل المحا�شبي
tt.موا�شلة العمل في م�شروع تحفيز النطاق العري�س
tt.ا�شكمال تحديث اإر�شادات الربط البيني
tt.ا�شتكمال اإعداد وثيقة اإر�شادات نقل االأرقام

tt.ا�شتمرار متابعة جودة خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات
tt تحديث بيانات نظام اإدارة االأرقام، ودرا�شة طلبات تخ�شي�س االأرقام

والرموز للجهات الم�شتفيدة، �شواء كان ذلك لمقدمي الخدمة المرخ�س 
لهم اأو كان لغيرهم، وفقًا للمبادئ والقواعد واالأحكام الم�شمنة بالخطة 

الوطنية للترقيم.
tt.تاأ�شي�س مختبر اعتماد نوعية اأجهزة االت�شاالت
tt االت�شاالت اأجهزة  لف�شح  االإلكتروني؛  النظام  م�شروع  تنفيذ  ا�شتكمال 

وتقنية المعلومات واعتمادها.
tt.متابعة حل م�شكالت نقل اأرقام الهاتف المتنقل
tt للترقيم، والعمل على تنفيذ تحويل رموز الوطنية  متابعة تنفيذ الخطة 

والم�شمنة  الثابت،  للهاتف  المعتمدة  الهيكلة  مع  لتتوافق  المناطق؛ 
بالخطة.

tt.متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي
tt ،تحديث موا�شفات اإن�شاء نظام حديث الإدارة الطيف الترددي، وتاأ�شي�شه

واالإ�شراف عليه.
tt البرنامج خالل  من  المتنقلة  االت�شاالت  �شبكات  اأداء  م�شتوى  قيا�س 

المحدد للعام 2012م.
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tt في بالمملكة  اال�شعاع  لم�شتوى  ميدانية  قيا�شات  اإج��راء  في  اال�شتمرار 
اإطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون التقني مع الجهات االأكاديمية 

والبحثية.
tt ال�شاد�س االإ���ش��دار  اإل��ى  لالنتقال  المملكة  جاهزية  م�شروع  ا�شتكمال 

لبروتوكول االإنترنت.
tt.ا�شتكمال م�شروع تطوير خدمات االنترنت الوطنية
tt.ا�شتكمال التقرير الخا�س بدرا�شة و�شع االنترنت في المملكة
tt.ا�شتكمال تطوير البنية التحتية الأ�شماء النطاقات
tt.تطوير لوائح خدمات التر�شيح واإجراءاتها
tt.تطوير اأنظمة التر�شيح، ومنتجات الحجب واأدواتها
tt موا�شلة العمل على ا�شتكمال تنفيذ م�شروعات �شندوق الخدمة ال�شاملة

)الم�شروع االأول والثاني والثالث والرابع(.
tt اال�شتمرار في العمل على تحديث قاعدة بيانات �شندوق الخدمة ال�شاملة

في �شوء نتائج التعداد العام لل�شكان والم�شاكن، ومخرجات الم�شروعات 
الجاري تنفيذها.

tt اال�شتخدام وحق  ال�شاملة  الخدمة  �شيا�شة  مراجعة  م�شروع  ا�شتكمال 
ال�شامل، وو�شعها في �شيغتها النهائية، ومن ثم رفعها لالعتماد.

tt شندوق� بن�شاطات  الخا�س  ال�شوق  درا�شة  م�شروع  في  العمل  ا�شتمرار 
الخدمة ال�شاملة.

tt اإعداد وثائق طلب تقديم العرو�س لم�شروعات الخطة الت�شغيلية الثالثة
العرو�س  وا�شتالم  للمناف�شة،  وطرحها  ال�شاملة،  الخدمة  ل�شندوق 

وتقييمها وتر�شيتها.
tt الت�شغيلية بالخطة  الخا�شة   ( ال�شاملة  الخدمة  �شندوق  موازنة  اإعداد 

الرابعة( للعام المالي 1435/1434ه� )2013م(.
tt المالي العام  عن  ال�شاملة  الخدمة  ل�شندوق  الختامي  الح�شاب  اإعداد 

1434/1433ه� )2012م(.
tt اإعداد نطاق عمل م�شروعات الخطة الت�شغيلية الرابعة في �شوء الميزانية

المعتمدة.

66

التقرير السنوي 1432 - 1433 هـ



المالحق
 قرارات مجلس اإلدارةالملحق )أ(ا

عقد المجل�س �شتة اجتماعات خالل عام 1433/1432ه� )2011م(، واتخذ 
عدة قرارات من اأبرزها:

tt.الموافقة على االإ�شدار الثاني من الخطة الوطنية للترقيم
tt .الموافقة على ميزانية الهيئة للعام المالي 1434/33ه� )2012(م
tt للعام الميزانية  م�شروع  في  التقديرية  الهيئة  اإي��رادات  على  الموافقة 

المالي 1434/33ه� )2012(م. 
tt الموافقة على ميزانية اللجنة الوطني�ة لمجتم�ع المعلوم���ات للعام المالي

1434/33ه� )2012(م. 
tt �الموافقة على ميزانية �شندوق الخدمة ال�شاملة للعام المالي 1434/33ه

)2012(م.

tt المعلومات لمجتمع  الوطنية  واللجنة  للهيئة  الختامي  الح�شاب  اإق��رار 
للعام المالي 1432/31ه� )2010(م. 

tt المالي للعام  ال�شاملة  الخدمة  ل�شندوق  الختامي  الح�شاب  اإق���رار 
1432/31ه� )2010(م.

tt االأ�شا�شي ال��رات��ب  �شمن   )%15( بمقدار  المعي�شة  غ��الء  ب��دل  تثبيت 
للعاملين بالهيئة. 

tt.تثبيت بع�س العاملين ال�شعوديين بالهيئة
tt اإعادة ت�شكيل اللجان التنفيذية المنبثقة عن المجل�س، بعد انتهاء فترة

عمل المحافظ ال�شابق، وتعيين اأع�شاء جدد لع�شوية المجل�س. 
tt.اإعادة هيكلة الهيئة
tt الموافقة على تعيين مكتب محا�شبين قانونيين؛ للقيام باأعمال مراجعة

وتدقيق ح�شابات الهيئة لثالثة اأعوام.
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 قرارات الهيئةالملحق )م(ا
امل��شـــ�عالتاريـخرقم القرار
1432/3/011432/01/26.)IPhone 4( املوافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز
املوافقة على تعديل تعرفة باقة )�شوا الدولية( من اجلوال.1432/3/021432/02/14
املوافقة على تعرفة خدمة )اأعمال نت( لقطاع االأعمال.1432/3/041432/02/15
املوافقة على تعديل تعرفة االت�شال الدويل والر�شائل الدولية لعمالء االأرقام امل�شبقة الدفع من اجلوال.1432/3/051432/02/15
1432/3/061432/02/19)FTTH-40Mb/s( على تقنية االألياف الب�شرية )املوافقة على تعرفة خدمة االإنرتنت عايل ال�شرعة )40 ميجا/ثانية
املوافقة على تعرفة باقات الربودباند اجلديدة للجوال املفوتر وامل�شبق الدفع.1432/3/071432/02/26
1432/3/081432/03/16.IPhone 4 املوافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز
�شوابط اإ�شافية تتعلق بعملية اإ�شدار اأر�شدة ال�شرائح م�شبقة الدفع وحتويلها.1432/3/091432/03/17
املوافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز IPhone 4 لالأفراد.1432/3/101432/04/04
املوافقة على تعديل تعرفة باقات جهاز IPhone 4 لقطاع االأعمال.1432/3/111432/04/04
اعتماد وثيقة موؤ�شرات االأداء لقطاع االت�شاالت وتقنية املعلومات.1432/3/121432/04/17
ت�شهيل اإجراءات تاأ�شي�س خدمات االت�شاالت املفوترة، واإلغائها، وتوثيقها.1432/3/131432/04/21
املوافقة على تعديل تعرفة باقات جوال االأعمال.1432/3/161432/06/25
املوافقة على �شيا�شة اال�شتخدام العادل خلدمات عائلة )جود بل�س( من الهاتف.1432/3/191432/07/13
املوافقة على )مفتاح الطالب( اخلا�س بعمالء املفوتر من اجلوال.1432/3/201432/07/18
املوافقة على تعديل باقة )�شوا زيارة( اخلا�شة بعمالء البطاقات امل�شبقة الدفع من اجلوال.1432/3/211432/08/12

 طلبات مرئيات العموم الملحق )ج(ا
امل��ش�عالتاريخرقم ال�ثيقة

متديد طلب مرئيات العموم حول اخلطة الوطنية للرتقيم للمملكة / الن�شخة الثانية.2011/1/10م1432/1/5
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 األنشطة واإلنجازات األخرىالملحق )د(ا
اإ�شافة اإلى االإنجازات الرئي�شة الم�شمنة بالف�شل ال�شاد�س من هذا التقرير؛ 

قامت الهيئة باأن�شطة متعددة اأخرى، ومنها ما يلي: 

إدارة الطيف الترددي 1د3
tt الدولي االت��ح��اد  ل��دى  بع�شها  وت�شجيل  ت���رددًا،   )8708( تخ�شي�س 

لالت�شاالت، بغر�س حمايتها من التداخالت من الدول االأخرى.
tt الوطنية للخطة  تنفيذًا  اإما  وذلك  تردديًا؛  مخ�ش�شًا   )3714( اإلغاء 

للطيف الترددي، اأو نتيجة ال�شتغناء الم�شتخدمين عنها.
tt و)305( رخ�س الال�شلكية،  لالأجهزة  رخ�شة  وتجديد )149(  اإ�شدار 

ا�شتخدام ترددات، لل�شفن وقوارب النزهة وال�شيد، و )468( رخ�شة 
الهواة،  ال�شلكي  ت��رددات  ال�شتخدام  رخ�شة  و)405(  ال�شلكي،  ه��واة 

و)156( رخ�شة محطة ال�شلكية الت�شاالت المالحة الجوية.
tt.اإجراء االختبارات ل )140( �شخ�شًا من هواة الال�شلكي
tt الطيف اإدارة  الأنظمة  جهازًا   )38( واإ�شالح  اأجهزة،   )703( معايرة 

الترددي، وكذلك اإجراء القيا�شات الفنية ل� )337( جهازًا ال�شلكيًا.
tt )147182( و  ال�شلكيًا  ج��ه��ازًا   )5119( على  الفني  الك�شف  اإج���راء 

قطعة غيار.
tt.درا�شة )41( طلبًا لترخي�س ا�شتخدام اأجهزة ال�شلكية
tt ر�شد )2513( اإر�شااًل من دول مجاورة ت�شبب تداخالت على مخ�ش�شات

نظامية داخل المملكة، والتن�شيق مع تلك الدول لمعالجتها.
tt تن�شيق )242( طلبًا ال�شتخدام ترددات، اأثناء زيارة ال�شخ�شيات الر�شمية

للمملكة، اأو ال�شفن الدولية اأثناء دخولها المياه االإقليمية للمملكة.
tt ،تن�شيق )714( مخ�ش�شًا تردديًا ل�شبكات االأقمار ال�شناعية ال�شعودية

�شبكات  مع  )عرب�شات(،  الف�شائية  لالت�شاالت  العربية  والموؤ�ش�شة 
االأقمار ال�شناعية للدول االأخرى.

tt درا�شة )42( طلبًا لتن�شيق تخ�شي�س ترددات بين المملكة، ودول مجل�س
التعاون، واتخاذ االإجراءات المنا�شبة حيالها.

tt مراقبة )142002( ترددًا لك�شف اال�شتخدامات غير النظامية للترددات
التي ت�شبب تداخالت.

tt اإجراء قيا�شات ل� )8876( ترددًا نظاميًا؛ للتاأكد من مطابقتها ل�شروط
التخ�شي�س.

tt ر�شد )837( ترددًا غير نظامي، ومخاطبة الجهات المخت�شة ل�شبط
االأجهزة التي ت�شتخدمها، واتخاذ االإجراءات النظامية ب�شاأنها.

tt درا�شة ومعالجة )355( تقريرًا عن تداخالت من داخل المملكة، والعمل
على اإزالتها.

tt ،واال���ش��ت��غ��اث��ة ال�����ش��الم��ة  ل��خ��دم��ت��ي  ت�����ردد   )103400( م���راق���ب���ة 
من  خلوها  من  للتاأكد  والممتلكات؛  الب�شر  اأرواح  بحماية  المتعلقتين 

التداخالت ال�شارة.
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tt ،لالت�شاالت ال��دول��ي  االت��ح��اد  م��ن  ���ش��ادرة  ن�شرة   )3185( درا���ش��ة 
الخدمات  اأو  ال�شناعية،  االأق��م��ار  ت��رددات  ب�شاأن  الفنية  والمعلومات 
االأر�شية في الدول االأخرى، اأو المنظمات االإقليمية والدولية، وتم اتخاذ 

االجراءات الالزمة حيال )1673( منها. 
tt الترددات لتراخي�س  المالي  المقابل  ل�شداد  مطالبة   )1600( اإدخ��ال 

بنظام اإدارة موارد الهيئة.

أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية    2د3
المعلوماتا  

tt.درا�شة اأكثر من )973( طلبًا العتماد االأجهزة
tt ،البت في اإجراءات الف�شح لحوالي )8757( طلبًا من المنافذ الجمركية

وال�شركات الموردة.
tt.الرد على اأكثر من )1166( ا�شتف�شارًا متعلقًا بالمعايير الفنية

 تقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات 3د3
الحكومية والخارجيةا  

tt عدد في  الال�شلكية  االإ���ش��ارات  لم�شتوى  الميدانية  القيا�شات  اإج��راء 
النتائج  مت�شمن  مف�شل  فني  تقرير  واإع��داد  الحكومية،  المواقع  من 

والتو�شيات.
tt ،المتنقلة االت�شاالت  بطاقات  بيع  مخالفة  ظاهرة  م�شببات  درا�شة 

م�شبقة الدفع المخالفة لالأنظمة، وطرق معالجتها.

tt الم�شكالت حل  في  للم�شاعدة  واالإع��الم؛  الثقافة  لوزارة  الدعم  تقديم 
الفنية المتعلقة بخدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات التي تواجه مبنى 

اإ�شتوديوهات االإذاعة الجديد بمدينة جدة.
tt م�شكلة لحل  االإ�شالمية  �شعود  بن  محمد  االإم��ام  لجامعة  الدعم  تقديم 

�شعف خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات في مدينة الملك عبد اهلل 
بن عبد العزيز للطالبات.

tt بخ�شو�س الريا�س،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  اجتماع  في  الم�شاركة 
مناق�شة مو�شوع الحد من التاأثيرات ال�شلبية للموجات الكهرومغناطي�شية 
في مدينة الريا�س، وتزويدهم بال�شوابط والتنظيمات التي قامت الهيئة 

باإ�شدارها، وتو�شيح جهود الهيئة ون�شاطاتها المتعلقة بهذا المو�شوع.
tt التن�شيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س، بخ�شو�س �شعف تغطية

الدبلوما�شي  الحي  داخل  المواقع  بع�س  في  المتنقلة  االت�شاالت  خدمة 
)ال�شفارات.(

tt خدمات مقدمي  مع  للتن�شيق  الق�شيم؛  منطقة  الإم��ارة  الدعم  توفير 
االت�شاالت وتقنية المعلومات، الإزالة ونقل بع�س االأبراج والمواقع التابعة 

لل�شركات والتي توؤثر على حركة ال�شير.
tt دعم وزارة النقل والتن�شيق مع �شركات االت�شاالت بخ�شو�س مو�شوعات

االأبراج التي لم يتم الترخي�س لها.
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tt قطار م�شروع  بخ�شو�س  المكرمة،  مكة  منطقة  الإم��ارة  الدعم  توفير 
الحرمين ال�شريفين، والتن�شيق في ذلك مع مقدمي خدمات االت�شاالت 
وتقنية المعلومات؛ للم�شاركة في اأعمال لجنة الوقوف على م�شار قطار 

الحرمين ال�شريفين.
tt تقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم، بخ�شو�س الم�شكالت الفنية في

خدمات االت�شاالت وتقنية المعلومات في بع�س مراكز التربية والتعليم.
tt االأب��راج بم�شاكل  المتعلقة  المو�شوعات  في  والبلديات  االأمانات  دعم 

ومنها  الم�شغلين،  م��ن  الم�شتحقات  وتح�شيل  اإزال��ت��ه��ا،  ومتطلبات 
ت�شمل  بحيث  الكوابل  لتمديد  الحفر  في  الم�شاركة  التفاقية  اإطار  و�شع 
والمالية واالإجرائية والمحا�شبية بين مقدمة  الفنية  الجوانب  االتفاقية 
 الخدمة؛ ليتم العمل بذلك في المنطقة ال�شرقية، بناًء على طلب اأمانة 

المنطقة ال�شرقية.
tt ،درا�شة الئحة �شندوق الت�شامن الرقمي، والنظام االأ�شا�شي لل�شندوق

الم�شكلة  اللجنة  في  للم�شاركة  وملحوظاتها؛  الهيئة  مرئيات  واإع��داد 
وتقنية  االت�شاالت  وهيئة  المعلومات،  وتقنية  االت�شاالت  وزارة  من 

المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية. 
tt االإلكترونية للتعامالت  الثانية  التنفيذية  الخطة  م�شودة  وثيقة  درا�شة 

الحكومية في المملكة، الواردة من وزارة االت�شاالت وتقنية المعلومات، 
واإبداء المرئيات والملحوظات عليها.

tt درا�شة وثيقة م�شودة م�شروع نظام الخ�شو�شية االإلكترونية الواردة من

وزارة االت�شاالت وتقنية المعلومات، واإبداء المرئيات والملحوظات عليها.
tt الن�شر لن�شاط  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  وث��ي��ق��ة  درا���ش��ة  ف��ي  ال��م�����ش��ارك��ة 

المرئيات  واإب���داء  واالإع���الم،  الثقافة  وزارة  من  ال���واردة   االإلكتروني، 
والملحوظات عليها.

tt تقديم الدعم الفني للرئا�شة العامة ل�شوؤون الم�شجد الحرام والم�شجد 
المعلومات،  وتقنية  باالت�شاالت  المتعلقة  االأمور  النبوي، حول عدد من 
ومنها التن�شيق ب�شاأن تنفيذ م�شروع التغطية الداخلية للحرمين ال�شريفين 

ب�شبكة االت�شاالت الال�شلكية.
tt اإي�شال معايير  بدرا�شة  المكلفة  الحكومية  اللجنة  ف��ي  الم�شاركة   

الخدمات وو�شعها )مثل خدمات االت�شاالت( لمخططات المنح المعدة 
ل�شكن المواطنين، ويتمثل ذلك في عدة ن�شاطات، منها تقدير تكاليف 

اإي�شال خدمات االت�شاالت اإلى تلك المخططات.
tt الم�شاركة في اللجنة الم�شكلة لتحديث ال�شوابط البلدية والفنية، الإن�شاء 

اأجهزة االت�شاالت الال�شلكية التجارية.
tt الم�شاركة في لجنة ا�شتغالل اأ�شطح دورات المياه في الم�شاعر المقد�شة 

في تركيب اأجهزة االت�شاالت وهوائياتها من قبل مقدمي الخدمة.
tt الالزمة الت�شاريح  لمنح  اإج��راءات موحدة،  لجنة و�شع  الم�شاركة في   

لتمديد الكوابل مع ووزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.
tt االإ�شعاعية للكوارث  الدائمة لال�شتجابة  الوطنية  اللجنة  الم�شاركة في   

والنووية.
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tt تقديم الدعم لل�شوؤون الخا�شة لخادم الحرمين ال�شريفين؛ بخ�شو�س 
توجيه �شركات االت�شاالت المتنقلة بالتن�شيق فيما بينها لم�شاركة �شركة 
الحرمين  خ��ادم  ق�شور  في  الواقعة  االأب��راج  في  ال�شعودية  االت�شاالت 

ال�شريفين في كل من محافظة جدة ومدينة الريا�س.
tt الوزراء الملكي رئي�س ديوان رئا�شة مجل�س  ال�شمو  وفقًا لبرقية �شاحب 

هيئة  قيام  المت�شمنة  1432/01/02ه����  والتاريخ  228/ب  الرقم  ذات 
االأنظمة  بمراجعة  المعنية  الجهات  بم�شاركة  الوزراء  بمجل�س  الخبراء 
المعلومات  لنظم  الوطنية  للجنة  التنظيمية  بالترتيبات  تاأثرت  التي 
الجغرافية الواردة في قرار مجل�س الوزراء ذي الرقم )388( والتاريخ 
ال���وزراء  بمجل�س  الخبراء  هيئة  ت��زوي��د  ت��م  فقد  1432/12/30ه���������، 

بالمهمات التي تتعلق بقطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات.
tt من للتحقق  الوطني؛  المعلومات  مركز  مع  بالربط  الم�شغلين  اإل��زام 

هويات الم�شتخدمين.
tt اإمكانية المعنية، حول  االأطراف  مع  والتن�شيق  والم�شورة  الدعم  تقديم 

تحديد موقع طالبي خدمة الطوارئ.
tt ،الم�شاركة في معالجة البالغات المزعجة التي ترد اإلى الجهات االأمنية

وو�شع الحلول الفنية والتنظيمية للحد من هذه االإزعاجات.
tt الم�شاركة في و�شع ال�شوابط الالزمة والكفيلة بحماية ال�شفن والمن�شاآت

تخريبية،  اأو  اإرهابية  اأعمال  اأي  من  االت�شاالت  وكابالت  البترولية، 
بوا�شطة القوارب ال�شغيرة.

tt ال�شلكية االت�شاالت  خدمات  تح�شين  ب�شاأن  والم�شورة  الدعم  تقديم 
الحلول  ومناق�شة  ال�شعودي،  االأحمر  الهالل  لهيئة  المقدمة  والال�شلكية 
خالل  من  المتجددة،  التقنية  التطورات  تتيحها  التي  التقنية  والبدائل 
الهدف  لتحقيق  لهم؛  المرخ�س  االت�شاالت  خدمات  مقدمي  �شبكات 

باأقل التكاليف.

tt الم�شاركة في لجنة درا�شة و�شع الت�شفير وتقويم اأعمال اللجان المخت�شة
في هذا المجال.

tt الم�شاركة في لجنة )التاأكد من عدم تزويد اأجهزة الكمبيوتر المحمول
باأجهزة اإر�شال(.

tt الخبراء، وذوي االخت�شا�س الم�شكلة من  المتابعة  الم�شاركة في لجنة 
والمو�شوعية  ال�شمولية  تحقيق  �شاأنها  م��ن  التي  التو�شيات  لتنفيذ 

وال�شفافية في االإدارات المعنية باالأمن الوطني.
tt اإبداء المرئيات على تو�شيات االتحاد الدولي لالت�شاالت، وتعبئة نماذج

اال�شتبيانات الخا�شة باالت�شاالت وتقنية المعلومات. 
tt م�شروع ت�شدر من  التي  والمخرجات  المن�شورات  على  المرئيات  اإبداء 

المجاالت الكهرومغناطي�شية الدولي بمنظمة ال�شحة العالمية.
tt.�تزويد الدفاع المدني بخطط الطوارئ لمو�شمي رم�شان والحج 1432ه
tt الر�شائل لبث  المتنقلة؛  االت�����ش��االت  خ��دم��ات  مقدمي  م��ع  التن�شيق 

التحذيرية ال�شادرة من الدفاع المدني في حاالت الكوارث والطوارئ، 
وفقًا لالآلية المعتمدة من الهيئة.

72

التقرير السنوي 1432 - 1433 هـ



tt خطط الإع��داد  المملكة  في  لهم  المرخ�س  الخدمات  مقدمي  التن�شيق 
االأمطار وال�شيول لمنطقة مكة المكرمة، وتم تزويد الدفاع المدني بها.

tt لتقديم المملكة  في  لهم  المرخ�س  الخدمات  مقدمي  مع  التن�شيق 
خدمات االت�شاالت لمركز االإيواء للطوارئ في ال�شمي�شي بمنطقة مكة 

المكرمة، الجاري تنفيذه من قبل وزارة المالية.
tt.الم�شاركة في تحديث �شيا�شة قطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات
tt بمجل�س الخبراء  وهيئة  المالية،  ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  التن�شيق 

وم�شوؤوليات  مهمات  لت�شحيح  ال�شعودية؛  االت�شاالت  و�شركة  ال��وزراء، 
التو�شيات  م�شودة  اإعداد  وتم  وتطويرها،  ال�شاحلية  المحطات  ت�شغيل 

الخا�شة بذلك.
tt عمليات غرف  اأنظمة  لدى  المت�شل  رقم  ظهور  عدم  م�شاكل  معالجة 

الطوارئ؛ بالتن�شيق مع مقدمي خدمات االت�شاالت.
tt في المعلومات  لمجتمع  الوطنية  المالمح  تقرير  اإع��داد  في  الم�شاركة 

الوطنية  اللجنة  بطلب من  م،   2011 لعام  ال�شعودية  العربية  المملكة 
لمجتمع المعلومات والمبني على طلب لجنة االأمم المتحدة االقت�شادية 

واالجتماعية لغربي اآ�شيا )اإ�شكوا(.
tt الم�شاركة في اإعداد م�شروع قرار الدورة الرابعة ع�شرة، للجنة ت�شخير

االقت�شادي  للمجل�س  التابعة  التنمية  الأغ��را���س  والتكنولوجيا  العلم 
واالجتماعي لالأمم المتحدة )جنيف، �شوي�شرا في الفترة من 23- 27 

مايو 2011 م(.

tt الدولي االتحاد  مجل�س  دورة  الجتماعات  ومقرر  قرار،  م�شروع  تقديم 
 21  -11 من  الفترة  في  �شوي�شرا  )جنيف،  2011م.  لعام  لالت�شاالت 
)فريق  بعنوان   1336 الرقم  ذي  القرار  اعتماد  وتم  م(،   2011 مايو 
العمل التابع للمجل�س المعني بق�شايا ال�شيا�شات العامة الدولية المتعلقة 
باالإنترنت(، والمقرر ذي الرقم 562 بعنوان )المنتدى العالمي الخام�س 

ل�شيا�شات االت�شاالت/تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت(.
tt الم�شاركة في اأعمال االجتماع الخام�س للمجموعة المخ�ش�شة لق�شايا

ممثلين  بح�شور  وذلك  باالإنترنت،  المتعلقة  الدولية  العامة  ال�شيا�شات 
حكوميين الأكثر من 30 دولة.

المساندة الفنية لمقدمي خدمات    3د3
االتصاالت  

tt ت�شتخدم ال�شلكية،  اأجهزة  من  ال�شادرة  التداخالت  معالجة  درا�شة 
لتقوية بث اإ�شارات محطات االت�شاالت المتنقلة، واإيجاد حل فني لها.

tt شركة� تاأ�شي�س  وموبايلي،  ال�شعودية،  االت�شاالت  �شركة  مقترح  درا�شة 
م�شتركة الإقامة االأبراج وتاأجيرها، وتقديم المرئيات الالزمة.

tt لتحديد ال��دول��ي��ة؛  والمنظمات  ال���دول  ت��ج��ارب  ح��ول  درا���ش��ة  اإع����داد 
المتنقل،  الهاتف  لتقنيات  المخ�ش�شة  الترددية  النطاقات  عر�س 
اتحاد  �شركة  في طلب  النظر  في  بع�س مخرجاتها  ا�شتخدام  تم  حيث 
النطاقين  في  لها  اإ�شافية  ت��رددات  لتخ�شي�س  )موبايلي(  ات�شاالت 

)1920- 1980( و )2110- 2170( ميجاهرتز.
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tt المتنقلة االت�شاالت  �شركة  بطلب  المتعلقة  الفنية  الجوانب  درا���ش��ة 
ال�شريك  وج��ود  من  المتبقية  المدة  من  ا�شتثناءها  )زي��ن(  ال�شعودية 

االإا�شتراتيجي االأجنبي.

األنشطة والفعاليات اإلعالميةا 3د3
tt الم�شاركة في عدد من الموؤتمرات والمنتديات والمعار�س، كما هو مبين

في المرفق الخا�س بالم�شاركات المحلية واالإقليمية والدولية )الملحق 
رقم )ه�(.

tt المحلية المحافل  من  العديد  في  الهيئة  لم�شاركات  والتجهيز  التنظيم 
والدولية.

tt.التنظيم والم�شاركة في معر�س جايتك�س الريا�س 2011م
tt تنظيم وعقد عدد من ور�س العمل المتخ�ش�شة والندوات؛ ومنها ملتقى

في  ن�شوجًا  واأكثر  متكاملة  اإنترنت  منظومة  )نحو  المعلومات  تقنية 
المملكة العربية ال�شعودية(.

tt ن�شر االإعالنات في ال�شحف عن بع�س م�شروعات الهيئة، وا�شتطالعات
مرئيات العموم. 

tt .اإ�شدار العديد من البيانات واالأخبار ال�شحفية المتعلقة بالقطاع
tt من وذلك  واالأجنبية،  المحلية  المختلفة  االإع��الم  و�شائل  مع  التوا�شل 

خالل المقابالت واللقاءات ال�شحفية والتلفزيونية مع كبار الم�شوؤولين 
في الهيئة.

tt ،التوعية مجال  ف��ي  الحكومية  الجهات  م��ع  التعاون  م�شروع  اإط���الق 
وتزويدها بالمطويات التي تمكنها من توعوية عمالئها حول مو�شوعات 
االت�شاالت وتقنية المعلومات، وقامت بتوزيع اأكثر من 200.000 ن�شخة 
لجهات حكومية، باالإ�شافة اإلى توزيع اأكثر من 115.000 ن�شخة لطالب 
وطالبات المدار�س، بالتعاون مع م�شروع الملك عبداهلل بن عبد العزيز 
لتطوير التعلم العام. كما تم التن�شيق بين قطاعات الهيئة المعنية الإ�شدار 
عدد من الر�شائل، والكتيبات التوعوية، المتعلقة باأمن المعلومات، وبثها 

عبر ح�شابات الهيئة على مواقع ال�شبكات االجتماعية.
tt اإ�شدار ملف �شحفي يومي بما ين�شر في و�شائل االإعالم واالإنترنت، من

اأخبار ومو�شوعات، تخ�س الهيئة والقطاع. 
tt اإ�شدار تقرير اإعالمي �شنوي، يوثِّق كل ما تم تداوله في و�شائل االإعالم

عن الهيئة في العام 2011م.
tt.تاأ�شي�س ح�شابات للهيئة على مواقع ال�شبكات االإجتماعية واإدارتها
tt المعنية وال��درا���ش��ات  الهيئة،  اأنظمة  عن  متنوعة  مطبوعات  اإ���ش��دار 

باهتماماتها.
tt ،االأرق���ام بر�شد  ُتعنى  �شنوي،  رب��ع  ب�شكل  اإلكترونية  ن�شرة  اإط���الق 

واالإح�شاءات المهمة في قطاع االت�شاالت وتقنية المعلومات في المملكة 
ب�شكل خا�س، وعلى الم�شتوى العالمي ب�شكل عام.

tt ن�شاطات عن  واإبالغهم  الهيئة،  من�شوبي  مع  الداخلي  االت�شال  تعزيز 
الهيئة ب�شكل م�شتمر.
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اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل   3د3
موسمي رمضان والحج   

tt االت�شاالت لخدمات  الم�شغلة  االت�شاالت  �شركات  ا�شتعدادات  متابعة 
لمو�شم الحج لعام 1432ه�.

tt اأثناء مو�شمي رم�شان اأداء �شبكات مقدمي خدمات االت�شاالت  متابعة 
والحج لعام 1432 ه� في مكة المكرمة، والم�شاعر، والمدينة المنورة.

tt حول الحج  مو�شم  قبيل  المتنقلة  لالت�شاالت  الترددي  المجال  مراقبة 
الحرم المكي، والم�شاعر المقد�شة؛ للتاأكد من عدم وجود تداخالت.

tt للتاأكد االت�شاالت؛  خدمات  ومقدمي  الحكومية،  الجهات  بين  التن�شيق 
من تنفيذ تنظيمات الحج.

tt على واالط��الع  االت�شاالت،  خدمات  لمقدمي  ميدانية  بزيارات  القيام 
اأداء �شبكاتهم.

tt القيام بزيارات ومراجعات يومية لمراكز الت�شغيل، اأثناء مو�شمي الحج
والعمرة في رم�شان، ال�شيما في اأوقات الذروة.

tt تحذيرية في حاالت الطوارئ )SMS( قيام الهيئة بو�شع اآلية لبث ر�شائل
المتنقلة  االت�شاالت  خدمات  مقدمي  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  الحج،  في 

ومديرية الدفاع المدني.
tt التن�شيق مع �شركة االت�شاالت ال�شعودية )الهاتف الثابت( بتعيين فنيين

المواقع  بع�س  في  الحج،  مو�شم  اأثناء  ال�شاعة  م��دار  على  متواجدين 
وذلك  الحال،  في  واإ�شالحها  االأعطال  لمبا�شرة  والح�شا�شة؛  المهمة 

ب�شبب �شعوبة التنقل اأثناء فترات الذروة في مو�شم الحج؛ نظرًا الأهمية 
مثل هذه المواقع في هذا المو�شم.

tt اهلل بيت  لحجاج  مجانًا   )Wi-Fi( الال�شلكية  االإنترنت  خدمة  تقديم 
الحرام في م�شعر منى للعام الرابع على التوالي.

tt لمقابلة الخدمات  مقدمي  قبل  من  المتنقلة  االت�شاالت  �شبكات  دعم 
زيادة الحركة اأثناء مو�شم الحج.

tt تكن ول��م  عالية،  وج��ودة  بكفاءة  المتنقلة  االت�شاالت  خدمات  تقديم 
المتنقلة  االت�شاالت  �شبكات  في  موؤثرة  انقطاعات  اأو  اأعطال  هنالك 
في مناطق الحج، اأو في بوابات العبور الدولية، وقد لحظ زيادة حركة 
هذا  حج  خالل  المتنقلة  االت�شاالت  �شبكات  على  الداخلية  االت�شاالت 
و  بين ) %15  ما  الزيادة  ن�شبة  وتراوحت  والم�شاعر(،  العام )في مكة 
االت�شاالت  زيادة حركة  وبلغت  اأخرى،  اإلى  ات�شاالت  �شركة  70%( من 

الدولية ن�شبة )30%( تقريبًا. 
tt ا�شتقبال ال�شكاوى المتعلقة بخدمات االت�شاالت في الم�شاعر، والتن�شيق

لحلها. 

نشاطات أخرى متفرقة 3د3
tt ال�شعودية العربية  المملكة  في  االإطارية  االتفاقيات  ا�شتخدام  درا�شة 

الحالية  المتكررة،  الحكومية  ال�شراء  عمليات  لتنفيذ  الموردين؛  مع 
التي  وخدماتها  المعلومات  تقنية  منتجات  من  لمجموعة  والم�شتقبلية 

تحتاجها اإحدى الجهات خالل مدة ُمحددة.
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tt وتم ال��واردة،  الدولية  المكالمات  اإنهاء  لخدمة  الفنية  الجوانب  درا�شة 
لتنظيم  1432/9/21ه���  والتاريخ   323 الرقم  ذي  الهيئة  قرار  اإ�شدار 
الدولية  المكالمات  اإن��ه��اء  بخدمة  المتعلقة  البيني  الربط  اتفاقيات 

الواردة.
tt ،التزام �شركات االت�شاالت المتنقلة المرخ�س لها في المملكة متابعة 

وال�شركة الم�شنعة للبالك بيري )RIM( بالمتطلبات التنظيمية للخدمة.
tt باالت�شاالت المتعلقة  المو�شوعات  في  والمرئيات  الدرا�شات  تقديم 

ال�شعودية في القمة  وتقنية المعلومات؛ لدعم م�شاركة المملكة العربية 
العربية لالت�شاالت وتقنية المعلومات.

tt خدمات لمقدمي  والتغطية  ال�شبكة،  ون�شر  الفنية،  االلتزامات  متابعة 
االت�شاالت المرخ�س لهم، لتقديم خدمات االت�شاالت الثابتة، وخدمات 

االت�شاالت المتنقلة، وخدمات المعطيات.
tt ادارة موؤتمر  في  البحرية  ال��ك��وارث  اجتماعات  لجان  في  الم�شاركة 

الكوارث  البحرية  بمحافظة الخبر.
tt الملكية والهيئة  ال�شرقية،  المنطقة  اأمانة  اجتماعات  في  الم�شاركة 

بالجبيل، و�شركات االت�شاالت؛ بهدف التن�شيق لحل اأي معوقات لتقديم 
خدمات االت�شاالت.

tt التعامل مع الق�شايا وال�شكاوى المتعلقة بالتعر�س الب�شري لالإ�شعاعات
الكهرومغناطي�شية، للترددات الراديوية ال�شادرة من هوائيات المحطات 

الال�شلكية؛ من خالل درا�شتها والبت فيها، واإجراء القيا�شات الميدانية 
على م�شتوى االإ�شعاع ح�شب الحاجة الفنية.

tt الدول بدعم  الخا�س  الرقمي  الت�شامن  �شندوق  الئحة  م�شروع  درا�شة 
الفقيرة ل�شد الفجوة الرقمية.

tt درا�شة مقترح م�شروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة العربية
ال�شعودية )112(، وتقديم بع�س المقترحات المتعلقة باإن�شاء المركز.

tt درا�شة م�شروع القرار الرو�شي الخا�س بالتطورات في مجال المعلومات
العادية لالأمم  الدورة  المقدم في  الدولي  االأمن  �شياق  واالت�شاالت في 
المتحدة. وقد خل�شت الدرا�شة اإلى تاأييد تبني م�شروع القرار الرو�شي، 
واالن�شمام اإلى الدول التي تتبنى م�شروع القرار؛ ا�شتنادًا اإلى اأن حماية 
التي  االأ�شا�شية  االأهداف  من  يعد  المعلومات،  واأمن  االت�شاالت  و�شائل 

ت�شعى الدول لتحقيقها.
tt اإعداد متطلبات تزويد الهيئة بوحدات طرفية؛ للنفاذ اإلى قواعد بيانات

مع  ذلك،  اآلية  وتحديد  االت�شاالت،  خدمات  مقدمي  لدى  الم�شتركين 
الحفاظ على �شرية المعلومات، وا�شتخدامها وفق اأنظمة الهيئة.

tt ،والتهكمية االقتحامية  للر�شائل  الممكنة  الحلول  حول  درا�شة  اإع��داد 
وغير المرغوب بها، واإيجاد حلول فنية للحد منها.
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الملحق )هـ(ا المشاركات المحلية واإلقليمية  
     والدولية

وال��ن��دوات،  وال��م��وؤت��م��رات،  االجتماعات،  م��ن  العديد  ف��ي  الهيئة  �شاركت 
والمعار�س المحلية، واالإقليمية والدولية، كان من اأبرزها ما يلي:

هـ13 المشاركات المحلية
tt االجتماع الثنائي الثالث بين المملكة العربية ال�شعودية، ومملكة البحرين

بالمنطقة   )WiMAX( �شبكات  على  ال�شارة  ال��ت��داخ��الت  لمناق�شة 
ال�شرقية من المملكة العربية ال�شعودية، الريا�س)3-2011/5/4م(.

tt االجتماع بين ال�شركة اال�شت�شارية المكلفة من هيئة تنظيم االت�شاالت
 )WiMAX( بمملكة البحرين؛ للحد من التداخالت ال�شارة على �شبكة

في المملكة العربية ال�شعودية، المنطقة ال�شرقية ) 2011/11/22م(.

هـ23 المشاركات اإلقليمية 
اأ. اجتماعات مجل�س التعاون الخليجي تمثيل ر�شمي:

tt.)موؤتمر ال�شرق االأو�شط للطيف الترددي، دبي ) 27-2011/3/30م
tt االجتماع الثاني لفريق دول مجل�س التعاون الخليجي، المكلف بمناق�شة

ابو  ال��رق��م��ي،  البث  اإل��ى  التماثلي  االإذاع����ي  البث  م��ن  التحول  اأ�ش�س 
ظبي) 2011/4/10م(.

tt ،الخليجي التعاون  مجل�س  دول  بين   FM االإذاع��ي��ة  القنوات  تن�شيق 
البحرين) 8-2011/5/9م(.

tt المكلف الخليجي،  ال��ت��ع��اون  مجل�س  دول  ل��ف��ري��ق  ال��راب��ع  االج��ت��م��اع 
ال���رادي���وي���ة 2012،  ل��الت�����ش��االت  ال��ع��ال��م��ي  ل��ل��م��وؤت��م��ر  ب��ال��ت��ح�����ش��ي��ر 

دبي) 19-2011/9/21م(.
tt االجتماع التن�شيقي الثالثون بين دول مجل�س التعاون الخليجي، و ممثلي

البحرين  ال��راداري��ة،  التداخالت  لمناق�شة  االأمريكية؛  الدفاع   وزارة 
)6-2011/2/7م(.

tt.)ور�شة عمل بعنوان ) فهم �شيا�شات الطيف (، دبي) 2011/3/27م
tt ور�شة عمل بعنوان ) اكت�شاف واإيجاد الحلول للق�شايا القانونية المتعلقة

باإدارة الطيف الترددي( دبي) 2011/3/28م(.
tt.)موؤتمر الطيف الترددي الثاني لل�شرق االأو�شط، دبي)29-2001/3/30م
tt االجتماع التن�شيقي االأول لت�شغيل �شبكات )تترا( في المناطق الحدودية

بين كل من المملكة العربية ال�شعودية، ودولة االإمارات العربية المتحدة، 
و دولة قطر، الدوحة)28-2011/6/29م(.

tt ،االجتماع التن�شيقي الواحد والثالثون بين دول مجل�س التعاون الخليجي
ال��راداري��ة،  ال��ت��داخ��الت  لمناق�شة  االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  ممثلي  و 

دبي)21-2011/9/22م(.
tt لدول المعلومات  وتقنية  لالت�شاالت  التوجيهية  للجنة  الثالث  االجتماع 

مجل�س التعاون الخليجي، اأبو ظبي)15-2011/5/17م(.
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tt المملكة بين  التداخالت  لمناق�شة  الثاني  الثنائي  االجتماع  ح�شور 
والبحرين، البحرين )27-2011/1/28م(.

tt الدفاع ووزارة  الخليجي  التعاون  دول  ممثلي  بين  التن�شيقي  االجتماع 
االمريكية، البحرين )6-2011/2/7م(.

tt التحول التعاون الخليجي لبحث  الثاني لمجل�س  الم�شاركة في االجتماع 
البث االذاعي، االإمارات )10-2011/4/13م(.

tt االإم�����ارات ل��الت�����ش��االت،  ال��ف��ن��ي  للمكتب  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 
)11-2011/4/13م(.

tt.)( البحرين)8-2011/5/9مFM( تن�شيق ترددات اإذاعية
tt ،المعلومات وتقنية  لالت�شاالت  التوجيهية  للجن����ة  الثالث  االجتم������اع 

االإمارات )15-2011/5/17م(.
tt للبريد ال��وزاري��ة  واللجنة  ال��وك��الء،  لجنة  اجتماعي  ف��ي  الم�شاركة 

واالت�شاالت وتقنية المعلومات، االإمارات )20-2011/6/22م(.
tt الم�شاركة في االجتماع التن�شيقي الثالثين بين ممثلي دول مجل�س التعاون

الخليجي ووزارة الدفاع االأمريكية، االإمارات )21-2011/9/22م(.
ب. اجتماعات جامعة الدول العربيةتمثيل ر�شمي:[

tt ،الترددي للطيف  الدائم  العربي  العمل  لفريق  الخام�س ع�شر  االجتماع 
�شرم ال�شيخ)1-2011/10/5م(.

tt.)مجل�س وزراء االت�شاالت العرب، لبنان)25-2011/1/27م
tt ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ل��الت�����ش��االت وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات، االإم������ارات

)1-2011/5/2م(.
tt العلوية النطاقات  لم�شروع  التوجيهية  للجنة  الثامن  االجتماع  ح�شور 

العربية العام، م�شر)4-2011/7/7م(.
tt اج��ت��م��اع ف��ري��ق ع��م��ل رب���ط ���ش��ب��ك��ات االإن��ت��رن��ت ال��ع��رب��ي��ة، البحرين

)20-2011/7/21م(.
tt ح�شور االجتماع االأول لفريق العمل العربي للتح�شير لقمة تو�شيل العالم

العربي، الدوحة )18-2011/9/19م(.
tt للتح�شير الترددي  للطيف  الدائم  العربي  للفريق  الخام�س  االجتماع 

للموؤتمر العالمي لالت�شاالت 2012م، م�شر )1-2011/10/5م(.
ج. المكتب الإقليمي العربي لالتحاد الدولي لالت�شالت:

tt ور�شة عمل حول الم�شاركة في البنى التحتية لالت�شاالت والم�شاركة في
دوائر النفاذ المحلية، الخرطوم ) 27-2011/3/29م(.
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هـ33 المشاركات الدولية
اجتماعات التحاد الدولي لالت�شالت، تمثيل ر�شمي:. 1
tt ال��م��ج��م��وع��ات ال��درا���ش��ي��ة وف����رق ال��ع��م��ل ل��الت�����ش��االت ال���رادي���وي���ة 

والتقيي�س والتنمية.
tt .اجتماعات فريق عمل مجل�س القمة العالمية لمجتمع المعلومات
tt.اجتماعات فريق عمل مجل�س االتحاد الدولي لالت�شاالت
tt لالت�شاالت العالمي  للموؤتمر  التح�شيري  لالجتماع  الثانية  ال���دورة 

الراديوية )2012م(، جنيف )14-2011/2/25م(.
tt.)(، جنيف )5/25-2011/6/1مWP-1A( فريق العمل
tt الم�شاركة تقديم  و   )SG1( الدرا�شية المجموعة  اأن�شطة  في  الم�شاركة 

المواقع في محطات  بمراجعة تو�شية )اإيجاد تحديد االتجاه و تحديد 
المراقبة(، جنيف )مايو 2011م(.

tt.)جنيف ) 13-2011/6/22م ،WP-5A( ( ح�شور اجتماع فريق العمل
tt جنيف 2012م،  ال����رادي����و  ل��م��وؤت��م��ر  ال��ت��ح�����ش��ي��ري��ة  االج���ت���م���اع���ات 

)14-2011/2/25م(.
tt.)المجموعة الدرا�شية الثالثة3، جنيف )3/28-2011/4/1م
tt المناخ، جنيف وتغير  البيئة  الخام�شة  الدرا�شية  اللجنة  اجتماع  ح�شور 

)4/27-2011/5/5م(.

tt ،في االتحاد الدولي لالت�شاالت )WP-4A( ح�شور المجموعة الدرا�شية
جنيف )5-2011/5/20م(.

tt في االتحاد الدولي لالت�شاالت، والم�شاركة في منتدى DG رئا�شة اجتماع
WSIS 2011 واجتماع CSTD الرابع ع�شر، جنيف )16-2011/5/27م(.

tt ،WP-1A الترددي  الطيف  اإدارة  في  الم�شتجدات  متابعة  اجتماعات 
جنيف )5/25-2011/6/1م(.

tt جنيف  ،SG1 الدرا�شية  والمجموعة   WP 1C عمل  فريق  في  الم�شاركة 
)5/25-2011/6/3م(.

tt القانوني غير  اال�شتعمال  ح��ول  لالت�شاالت  ال��دول��ي  االت��ح��اد  اجتماع 
لتكنولوجيا المعلومات، جنيف )7-2011/6/8م(.

tt.)الم�شاركة في فريق العمل الخام�س، جنيف)13-2011/6/22م
tt الم�شاركة في دورة مجل�س االتحاد الدولي لالت�شاالت 2011 م، جنيف

)5-2011/10/21م(.
tt.)ح�شور معر�س االت�شاالت العالمي، جنيف )24-2011/10/27م
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ح�شور موؤتمر) كوميونيك اأ�شيا(،�شنغافورة ) 21-2011/6/24م(.. 2
حلقة تدريبية عن تنظيم االت�شاالت، اإ�شطنبول ) 12-2011/6/18م(.. 3
 م��ج��ل�����س ال����خ����دم����ات ب��م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ج����ارة ال���ع���ال���م���ي���ة، ج��ن��ي��ف. 4

)17-2011/1/21م(.
موؤتمر دولي حول مبادئ الت�شميم، اإيطاليا)2-2011/2/4م(. . 5
الموؤتمر العالمي لبروتوكول االإنترنت IPv6، فرن�شا )8-2011/2/11م(.. 6
الموؤتمر العالمي لالت�شاالت المتنقلة، اأ�شبانيا )14-2011/2/17م(.. 7
 م��ج��ل�����س ال����خ����دم����ات ب��م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ج����ارة ال���ع���ال���م���ي���ة، ج��ن��ي��ف. 8

)17-2011/2/18م(.
ور�شة عمل اأ�شماء النطاقات، ال�شين )14-2011/2/25م(.. 9

العربية . 10 الخدمات  لتطوير  التمكينية  البيئة  ح��ول  الخبراء  اجتماع 
)االأ�شكوا( لبنان )8-2011/3/9م(.

 ال��م��وؤت��م��ر ال��ث��ال��ث ل��م�����ش��ت��خ��دم��ي ت��ط��ب��ي��ق��ات اأوراك�������ل، االإم������ارات. 11
)16-2011/3/17م(. 

منتدى منظمي االت�شاالت، بريطانيا )21-2011/3/23م(.. 12
 م����وؤت����م����ر ال���������ش����رق االأو�������ش������ط ل��ل��ط��ي��ف ال�������ت�������رددي،االم�������ارات. 13

)27-2011/3/30م(.

�شنغافورة. 14 المتنقلة،  االت�شاالت  في  التقنية  جديد  من   اال�شتفادة 
)28-2011/3/30م(.

ح�شور معر�س ال�شيبت CeBIT، األمانيا )1-2011/4/5م(.. 15
اجتماع مراجعة ال�شيا�شات التجارية، جنيف )5-2011/4/7م(.. 16
اجتماع الدورة الع�شرين للجنة االأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق . 17

العدالة، النم�شا )11-2011/4/15م(.
الموؤتمر ال�شنوي للعالقات العامة، االإمارات )13-2011/4/14م(.. 18
ندوة النطاق العري�س واإدارة الحركة، االإمارات  )2011/4/17م(.. 19
 ح�����ش��ور م��وؤت��م��ر ال��ن��ط��اق ال��ع��ري�����س اآ�����ش����ي����ا-2011م، ���ش��ن��غ��اف��ورة. 20

)23-2011/4/25م(.
ال�شنغافورية،�شنغافورة. 21 االت�����ش��االت  لهيئة  الهيئة  م��ن  وف��د   زي���ارة 

)3-2011/5/4م(.
الماليزية، . 22 االت�شاالت  هيئة  في  المحافظ  معالي  مع  اجتماع  ح�شور 

ماليزيا)9-2011/5/11م(.
 موؤتمر قانون المناف�شة واالت�شاالت، النم�شا)16-2011/5/17م(.. 23
24 . ،)LTE( ال��م��دى  البعيد  ال��ت��ط��ور  لتقنية  العالمي  الموؤتمر  ح�شور 

هولندا)17-2011/5/18م(.
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الهواتف . 25 من  وال�شالمة  لل�شحة  العامة  التوعية  موؤتمر  في  الم�شاركة 
المتنقلة واأبراج االت�شاالت، بروناي )2011/5/25م(.

���ش��ن��غ��اف��ورة . 26  ،Cloud Asia 2011 ع��م��ل  وور������س  م��وؤت��م��ر   ح�����ش��ور 
)30-2/5-2011/6م(.

تنظيم . 27 بمو�شوعات  المتعلقة  العملية  التجارب  اآخ��ر  على  االط��الع 
االت�شاالت، تركيا )13-2011/6/17م(.

ح�شور اجتماع منظمة االآيكان، �شنغافورة )19-2011/6/24م(.. 28
المتحدة . 29 الواليات  المخاطر،  وادارة  المعلومات  اأمن  موؤتمر  ح�شور 

)20-2011/6/23م(.
الموؤتمر العالمي لالت�شاالت 2011م، ماليزيا )21-2011/6/23م(.. 30
���ش��ن��غ��اف��ورة. 31  ،)communicasia( وم���وؤت���م���ر  م��ع��ر���س   ح�����ش��ور 

)21-2011/6/24م(.

الترددات . 32 اإدارة  اأنظمة  لم�شتخدمي  الخا�س  ال�شنوي  الموؤتمر  ح�شور 
الذي تنظمه �شركة اإل اأ�س، المانيا )4-2011/7/7م(.

ح�شور اجتماع ال�شبكة العربية، لبنان )6-2011/7/7م(.. 33
ح�شور الموؤتمر التقني الرئي�شي ل� �شركة IBM الأنظمة اإدارة المعلومات، . 34

فرن�شا )6-2011/7/8م(.
المالية . 35 ال��خ��ب��رات  لتبادل  كونج  هونج  ف��ي  االت�����ش��االت  هيئة  زي���ارة 

واالإدارية، هونج كونج )18-2011/7/20م(. 
ال��م�����ش��ارك��ة ف���ي اأع���م���ال ال���ج���زء ال���ع���ام م���ن ال�����دورة ال��م��و���ش��وع��ي��ة . 36

�شوي�شرا ال��م��ت��ح��دة،  ل��الأم��م  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ش��ادي   للمجل�س 
)22-2011/7/29م(.

�شنغافورة . 37 واالت�شاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  تطوير  موؤتمر  ح�شور 
)12-2011/9/16م(. 
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الملحق )و(ا التراخيص الصادرة

و13 أعداد المرخص لهم

1425/24الـخـدمــة
)2004م(

1426/25
)2005م(

1427/26
)2006م(

1428/27
)2007م(

1429/28
)2008م(

1430/29
)2009م(

1431/30
)2010م(

1433/31
)2011م(

11111222خدمات الهاتف الثابت
22223333خدمات االت�شاالت المتنقلة

22222222خدمات المعطيات
2327476453575636خدمات االإنترنت

5571314161817ات�شاالت االأقمار ال�شناعية باالأطباق ال�شغيرة )الفي�شات(
22333332االت�شاالت ال�شخ�شية المتنقلة عبر االأقمار ال�شناعية

���1111111االإنترنت على الطائرات
121221������خدمة الجوال على الطائرات

619243326284435خدمات متابعة المركبات
63892122135143137105خدمة الر�شائل الق�شيرة

2126242415147���الن�شو�س الم�شموعة )700(
47111081110���خدمات مراكز االت�شاالت

���225565���خدمات المحفظة االإلكترونية
1444352���خدمة اإعادة �شحن البطاقات م�شبقة الدفع لالت�شاالت المتنقلة

2343443��اإدارة ومراقبة ال�شبكات
���-����1������االت�شال االآلي بالم�شترك

13565������ا�شت�شافة اأحهزة ومعدات االت�شاالت وتقنية المعلومات
���-��1��������الر�شائل ال�شوتية التفاعلية

294290298313230 48128223اإجمالي الـتـراخـيــ�س
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و23 الشركات المرخصةا
تراخي�س تقدمي خدمات �لت�سالت �لثابتة

�سركة �لت�سالت �ل�سعودية1

�سركة �حتاد عذيب لالت�سالت2

تر�خي�ص تقدمي خدمات �لت�سالت �ملتنقلة

�سركة �حتاد �ت�سالت )موبايلي(1

�سركة �لت�سالت �ل�سعودية2

�سركة �لت�سالت �ملتنقلة �ل�سعودية )زين(3

تر�خي�ص تقدمي خدمات �ملعطيات

�سركة بيانات �لأوىل خلدمات �ل�سبكات 1

�سركة �لت�سالت �ملتكاملة �ملحدودة 2

 )GMPCS( تر�خي�ص تقدمي خدمات �لت�سالت �ل�سخ�سية �ملتنقلة عرب �لأقمار �ل�سناعية

�سركة فرحان �لتجارية �ملحدودة1

�سركة �لرثيا لالت�سالت2

)VSAT( تر�خي�ص تقدمي خدمات �لت�سالت با�ستخد�م نظام �لفي�سات

�سركة �لت�سالت �ل�سعودية1

�سركة �لكفاء�ت �لعالية لالت�سالت �ملحدودة2

�سركة ديتكون �ل�سعودية �ملحدودة3

موؤ�س�سة نا�سر حجاب �حلربي للتجارة4

�سركة �لكرتونيا �ملحدودة5

�سركة ربط �ل�سبكات �ل�سعودية �ملحدودة6

�سركة �طل�ص �لتقنية �ملتقدمة لالت�سالت7

�سركة �لت�سالت �ملتكاملة �ملحدودة8

�سركة بريتي�ص تليكوم �ل�سعودية �ملحدودة9

�سركة بعد لالت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية �ملحدودة10

مركز �لقنو�ت لالجهزة �للكرتونية11

�سركة �لف�ساء �لقمرية لالت�سالت �ملحدودة12

 �سركة عامل �لكمبيوتر و�لتكنولوجيا �لتجارية13

موؤ�س�سة �سهد �ل�سحر�ء للتجارة 14

 موؤ�س�سة �لبرتول و�لطاقة للخدمات �لتجارية15

 موؤ�س�سة علوم �ل�سبكة لالت�سالت �ل�سلكية16

�سركة �حتاد �ت�سالت - موبايلي17

تر�خي�ص تقدمي خدمة �لهاتف �ملتنقل على �لطائر�ت يف �أجو�ء �ململكة�لعربية �ل�سعودية

�سركة جنم �لبيانات �ملحدودة1
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)AVL( تر�خي�ص تقدمي خدمة �لنظام �لآيل لإد�رة �ملركبات

�سركة �لبعد �ملطور لتقنية �ملعلومات1

�سركة �لقائد لال�ستثمار2

�ل�سركة �لعربية خلدمات �لمن و�ل�سالمة �ملحدودة3

�ل�سركة �لعربية للخدمات �لنفطية �ملحدودة4

�سركة �ديد �لتجارية5

�سركة �لجهزة �ليدوية �ملتخ�س�سة6

�سركة �للكرتونيات �ملتقدمة �ملحدودة7

�سركة �لتكامل �ملتقدمة للتجارة8

�سركة �لرحاب للمعد�ت و�لليات �ملحدودة9

�سركة �لعيون �ل�سبعة للت�سويق10

�سركة �ملهار�ت لالت�سالت وتقنية �ملعلومات11

�سركة �نظمة حلول �لعمال �ل�سرت�تيجية12

�سركة تقنية �لمد�د13

�سركة تقنية تتبع �ملركبات14

�سركة زولتيك ملتابعة �ملركبات �ملحدودة15

�سركة قولو لالت�سالت وتقنية �ملعلومات و�لدعاية و�لعالن16

�سركة جمموعة �مل�سحل �لتجارية �ملحدودة17

�سركة نافتك �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة18

�سركة جنم �لبيانات �ملحدودة19

�سركة ن�سما �لتجارية �ملحدودة20

�سركة نومد للتجارة و�ملقاولت21

موؤ�س�سة �زر�ر �لتقنية لتقنية �ملعلومات22

موؤ�س�سة �فاقي للتقنية للتجارة23

موؤ�س�سة �لمد�د�ت �لفنية24

موؤ�س�سة بدر�ن �ل�سرق �لو�سط للمقاولت �لعامة25

موؤ�س�سة ب�سمه �لتجهيز�ت للتجارة26

موؤ�س�سة زياد عبد�لعزيز �ليحى لالت�سالت وتقنية �ملعلومات27

موؤ�س�سة �سهد �ل�سحر�ء للتجارة28

موؤ�س�سة �سمان �ملهند�ص29

موؤ�س�سة عرب �لتكنولوجيا لالت�سالت وتقنية �ملعلومات و�لجهزة �لمنية30

موؤ�س�سة عكاظ لالت�سالت31

موؤ�س�سة عهد �لنتاج لتقنية �ملعلومات32

موؤ�س�سة كر�ء للخر�ئط ونظم �ملعلومات �جلغر�فية33

�سركة �ملتابع لالنظمة �للكرتونية �حلديثة �ملحدودة34

موؤ�س�سة �أنظمة �لتتبع لتقنية �ملعلومات35
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تر�خي�ص تقدمي خدمة �لر�سائل ق�سرية 

�ل�سركة �لوىل للخدمات �ملعلوماتية1

�ل�سركة �خلليجية �لوىل للتعهد�ت و�ملقاولت �ملحدودة2

�ل�سركة �ل�سعودية لالبحاث و�لن�سر3

�ل�سركة �لعربية �ل�ساملة للتطبيقات �حلديثة �ملحدودة4

�ل�سركة �لعربية �لوطنية للتوريد و�لتجهيز�ت �ملحدودة5

�ل�سركة �لعربية للعلوم و�لتقنية6

�سركة �ت�سالت �لعرب �ملحدودة7

�ل�سركة �لوطنية لالعالن8

�سركة �لبتكار�ت �للكرتونية9

�سركة �خلليج �لنموذجية لالعالم �لرقمى �ملحدودة10

�سركة �لكارت �ل�سامل خلدمات �لتجارة �للكرتونية11

�سركة �لو�ن �لطاوو�ص للدعاية و�لعالن12

�سركة ت�سهيل �ملتميزة لالت�سالت �ملحدودة13

�سركة حلول �جلو�ل �ملبتكرة14

موؤ�س�سة �ل�سبكة �لنموذجية للتجارة15

موؤ�س�سة د�ر �لخرت�ع �لدولية للتجارة16

موؤ�س�سة فن �لروؤيا للتجارة17

موؤ�س�سة ها�ص فرع موؤ�س�سة حممد علي حمزة ��سكندر�ين18

جمموعة �لعمال �لفريدة19

�سركة �لف�سلية للت�سويق �ملحدودة20

�سركة �للكرتونيات �ملتقدمة �ملحدودة21

�سركة �لنظمة �لربعة للتجارة22

�سركة �لتعليم و�لتدريب �للكرتوين23

�سركة �لتقنية للتعهد�ت و�لتجارة24

�سركة �ر� لو�سائل �لدعاية و�لعالن �ملحدودة25

�سركة ��سيج �ملتحدة لالت�سالت26

�سركة جتاري للتجارة �ملحدودة27

�سركة �سما لالت�سالت �ملحدودة28

موؤ�س�سة �رتقاء �ملعلومات29

موؤ�س�سة �لعربي لجهزة �لت�سالت �ل�سلكية30

موؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة و�لن�سر31

موؤ�س�سة جمموعة ز�د خلدمات �حلا�سب �ليل32

موؤ�س�سة مد�ر �سدمي لتقنية �ملعلومات33

موؤ�س�سة م�سيان للت�سويق34

�سركة �حلقول �لعاملية �ملحدودة35

�سركة �حللول �ملتميزة36

�سركة �لر�سائل �لتفاعلية37
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�سركة �لر�سالة �لذكية لالت�سالت وتقنية �ملعلومات38

�سركة �نبعاث �لتقنية39

�سركة �نديك�ص �ل�سرق �لأو�سط �ملحدودة40

�سركة تقنية �لذكاء �لتجارية41

�سركة تو��سل لالت�سالت �ملحدودة42

�سركة تيم وي �لعربية �ل�سعودية43

�سركة حلول �لتقنية �ملثالية44

�سركة ديو�ن �لر�سائل لتقنية �ملعلومات �ملحدودة45

�سركة رو�فد �ملعلومات46

�سركة ز�فه �ملحدودة47

�سركة �سار� جودنيوز فورمي �ل�سعودية48

�سركة �سار� لالت�سالت49

�سركة فند� �لقاب�سة50

�سركة مل�سات �لتقنية لالت�سالت51

�سركة جمموعة حممد من�سر �لعي�سائي وعلي ح�سني �ل�سو�دي و�سركائهم )درمي نت(52

�سركة مرحب �ل�سعودية لالت�سالت53

�سركة نومد للتجارة و�ملقاولت54

فرع موؤ�س�سة �لكنوز �لعاملية55

موؤ�س�سة �ركي للتقنية56

موؤ�س�سة �عمال �ملتنقل لالت�سالت وتقنية �ملعلومات57

موؤ�س�سة �لإت�سالت �مل�سافة للتجارة58

موؤ�س�سة �لعالم �لتفاعلي59

موؤ�س�سة �لفاق �للكرتونية لالت�سالت60

موؤ�س�سة �لوتار �لذهبية للتجارة61

موؤ�س�سة �لتطوير �لتكنولوجي62

موؤ�س�سة �جلزيرة لل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر63

موؤ�س�سة �خلدمات �ملزدهرة للتجارة64

موؤ�س�سة �خلدمات �مل�سافة للتجارة65

موؤ�س�سة �لربط �ل�سبكي للتجارة66

موؤ�س�سة �لعر�ب �لوطنية لتقنية �ملعلومات67

موؤ�س�سة �لكهف �لذهبي لالت�سالت68

موؤ�س�سة �ملعطيات �لتقنية للتجارة69

موؤ�س�سة �ملعلومات �لذكية للتجارة70

موؤ�س�سة �ملنا�سب للحلول و�لت�سويق71

موؤ�س�سة �لنظم �لفنية للحا�سب �ليل72

موؤ�س�سة �لو�سائل �ملتعددة فرع �لت�سالت73
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موؤ�س�سة �نت�سار �لعمال للتجارة74

موؤ�س�سة بن �سمار للمقاولت75

موؤ�س�سة بناء �ل�سرح �لتجارية76

موؤ�س�سة بيانات �لتقنية للتجارة77

موؤ�س�سة حلول �لولء للتجارة78

موؤ�س�سة خدمات �لتنفيذ �ملثالية للتجارة79

موؤ�س�سة خدمات �لربط للتجارة80

موؤ�س�سة خط �لرو�بط للتجارة81

موؤ�س�سة د�تا �خلليج لتقنية �ملعلومات82

موؤ�س�سة د�نة �حلا�سب للتجارة83

موؤ�س�سة ر�بط �ل�سرعة للتجارة84

موؤ�س�سة ر�موز للتجارة85

موؤ�س�سة رو�زن �لدولية للتجارة86

موؤ�س�سة �سماء جديدة لتقنية �ملعلومات87

موؤ�س�سة عبد�لرحمن عبد�هلل �ملو�سى للتجارة88

موؤ�س�سة عبد�لهادي علي �ل �لر�حلة للتجارة89

موؤ�س�سة عز �خلري للتطوير و�مل�ساندة90

موؤ�س�سة ع�سري لل�سحافة و�لن�سر91

موؤ�س�سة قرية �ل�سخر للتقنية92

موؤ�س�سة مدى �مل�ستقبل للتجارة93

موؤ�س�سة مر�فق �لتقنية للتجارة94

موؤ�س�سة ند�ء �لذكي للتجارة95

موؤ�س�سة ن�سيج �لتقنية للتجارة96

موؤ�س�سة هم�ص �ل�سم�ص للتجارة97

موؤ�س�سة وقت �لنخبة للتجارة98

�سركة �لمثل لالعمال و�ل�ستثمار �لتجاري99

�سركة �لعر�ص �ملتقن للخدمات �لتجارية100

�سركة �لقيم �مل�سافة101

�سركة �سرمد �لتجارية102

�سركة فو�ز عبد�لعزيز �حلكري و�سركاه103

فرع �سركة �ل�سبكة �مل�سرية لالنرتنت104

موؤ�س�سة �سعود �سمار �ملطريي للتجارة105

تر�خي�ص تقدمي خدمة �لن�سو�ص �مل�سموعة )700(

�سركة �سما لالت�سالت �ملحدودة1

جمموعة �لعمال �لفريدة2

�ل�سركة �ل�سعودية للتجارة و�ملو�رد �ملحدودة3
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�سركة ت�سهيل �ملتميزة لالت�سالت �ملحدودة4

�سركة مرحب �ل�سعودية لالت�سالت5

�سركة ند�ء �لعالم خلدمات �لن�سو�ص �مل�سموعة6

موؤ�س�سة قرية �ل�سخر للتقنية7

تر�خي�ص تقدمي خدمة مر�كز �لت�سال

�سركة �خلليج �ل�ساطع خلدمات �جلو�ل �ملحدودة1

�سركة �نبعاث �لتقنية2

�سركة جمموعة �جلر�ص �ل�سعودي للتجارة3

�سركة مر�كز �لت�سال4

موؤ�س�سة �ل�سعودية لالإمد�د�ت �مل�ساندة �لفنية5

موؤ�س�سة �ملكتب �لتنفيذي للخدمات �لتجارية6

موؤ�س�سة �نت�سار �لعمال للتجارة7

�سركة �لعر�ص �ملتقن للخدمات �لتجارية8

�سركة �حللول �ملمتازة9

�سركة �ملتحالفة للحلول �لتقنية �ل�سعودية10

تر�خي�ص تقدمي خدمة �إعادة �سحن �لبطاقات م�سبقة �لدفع للهاتف �ملتنقل 

�سركة �لكارت �ل�سامل خلدمات �لتجارة �للكرتونية1

�سركة �ملفتاح �لدويل لالت�سالت و�لكمبيوتر2

تر�خي�ص تقدمي خدمة �إد�رة ومر�قبة �سبكات �لت�سالت و�ملعلومات

�ل�سركة �للكرتونية لالت�سالت �لدولية1

�سركة �ل�سبكات �ملتكاملة 2

�سركة ديتكون �ل�سعودية �ملحدودة3

تر�خي�ص تقدمي خدمة �لت�سال �للكرتوين بامل�سرتك 

)ISP( تر�خي�ص تقدمي خدمات �لإنرتنت

�سركة �لت�سالت �ملتكاملة �ملحدودة1

�ل�سركة �خلليجية خلدمات �حلا�سب �ليل �ملحدودة2

�ل�سركة �لدولية لهند�سة �لنظم �ملحدودة3

�ل�سركة �ل�سعودية للحا�سبات �للكرتونية4

�سركة �لنرتنت �ل�سعودية5

�سركة �جلري�سي خلدمات �لنرتنت �ملحدودة6

�سركة �ل�سرق �لو�سط لالنرتنت �ملحدودة )�سيبرييا( 7

موؤ�س�سة �لنطاق �لو��سع8

موؤ�س�سة �سهد �ل�سحر�ء للتجارة9

�ل�سركة �لهلية لالنظمة �ملتقدمة �ملحدودة10

�ل�سركة �ل�سعودية لالبحاث و�لن�سر11

�ل�سركة �لعربية خلدمات �لنرتنت و�لت�سالت12
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�سركة �حتاد عذيب لالت�سالت13

�سركة �لت�سالت �ملتنقلة �ل�سعودية )زين(14

�سركة �ل�سبكات �ملتكاملة 15

�سركة �لعر�ص �ملتقن للخدمات �لتجارية16

�سركة �لف�ساء �لقمرية لالت�سالت �ملحدودة17

�سركة �ملفتاح �لدويل لالت�سالت و�لكمبيوتر18

�سركة ب غروب �ل�سعودية19

�سركة برنامج �سلطان بن عبد�لعزيز لالت�سالت �لطبية و�لتعليمية �ملحدودة20

�سركة بريتي�ص تليكوم �ل�سعودية �ملحدودة21

�سركة ديتكون �ل�سعودية �ملحدودة22

�سركة ربط �ل�سبكات �ل�سعودية �ملحدودة23

�سركة �سرمد �لتجارية24

�سركة مبا�سر �ل�سعودية25

�سركة جمموعة حممد من�سر �لعي�سائي وعلي ح�سني �ل�سو�دي و�سركائهم )درمي نت(26

فرع موؤ�س�سة توكيالت �لباروم �لتجارية27

موؤ�س�سة �مربو للتجارة28

موؤ�س�سة حت�سيب خلدمات �لكمبيوتر و�لجهزة �للكرتونية29

موؤ�س�سة علوم �ل�سبكة لالت�سالت �ل�سلكية30

جمموعة �سامبا �ملالية31

�سبكة �جلزيرة خلدمات �لنرتنت “�سحف”32

�سركة �حتاد �ت�سالت - موبايلي33

�سركة �لول لل�سبكة �لعاملية34

�سركة �سبكة ز�جل �لدولية لالت�سالت35

�سركة �سبكة �سحارى �ملحدودة36

تر�خي�ص تقدمي خدمة ��ست�سافة �أجهزة ومعد�ت �لت�سالت وتقنية �ملعلومات

�ل�سركة �للكرتونية لالت�سالت �لدولية1

�سركة �لكيبل �لبحري �حلديثة2

�سركة �ملفتاح �لدويل لالت�سالت و�لكمبيوتر3

�سركة �سوئيات لالت�سالت4

�سركة �سبكة �خلليج �لدولية لالت�سالت5
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الملحق )ز(ا المواقع التابعة للهيئة على شبكة اإلنترنت

 www.citc.gov.saموقع �لهيئة �لرئي�سي:

http//:my�لبو�بة �لد�خلية ملن�سوبي �لهيئة:

www.cert.gov.sa�ملركز �لوطني �لإر�سادي لأمن �ملعلومات:

www.internet.gov.sa�لبوبة �ل�سعودية خلدمة �لإنرتنت:

www.nic.net.sa�ملركز �ل�سعودي ملعلومات �ل�سبكة:

www.ipv.6org.saفريق عمل �لإ�سد�ر �ل�ساد�ص لربوتوكول �لإنرتنت:

www.spam.gov.sa�لربنامج �لوطني �ل�سعودي ملكافحة �لر�سائل �لقتحامية: 

www.ncis.org.sa�للجنة �لوطنية ملجتمع �ملعلومات:
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الملحق )ح(ا  قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة 

على م�ظف الهيئة:
معهم . 1 والتعامل  وم�شالحهم،  الهيئة  مع  المتعاملين  حقوق  احترام 

باحترام ولباقة وكيا�شة وحيادية، وتجرد ومو�شوعية دون تمييز. 
االآداب . 2 تنتهك  اأعمال  اأو  ممار�شات،  اأو  ت�شرفات،  اأي  عن  االمتناع 

وال�شلوك القويم، وتخل بال�شرف والكرامة. 
عدم قبول هدايا اأو طلبها، اأو طلب اإكراميات، اأو �شيافة، اأو اأي فوائد . 3

اأخرى من اأي نوع كانت، له اأو لغيره من الجهات واالأفراد المتعاملين 
مع الهيئة، �شواًء اأكان ذلك بطريق مبا�شر اأو غير مبا�شر.

للح�شول . 4 مبا�شرة؛  غير  اأو  مبا�شرة،  ب�شورة  وظيفته  ا�شتغالل  عدم 
على مكا�شب مالية، اأو معنوية، اأو اأي �شيء ذي قيمة؛ لم�شلحة خا�شة 

به، اأو باأحد اأقاربه اأو معارفه. 
اإلى ن�شوء ت�شارب . 5 اأن يوؤدي  االمتناع عن القيام باأي ن�شاط من �شاأنه 

الوظيفية  ومهماته  وم�شوؤولياته،  جهة،  من  ال�شخ�شية  م�شالحه  بين 
احتمال  اأو  الم�شالح  في  ت�شارب  وج��ود  حال  وفي  اأخ��رى،  جهة  من 
وجوده، اأو تعر�س العامل اإلى �شغوط تتعار�س مع مهاماته الر�شمية، اأو 
تثير �شكوكًا حول المو�شوعية التي يجب اأن يلتزم بها؛ فعلى الموظف 

اإبالغ رئي�شه المبا�شر خطيًا بذلك. 

تف�شيلية، . 6 معاملة  اإلى  ي��وؤدي  اأن  يمكن  فعل  باأي  القيام  عن  االمتناع 
الأ�شخا�س طبيعيين، اأو اعتباريين في تعامالتهم مع الهيئة، اأو ي�شيء 

ل�شمعة الهيئة. 
اأو موؤ�ش�شات، و�شركات . 7 اأفراد،  اإقامة عالقات عمل خا�شة مع  تفادي 

تقديم ن�شائح،  واالمتناع عن  الهيئة،  تعتمد م�شالحها على قرارات 
اأن تتيح فر�شًا غير متكافئة الأي جهة،  اأو اإف�شاء معلومات من �شاأنها 

اعتمادًا على معلومات غير متوفرة للعموم. 
لعمله، . 8 تاأديته  اأثناء  عليها  يطلع  التي  ال�شرية  المعلومات  اإف�شاء  عدم 

االلتزام  هذا  ويظل  اإلكترونيًا،  اأو  �شفويًا  اأم  كتابيًا  ذلك  اأكان  �شواًء 
قائمًا حتى بعد انتهاء مدة خدمة العامل بالهيئة. 

عدم ا�شتغالل اأو توظيف المعلومات غير المتاحة للعموم التي ح�شل . 9
و�شيلًة  الر�شمية؛  لمهماته  تاأديته  اأثناء  اطلع عليها  اأو  الموظف  عليها 
لتحقيق منافع �شخ�شية لنف�شه، اأو لغيره ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، 
الوظيفية  قيام عالقته  اأثناء  اأكان ذلك  �شواًء  اإلى غيره،  لالإ�شاءة  اأو 

بالهيئة اأم كان بعد انتهائها.
في . 10 تتفق  ح��رة  اأع��م��ال  اأي  بمزاولة  الهيئة  في  عمله  اأث��ن��اء  يقوم  اأال 

طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة اأو مجاله، كما يحظر مزاولة االأعمال 
اإال  اأو مجاله؛  الحرة التي ال تتفق في طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة 

بعد الح�شول على موافقة ر�شمية م�شبقة من المحافظ. 
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الملحق )ط(ا الحسابات الختامية

العام المالي 1432/1431هـ كما في 2010/12/31م البيــــــــــــــان
مراجعة ومعتمدة )باآلف الريالت(

العام المالي 1433/1432هـ كما في 2011/12/31م 
غير مراجعة)باآلف الريالت(

الإيـــرادات:
4.420.2444.607.053المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا

386.557406.944 المقابل المالي للتراخي�س)*(
2.199.698588.035المقابل المالي ال�شتخدام الطيف

13.28416.716اإيرادات اأخرى
7.019.7835.618.748اإجمـــالي الإيــــرادات

ال�م��ش�روف���ات:
159.167173.405تكاليف الموظفين

55.78653.578الم�شروفات االإدارية والعمومية
40.9868.213اال�شت�شارات

7.07024.783اأنظمة وبرمجيات تقنية المعلومات
99.804162.934الم�شروفات الراأ�شمالية

362.813422.913اإجمــــــالي الـمـ�شـــروفــات
6.656.9705.195.835الـفــائــــــــــ�س )**(

�شتة مليارات، و�شتة مئة و�شتة وخم�ش�ن ملي�نًا، وت�شع 
مئة و�شبع�ن األف ريال.

خم�شة مليارات، ومائة وخم�شة وت�شع�ن ملي�نًا، وثمانية 
مئة وخم�شة وثالث�ن األف ريال.

مالحظ�ات:

  )**( الفائ�س يوؤول بكامله اإىل اخلزينة العامة للدولة. وتقوم الهيئة بالفوترة، وحت�شيل االإيرادات، وتوريدها للخزينة العامة.
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