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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

�صهد قطاع االت�ص���االت وتقنية المعلوم���ات، تطورات 
ملمو�ص���ة خ���ال خطت���ي التنمي���ة الثامنة والتا�ص���عة؛ 
خا�ص���ة في مجال تحرير اأ�ص���واق خدمات االت�صاالت 
وتقنية المعلومات، وتعزيز المناف�صة وحمايتها، وتوفر 
الخدمات وتنوعها؛ باالإ�صاف���ة اإلى رفع م�صتوى كفاءة 
البني���ة التحتي���ة لتلك الخدم���ات. ولقد ثب���ت اأن توفر 
خدم���ات االت�ص���االت وتقني���ة المعلوم���ات وانت�صارها 
بج���ودة عالية، واأ�صعار منا�صب���ة لها اأثرًا كبيرًا وفاعًا 
ف���ي تمكي���ن االقت�ص���ادات النامية من القف���ز بها اإلى 
درج���ات علي���ا م���ن مراحل التنمي���ة، وتعزي���ز التحول 
االقت�ص���ادي واالجتماع���ي؛ نظ���رًا لكونه���ا تعمل على 
تحفي���ز العم���ل الفاعل في جميع المج���االت االإنتاجية 
والخدمية، وهي و�صيلة مهمة في التوجه نحو االقت�صاد 
القائم على المعرفة ومجتمع المعلومات. واإدراكًا لكل 
هذه الحقائق؛ فاإن حكومة خادم الحرمين ال�صريفين 
-حفظه اهلل - تقدم الدعم الم�صتمر والمتوا�صل لن�صر 

خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات في جميع اأنحاء 
المملك���ة؛ من خال الدعم الكبي���ر لقطاع االت�صاالت 
وتقنية المعلومات ب�صكل عام، وتنفيذ �صيا�صة الخدمة 
ال�صاملة وحق اال�صتخدام ال�صامل لتوفير الخدمات في 
المناطق النائية. وق���د اأ�صار تقرير االت�صاالت وتقنية 
المعلومات العالمي لعام 2012م ال�صادر عن المنتدى 
االقت�صادي العالمي ومنظم���ة )ان�صياد( العالمية؛ اأن 
المملك���ة قد حقق���ت المرتب���ة )34( عالمي���ًا للموؤ�صر 
الخا����ص بجاهزي���ة ال�صبك���ة؛ متقدم���ة م���ن المرتب���ة 
)38( ف���ي الع���ام ال�صابق، كما حقق���ت المرتبة )17( 
عالمي���ًا للموؤ�ص���ر الفرع���ي الخا�ص بالبيئ���ة ال�صيا�صية 
والتنظيمي���ة؛ متقدم���ة م���ن المرتبة )32( ف���ي العام 
ال�صاب���ق؛ مما يدل عل���ى اأن قطاع االت�ص���االت وتقنية 

المعلومات في المملكة في تقدم م�صتمر.
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وعمل���ت هيئ���ة االت�ص���االت وتقنية المعلوم���ات من���ذ تاأ�صي�صها على 
تحقي���ق جملة م���ن المنجزات لتطوير القطاع، وم���ن اأبرزها تطوير 
االأدوات التنظيمي���ة الازمة ل�صمان المناف�صة العادلة، والعمل على 
حف���ظ حقوق الم�صتخدمين لخدماته، ومعالج���ة ال�صكاوى المقدمة 
منه���م، وح���ل الخافات بي���ن مقدم���ي الخدمات المرخ����ص لهم، 
كم���ا و�صعت معايير جودة الخدم���ات وتابعت تطبيقها، وعملت على 
اإطاق المبادرات في جميع مجاالت االت�صاالت وتقنية المعلومات، 
وتعزيز اأمن المعلومات، واإعداد خطط تطوير خدمات االإنترنت في 
المملكة، واإجراء الدرا�صات الفنية واالقت�صادية؛ بهدف اال�صتمرار 

في تطوير هذا القطاع المهم.
وق���د �صه���دت ه���ذه الفت���رة ارتفاع���ًا ملحوظ���ًا ف���ي انت�ص���ار معظم 
خدم���ات االت�ص���االت وتقني���ة المعلوم���ات وتنوعها؛ لك���ن المرحلة 
المقبل���ة تتطلب جهودًا كبيرة لن�صر خدم���ات النطاق العري�ص، عن 
طريق كواب���ل االألياف الب�صرية وب�صرعات عالي���ة؛ نظرًا لكون تلك 
الخدم���ات و�صيلة مهمة لتح�صين الكفاءة في الو�صول اإلى الخدمات 
الحكومية؛ مثل ال�صحة والتعليم والخدمات الحكومية االأخرى، كما 

اأن لها تاأثيرًا كبيرًا على القطاعات االقت�صادية االأخرى واالقت�صاد 
الوطني. 

وي�صرن���ي، با�ص���م مجل����ص االإدارة، اأن اأقدم التقري���ر ال�صنوي لهيئة 
المال���ي 1434/1433ه����  للع���ام  المعلوم���ات  االت�ص���االت وتقني���ة 
)2012م(؛ ال���ذي ي�صتعر�ص مجم���ل ن�صاطات الهيئ���ة واإنجازاتها، 
خال الع���ام المن�صرم، منته���زًا الفر�صة لتقدي���م ال�صكر الأع�صاء 
مجل����ص اإدارة الهيئة، ومعالي محافظه���ا وجميع العاملين فيها على 
ما بذل���وه، ويبذلونه؛ لتحقيق اأهدافها، داعي���ًا اهلل – العلي القدير 
ال�صريفين-  العزيز بقيادة خادم الحرمين  بلدنا  لنا  – اأن يحفظ 
حفظ���ه اهلل- واأن يعيننا جميع���ًا على القيام بم���ا اأوكل اإلينا باأمانة 

واإخا�ص، حتى ي�صتمر العطاء واالإنجاز.

م. محمد جميل بن اأحمد مـال 
رئ�ي����ص مج�ل���ص االإدارة
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كلمة الـمـحــافـظ 
ُيع���د قطاع االت�ص���االت وتقنية المعلوم���ات  اأحد اأه���م القطاعات 
فاعلي���ة وديناميكي���ة، نظرًا لما يقوم ب���ه هذا القطاع م���ن اإ�صهام 
فاع���ل في دف���ع عجلة التنمي���ة الم�صتدام���ة في مختل���ف الجوانب 
العلمية والثقافية واالجتماعية، واالأثر الملمو�ص له في رفع م�صتوى 
االإنتاجية والنمو لجميع قطاعات الدولة من خال التطبيقات التي 
تع���زز كفاءة اأداء االأعم���ال في تلك القطاعات ف�ص���ًا عن التاأثير 
االإيجابي عل���ى المواطنين ب�صكل عام. وا�صتن���ادا اإلى هذا الواقع؛ 
قامت حكوم���ة المملكة العربية ال�صعودية بقي���ادة خادم الحرمين 
ال�صريفي���ن – حفظ���ه اهلل، بتقدي���م جمي���ع اأن���واع الدع���م لقطاع 
االت�ص���االت وتقنية المعلومات بو�صفه مكون���ًا حيويًا في االقت�صاد 
الوطن���ي، لي�ص الإ�صهاماته الجوهرية في مجاالت التوظيف والتنوع 
االقت�صادي فح�صب، ولك���ن اأي�صًا للقدرات الديناميكية والمبتكرة 
الت���ي يمتلكه���ا، ولمهمات���ه الوا�صعة في توفي���ر اأ�ص���كال المنتجات 
والخدم���ات والتقني���ات المواتية، التي تدعم اأ�ص����ص تطور المملكة 

على اقت�صاد مبني على المعرفة في ال�صوق العالمية.
فمنذ انط���اق م�صيرة قط���اع االت�ص���االت وتقني���ة المعلومات في 
المملك���ة، نج���ح هذا القط���اع بف�صل م���ن اهلل، ثم بف�ص���ل الدعم 
المتوا�ص���ل م���ن حكوم���ة المملك���ة؛ في تحقي���ق طف���رة هائلة على 
�صعي���دي البني���ة التحتي���ة، ون�ص���ر التقني���ة والخدم���ات واإتاحتها؛ 
واأ�صح���ى مكون���ا رئي�صي���ا فاعا ف���ي تنمي���ة القطاع���ات التنموية 

واالجتماعية كافة ، بل تحول اإلى حافز لرفع كفاءة هذه القطاعات 
وتح�صي���ن اأدائها. وجدير بالذكر اأن التقديرات ُت�صير اإلى اأن حجم 
االإنف���اق على خدم���ات االت�ص���االت وتقنية المعلوم���ات بلغ حوالي 
94 ملي���ار ريال في ع���ام 2012، مقارنة ب� 21 ملي���ار ريال في عام  
2002م، وذلك بمتو�ص���ط نمو �صنوي يقدر بنحو 16 في المئة؛ مما 
يُدل عل���ى اأن المجتمع ال�صع���ودي بجميع فئاته م���ن اأفراد، وقطاع 
االأعمال الخا�ص���ة والحكومية قد اأ�صهم في التطور الكبير في هذا 

القطاع المهم وا�صتفاد منه.
وم���ن هذا المنطلق، وا�صل���ت هيئة االت�ص���االت وتقنية المعلومات 
تنظي���م هذا القط���اع، وتحقيق المزيد من االإنج���ازات؛ من خال 
العم���ل عل���ى تنفي���ذ الم�صاري���ع والمهم���ات ذات العاق���ة بقط���اع 
االت�ص���االت وتقني���ة المعلوم���ات؛ ف�صه���د الع���ام 1434/1433ه���� 
)2012م( تحقي���ق المزيد م���ن االإنجازات الهادف���ة اإلى النهو�ص 

بهذا القطاع الحيوي. 
ففي اإط���ار �صعى الهيئة نح���و تعزيز المناف�ص���ة وتوفير الخدمات؛ 
قام���ت باإ�صدار تراخي����ص جديدة لعدد من الخدم���ات المختلفة، 
فبل���غ اإجمالي التراخي����ص ال�صادرة بنهاية ع���ام 1434/1433ه� 
)2012م( حوال���ي )292( ترخي�ص���ًا مقاب���ل )230( ترخي�ص���ًا 

بنهاية العام الما�صي )2011م(. 
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وانطاق���ا من حر�ص الهيئة على تح�صين م�صت���وى خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات 
ون�صره���ا، واالإ�صه���ام ف���ي خف����ص اأ�صعاره���ا؛ وكذل���ك العناي���ة بالم�صتركي���ن، وتحقي���ق 
المناف�ص���ة في اأ�ص���واق خدم���ات االت�صاالت وتقني���ة المعلوم���ات، وزي���ادة اال�صتثمار في 
ه���ذا القط���اع المه���م؛ قام���ت بدرا�صة و�ص���ع �ص���وق االت�ص���االت المتنقلة ف���ي المملكة؛ 
وخل�ص���ت اإلى �ص���رورة زيادة هيكلية مبيع���ات التجزئة والجملة في ه���ذا ال�صوق ؛ وذلك 
باإ�ص���دار تراخي�ص جدي���دة لم�صغلي �صب���كات االت�ص���االت المتنقل���ة االفترا�صية، نظرًا 
لم���ا يحقق���ه ذلك من نتائ���ج اإيجابية على تح�صي���ن اأنظمة العناي���ة بالم�صتركين، وتوفير 
خي���ارات اإ�صافي���ة له���م، وتوفي���ر باق���ات خدم���ات مبتك���رة في ال�ص���وق، وتحقي���ق مزيد 
م���ن التناف�صي���ة على م�صت���وى مبيع���ات التجزئة. وعلى ه���ذا فقد خط���ت الهيئة خطوات 
عملي���ة بهذا االتج���اه؛ اإذ ت���م اإعداد م�ص���ودة ترخي�ص تقدي���م خدمات م�صغل���ي �صبكات 
االت�ص���االت المتنقل���ة االفترا�صي���ة، واالإطار الع���ام التفاقية ه���ذا النوع م���ن ال�صبكات، 
 ومعايي���ر التاأهي���ل، واالختيار للمتقدمي���ن، الإ�صدار تلك التراخي�ص خ���ال العام القادم 

بم�صيئة اهلل.
وحر�ص���ًا من الهيئة عل���ى اإياء م�صتخدمي خدم���ات االت�صاالت ج���ل رعايتها؛ بو�صفهم 
عن�ص���رًا مهمًا من عنا�صر العملية التنموية في هذا القطاع الحيوي، فقد اتخذت العديد 
م���ن االإجراءات الت���ي تمكنهم من ممار�صة حقوقهم ومعرف���ة واجباتهم، اإذ قامت الهيئة 
بمعالج���ة )15519( �صكوى، واإنهائها خ���ال العام 1434/1433ه���� )2012م(، كما تم 
تطوي���ر م�صودة وثيقة اإج���راءات الهيئة لمعالجة �ص���كاوى م�صتخدمي خدمات االت�صاالت 
وتقني���ة المعلوم���ات، وم�صودة وثيقة االإر�صادات الخا�صة بمعالج���ة ال�صكاوى لدى مقدمي 
الخدم���ة وو�ص���ع خطة متكامل���ة لتطوير نظام معالج���ة ال�صكاوى؛ لتحقي���ق اأعلى درجات 
الر�ص���ا ل���دى الم�صتخدمي���ن. باالإ�صافة اإل���ى تطبيق اأف�ص���ل االإج���راءات لتنظيم تعرفة 
خدمات الم�صغلين كافة، وو�صع اإجراءات محددة للتعامل مع تقديم الخدمات والعرو�ص، 
وف���ق اأف�صل الممار�صات العالمية. كما اأكمل���ت اإن�صاء نظام اآلي لتلقي ال�صكاوى ومتابعتها 

بالهيئة، واأطلقت العديد من الحمات لرفع الوعي العام لدى الم�صتخدمين.
وعل���ى �صعي���د ن�صر خدمات االت�صاالت ف���ي االأماكن النائية، وغي���ر المربحة تجاريًا، تم 
توفي���ر الخدم���ات ال�صوتية وخدمات االإنترن���ت ذات النطاق العري����ص لحوالي )3421( 
تجمع���ًا �صكانيًا. كما تم تر�صي���ة م�صروعين اآخرين لتقديم تلك الخدمات لحوالي )690( 
تجمعًا �صكانيًا، ف�صًا عن اأنه تم االنتهاء من اإعداد وثائق المناف�صة لم�صروعين اإ�صافيين 
واعتمادها ، و�صيت���م طرحهما خال عام 2013م لخدمة حوالي )3417( تجمعًا �صكانيًا 

على م�صتوى المملكة.
ونتيج���ة لم���ا تق���وم ب���ه الهيئة م���ن اأعم���ال ون�صاطات به���دف تطوي���ر القط���اع، و�صعيها 
نح���و التمي���ز والري���ادة؛ ح�صل���ت الهيئة عل���ى المرك���ز االأول ف���ي )جائزة مت���اح( التي 
ترعاه���ا مدين���ة الملك عبد العزي���ز للعلوم والتقني���ة، وذلك عن ا�صتخ���دام البرمجيات 
التحتي���ة  والبني���ة  ال�صعودي���ة،  النطاق���ات  اأ�صم���اء  خدم���ة  ف���ي  الم�ص���در   مفتوح���ة 

الخا�صة بها.
وال ي�صعن���ي في هذا المقام اإال اأن اأ�صكر معال���ي رئي�ص مجل�ص االإدارة، واأع�صاء المجل�ص، 
وجمي���ع العاملين في الهيئ���ة على جهودهم، وال�صك���ر مو�صول لكل م���ن اأ�صهم في اإنجاح 
اأعم���ال الهيئة، �صواء اأكان ذلك من خال الم�صاركة باإر�صال المرئيات واالقتراحات على 
ا�صتطاع���ات مرئي���ات العموم، اأم من خ���ال تقديم الراأي والم�صورة له���ا، اأو م�صاندتها 

لتحقيق اأهدافها.

واهلل من وراء الق�صد، والهادي اإلى �صواء ال�صبيل.  

اب م. عــــبداهلل بن عـــبدالعزيـز ال�صـــــرَّ
م�ح�اف���ظ ال�ه�ي�ئ�����ة  
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المـلـخـص. 1
يتناول هذا التقرير اأبرز ن�صاطات هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات واإنجازاتها خال العام المالي 1433 /1434 ه� )2012م(. في�صتعر�ص في الف�صل 
اأع�صاء مجل�ص االإدارة في الف�صل الثالث، وروؤية الهيئة ور�صالتها في الف�صل الرابع، والو�صع الراهن في  الثاني تطور القطاع والبيئة التنظيمية، ويتناول 
الف�صل الخام�ص. كما يتناول في الف�صول؛ ال�صاد�ص وال�صابع والثامن، اأبرز الن�صاطات واالإنجازات، والدرا�صات التي قامت بها الهيئة خال فترة التقرير، 

مق�صمًة على عدة محاور رئي�صة هي على النحو التالي: 

أواًل - تعزيز المنافسة وتطوير القطاع:

بع�ص �� واإلغاء  المختلفة،  الخدمات  من  لعدد  جديدة  تراخي�ص  اإ�صدار 
 )292( ال�صادرة  التراخي�ص  اإجمالي  بلغ  حيث  االأخ��رى؛  التراخي�ص 

ترخي�صًا بنهاية عام 2012م.
المتنقلة �� االت�����ص��االت  �صبكات  م�صغلي  خ��دم��ات  ت��ق��دي��م  ت��راخ��ي�����ص 

االفترا�صية.
تراخي�ص خدمة تاأجير مرافق االت�صاالت.��
تراخي�ص تقديم خدمات الت�صديق الرقمي في المملكة.��
درا�صة �صوق االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة.��

تحديث اإر�صادات الربط البيني.��
اإعداد موؤ�صرات االأداء ل�صوق خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات.��
اإر�صادات الم�صاركة في البنية التحتية ل�صبكات االألياف الب�صرية.��
نقل االأرقام.��
المركز ال�صعودي لمعلومات ال�صبكة ��
االإنترنت �� لبروتوكول  ال�صاد�ص  لا�صدار  لاإنتقال  المملكة  رفع جاهزية 

.)IPv6(
برنامج تحفيز قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات.��
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ثانيًا - حماية المستهلك:

معالجة )15519( �صكوى للم�صتخدمين.��
الف�صل في مخالفات نظام االت�صاالت، حيث تم الف�صل في )2526( ��

مخالفة، واأ�صدرت القرارات الخا�صة بها.
تنظيم اأ�صعار خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات، حيث قامت الهيئة ��

بدرا�صة )154( طلب تعرفة خدمات وعرو�ص ترويجية لجميع الم�صغلين 
واعتمادها.

تطبيق موؤ�صرات جودة الخدمة.��
اإعداد خطة تطوير االإنترنت.��
انجازات المركز الوطني االإر�صادي الأمن المعلومات.��
نظام ف�صح اأجهزة االت�صاالت وتقنية المعلومات االإلكتروني.��
االإ�صراف على خدمات االت�صاالت خال مو�صمي رم�صان والحج.��
اإجراء القيا�صات الميدانية لم�صتويات المجاالت الكهرومغناطي�صية.��

ثالثًا - إدارة الموارد المحدودة:

اإدارة الترددات، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي.��
تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم المحدثة، واإدارتها.��

رابعًا - البيئة التنظيمية والشفافية:

مراجعة اأنظمة الهيئة.��
تحديث البيئة التنظيمية.��
ا�صتطاعات مرئيات العموم.��
ن�صر موؤ�صرات االأداء ل�صوق خدمات االت�صاالت.��
و�صع قطاع تقنية المعلومات.��
الن�صاطات االإعامية والتفاعل مع الراأي العام.��
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في  االتصاالت  خدمات  ونشر  الشاملة  الخدمة   - خامسًاً 
المناطق غير المخدومة:

مراجعة �صيا�صة الخدمة ال�صاملة وحق اال�صتخدام ال�صامل.��
درا�صة ال�صوق.��
درا�صة تحديد المناطق الم�صمولة بخدمات االت�صاالت. ��
درا�صة اإمكانية خدمة )2701( تجمع �صكاني �صمن م�صاريع ال�صندوق.��
اإكمال تنفيذ الم�صروع االأول والثاني لتقديم خدمات االت�صاالت وتقنية ��

المعلومات لحوالي )1046( تجمعًا �صكانيًا نائيًا.
في �� والبدء  وال��راب��ع(،  )الثالث،  ال�صندوق  م�صروعات  وتر�صية  ط��رح 

لحوالي  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  لتقديم  تنفيذهما؛ 
)2582( تجمعًا �صكانيًا نائيًا.

طرح وتر�صية م�صروعات ال�صندوق )الخام�ص، وال�صاد�ص(، والبدء في ��
تنفيذهما لتقديم خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات لحوالي )690( 

تجمعًا �صكانيًا نائيًا.
واعتمادهما؛ �� والثامن(  )ال�صابع،  ال�صندوق  م�صروعات  وثائق  اإع��داد 

المعلومات لحوالي )3147( تجمعًا  لتقديم خدمات االت�صاالت وتقنية 
�صكانيًا نائيًا.

سادسًا- الدراسات

و�صع االإنترنت في المملكة.��
اإعادة هيكلة المقابل المالي، نظير تقديم الخدمة تجاريًا.��
منهجية تنظيم تعرفة خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات.��
التوجهات الحديثة في مجال تقنية المعلومات.��
االألياف �� �صبكة  تمديد  ومعايير  الفنية،  الموا�صفات  حول  فنية  درا�صة 

ال�صوئية داخل المنازل.
درا�صة حول قيا�ص م�صتوى ر�صا العماء عن جودة خدمات االت�صاالت ��

بالمملكة.
التنمية  خطة  باأهداف  مقارنًة  الهيئة،  اإنجازات  على  التقرير  ي�صتمل  كما 
برنامج   )10 )الف�صل  في  التقرير  يعر�ص  كما  ب.   ،)9 )الف�صل  التا�صعة 

عمل الهيئة للعام القادم 1435/1434ه� )2013م(.
ويختتم التقرير بعدة ماحق، عن اأهم قرارات مجل�ص االإدارة، وا�صتطاعات 
والم�صاركات  للهيئة،  االأخ��رى  واالإن��ج��ازات  والن�صاطات  العموم،  مرئيات 
ال�صلوك  وقواعد  ال�صادرة،  والتراخي�ص  والدولية،  واالقليمية  المحلية 
الختامية  المالية  الح�صابات  اإلى  باالإ�صافة  المهنة،  واأخاقيات  الوظيفي 

للعام المالي 1434/1433ه� )2012م( مقارنًة بالعام ال�صابق.
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قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة  . 2

نمو القطاع ومؤشرات انتشار الخدمات 221

االتصاالت المتنقلة  22121
بلغ عدد اال�صتراكات في خدمات االت�صاالت المتنقلة حوالي 53 مليون 
ا�صتراك بنهاية العام 2012م، وتمثل اال�صتراكات م�صبقة الدفع الغالبية 
االنت�صار  ن�صبة  تكون  وبذلك   ،)%86( تتجاوز  بن�صبة  منها  العظمى 
 .%181،6 حوالي  ال�صكان  م�صتوى  على  المتنقلة  االت�صاالت  لخدمات 
)2011م(؛  ال�صابق  بالعام  مقارنة  اال�صتراكات  عدد  انخفا�ص  وُيلحظ 
باإلغاء  لها  المرخ�ص  ال�صركات  وقيام  البيانات،  تحديث  عملية  ب�صبب 
بتحديث  يقوموا  لم  الذين  الم�صتركين  �صرائح  من  كبيرة  اأعداد  تفعيل 

بياناتهم؛ مما اأثر على اإجمالي عدد اال�صتراكات لهذا العام.

ال�صكل رقم )1(: منو االت�صاالت املتنقلة
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االتصاالت الثابتة   22122
بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2012م حوالي 
يمثل  ما  اأي  �صكني،  خط  مليون   3،4 حوالي  منها  خط؛  مليون   4،8
ن�صبة  تبلغ  وبذلك  العاملة.  الخطوط  اإجمالي  من   )%70( حوالي 
حين  في   ،%16،4 حوالي  لل�صكان  بالن�صبة  الثابت  الهاتف  انت�صار 
بلغت ن�صبة االنت�صار للم�صاكن بحدود 67،6%. ومن المتوقع اأن ين�صط 
تنامي  نتيجة  الرئي�صية  المدن  في  الثابتة  الخدمات  على  الطلب 
االألياف  �صبكة  الثابتة خا�صًة  العري�ص  النطاق  الطلب على خدمات 

.)FTTx( الب�صرية

 
ال�صكل رقم )2(: منو االت�صاالت الثابتة

ملحوظة: تقا�ص ن�صبة االنت�صار لل�صكان بق�صمة اإجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد ال�صكان، اأما 
ن�صبة االنت�صار للم�صاكن؛ فيتم ح�صابها بق�صمة عدد الخطوط ال�صكنية على عدد الم�صاكن.
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النطاق العريض    22122
مقارنة  كبير  ب�صكل  م��وؤخ��رًا  العري�ص  النطاق  خ��دم��ات  على  الطلب  زاد 
النطاق  اإلى خدمات  المجتمع  اإلى حاجة  الما�صية، ويرجع ذلك  بال�صنوات 
ذات  للم�صاريع  القوي  دعمها  الحكومة  قدمت  اأن  بعد  خ�صو�صًا  العري�ص؛ 
التقنية العالية، والتي تتطلب بنية رقمية جيدة، وكذلك بعد اأن اأ�صبح الكثير 
من االإجراءات الحكومية تتم عن طريق التعامات الحكومية االإلكترونية. 
ومما اأ�صهم في هذا االرتفاع اي�صًا انت�صار ا�صتخدام االإنترنت في المجتمع، 
بحيث اأ�صبحت م�صدرًا رئي�صًا لمئات االآالف من البرامج التي يتم تحميلها 
االأع��م��ال،  وتطبيقات  االجتماعية،  ال�صبكات  مثل  الذكية  االأج��ه��زة  على 
ومعالجة الن�صو�ص، وبرامج المحادثة، واأدوات الحماية، واالألعاب وغيرها. 
ويتم في الوقت الراهن تقديم خدمات النطاق العري�ص عن طريق �صبكات 

االت�صاالت الثابتة والمتنقلة.

خدمات النطاق العري�س عبر �صبكات الت�صالت الثابتة:
نما عدد اال�صتراكات في خدمات النطاق العري�ص عبر �صبكات االت�صاالت 
التو�صيات   ،)DSL( الرقمية  الم�صتركين  خطوط  ت�صمل  والتي  الثابتة 
ال�صلكية  والخطوط  الب�صرية  االألياف  اإلى  باالإ�صافة   ، الثابتة  الا�صلكية 
االأخرى اإلى حوالي 2،54 مليون ا�صتراك بنهاية العام 2012م؛  بن�صبة انت�صار 

 تقدر بحوالي 40.8% على م�صتوى الم�صاكن.

WiMax -التو�صيات الا�صلكية الثابتة خطوط امل�صرتكني الرقمية
االألياف الب�صرية واخلطوط ال�صلكية االأخرى
اإجمايل ا�صرتاكات النطاق العري�ص عرب �صبكات االت�صاالت الثابتة
االألياف الب�صرية واخلطوط ال�صلكية االأخرى
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خدمات النطاق العري�س عبر �صبكات الت�صالت المتنقلة:
و�صل اإجمالي اال�صتراكات في خدمات النطاق العري�ص عبر �صبكات 
مليون   12،28 حوالي  اإل��ى  ال�صامل  بتعريفها  المتنقلة  االت�صاالت 
خدمات  في  اال�صتراكات  �صاملًة  2012م،  العام  بنهاية  ا�صتراك 
المعطيات )البيانات( واال�صتراكات في باقات االت�صاالت ال�صوتية. 
�صبكات  عبر  العري�ص  النطاق  خدمات  انت�صار  ن�صبة  بذلك  وتكون 
وتجدر   .%42،1 حوالي  ال�صكان  م�صتوى  على  المتنقلة  االت�صاالت 
االإ�صارة اإلى اأن االنت�صار المتزايد الأجهزة الهواتف الذكية اأدى اإلى 

ارتفاع في عدد الم�صتخدمين ب�صكل كبير في ال�صنوات االأخيرة.  

اإجمايل اال�صرتاكات اخلا�صة بباقات االت�صاالت ال�صوتية واملعطيات
اإجمايل اال�صرتاكات اخلا�صة بخدمات املعطيات
اإجمايل ا�صرتاكات النطاق العري�ص عرب �صبكات االت�صاالت املتنقلة
ن�صبة االنت�صار لل�صكان )%(
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اإلنترنت   22122
اإذ  الما�صية،  ال�صنوات  خال  عالية  بمعدالت  االإنترنت  انت�صار  ن�صبة  زادت 
2012م.  العام  نهاية  في   %54،1 حوالي  اإلى  2001م  عام   %5 من  ارتفعت 
مليون   15،8 بحوالي  حاليًا  المملكة  في  االإنترنت  م�صتخدمي  عدد  ويقدر 
على  يغلب  اأنه  الميدانية  والم�صوحات  الهيئة  تقديرات  واأظهرت  ُم�صتخدم. 
الثابتة؛  العري�ص عبر �صبكات االت�صاالت  النطاق  اال�صتراكات في خدمات 
اأنها متعددة الم�صتخدمين للخط الثابت الواحد، نظرًا الرتباطها بالم�صاكن، 
الثابت  الواحد  و تجمعات االأعمال؛ وبذلك يقدر عدد الم�صتخدمين للخط 
اأكثر لكل ا�صتراك في خدمات  اأو  بحدود 3 م�صتخدمين، و م�صتخدم واحد 
النطاق العري�ص عبر �صبكات االت�صاالت المتنقلة. اإ�صافة اإلى ذلك؛ هناك 
 عدد من الم�صتخدمين الذين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة باأكثر 

من ا�صتراك.
في  ملحوظًا  ارتفاعًا  االإنترنت  الطلب على خدمات  ي�صهد  اأن  المتوقع  ومن 
 )FTTx( الب�صرية االألياف  �صبكات  توفر  نتيجة  القادمة،  القليلة  ال�صنوات 
وما تقدمه من �صرعات عالية، خا�صًة في المدن الكبيرة ، وتزايد العوامل 
الم�صاعدة والداعمة لمحتوى االنترنت، وانت�صار االأجهزة الكفية الذكية، وما 

تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على االت�صال باالإنترنت.
ال�صكل رقم )5(: منو م�صتخدمي االإنرتنت يف اململكة
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اإليرادات   22122
من  مبا�صرة  اإجمالية  اإي���رادات  االت�صاالت  �صركات  حققت 
بنهاية  ري���ال  م��ل��ي��ار(   71( ب��ح��وال��ي  المملكة  ف��ي  عملياتها 
�صنويًا   )%12( بحوالي  يقدر  نمو  بمتو�صط  )2012م(،  عام 
وتمثل  2002م-2012م(.   ( الما�صية  �صنوات  الع�صر  خال 
من   )%78( حوالي  المتنقلة  االت�صاالت  خدمات  اإي���رادات 
اإجمالي االإيرادات؛ في حين تمثل خدمات االت�صاالت الثابتة 
من  االإي���رادات  اإل��ى  وباالإ�صافة   .)%22( حوالي  والمعطيات 
ا�صتثمارات  اأدت  فقد  المملكة،  �صوق  في  المقدمة  الخدمات 
االأخرى  الدول  اأ�صواق  في  الوطنية  االت�صاالت  �صركات  بع�ص 
اإلى نمو اإيرادات القطاع من اال�صتثمارات الخارجية من)455 
مليون( ريال في عام )2007م(، اإلى ما يقارب )18،7 مليار( 
اإي��رادات  اإجمالي  اأ�صبح  بحيث  )2012م(،  عام  بنهاية  ريال 
داخ��ل  االت�����ص��االت  �صركات  عمليات  م��ن  االت�����ص��االت  قطاع 

المملكة وخارجها حوالي )90 مليار( ريال.

ال�صكل رقم )6(: منو اإيرادات قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات 
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االت�صاالت الثابتة والبياناتجمموع االإيرادات من �صوق اململكة
اإيرادات اال�صتثمارات اخلارجيةاالت�صاالت املتنقلة
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اإلنفاق على خدمات االتصاالت و تقنية المعلومات 22122
ت�صير تقديرات الهيئة اإلى اأن حجم االإنفاق على خدمات االت�صاالت وتقنية 
ب�  مقارنة  )2012م(  العام  في  ريال  مليار(   94( بحدود  يقدر  المعلومات 
)21 مليار( ريال في العام )2002م(، وبمتو�صط نمو �صنوي يقدر بحوالي 
اإجمالي  من   )%30( حوالي  المعلومات  تقنية  على  االنفاق  ويمثل   .)%16(
تقنية  وخدمات  االأجهزة  على  االإنفاق  في  معظمها  ويتركز  االإنفاق؛  حجم 
االت�صاالت  خدمات  على  االإنفاق  حجم  ينمو  اأن  المتوقع  ومن  المعلومات. 
ب�صبب   )2013م(؛  عام  في   )%10( على  تزيد  بن�صبة  المعلومات  وتقنية 
اال�صتثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخا�ص، ومن المتوقع اأن ت�صهد 
�صوق خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات نموًا كبيرًا في الطلب على اأحدث 
التقنية والبرامج الخا�صة بالحماية واأمن المعلومات، مع زيادة  المنتجات 
التطورات  مع   ات�صاقًا  التفاعلية  والتطبيقات  الحديثة،  بالتقنيات  االهتمام 
اإلى  �صيوؤدى  وهذا  االت�صاالت؛  و�صبكات  والمعلومات  التقنية  في  الجديدة 
المعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  في  المبا�صر  اال�صتثمار  تنامي 

والخدمات الم�صاندة لها .
اأ�صواق  اأكبر  المملكة  في  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  �صوق خدمات  وُيعد 
القيمة  االأو�صط من حيث  ال�صرق  المعلومات في منطقة  االت�صاالت وتقنية 
الراأ�صمالية وحجم االنفاق؛ وي�صتحوذ على ن�صبة تزيد على) 70%( من حجم 
عن  تزيد  راأ�صمالية  وبا�صتثمارات  العربي،  الخليج  اأ�صواق  في  القطاع  هذا 

)135 مليار( ريال في ال�صنوات الع�صر الما�صية. 

اإجمايل النفاقات على الت�صالت تقنية املعلومات )مليار ريال(
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 ال�صكل رقم )7(: االإنفاق على خدمات االت�صاالت و تقنية املعلومات
امل�صدر : م�صلحة االح�صاءات العامة، وحتليالت الهيئة
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سعة الربط الدولي لالنترنت   22122  
بلغ اإجمالي �صعات الربط الدولي لاإنترنت لعام 2012م حوالي 556 جيجا 

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

ال�صكل رقم )8(: �صعة الربط الدويل لالإنرتنت

المحلى  22122 الناتج  في  االت��ص��االت  نشاط  إسهام   
االجمالي

اأدى تنامي اال�صتثمارات الراأ�صمالية، وتو�صيع �صبكات االت�صاالت وتطويرها 
ب�صكل  االإجمالي  المحلي  الناتج  في  االت�صاالت  ن�صاط  اإ�صهام  زي��ادة  اإل��ى 
مما  للمناف�صة؛  �صوقه  وفتح  االت�����ص��االت  قطاع  تحرير  نتيجة  ملمو�ص؛ 
وارتفاع  فيه،  النمو  معدالت  وزي��ادة  للقطاع،  اال�صتثمارات  جذب  اإلى  اأدى 

االإيجابية  اآثاره  اإلى  اإ�صافة  الناتج االإجمالي المحلي،  المبا�صر في  اإ�صهامه 
االقت�صاد.  االأخرى في  االإنتاجية  القطاعات  كفاءة  رفع  المبا�صرة في  غير 
وبح�صب تقديرات الهيئة، يقدر اإ�صهام قطاع االت�صاالت بحوالي )%2،75(، 
التقديرات  هذة  بح�صب  االت�صاالت  لقطاع  الم�صافة  القيمة  باأن  العلم  مع 
�صهدت ارتفاعًا خال االأعوام الثاثة الما�صية، بينما تراجعت ن�صبة القيمة 
من  نف�صها  الفترة  خال  المحلي  الناتج  من  االت�صاالت  لقطاع  الم�صافة 
)4،4%( في عام )2007م( اإلى )2،75%( في عام )2012م(. ويرجع ذلك 
اأ�صا�صًا اإلى النمو الكبير في الناتج المحلي االإجمالي؛ ب�صبب ارتفاع اأ�صعار 
النفط وزيادة معدالت اإنتاجه. اأما عند تحييد قطاع البترول والتعدين في 
االت�صاالت  ن�صاط  اإ�صهام  ن�صبة  تكون  اأن  يقدر  فاإنه  المحلي؛  الناتج  مكون 
في اإجمالي الناتج المحلي -غير النفطي-  بحدود )7%( للعام )2012م(. 
التحتية  البنى  في  ال�صخمة  اال�صتثمارات  قيم  �صت�صهم   ذلك،  الى  اإ�صافة 
ن�صاط  اإ�صهام  تعزيز  في  العري�ص  النطاق  لخدمات  خا�صًة  وال�صبكات؛ 
اأن هناك عاقه  الدرا�صات  وتبّين  المحلي؛  الناتج  اإجمالي  في  االت�صاالت 
طردية بين ن�صبة انت�صار خدمات النطاق العري�ص، ومعدل النمو في اإجمالي 
الناتج المحلي؛ اإذ يوؤدي االرتفاع في انت�صار خدمات النطاق العري�ص بن�صبة 

)10%( اإلى نمو حقيقي بحدود )1،3%( في اإجمالي الناتج المحلي.

سعة الربط الدولي لإلنترنت

�صعة الربط الدويل لاإنرتنت
2010

318

0

100

200

300

400

500

600

نية
 ثا

ت/
باي

جا
جي

2011 2012

440
556

26

التقرير السنوي     1433 - 1434 هـ



اإلط��ار الت�ن�ظ�ي�م�ي 222
تنظيم قطاع  الم�صوؤولة عن  الجهة  المعلومات هي  وتقنية  االت�صاالت  هيئة 
االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية ال�صعودية. ويحدد كٌل من 
)نظام االت�صاالت( ال�صادر عام 1421ه� والئحته التنفيذية ال�صادرة عام 
1423ه� االإطار القانوني الخا�ص بتنظيم القطاع. ويت�صمن النظام عددًا من 
االأهداف؛ منها توفير خدمات ات�صاالت متطورة وكافية، وباأ�صعار منا�صبة، 
الترددات  وا�صتخدام  العادلة،  المناف�صة  لت�صجيع  المنا�صب  المناخ  واإيجاد 
ب�صورة فّعالة، وتوطين تقنية االت�صاالت ومواكبة تقدمها، وتحقيق الو�صوح 
وعدم  الم�صاواة،  مبادئ  تحقيق  اإلى  باالإ�صافة  االإج��راءات،  في  وال�صفافية 

التمييز، وحماية الم�صلحة العامة وم�صالح الم�صتخدمين والم�صتثمرين. 
كما يحدد )تنظيم الهيئة( ال�صادر بقرار مجل�ص الوزراء ذي الرقم )74( 
الرقم )133( في  ال��وزراء ذي  والمعدل بقرار مجل�ص  في 1422/3/5ه���، 
1424/5/21ه�، مهمات هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات واخت�صا�صاتها، 
المالي  بال�صخ�صية االعتبارية، وباال�صتقال  يتمتع  للقطاع  بو�صفها منظمًا 
واالإداري. وتحدد )القواعد االإجرائية( الخطوات الواجب اتباعها من قبل 
كل من الهيئة، بو�صفها جهة تنظيمية، ومقدمي الخدمات وغيرهم؛ ل�صمان 
�صمن  تقع  التي  والق�صايا  التنظيمية  للمتطلبات  والموثَّق  المي�صر  التعامل 

اإطار العاقة بين االأطراف المختلفة. 
وتعنى االأهداف المرحلية للهيئة في الوقت الحا�صر بموا�صلة ال�صعي لتحرير 
االت�صاالت  خدمات  جميع  في  التناف�صية  البيئة  وتعزيز  االت�صاالت،  قطاع 
جديدة  �صبكات  ون�صر  التحتية  البنى  تاأ�صي�ص  وت�صجيع  المعلومات،  وتقنية 
لزيادة المناف�صة، مع ت�صجيع بناء �صبكات النطاق العري�ص ون�صر خدماته، 
تقديم  تمكين  اإلى  اإ�صافًة  والطوارئ،  االأعطال  حاالت  في  البدائل  وتوفير 

الخدمة ال�صاملة في جميع اأنحاء المملكة. 

مهم�ات الهيئة ومسؤولياته�ا 222
باأ�ص�ص الو�صوح وال�صفافية، والتم�صك بمبادئ  الهيئة على االلتزام  تحر�ص 
الخدمات،  مقدمي  العاقة:  ذات  االأط��راف  جميع  بين  والتوازن  العدالة، 
والم�صتثمرين، والحكومة، والم�صتخدمين من اأفراد وموؤ�ص�صات.  كما تعمل 
تعتمدها  التي  القطاع  و�صيا�صات  الدولة،  اإ�صتراتيجيات  تنفيذ  على  الهيئة 

وزارة االت�صاالت وتقنية المعلومات. 
وقد حدد )تنظيم الهيئة( مهماتها وم�صوؤولياتها بو�صفها منظمًا لات�صاالت، 

ومحفزًا لتطوير تقنية المعلومات، ومن اأبرز هذه المهمات ما يلي: 
تنفيذ ال�صيا�صات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير القطاع.��
وتقنية �� االت�����ص��االت  خ��دم��ات  لتقديم  ال��ازم��ة؛  التراخي�ص  اإ���ص��دار 

المعلومات.
العامة �� االت�صاالت  لخدمات  الم�صتخدمين،  م�صالح  حماية  على  العمل 

واالإنترنت.
مراعاة �� مع  لواجباتهم،  والم�صغلين  الم�صتخدمين  اأداء  من  التاأكد 

الم�صلحة العامة.
تتطلبه �� ال��ذي  بالقدر  للخدمات  المالي  المقابل  تحديد  اأ�ص�ص  و�صع 

المناف�صة.
اقتراح ال�صروط المتعلقة بالخدمة ال�صاملة وحق اال�صتخدام ال�صامل.��
ت�صجيع االعتماد على قوى ال�صوق لتوفير الخدمات.��
وجودٍة �� منا�صبة،  باأ�صعاٍر  الخدمات  تقديم  وت�صجيع  اال�صتثمارات  جذب 

عالية، في جميع مناطق المملكة.
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لمورد �� االأمثل  اال�صتخدام  لتحقيق  وال�صعي  بفعالية،  ال��ت��رددات  اإدارة 
الطيف الترددي المحدود.

و�صع الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتطبيقها، وتحديثها دوريًا.��
و�صع الخطة الوطنية للترقيم، واإدارتها، وتحديثها.��
ت�صجيع تحديث ال�صبكات والخدمات، وت�صجيع البحوث والتطوير، ونقل ��

التقنية وتوطينها.
التعامات �� اإل��ى  التحول  وم�صروعات  برامج  في  والم�صاركة  التن�صيق 

االإلكترونية الحكومية والتجارة االإلكترونية.
ت�صجيع اال�صتثمار في خدمات تقنية المعلومات، وت�صنيعها.��

حصول الهيئة على المركز األول في   222
جائزة » متاح «

�صاركت هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات ممثلة باالإدارة العامة لخدمات 
االإنترنت في ور�صة عمل جائزة متاح؛ لمناق�صة االأعمال المتقدمة للمناف�صة 
على الجائزة التي ترعاها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لتحقيق 
المفتوحة   / الحرة  البرمجيات  لتقنيات  الوطني  البرنامج  اأه��داف  بع�ص 

الم�صدر )متاح(.
وتهدف الجائزة اإلى دعم التوجه نحو ا�صتعمال تقنيات البرمجيات الحرة/ 
اال�صتخدام  ت�صجيع  وكذلك  المختلفة،  المجاالت  في  الم�صدر  المفتوحة 
في  بها  المهتمين  وتكريم  المجال،  هذا  في  والتدريب  والتطوير  والبحث 
المملكة العربية ال�صعودية. كما ت�صعى الجائزة لت�صجيع المجتمع على االإثراء 
الهيئة  ح�صلت  وقد  الم�صدر.  المفتوحة   / الحرة  البرمجيات  مجال  في 
على المركز االأول في جائزة )متاح( فرع اال�صتخدام في القطاعين العام 
خدمة  في  الم�صدر  مفتوحة  البرمجيات  ا�صتخدام  عن  وذل��ك  والخا�ص؛ 

اأ�صماء النطاقات ال�صعودية، والبنية التحتية الخا�صة بها. 
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مجلس اإلدارة. 2
ويراأ�ص  لها.  العامة  ال�صيا�صة  اأمورها وو�صع  اإدارتها، وت�صريف  والم�صرف على  الهيئة،  العليا في  ال�صلطة  االإدارة، هو   مجل�ص 
المجل�ص معالي وزير االت�صاالت وتقنية المعلومات المهند�ص/محمد جميل بن اأحمد ما. وخال العام المالي 1434/1433ه� 

)2012م( تكون المجل�ص من ع�صوية كل من: 

محافظ الهيئة ـ نائبًا لرئي�س المجل�س �� اب  معالي المهند�س/ عبداهلل بن عبدالعزيز ال�صرَّ

وزارة المالية�� �صعادة الأ�صتاذ/ فهد بن عبداهلل الدكان 

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية�� �صعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد ال�صويلم 

القطاع الخا�س�� �صعادة الدكتور / اأ�صعد بن �صليمان عبده 

القطاع الخا�س�� �صعادة الأ�صتاذ/ �صالح بن عيد الح�صيني 

القطاع الخا�س�� �صعادة الأ�صتاذ/ �صعود بن عبدالرحمن ال�صمري 

وزارة التجارة وال�صناعة�� �صعادة الأ�صتاذ/ اأحمد بن عبدالرحمن العبد العالي )رحمه اهلل( 
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• مبنى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الجديد في حي النخيل بالرياض.
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الـرؤيـة والرسالة. 2

  تن�س روؤيـة الهيئة على ما يلي:
عاليـة  بـجـودة  المملـكة  اأنحـاء  جميع  في  المعلومـات  وتقنية  الت�صـالت  خدمـات  توفير   «

واأ�صـعـار منا�صبة «.

اأما ر�صالة الهيئة فت�صمل ما يلي:  
توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الو�صوح وال�صفافية؛ لتحفيز المناف�صة، وحماية ال�صالح العام، ��

وحقوق جميع االأطراف.
ن�صر خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف اأرجاء المملكة، واال�صتخدام االأف�صل ��

للموارد المحدودة.
ن�صر الوعي حول االت�صاالت وتقنية المعلومات، وت�صجيع ا�صتخدامها لتعزيز االإنتاجية، ورفع كفاءة ��

االقت�صاد الوطني.
تطوير الموارد الب�صرية للهيئة، وفق اأعلى معايير االأداء المهني، في بيئة عمل اإيجابية محفزة.��

31



الوضع الراهن. 2

الهيكل التنظيمي 221
قامت الهيئة خال الفترة الما�صية بمهمات اأ�صا�صية في تحرير هذا القطاع 
الحيوي، واإيجاد بيئة ا�صتثمارية مبنية على اأ�ص�ص وقواعد تعتمد على الو�صوح 
وال�صفافية، وعدم التمييز. ونظرًا اإلى اأن لكل مرحلة اأولوياتها واإ�صتراجيتها؛ 
فلقد مرت الهيئة بعدد من المراحل منذ ن�صاأتها، اإذ كانت البداية  بمرحلة 
التاأ�صي�ص، تاها مرحلة فتح ال�صوق، واإ�صدار تراخي�ص االت�صاالت المتنقلة 
والثابتة، فاأعقبها مرحلة رعاية المرخ�صين الجدد، وتذليل العقبات الإطاق 
باالهتمام  ال�صابقة  المراحل  تلك  ا�صتاأثرت  اأْن  وك��ان  تجاريًا.  الخدمات 
والجهد اللذين اأوجبتهما حاجات المراحل نف�صها، اإّبان تلك الفترات. ولما 
كانت الحاجة ماتزال قائمًة الإياء مزيد من العناية بعدد من المو�صوعات 
المهمة االأخرى مثل التاأكيد على حماية م�صتخدم خدمات االت�صاالت، ون�صر 
فى  الهيئة  الأداء  تقييم  اإجراء  االأمر  تطلب  فقد  العري�ص؛  النطاق  خدمات 
وتحديد  الم�صتقبلية،  الرئي�صية  التوجهات  تحديد  بهدف  الحا�صر  الوقت 
متطلبات المرحلة المقبلة التي كان من اأهمها توفير الحماية للم�صتخدمين 
النهائيين لخدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات، و�صبط ال�صوق، وت�صجيع 
المناف�صة على اأ�ص�ص من ال�صفافية والعدالة وعدم التمييز، ومراقبة االأ�صواق؛ 

للحفاظ على المناف�صة وتعزيزها، واإدارتها بكفاءة، ال�صيما مع زيادة عدد 
المرخ�صين في االأ�صواق ال�صعودية. وقد واكب ارتفاع وتيرة المناف�صة ارتفاع 
في الق�صايا الخافية بين مقدمي الخدمة اأنف�صهم، وبين مقدمي الخدمة 
والم�صتخدمين النهائيين للخدمة. باالإ�صافة اإلى العمل على تخفي�ص اأ�صعار 
الحديثة،  التقنيات  واإدخال  عالية،  بجودة  وتقديمها  وتنظيمها،  الخدمات 
)الخدمة  تجاريًا  المربحة  غير  المناطق  في  االأ�صا�صية  الخدمات  وتوفير 
ال�صاملة( باالإ�صافة اإلى العمل على ن�صر خدمات النطاق العري�ص في جميع 

اأنحاء المملكة.
للهيئة  جديد  تنظيمي  هيكل  اإيجاد  ك��ان  اال�صتحقاقات؛  لتلك  وا�صتجابة 
يتوافق مع  المتطلبات، بما  لتلك  �صرورة حتمية، وحاجة ما�صة لا�صتجابة 
والمتاحقة  ال�صريعة  التطورات  طبيعة  تمليه  وبما  الم�صتقبلية،  التوجهات 
الهيكل  اإع���داد  فتم  المعلومات؛  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  ي�صهدها  التي 
الجديد، وعر�صه على مجل�ص اإدارة الهيئة الموقر الذي منح الموافقة عليه 
خال العام 2011م. ويو�صح ال�صكل التالي الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة.
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القوى البشرية 222
ت�صعى الهيئة ال�صتقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاجها للقيام بمهماتها، 
اإيجابية  بيئة عمل  والحفاظ على  اأجلها،  اأن�صئت من  التي  االأهداف  ولتحقيق 
اإنتاجية عالية. وقد بلغ عدد العاملين حتى نهاية العام المالي  محفزة وذات 
حوالي  منهم  الوطنية  الكوادر  ن�صبة  وتبلغ  موظفًا.   )333( 1433/1432ه���� 
)95.2%( بخبرات متخ�ص�صة وموؤهات عالية. ويمثل المهند�صون والفنيون، 
من   %66 حوالي  والماليون  القانونيون  والخبراء  االآلي،  الحا�صب  واأخ�صائيو 

اإجمالي العاملين.
ونظرًا لمهماتها التنظيمية، واإ�صرافها على ال�صركات المتناف�صة، وحر�صًا منها 
على تعزيز قيم العمل، وتر�صيخ اأ�ص�ص النزاهة والعدالة؛ اعتمدت الهيئة قواعد 
بيئة  في  التعامل  اأ�ص�ص  على  م�صتملًة  المهنة،  واأخاقيات  الوظيفي  لل�صلوك 
اأ�صرارها، ومنع تعار�ص  ال�صركات، والحفاظ على  التعامل مع  واأ�ص�ص  العمل، 
الم�صالح، اأو ا�صتغال ال�صلطة. و هذه القواعد، من�صورة على موقع الهيئة على 

�صبكة االإنترنت )اأنظر الملحق )ح((. 

المباني 222
ت�صتاأجر مبنى لمقرها  الحالي، وهي  الوقت  للهيئة في  ال توجد مباٍن مملوكة 
ل�صندوق  اآخ��ر  ومبنى  الريا�ص  بمدينة  ال��ت��رددي  للطيف  ومبنى  الرئي�ص، 
الخدمة ال�صاملة، كما يتم ا�صتخدام موقع رابع تابٍع لوزارة االت�صاالت وتقنية 
المعلومات في مدينة الريا�ص ال�صتيعاب بع�ص العاملين. وللهيئة فرعان، االأول 
في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والثاني في محافظة الخبر بالمنطقة 

ال�صرقية، وكاهما م�صتاأجر. 

الرئي�ص  مقرها  تنفيذ  م�صروع  بتر�صية  2009م  عام  نهاية  في  الهيئة  وقامت 
وبمدة  الوطنية  ال�صركات  اإح��دى  على  الغربي  النخيل  بحي  الريا�ص  بمدينة 
تنفيذ قدرها )37( �صهرًا، وذلك على اأر�ص م�صاحتها )50،000( متر مربع، 
ويبلغ اإجمالي م�صطحات الم�صروع )88،500( متر مربع ويتكون الم�صروع من :

تحت �� ودوري��ن  اأر�صي،  ودور  طابقًا   )14( من  ويتكون  الرئي�صي،  المبنى 
لخدمة  متخ�ص�ص  مركز  هناك  و�صيكون  لل�صيارات،  ومواقف  االأر���ص، 

العماء والمراجعين؛ واإنجاز اأعمالهم من خال مكتب خدمات موحد.
التقنيات �� باأحدث  ، مزودة  �صخ�ص  لحوالي )400(  تت�صع  موؤتمرات  قاعة 

ال�صوتية والمرئية، ونظام الترجمة المبا�صرة.
اإ�صافة ��  ، االأجهزة  لمعايرة  ومختبرات  معامل  ي�صم  الذي  التقني  المبنى 

اإلى مركز معلومات متكامل ، وكذلك المركز االإر�صادي الأمن المعلومات.
مركز الت�صديق الرقمي.��
مواقف للموظفين والزوار تت�صع الأكثر من )500( �صيارة.��
مباني المرافق والخدمات الم�صاندة.��

االنتقال  المتوقع  ومن  المبنى؛  تجهيز  على  الراهن  الوقت  في  العمل  ويجري 
قطعتي  ب�صراء  الهيئة  قامت  كما  العام 2013م.  من  الثالث  الربع  اإليه خال 
اأر�ص في كل من مدينتي جدة والدمام الإن�صاء مقرين دائمين لها، و�صراء عدد 
الترددي  للطيف  محطات  الإن�صاء  المملكة  مناطق  مختلف  في  االأرا�صي  من 
بم�صعر  مربع  بم�صاحة1.000متر  اأر�ص  تخ�صي�ص  اإلى  باالإ�صافة  ومراقبته، 

منى لتتمكن الهيئة من مراقبة اأداء �صبكات االت�صاالت اأثناء موا�صم الحج.
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الجاهزية اإللكترونية 222
البنية  تجهيزات  من  الما�صية  ال�صنوات  خال  الهيئة  بداأته  لما  ا�صتكمااًل 
العام المن�صرم  للقيام بمهماتها، فقد تم خال  اإليها  التي تحتاج  التحتية 

اإنجاز ما يلي:
اأتمتة االإجراءات واالأنظمة الداخلية االإدارية والمالية ورقابة  اكتمال   اأ( 
الورقية.  من  بداًل  االإلكترونية  البيئة  اإلى  الهيئة  لتتحول   ، الميزانية 
وقد ا�صتقبلت الهيئة خال العام 1433ه� اأكثر من )27000( معاملة 

و�صدر منها قرابة )25000( معاملة .
اإدخال  االإلكتروني الأتمتة  بالنظام  الت�صل�صل االإجرائي الخا�ص  اإعداد   ب( 
اكتمالها  من  والتاأكد  واأر�صفتها،  االت�صاالت،  نظام  مخالفات  وثائق 
النظر  لجنة  على  عر�صها  قبل  المخت�صين،  قبل  من  مراجعتها  عند 
في  للبت  درا�صتها  لها  يت�صنى  حتى  االت�صاالت؛  نظام  مخالفات  في 

المخالفات، واإقرار العقوبات الازمة ب�صاأنها.
اأعمال  الإنجاز  وتنفيذه  الا�صلكية  االأجهزة  ت�صجيل  نظام  ت�صميم   ج( 

الف�صح الجمركي.
العماء من  لتمكين  وتطويره؛  الا�صلكي  اختبار هواة  نظام  ت�صميم   د( 
الت�صجيل، والح�صول على فاتورة ر�صوم الهواة، والدخول اإلى النظام؛ 
النظام  يتيح  كما  المحددين.  والمكان  الوقت  في  االختبار  وت��اأدي��ة 
دخول  عند  المحددين  والتاريخ  المكان  في  الكترونيًا  االختبار  اأداء 

الم�صتخدم اإلى النظام.

البيانات  بقاعدة  وربطها  وتطويرها،  اإلكترونية  واج��ه��ه  ت�صميم   ه( 
اإلكترونيًا عن  اال�صتعام  لتقديم خدمة  البحرية؛  للرخ�ص  الرئي�صية 

بيانات االأجهزة الا�صلكية للرخ�ص البحرية.
يهدف  المعلومات  الأم��ن  نظام  وه��و  االآن��ي��ة،  المراقبة  نظام  اإط��اق   و( 
باإر�صال  الم�صاركة  الجهات  تقوم  اإذ  ال�صبكات؛  مخاطر  مراقبة  منه 
ال�صجات ذات العاقة، عن طرق الربط الم�صفر مع المركز الوطني 
االر�صادي الأمن المعلومات؛ ومن ثم يقوم النظام وب�صكل اآني بتحليل 
تهدد  مخاطر  وجود  احتمالية  مدى  لتحديد  وفرزها  ال�صجات  تلك 

تلك الجهة من عدمه.
ال�صهرية  والتقارير  الم�صاريع  اإدارة  اإج���راءات  الأتمتة  خطة  اإع��داد   ز( 

للهيئة.

المراجعة الداخلية  222
اأعمال  خطة  م�صودة  بتطوير  بالهيئة،  الداخلية  المراجعة  اإدارة  قامت 
المراجعة الداخلية الجديدة؛ لتتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، 
مبنية على تقييم المخاطر وتحديد االأولويات، وتم تنفيذ اأعمال المراجعة 
الخا�صة  النهائية  التقارير  واإ�صدار  رئي�صية،  دورات   )3( على  الداخلية 
بها، كما تم القيام باأعمال المتابعة  لمخرجات هذه التقارير، والتاأكد من 

تنفيذها.  
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تعزيز المنافسة وتطوير القطاع 221

التراخيص وتحرير السوق 22121  
وا�صلت الهيئة اأن�صطتها نحو تعزيز المناف�صة باإ�صدار تراخي�ص جديدة لعدد 
من الخدمات المختلفة، واإلغاء بع�ص التراخي�ص االأخرى. وقد بلغ اإجمالي 
التراخي�ص ال�صادرة 292 ترخي�صًا بنهاية العام 2012م ، وهذه التراخي�ص 

مدرجة في الملحق )ه�(.
الثابتة  االت�صاالت  خدمات  مقدمي  التزام  متابعة  دوري  ب�صكل  يتم  كما 
والمتنقلة، وخدمات المعطيات المرخ�ص لها، بخطط ن�صر ال�صبكة والتغطية 

الم�صمنة بالعرو�ص المقدمة منهم للح�صول على الرخ�صة.

تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات  22122  
االتصاالت المتنقلة االفتراضية

انطاقا من حر�ص هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات على تح�صين م�صتوى 
خف�ص  ف��ي  واالإ���ص��ه��ام  ون�صرها،  المعلومات  وتقنية  االت�����ص��االت  خ��دم��ات 
للمواطنين،  الوظيفية  الفر�ص  وزي��ادة  بالم�صتركين،  والعناية  اأ�صعارها، 
وتحقيق المناف�صة في اأ�صواق خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات، وزيادة 
اال�صتثمار في هذا القطاع المهم، باالإ�صافة اإلى زيادة اإ�صهامه في اإجمالي 
في  المتنقلة  االت�صاالت  �صوق  و�صع  بدرا�صة  الهيئة  قامت  المحلي،  الناتج 

المملكة حيث تم الخلو�ص اإلى انخفا�ص ت�صنيف الم�صتركين لجودة خدمة 
الم�صتركين في خدمات االت�صاالت المتنقلة، وانح�صار خيارات م�صتخدمي 
خدمات االت�صاالت المتنقلة بين ثاثة من مقدمي الخدمة المرخ�ص لهم، 
وبذلك تكون البدائل المتاحة اأقل من المتوقع في �صوق يخدم ما يزيد على 

28 مليون ن�صمة.
ونتيجة لذلك، راأت الهيئة باأنه قد حان الوقت لزيادة هيكلية مبيعات التجزئة 
تراخي�ص  باإ�صدار  وذلك  المتنقلة،  االت�صاالت  خدمات  �صوق  في  والجملة 
جديدة لم�صغلي �صبكات االت�صاالت المتنقلة االفترا�صية؛ لما في ذلك من 
نتائج توؤثر اإيجابًا على تقديم خدمات متطورة للعناية بالم�صتركين وتوفير 
اإ�صافية، وتقديم باقات خدمات مبتكرة في ال�صوق، مع زيادة في  خيارات 
كا  تعم  التي  المنافع  عن  ف�صًا  التجزئة،  مبيعات  م�صتوى  على  التناف�ص 
الطرفين )مقدم الخدمة ذي البنية التحتية وم�صغل ال�صبكة االفترا�صية(؛ 
على  االفترا�صية  المتنقلة  االت�صاالت  �صبكات  م�صغل  �صيح�صل  بينما  اإذ 
مقدم  �صيقوم  المتنقلة،  لات�صاالت  التجزئة  خدمات  �صوق  من  ن�صيب 
الخدمة ذو البنية التحتية الم�صيف بتاأمين حركة جديدة وذات قيمة على 
ال�صبكات الخا�صة به؛ مما يزيد من اإيرادات  خدمات مبيعات الجملة دون 
تحمل التكاليف الخا�صة با�صتقطاب الم�صتركين. وفي هذا ال�صدد تم اإنجاز 

مايلي خال العام 1434/1433ه� )2012م(:
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اإعداد وثيقة طلب مرئيات العموم بهدف الح�صول على مرئيات جميع ��
م�صودة  حول  مرئياتهم  باإبداء  اهتمام  لديهم  ممن  والعموم  المعنيين، 
طلب الح�صول على تراخي�ص تقديم خدمات م�صغلي �صبكات االت�صاالت 
هذه  تقديم  ترخي�ص  م�صودة  على  والم�صتملة  االفترا�صية،  المتنقلة 
الخدمات ، واالإطار العام التفاقية م�صغلي �صبكات االت�صاالت المتنقلة 
للمتقدمين للح�صول على تلك  التاأهيل واالختيار  االفترا�صية، ومعايير 

التراخي�ص.
ا�صتام المرئيات وتحليلها، ومن ثم و�صعها في �صيغتها النهائية.��
اإ�صدار الترخي�ص �� التن�صيق مع وزارة المالية حول المقابل المالي لقاء 

وفقا لقرار مجل�ص الوزراء ذي الرقم )9( والموؤرخ في 1431/1/18ه�، 
وجرى الح�صول على الموافقة النهائية على المقابل المالي للترخي�ص.ز
و�صيتم عر�ص م�صودة طلب الح�صول على تراخي�ص تقديم خدمات م�صغلي 
�صبكات االت�صاالت المتنقلة االفترا�صية على مجل�ص اإدارة الهيئة للح�صول 
على موافقته، ومن ثم طرحها ال�صتجاب العرو�ص من الجهات الراغبة في 

الح�صول على الترخي�ص، وتقييمها واإ�صدار التراخي�ص الازمة. 

ترخيص خدمة تأجير مرافق االتصاالت 22122  
توجد مرافق ات�صاالت لدى �صركات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، 
و�صكك الحديد )كوابل األياف ب�صرية واأبراج( في مناطق المملكة لاأغرا�ص 
الفائ�ص  تاأجير  من  تمكينهم  من  فوائد  بوجود  ويوؤمل  باأعمالها،  الخا�صة 
لها  المرخ�ص  التحتية  البنية  االت�صاالت ذوات  ل�صركات  المرافق  تلك  من 
المرافق،  لهذه  التحتية  للبنية  االأمثل  اال�صتخدام  فاإن  ولهذا  المملكة؛  في 

وا�صتخدامها في تقديم خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة، 
االت�صاالت  ل�صركات  ال�صبكات  بناء  تكلفة  في  خف�ص  اإلى  ي��وؤدي  اأن  ُيمكنه 
في  تكلفتها  وانخفا�ص  الخدمات،  ن�صر  �صرعة  في  وُي�صهم  لها،  المرخ�ص 
جميع مناطق المملكة، وال�صيما المناطق النائية. ومن هذا المنطلق قامت 
الهيئة باإعداد درا�صة حول هذا المو�صوع تت�صمن التو�صية بالمقابل المالي 
لقاء الترخي�ص لمثل هذه الجهات. وقد تمت الموافقة عليها من قبل مجل�ص 
المالية  وزارة  مع  التن�صيق  حاليًا  ويجري  عليه،  عر�صها  بعد  الهيئة  اإدارة 

ب�صاأنها.

تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي في  22122  
المملكة

تعزيز  ف��ي  المتمثلة  اأه��داف��ه��ا  م��ن  جملة  لتحقيق  الهيئة  م�صاعي  �صمن 
التعامات  وتي�صير  االإلكترونية،  الخدمات  ا�صتخدام  وت�صجيع  المناف�صة، 
الثقة  واإ�صفاء  والدولي،  المحلي  ال�صعيدين  على  االإلكترونية  والتوقيعات 
على �صحة التعامات والتوقيعات، وال�صجات االإلكترونية و�صامتها، واإزالة 
العوائق اأمام ا�صتخدام هذه التعامات؛ فقد قامت الهيئة باإعداد ال�صروط 
الخا�صة والعامة للتراخي�ص، والتزامات مقدمي خدمات الت�صديق الرقمي 
في المملكة، بهدف تمكين ال�صركات والموؤ�ص�صات التي �صيتم الترخي�ص لها 
من اإ�صدار �صهادات الت�صديق الرقمي؛ من خال المركز الوطني للت�صديق 
الإبداء  للوزارة  اإر�صالها  وتم  المعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  بوزراة  الرقمي 

المرئيات قبل طرحها للجهات الراغبة في الح�صول على الترخي�ص.
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مشروع دراسة سوق االتصاالت وتقنية  22122  
المعلومات في المملكة

يهدف هذا الم�صروع اإلى تقديم تقارير تحليلية )كمية ونوعية( عن الو�صع 
لاأعوام  وذل��ك  المملكة،  في  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  لقطاع  العام 
2013م، 2014م، و 2015م. و�صيعنى ب�صكل اأ�صا�صي ب�صوق االت�صاالت وتقنية 
للتقنية،  الم�صتهلك  وا�صتخدام  واال�صتثمارات،  المملكة،  في  المعلومات 
وانت�صار ا�صتخدام الكمبيوتر واالإنترنت، و�صلوك الم�صتهلك، وم�صتوى ر�صاه 
اأهم  ومن  االإنترنت.  ا�صتخدام  دون  تحول  التي  والعوائق  الخدمات،  عن 

مخرجات الم�صروع ما يلي:
توفير بيانات دقيقة، �صحيحة، وموثوق بها للم�صتفيدين من داخل الهيئة ��

وخارجها؛ عن �صوق خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة. 
التي �� الكيفية  وتحديد  الرئي�صة،  التو�صيات  من  بمجموعة  الهيئة  تزويد 

وتقنية  االت�صاالت  �صوق  تطور  على  التو�صيات  هذه  بها  توؤثر  اأن  يتوقع 
المعلومات في الم�صتقبل.

الجامعات  المقدمة من  العرو�ص  وتقييم  العرو�ص،  وثيقة طلب  تم طرح  و 
الوقت  بالم�صروع، ويجري في  الفائزة  الجامعة  تعميد  ثم  المتناف�صة، ومن 

الراهن تنفيذ الم�صروع.

تحديث إرشادات الربط البيني  22122  
يهدف الم�صروع اإلى تحديث اإر�صادات الربط البيني المعتمدة بقرار الهيئة 
ذي الرقم 1424/25 والتاريخ 1424/9/23ه��� ل�صمان حيادية التقنية في 
ظل االنتقال اإلى �صبكات الجيل القادم، واإ�صافة العديد من الخدمات لدعم 
المناف�صة بين مقدمي الخدمة، ولتعك�ص الو�صع التنظيمي الجديد لل�صوق. 

وفي هذا ال�صياق تم اإنجاز مايلي خال العام 1434/1433ه� )2012م(:
اإعداد م�صودة وثيقة اإر�صادات الربط البيني المحدثة.��
ل�صبكات �� المادية  المرافق  اإلى  الو�صول  الإر�صادات  وثيقة  م�صودة  اإعداد 

االت�صاالت.
اإعداد وثيقة طلب مرئيات العموم، على م�صودة وثيقتي اإر�صادات الربط ��

البيني، والو�صول اإلى مرافق �صبكات االت�صاالت.
نقل المعرفة لعدد من موظفي الهيئة.��

ويجري العمل في الوقت الراهن على ن�صر وثيقة طلب مرئيات العموم؛ ومن 
�صيغتها  في  االإر�صادات  وو�صع  الم�صتلمة،  المرئيات  تحليل  على  العمل  ثم 

النهائية واعتمادها.
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إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت  22122  
وتقنية المعلومات

وتحليل  المملكة،  في  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  مراقبة  بهدف 
خدمات  الأ�صواق  �صنوي  ربع  �صامل  تقرير  تطوير  تم  لهم؛  المرخ�ص  اأداء 
من  ال��واردة  واالأرق��ام  البيانات  تحليل  خال  من  المملكة،  في  االت�صاالت 
وتقنية  االت�صاالت  بخدمات  الخا�صة  االأداء  موؤ�صرات  وح�صاب  ال�صركات، 
المعلومات. وقد اأعدت الموؤ�صرات، واأخذ في ن�صرها في نهاية كل ربع �صنة، 

خال العام 2012م، و�صيتم اال�صتمرار في ذلك خال االأعوام القادمة.

إرشادات المشاركة في البنية التحتية لشبكات  22122  
األلياف البصرية

تعمل الهيئة على اإ�صدار وثيقة اإر�صادات و�صوابط، تغطي كثيرًا من الجوانب 
مقدمي  بين  ال�صوئية  االأل��ي��اف  �صبكة  في  للم�صاركة  والتجارية؛  الفنية 
اأو معيار موحد للموا�صفات  الخدمة. وتقوم هذه الوثيقة على اإيجاد �صيغة 
في  تطبيقها  يتم  التجارية  للم�صاركة  اآلية  وكذلك  والتمديد،  للحفر  الفنية 
الطرق  وعلى  المدن،  في  الخدمة  مقدمي  ل�صبكات  الخارجية  التمديدات 
ال�صريعة. وقد تم في هذا ال�صدد اإعداد م�صودة تلك الوثيقة، ويجري حاليًا 
التن�صيق مع وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية الأخذ مرئياتهم، ومن ثم النظر 

في اعتمادها والعمل بموجبها.

نقل األرقام 22126  
يهدف هذا الم�صروع اإلى اإعداد اإر�صادات لنقل اأرقام الهاتف الثابت، وتحديث 
اإر�صادات نقل اأرقام الهاتف المتنقل، ودمجهما في اإر�صادات موحدة؛ بحيث 
اأرقام الهاتف  اإي�صاحات حول االأمور المتعلقة بنقل  ت�صمل هذه االإر�صادات 
التكلفة،  وعنا�صر  منهما،  لكل  الممكنة  الفنية  والحلول  والثابت،  المتنقل 
والمبادئ االقت�صادية ال�صتعادة التكلفة، واأ�صلوب توزيع التكاليف، والمقابل 
واالإج��راءات  الخدمة،  مقدمي  والتزامات  التخطيطية،  واالأ�ص�ص  المالي، 
العملية التي ت�صمل االأطر الزمنية االإر�صادية، وحل الخافات. وكذلك العمل 
اإنهاء  ال�صدد  هذا  في  تم  وقد  واإجراءاتها.  الرقم  نقل  اآليات  تطوير  على 
م�صودة وثيقة قواعد واإر�صادات نقل الرقم للهاتف الثابت والمتنقل ويجري 
في الوقت الراهن العمل على و�صع الوثائق المتعلقة بنقل الرقم في �صكلها 

النهائي، ومن ثم اعتمادها وا�صدارها.
اأرقام الهاتف المتنقل؛ تقوم الهيئة بمتابعة  وفي مجال االإ�صراف على نقل 
عمل الخدمة واالإ�صراف على قاعدة بياناتها، والتاأكد من فعالية اإجراءات 
خدمة نقل االأرقام، وتطبيق هذه االإجراءات من قبل الم�صغلين على الوجه 
ال�صحيح، والعمل على حل �صكاوى الم�صتخدمين التي بلغت )4000( �صكوى 
الخدمة. وقد تم  الم�صغلين حول  خال عام 2012م، وكذلك حل خافات 

نقل )25275( رقمًا من م�صغل اإلى اآخر.
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المركز السعودي لمعلومات الشبكة  -22121  
وا�صل المركز ال�صعودي لمعلومات ال�صبكة ن�صاطه في ت�صجيل اأ�صماء النطاقات 
ال�صعودية على �صبكة االإنترنت، واإدارتها. كما قام باعتماد عدد من االإ�صافات 
االإلكترونية،  الخدمات  بوابة  عبر  للم�صتخدمين،  المقدمة  للخدمات  المهمة 
بمرونة  ذاتيًا  واالإج���راءات  المهمات  من  العديد  اإنجاز  من  �صتمكنهم  التي 
و�صرعة عاليتين. وقد تم خال العام 1434/1433ه� )2012م(؛ اإنجاز مايلي:

الجهات �� في  وت�صويقها  ال�صعودية  النطاقات  انت�صار  حول  درا�صة  اإع��داد 
المهمة، وتهدف هذه الدرا�صة اإلى بحث �صبل الت�صويق الممكنة التي تزيد 
من ت�صجيل النطاقات ال�صعودية، خا�صًة لدى الجهات المهمة اأو الموؤثرة. 
وتقوم فكرة الت�صويق هنا على التوا�صل مع الجهات الم�صتهدفة، وعر�ص 

ت�صجيل النطاقات ال�صعودية، وفوائدها.
تطبيق اإجراء تجديد معلومات ا�صم النطاقات الم�صجلة.��
لمعلومات �� ال�صعودي  للمركز  االإ�صافية  الوثائق  اإر�صال  خدمة  اإدخ��ال  تم 

من  )وبطلب  للم�صتخدم  االداري  المن�صق  تمكن  الخدمة  وهذه  ال�صبكة، 
اأو معلومات  اأن يقوم بتقديم وثائق  المركز ال�صعودي لمعلومات ال�صبكة( 
اإ�صافية تتعلق با�صم النطاق الم�صجل، بحيث تقدم الوثائق اأو المعلومات 
ال�صكل  ووف��ق  المركز،  من  المحددة  الزمنية  الفترة  خ��ال  االإ�صافية 

والو�صيلة اللذين يحددهما المركز.
ال�صبكة، �� لمعلومات  ال�صعودي  المركز  موقع  من  االأح��دث  الن�صخة  ن�صر 

�صعيد  على  مهمة  تطويرات  ت�صمنت  التي  االإلكترونية  الخدمات  وبوابة 
الم�صتخدم،  تجربة  تح�صين  بهدف  والمظهر،  والمحتوى  التحتية،  البنية 

وت�صهيل و�صوله للمعلومة على الموقع.
ا�صتقبال حوالي )10177( طلب ت�صجيل ال�صم نطاق جديد.��
تعديل المعلومات العامة لحوالي )3674( ا�صم نطاق قائم، وتحديث هوية ��

)466( م�صجًا.
اإن�صاء )4272( ح�صابًا في بوابة المركز.��
باأ�صماء النطاقات �� اأعدتها منظمة )اآيكان( الخا�صة  التي  الوثيقة  درا�صة 

الملحوظات  واإر�صال  المت�صابهة،  الحروف  مع  التعامل  وكيفية  المدولة، 
حيالها.

�� )IETF( درا�صة م�صودة وثيقة االإنترنت التي اأعدها فريق هند�صة االإنترنت
الملحوظات  واإر�صال  المدولة،  النطاقات  اأ�صماء  مع  التعامل  كيفية  حول 

حيالها.
اأنظمة �� في   EPP بروتكول  اعتماد  متطلبات  حول  متكاملة  درا�صة  اإع��داد 

المركز)البروتوكول المعياري لتبادل ر�صائل الخدمة بين مراكز الت�صجيل 
والوكاء(. وت�صمل الدرا�صة مراجعة الوثائق المعيارية، وتجارب الجهات 
الم�صابهة، ومن ثم بناء من�صة اختبارية لتجربة تبني البروتكول واختباره 
بعد ذلك، و فح�ص توافقه مع االأنظمة الم�صابهة الم�صتخدمة لدى مراكز 

الت�صجيل العالمية. 
ربط المركز مع خدمات قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعامات ��

مع  الربط  ذل��ك  تطبيقات  اأول  وكانت   ) ي�صر   ( الحكومية  االإلكترونية 
خدمات وزارة التجارة؛ للتحقق من ال�صجات التجارية، و العمل جار على 

المرحلة الثانية المتمثلة في ن�صر خدمات المركز على القناة. 
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إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت  221211  
وتقنية المعلومات

في  الكبيرة  وال��زي��ادة  االإن��ت��رن��ت،  ا�صتخدامات  في  ال�صريع  للتطور  نتيجًة 
اأكثر من %90  االإنترنت، وا�صتهاك  اأ�صا�ص بروتوكول  المبنية على  ال�صبكات 
 )IPv4( االإنترنت  لبروتوكول  الرابع  االإ���ص��دار  من  المتاحة  العناوين  من 
الم�صتخدم حاليًا؛ توا�صل الهيئة العمل على رفع جاهزية المملكة، لانتقال 
اإلى االإ�صدار ال�صاد�ص من بروتوكول االإنترنت )IPv6( الذي �صيتيح توفير عدٍد 
�صخم من العناوين؛ للوفاء بالمتطلبات العالمية الحالية والم�صتقبلية. وقد تم 

في هذا ال�صدد خال العام 1434/1433ه� )2012م(؛ اإنجاز ما يلي:
الوطني �� العمل  لفريق  ع�صر  والثاني  ع�صر  الحادي  االجتماعين  عقد 

.IPv6 الخا�ص باالإ�صدار ال�صاد�ص لاإنترنت
�� IPv6 تنظيم الهيئة برنامجين تدريبيين حول االإ�صدار ال�صاد�ص لاإنترنت

 )MENOG( االأو�صط ال�صرق  ال�صبكة في  بالتعاون مع مجموعة م�صغلي 
.)RIPE( ومنظمة الرايب

ن�صر برنامج ) IPv6 Tunnel Broker ( على االإنترنت على اأنه برنامج ��
توفير  بهدف  البرنامج  هذا  بتطوير  الهيئة  قامت  اإذ  الم�صدر.  مفتوح 
في  االإنترنت  لم�صتخدمي   IPv6 ال�صاد�ص  االإ���ص��دار  ب�صبكة  االت�صال 

ال�صعودية، بدون اأي تكاليف.
ربط برنامج التعامات االإلكترونية الحكومية )ي�صر( بمعمل اختبارات ��

االإ�صدار ال�صاد�ص لاإنترنت ) IPv6 Test Lab( الموجود في الهيئة.
زيادة عدد الجهات في المملكة الحا�صلة على عناوين االإ�صدار ال�صاد�ص ��

لاإنترنت IPv6 اإلى 35 جهة.

برنامج تحفيز قطاع االتصاالت وتقنية  221212  
المعلومات

المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  تطوير  اإل��ى  )تحفي�ز(  برنامج  يهدف 
لتطوير  الم�صاندة  العوامل  تعزيز  خال  من  ال�صعودية؛  العربية  المملكة  في 
على  المحلية،  والمتو�صطة  ال�صغيرة  المن�صاآت  ت�صجيع  على  والعمل  القطاع، 
ب�صكل  البرنامج  يهدف  كما  ن�صجها.  وم�صتوى  التناف�صية  قدراتها  تح�صين 
رائ��دة،  وطنية  معلومات  وتقنية  ات�صاالت  �صناعة  نمو  تحفيز  اإل��ى  اأ�صا�صي 
والتقليل من االعتماد على المنتجات والخدمات الم�صتوردة. كما يهدف -على 
المدى البعيد- اإلى تمهيد الطريق اأمام قيام من�صاآت محلية رائدة، من �صاأنها 
التاأثير في معدالت النمو والتوظيف في مجال االت�صاالت وتقنية المعلومات 

في المملكة. وخال العام 1434/1433ه� )2012م(؛ تم اإنجاز ما يلي:
تطوير واإطاق دليل من�صاآت االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة ��

في  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  من�صاآت  ل�صرد   )ictdirectory.sa(
المملكة وت�صنيفها؛ وتم اإدراج اأكثر من )60( من�صاأة في الدليل.

ا�صتقبال ومراجعة مدى تاأهيل اأكثر من )130( طلبًا للت�صجيل في برنامج ��
)تحفيز(، ومن ثم تقييم اأكثر من )50( من�صاأة محلية واعدة، وتحليل 

اأهم معوقات نمو من�صاآت القطاع ال�صغيرة والمتو�صطة في المملكة.
تقديم الدعم اال�صت�صاري لثمان من المن�صاآت المختارة. ��
�صخ�صية ��  )50( من  الأكثر  وتنفيذه  متخ�ص�ص  تدريبي  برنامج  تنظيم 

قيادية بتلك المن�صاآت على مو�صوعات ذات اأهمية بتطوير اأعمالها.
توفير فريق ا�صت�صاري متخ�ص�ص لدعم تطوير اإ�صتراتيجيات اأعمال اأربع من ��

المن�صاآت الم�صاركة الواعدة؛ الإيجاد الحلول التطويرية المتخ�ص�صة لها.
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حماية المستهلك 222

معالجة شكاوى المستخدمين 22221
وفقًا الأنظمة الهيئة بخ�صو�ص توفير الحماية للم�صتخدمين، تم العمل على 
معالجة )15519( �صكوى واإنهائها خال العام 1434/1433ه� )2012م(، 
االت�صاالت  خدمات  م�صتركي  ع��دد  من   )%0،026( مان�صبته  تمثل  وه��ي 
الثابتة والمتنقلة. وتتعلق ال�صكاوى بالفوترة، واالإزعاجات الهاتفية، وجودة 

الخدمات، اأوعدم توفرها، ونقل الرقم، وف�صل الخدمة وغيرها.
وانطاقًا من م�صوؤوليات  الهيئة المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل مقدمي 
خدمات االت�صاالت في المملكة، ومعالجة ال�صكاوى المقدمة من م�صتخدمي 
خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات، وحمايتهم، وحفظ حقوقهم، وتحقيق 
1434/1433ه���  العام  خال  الهيئة  قامت  لديهم؛  الر�صا  م�صتويات  اأعلى 

)2012م( باإنجاز ما يلي:
درا�صة مقارنة دولية حول مفهوم التعهيد لمعالجة �صكاوى الم�صتخدمين.��
م�صتخدمي �� �صكاوى  لمعالجة  الهيئة  اإج���راءات  وثيقة  م�صودة  تطوير 

خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات.

تطوير م�صودة وثيقة االإر�صادات الخا�صة بمعالجة ال�صكاوى لدى مقدمي ��
خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات.

و�صع خطة متكاملة لتطوير نظام معالجة ال�صكاوى.��

الفصل في مخالفات نظام االتصاالت 22222
 )2526( بدرا�صة  االت�صاالت  نظام  مخالفات  في  الف�صل  لجنة  قامت 
مخالفة، واإ�صدار القرارات الخا�صة بها. وتتمثل معظم هذه المخالفات في 
قطوعات الكيابل الهاتفية، وتمرير المكالمات الهاتفية بطريقة غير نظامية، 
وحيازة اأجهزة ات�صاالت غير مرخ�صة وبيعها، وبيع بطاقات ات�صال م�صبق 
الدفع بطرق غير نظامية اأوعدم ربطها برقم الهوية، العرو�ص والباقات غير 
االت�صاالت،  خدمات  تقديم  بتراخي�ص  تتعلق  مخالفات  وكذلك  النظامية، 

ونقل الرقم، وغيرها.
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تنظيم أسعار خدمات االتصاالت وتقنية  22222  
المعلومات

العادلة؛  المناف�صة  وتعزيز  الم�صتركين،  حقوق  لحماية  ال�صعي  منطلق  من 
تعمل الهيئة على تطبيق اأف�صل االإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات الم�صغلين 
كافة، وو�صع اإجراءات محددة للتعامل مع تقديم الخدمات والعرو�ص، وفق 

اأف�صل الممار�صات العالمية. 
وتعمل الهيئة على مراجعة هذه االإجراءات بهدف تطويرها وتح�صينها بما 
الهيئة  قيام  هذا  ومن  الم�صتركين.  وم�صلحة  ال�صوق  م�صلحة  مع  يتوافق 
الموؤقتة  الترويجية  العرو�ص  على  االإ�صعار  نظام  بتطبيق  ق��رارًا  باإ�صدار 
مقدم  ي�صتطيع  بحيث  بالتجزئة،  المتنقلة  لات�صاالت  الداخلية  للخدمات 
ودون  به،  الهيئة  اإ�صعار  بعد  مبا�صرة  الترويجي  العر�ص  اإط��اق  الخدمة 
االإ�صعارات  عدد  وبلغ  عليه.  الم�صبقة  موافقتها  على  الح�صول  اإلى  الحاجة 
 )133( )2012م(  1434/1433ه�����  العام  خ��ال  الهيئة  اإل��ى  وردت  التي 
اإ�صعارًا، كما قامت الهيئة خال الفترة نف�صها، بدرا�صة )154( طلب اعتماد 

تعرفة خدمات وعرو�ص ترويجية واعتمادها لجميع الم�صغلين.

تطبيق مؤشرات جودة الخدمة  22222  
حر�صًا على حماية حقوق الم�صتخدمين، ول�صمان تقديم الخدمات بجودة 
عالية؛ تقوم الهيئة كل ربع �صنة بدرا�صة التقارير الفنية الدورية الواردة من 
مقدمي الخدمة وتحليلها، وا�صتخا�ص النتائج. والمتابعة الم�صتمرة معهم 
لتح�صين جودة الخدمة المقدمة، وفقا للمعايير المحددة بقرار الهيئة ذي 

الرقم )1430/229(. وباالإ�صافة اإلى هذا؛ فقد تم التاأكد من �صحة بع�ص 
العرو�ص الترويجية، التي تم�ص جودة الخدمة من خال التجارب الميدانية.

تطوير خطة اإلنترنت  22222  
يهدف الم�صروع اإلى و�صع خطة عمل لتطوير خدمات االإنترنت في المملكة 
عدة  اإط���اق  خ��ال  م��ن  )2013-2015م(،  ال��ق��ادم��ة  ال��ث��اث  لل�صنوات 
م�صروعات، واإعداد الدرا�صات التي تهدف اإلى تطوير االإنترنت في المملكة، 

اإذ تم و�صع خطة عمل للم�صروع، ومن ثم تق�صيمة اإلى مراحل هي:
المرحلة االأولى: تقييم و�صع االإنترنت في المملكة.��
المرحلة الثانية: مقارنة اأف�صل الممار�صات والتطبيقات.��
المرحلة الثالثة: تقرير اعتمادية االإنترنت في المملكة.��
الرحلة الرابعة: تحليل الفجوة.��
المرحلة الخام�صة: خطة تطوير الخدمات العامة لاإنترنت.��
وبرنامج �� لاإنترنت،  العامة  الخدمات  تطوير  خطة  ال�صاد�صة:  المرحلة 

العمل لثاث �صنوات.
الم�صروع،  م��راح��ل  جميع  م��ن  االنتهاء  )2012م(،  ال��ع��ام  خ��ال  ت��م  وق��د 
ال�صعودية  اإنترنت  موقع  تطوير  تم  كما  مرحلة.  بكل  الخا�صة  والمخرجات 
)internet.sa( الحالي، ونقله اإلى بيئة عمل، وبنية تحتية جديدة، وتطوير 
مع  الربط  وكيفية  للمملكة،  الدولي  االإنترنت  ات�صال  م�صارات  تو�صح  اأداة 

مقدمي الخدمة الدوليين.
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المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات 22222  
في  المعلومات  الأمن  االر�صادي  الوطني  المركز  خال  من  الهيئة  ا�صتمرت 
�صحية،  اإلكترونية  تعامات  بيئة  وتوفير  االإلكتروني،  االأمن  لتعزيز  �صعيها 
تقنية  �صناعة  اإلى  وجذبها  االجنبية،  اال�صتثمارات  طماأنة  في  ي�صهم  مما 
1434/1433ه���  عام  خال  ال�صدد  هذا  في  وتم  المملكة.  في  المعلومات 

)2012م( اإنجاز ما يلي:
ل� )17( ق�صية جنائية مر�صلة من جهات ال�صبط �� الفني  تقديم الدعم 

، وال�صرطة( وي�صمل ذلك تحليل االأدلة  العام  التحقيق واالدعاء  )هيئة 
االإلكترونية، ورفع التقارير للفريق القانوني.

�� ) بوك  وفي�ص  تويتر  )مثل  االجتماعية  ال�صبكات  مواقع  مع  التن�صيق  تم 
الإزالة )48( ح�صاب منتحل.

ن�صر )88( خبرًا على موقع المركز.��
ن�صر )50( تحذيرًا اأمنيًا على موقع المركز.��
اإر�صال )148( تذكرة باغ بالمخاطر التي تم ر�صدها للم�صتركين في ��

مراقبة  لغر�ص  المعلومات  باأمن  خا�ص  )نظام  االآنية  المراقبة  نظام 
ال�صبكات(. 

خدمة �� في  بياناتها  الم�صجلة  للجهات  تحذيريًا  باغًا   )141( ار�صال 
االإنذار والباغات المبكرة، ونظام اإدارة المخاطر.

نظام فسح أجهزة االتصاالت وتقنية  22222  
المعلومات اإللكتروني 

وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  ف�صح  نظام  تطوير  اإل��ى  الم�صروع  ه��ذا  يهدف 
المعتمدة  لاأجهزة  معلومات  ق��اع��دة  تاأ�صي�ص  طريق  ع��ن  ؛  المعلومات 
الهيئة  موقع  عبر  اإلكترونية  بوابة  واإن�صاء  الهيئة،  قبل  من  والمف�صوحة 
الجمركي  والف�صح  اال�صتيراد،  على  الموافقة  طلبات  لتقديم  االإلكتروني؛ 
الأجهزة االت�صاالت وتقنية المعلومات، والبت في الطلبات اإلكترونيًا؛ وربط 
المتعلقة  الهيئة  اإفادة  الإر�صال  وذلك  الجمارك،  م�صلحة  نظام  مع  النظام 
النظام.  من  المن�صودة  الفعالية  لتحقيق  اإلكترونياً؛  الجمركية  بالف�صوحات 
بحيث ُيمكن النظام الجديد الجهات الداخلية والخارجية من تقديم طلبات 
الف�صح، واعتماد االأجهزة اإلكترونيًا، باالإ�صافة اإلى اإنجاز اإجراءات الف�صح، 
عام  خال  ال�صدد  هذا  في  وتم  كامل.  اإلكتروني  ب�صكل  االأجهزة  واعتماد 

1434/1433ه� )2012م( اإنجاز ما يلي:
تطوير المرحلة االأولى من النظام المتعلقة باإجراءات اعتماد االأجهزة. ��
اإجراء عدد من االختبارات الخا�صة بتكامل النظام مع االأنظمة االأخرى ��

داخل الهيئة.
اإكتمال تطوير النظام، والربط مع الجهات ذات  العمل حاليًا على  ويجري 

العاقة داخل الهيئة وخارجها )م�صلحة الجمارك (.
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اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي  22222  
رمضان والحج  

الخدمات  اأف�صل  تقديم  �صمان  في  بواجباتها  للقيام  الهيئة  �صعي  �صمن 
ت�صكيل فريق عمل من  تم  والمعتمرين؛  وال��زوار  الحرام،  بيت اهلل  لحجاج 
المخت�صين للقيام بمتابعة اأداء خدمات االت�صاالت بمكة المكرمة، والمدينة 
المنورة، والم�صاعر المقد�صة خال �صهر رم�صان ومو�صم الحج. ويت�صمن 

الملحق )ج-6( موجزًا الأبرز الن�صاطات في هذا الخ�صو�ص.

إجراء القياسات الميدانية لمستويات المجاالت  22226  
الكهرومغناطيسية  

االت�صاالت  خدمات  مقدمي  التزام  مدى  متابعة  اإلى  الم�صروع  هذا  يهدف 
باإجراء  وذلك  الا�صلكية؛  المحطات  من  ال�صادرة  االإ�صعاعات  ب�صوابط 
القيا�صات الميدانية لم�صتوى التعر�ص الب�صري للموجات الكهرومغناطي�صية 
للترددات الراديوية، ال�صادرة من هوائيات المحطات الا�صلكية؛ من خال 
برنامج التعاون مع الجهات االأكاديمية والبحثية الرائدة في المملكة. وفي 

هذا ال�صاأن تم اإنجاز مايلي خال العام 2012م:
تم االنتهاء من قيا�ص المجموعة الثانية والثالثة �صمن المرحلة )الرابعة( ��

للم�صروع، التي تمثل قيا�ص )274( موقعًا بالمملكة، بالتعاون مع جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن.

)الخام�صة( �� المرحلة  �صمن  االأول��ى  المجموعة  قيا�ص  من  االنتهاء  تم 
للم�صروع التي تمثل قيا�ص )45( موقعًا بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون 

مع جامعة طيبة.
)ال�صاد�صة( �� المرحلة  �صمن  االأول��ى  المجموعة  قيا�ص  من  االنتهاء  تم 

للم�صروع التي تمثل قيا�ص )122( موقعًا بالمنطقة الو�صطى بالتعاون مع 
جامعة االإمام محمد بن �صعود.

)ال�صابعة( �� المرحلة  �صمن  االأول���ى  المجموعة  قيا�ص  من  االنتهاء  تم 
بالتعاون مع  الغربية  بالمنطقة  قيا�ص )147( موقعًا  تمثل  التي  للم�صروع 

جامعة اأم القرى.
ب�صكل �� الم�صغلين  من  الا�صلكية  للمحطات  الفنية  المعلومات  تحديث  تم 

دوري؛ بغر�ص التحقق ح�صابيًا من مدى التزام مقدمي خدمات االت�صاالت 
ب�صوابط االإ�صعاعات ال�صادرة من المحطات الا�صلكية. 

هذه  على   - االآن  حتى   - اإج��راوؤه��ا  تم  التي  القيا�صات  جميع  بينت  وق��د 
المحطات الا�صلكية اأن م�صتويات االإ�صعاعات ال�صادرة من هوائياتها تقل 

بمئات المرات عن الحد الم�صموح به، وفقًا للمعايير العالمية.
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إدارة الموارد المحدودة 222

إدارة الترددات ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي 22221  
اعتمد مجل�ص الوزراء )الخطة الوطنية للطيف الترددي( بالقرار ذي الرقم )61( والتاريخ 1429/3/2ه� )2008/3/10م(، وتت�صمن الخطة تحديد فئات 
الم�صتخدمين، وجدول توزيع الترددات على الخدمات المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات م�صتخدمي الترددات في المملكة، ويت�صق مع االتجاهات العالمية. 
وتم البدء بتنفيذها ح�صب الجدول المر�صوم ابتداًء من 1429/5/2ه� على فترات محددة في الخطة )عامين، ثاثة اأعوام، وخم�صة اأعوام(. وفيما يلي ن�صب 

اإخاء الترددات بنهاية عام 1434/1433ه� )2012م(:

نسبة اإلخالءمستوى التخصيص

التــرددات المطلــوب اإخالوؤها 
خــالل عامين مــن تاريــخ بدء 

تنفيذ الخطة

45.36%المملكة
20.03%منطقة كاملة
96.67%مدينة كاملة

96.86%موقع محدد

التــرددات المطلــوب اإخالوؤها 
خالل )3( ثالثة اأعوام

0.74%المملكة
65.12%منطقة كاملة
24.84%مدينة كاملة

11.64%موقع محدد

التــرددات المطلــوب اإخالوؤها 
خالل )5( خم�صة اأعوام

15.75%المملكة
12.04%منطقة كاملة
17.06%مدينة كاملة

13.33%موقع محدد

مقارنة  الخطة،  تنفيذ  في  كبير  تاأخر  فهناك  ال��ج��دول  من  يت�صح  وكما 
في  الحكومية  الجهات  بع�ص  ت��ج��اوب  ع��دم  ب�صبب  وذل��ك  بالم�صتهدف، 
تنفيذ ما يخ�صها من الخطة، خال الفترة المنق�صية، منذ بدء �صريانها. 
و�صتوا�صل الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، ومطالبة جميع الجهات التي 
الترددات،  تلك  باإخاء  الخطة،  مع  متوافقة  غير  ترددية  مخ�ص�صات  لها 

ح�صب الخطة المعتمدة.
اإلكترونيًا  الترددي  الطيف  خدمات  تقديم  لتطوير  م�صروع  اإطاق  تم  كما 
عبر االإنترنت بترقية خدمة ا�صتقبال طلبات تخ�صي�ص الترددات الحالية، 
وترقية البنية التحتية لنظام تخ�صي�ص الترددات والتراخي�ص، وجار حاليًا 
التنفيذ. كما وا�صلت الهيئة اأداء مهماتها االأخرى في اإدارة الطيف الترددي، 

مثلما هو مو�صح في الملحق )ج-1(.
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تأسيس نظام حديث إلدارة الطيف الترددي 22222
الترددي؛  الطيف  الإدارة  حديث  نظام  اإن�صاء  اإل��ى  الم�صروع  ه��ذا  يهدف 
الترددات  وتخ�صي�ص  اإدارة  مجال  في  التقنيات  اأحدث  ا�صتخدام  يت�صمن 
الفنية  والمراقبة  وال��دول��ي،  واالإقليمي  المحلي  الم�صتوى  على  وتن�صيقها 
للترددات لتحديد التداخات، والبث غير النظامي، وتاأ�صي�ص نظام التفتي�ص 
الميداني، ومختبر اعتماد النوعية، وفقًا الأف�صل الممار�صات العالمية. وقد 
قامت الهيئة باإعداد الموا�صفات الفنية للم�صروع، وتم طرحه، وا�صتجاب 
في  والبدء  الم�صروع،  تر�صية  ثم  وم��ن  تقييمها،  حاليًا  ويجري  العرو�ص 

التنفيذ.

تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم المحدثة  22222  
وإدارتها

ا�صتكمااًل للن�صاطات الخا�صة بتحديث الخطة الوطنية للترقيم، واعتمادها 
والتاريخ 1432/9/23ه�  الرقم )96/5(  االإدارة ذي  بموجب قرار مجل�ص 
والخدمات  التقنيات  ال�صتيعاب  المرونة  وتوفير  الم�صتقبلي،  النمو  لمواكبة 
المرخ�ص  االت�صاالت  �صركات  مع  بالتن�صيق  الهيئة  قامت  فقد   ، الجديدة 
المناطق  رموز  وتحويل  لتنفيذ خطة  منا�صب  اإطار زمني  واالتفاق على  لها 

الجغرافية للهاتف الثابت لت�صتكمل بنهاية عام 1434ه�. 

نطاقات  تخ�صي�ص  طلبات  درا�صة  تمت  الحالية،  الخطة  اإدارة  مجال  وفي 
فيها،  والبت  الجهات،  وبع�ص  الخدمات،  مقدمي  من  وال��رم��وز  االأرق���ام 
والتن�صيق مع االتحاد الدولي لات�صاالت بخ�صو�ص رموز تعريف ال�صبكات 
1434/1433ه�����  العام  خ��ال  اإن��ج��ازه  ماتم  اأه��م  مايلي  وف��ي  الا�صلكية، 

)2012م(. 
�صركات �� قبل  المقدمة من  الترقيمية  الموارد  درا�صة طلبات تخ�صي�ص 

االت�صاالت المرخ�ص لها والحهات الحكومية االأخرى والبت فيها.
تحديد خم�ص رموز نفاذ للجهات الحكومية.��
تخ�صي�ص )17( رمزًا من رموز الر�صائل الرباعية الموحدة ال�صتقبال ��

رموز  من   )6( وتخ�صي�ص  الخيرية،  الجمعيات  ل�صالح  التبرعات 
الر�صائل ال�صدا�صية الموحدة لل�صركات المرخ�ص لها.
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البيئة التنظيمية والشفافية 222

مراجعة أنظمة الهيئة 22221
الهيئة، على �صوء  اإجراء مراجعة �صاملة الأنظمة  اإلى  الم�صروع  يهدف هذا 
نظام  تعديل  م�صودة  رفع  من  االنتهاء  تم  وقد  بها،  المناطة  الم�صوؤوليات 
وفق  اإقرارها  ثم  ومن  فيها،  للنظر  الموقر  ال��وزراء  اإلى مجل�ص  االت�صاالت 

االإجراءات المتبعة في هذا ال�صاأن.

تحديث البيئة التنظيمية 22222
الممار�صات  واأف�صل  الم�صتجدات،  وف��ق  اأنظمتها  لتحديث  الهيئة  ت�صعى 
العالمية؛ وفي �صوء الم�صوؤوليات المناطة بها، تم خال عام 1434/1433ه� 

)2012م( اإنجاز ما يلي:
اإعداد االطار العام لاإجراءات الداخلية للهيئة.��
واإدارة �� االإ���ص��ت��رات��ي��ج��ي،  بالتخطيط  ُت��ع��ن��ى  ج��دي��دة  اإدارة  تاأ�صي�ص 

الم�صاريع،وقد قامت بمايلي:
الم�صاريع. ادارة  منهجيه  اإعداد  	•

الم�صاريع.  الإدارة  االأدوات  و  النماذج  جميع  توحيد  	•
ال�صهرية. التقارير  طريق  عن  الهيئة  م�صاريع  جميع  بحالة  الرفع  	•

اإدارة  في  االحترافية  االأ�صاليب  على  الم�صاريع  مديري  تدريب  	•
الم�صاريع.

عن  الم�صاريع،  اإدارة  منهجيه  في  الهيئة  من�صوبي  من   %30 تدريب  	•
طريق الموارد الداخلية.

ال�صهرية. والتقارير  الم�صاريع  اإدارة  اإجراءات  الأتمتة  خطة  اإعداد  	•
االإ�صتراتيجي. والتخطيط  الداخلية،  االإجراءات  منهجيه  تطوير  	•

استطالعات مرئيات العموم 22222
تحر�ص الهيئة على االلتزام باأ�ص�ص الو�صوح وال�صفافية، والم�صاركة في الراأي، 
وااللتزام بمبادئ العدالة، والتوازن بين جميع االأطراف ذات العاقة؛ بمن 
فيهم الم�صتخدمون من اأفراد وموؤ�ص�صات، والم�صتثمرون ومقدمو الخدمات، 

والحكومة وال�صالح العام. ويو�صح الملحق )ب( تفا�صيل تلك الطلبات.

نشر مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت 22222
في اإطار �صعي الهيئة لمراقبة اأداء �صوق خدمات االت�صاالت، اأعدت تقارير 
ت�صتمل على  المن�صرم 1434/1433ه��� )2012م(  العام  �صنوية خال  ربع 
ال�صركات  من  ال��واردة  البيانات  تحليل  خال  من  للقطاع  االأداء  موؤ�صرات 
وعلى  االإلكترونية(  الهيئة  )ن�صرة  لها  ملخ�ص  ون�صر  للخدمات.  المقدمة 

موقع الهيئة االإلكتروني. 
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دراسة عن وضع قطاع تقنية المعلومات في  22222  
المملكة

من  العديد  على  التغلب  اإل��ى  المملكة  في  المعلومات  تقنية  قطاع  يحتاج 
المعوقات، واال�صتفادة من الفر�ص المتاحة؛ لتنمية هذا القطاع وتطويره من 
جهة، وجذب اال�صتثمارات من جهة اأخرى. ومن هذا المنطلق قامت الهيئة 
خال العام 1434/1433ه� )2012م( بالبدء بم�صروع لدرا�صة و�صع قطاع 
تقنية المعلومات في المملكة وذلك فيما يتعلق بمراكز البيانات، والخدمات 
العام  االهتمام  لجذب  اأداًة  يكون  بحيث  ال�صحابية،  والخدمات  المدارة، 
باأو�صاع القطاع، وتحفيز �صانعي القرار في الجهات العامة والخا�صة الإزالة 
العقبات التي تواجه نموه، وخلق بيئة تناف�صية �صفافة، تجذب اال�صتثمار فيه 

وتقود اإلى تطويره.  

النشاطات اإلعالمية 22222
تدرك الهيئة مهمتها في توعية الم�صتخدمين والجمهور، والتفاعل مع الراأي 
العام، والترويج للفر�ص اال�صتثمارية في القطاع، وعلى هذا تقوم الهيئة من 
خال متحدثها الر�صمي بالتعامل مع و�صائل االإعام المختلفة، والم�صاركة 
في االأن�صطة والفعاليات االإعامية، ومتابعة االت�صال بالجمهور والمهتمين 
والبيانات  باالأخبار  الجمهور  هذا  وتزويد  المختلفة.  التوا�صل  قنوات  عبر 
ن�صرة  اإط��اق  اإلى  باالإ�صافة  الر�صمية.  والت�صاريح  والتقارير  ال�صحفية، 
اإلكترونية ربع �صنوية تعنى بر�صد م�صتجدات القطاع في نهاية ربع كل �صنة 

)الملحق )ج-5((. 

إنجازات أخرى 222
اإ�صافة اإلى االنجازات المذكورة اآنفًا؛ قامت الهيئة بالعديد من الن�صاطات 

االأخ��رى، كما هو مو�صح في الملحق )ج(.
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صندوق الخدمة الشاملة. 2

أنشطة التخطيط والتنفيذ 221
ا�صتكمااًل للجهود المبذولة في �صبيل تحقيق اأهداف �صيا�صة الخدمة ال�صاملة 
وحق اال�صتخدام ال�صامل، وتنفيذ الخطة االإ�صتراتيجية �صمن االإطار الزمني 
المحدد والمعتمد؛ تم اإعداد خطط ت�صغيلية م�صتملة على االأهداف الرئي�صة 
�صنة  اإنجازها خال كل  اإلى  ي�صعى  التي  وبرامجه وم�صروعاته،  لل�صندوق، 
واأ�صلوب  وتخطيطها،  الم�صروعات  هيكلة  تحديد  اإلى  باالإ�صافة  ت�صغيلية، 
تنفيذها، وكذلك تو�صيح مخرجات برامج ال�صندوق ب�صكل عام، ونطاقات 
العمل، وتحديد التكاليف التقديرية؛ لم�صاندة برامج ال�صندوق وم�صروعاته 
واإنجازاتها  الت�صغيلية  الخطط  ن�صاطات  اأبرز  وكان من  �صيتم دعمها.  التي 

وتنفيذها، ما يلي:

المشروع االستكشافي 22121
يهدف الم�صروع اال�صتك�صافي لل�صندوق اإلى توفير الخدمة ال�صوتية، وخدمة 
االإنترنت ذات النطاق العري�ص، لجميع التجمعات ال�صكانية غير المخدومة 
التي يقل عدد �صكانها عن )5،000( ن�صمة في محافظتي خلي�ص والكامل 
بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة المهد بمنطقة المدينة؛ المنورة كما هو 
بتعداد  �صكانيًا  تجمعًا  والبالغ عددها )483(   )9 رقم  )ال�صكل  في  مو�صح 
المناف�صة  عمليات  وثائق  اإعداد  تم  وقد  ن�صمة.   )103،089( قدره  �صكاني 
وطرحها، وتم ا�صتقبال العرو�ص وتحليلها وتقييمها ، وتر�صية الم�صروع وتوقيع 
اتفاقية خدمات ال�صندوق مع مقدم العر�ص الفائز بتاريخ 1431/9/19ه� 

الموافق 2010/8/29م، وقد اأكمل تنفيذ الم�صروع، واأ�صدرت �صهادة القبول 
النهائية بتاريخ 1433/11/15ه� الموافق 2012/10/01م.

ال�صكل رقم )9(:
 املحافظات امل�صتهدفة �صمن نطاق عمل امل�صروع اال�صتك�صافـي
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الخطة التشغيلية األولى 22122
1432/1431ه���  للعام  واعتمادها  االأول��ى  ال�صنوية  الت�صغيلية  الخطة  اإع��داد  تم 
ي�صم  الذي   ،)2 رقم  )م�صروع  على  الخطة  عمل  نطاق  ا�صتمل  اإذ   ، )2010م( 
ت�صع محافظات هي جميع المحافظات التابعة لمنطقة الحدود ال�صمالية )عرعر، 
ورفحاء، وطريف(، وجميع المحافظات التابعة لمنطقة الجوف )القريات، ودومة 
الجندل، و�صكاكا(، اإ�صافة اإلى محافظات )الدائر، والريث، والدرب( بمنطقة 
جازان كما هو مو�صح في )ال�صكل رقم 10( حيث بلغ عدد المواقع التي يغطيها 
نطاق عمل هذا الم�صروع )563( تجمعًا �صكانيًا بتعداد �صكاني قدره )174،114( 
العرو�ص  وا�صتقبلت  وطرحها،  المناف�صة  عمليات  وثائق  اإع��داد  تم  كما  ن�صمة. 
وجرى تحليلها وتقييمها، وتر�صية الم�صروع وتوقيع اتفاقية خدمات ال�صندوق مع 
مقدم العر�ص الفائز بتاريخ 1432/1/23ه� الموافق 2010/12/29م. وقد اأكمل 
تنفيذ الم�صروع واأ�صدرت �صهادة القبول النهائية بتاريخ 1434/2/16ه� الموافق 

2012/12/29م.

 ال�صكل رقم )10(: 
املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية االأوىل
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الخطة التشغيلية الثانية 22122
تم اإعداد الخطة الت�صغيلية ال�صنوية الثانية للعام 1433/1432ه� 
)2011م( واعتمادتها، واإعداد الموازنة المالية لها، وقد ا�صتملت 

على م�صروعين هما :  
أ.   المشروع رقم )3(

يغطي هذا الم�صروع محافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، 
ع�صير،  منطقة  في  وبي�صة(  وبلقرن،  )النما�ص،  ومحافظات 
)العقيق،  الباحة  منطقة  في  المحافظات  جميع  اإل��ى  اإ�صافة 
كما  وقلوة(  وبلجر�صي،  والقرى،  والمخواة،  والمندق،  والباحة، 
هو مو�صح في )ال�صكل رقم 11(، وبلغ عدد المواقع التي يغطيها 
نطاق عمل هذا الم�صروع )2،353( تجمعًا �صكانيًا بتعداد �صكاني 
قدره )618،128( ن�صمة. كما تم اإعداد وثائق عمليات المناف�صة 
وطرحها، واأ�صتقبلت العرو�ص وجرى تحليلها وتقييمها، وتر�صية 
العر�ص  مقدم  مع  ال�صندوق  خدمات  اتفاقية  وتوقيع  الم�صروع 
الموافق 2011/09/13م، وفي  بتاريخ 1432/10/15ه���  الفائز 

نهاية عام )2012م( بلغت ن�صبة اإنجاز تنفيذ الم�صروع %92.

ال�صكل رقم )11(:
املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية الثانية- م�صروع رقم )3(
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ب.   المشروع رقم )4(

ورم��اح(  )المجمعة،  محافظتي  الم�صروع  هذا  يغطي 
)الخفجي،  محافظات  اإلى  اإ�صافة  الريا�ص،  بمنطقة 
كما  ال�صرقية  بالمنطقة  العليا(  وقرية  الباطن،  وحفر 
هو مو�صح في )ال�صكل رقم 12(، وبلغ عدد المواقع التي 
يغطيها نطاق عمل هذا الم�صروع )229( تجمعًا �صكانيًا 
اإعداد  تم  ن�صمة. كما  �صكاني قدره )83،905(  بتعداد 
وثائق عمليات المناف�صة وطرحها، واأُ�صتقبلت العرو�ص 
وتوقيع  الم�صروع  وتر�صية  وتقييمها،  تحليلها  وج��رى 
الفائز  العر�ص  مقدم  مع  ال�صندوق  خدمات  اتفاقية 
2011/09/13م.  الموافق  1432/10/15ه�����  بتاريخ 
تنفيذ  اإنجاز  ن�صبة  بلغت  )2012م(  ع��ام  نهاية  وف��ي 

الم�صروع %92.

ال�صكل رقم )12(: 
املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية الثانية- م�صروع رقم )4(
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الخطة التشغيلية الثالثة  22122
تم اإعداد الخطة الت�صغيلية ال�صنوية الثالثة واعتمدت 
الموازنة  واأُع��دت  )2012م(،  1434/1433ه����  للعام 

المالية لها. وقد ا�صتملت على م�صروعين هما:
 أ(   المشروع رقم )5(:

محافظة  تغطية  الم�صروع  ه��ذا  عمل  نطاق  ي�صمل 
وبقعاء،  تبوك، ومحافظات )ال�صنان،  تيماء بمنطقة 
)ال�صكل  في  مو�صح  هو  كما  حائل؛  بمنطقة  وحائل( 
رقم 13(، ويبلغ اإجمالي مواقع الخدمة االإلزامية التي 
يغطيها  هذا الم�صروع )427( تجمعًا �صكانيًا بتعداد 
وثائق  اإع��داد  وتم  ن�صمة.   )154،480( قدره  �صكاني 
العرو�ص  واأ�صتقبلت  وطرحها،  المناف�صة  عمليات 
وتوقيع  الم�صروع،  وتر�صية  وتقييمها،  تحليلها  وجرى 
الفائز  العر�ص  ال�صندوق مع مقدم  اتفاقية خدمات 
2012/12/16م،  الموافق  1434/02/03ه���  بتاريخ 

وجار حاليًا التنفيذ.

ال�صكل رقم )13(:
 املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية الثالثة- )م�صروع رقم )5((
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 ب(  المشروع رقم )6(:

بمنطقة  المحافظات  جميع  الم�صروع  ه��ذا  يغطي 
نجران )الخرخير، وبدر الجنوب، وحبونا، وخبا�ص، 
كما هو مو�صح  ويدمة(  وث��ار،  و���ص��رورة،  وون��ج��ران، 
التي  المواقع  اإجمالي  ويبلغ   ،)14 رقم  )ال�صكل  في 
تجمعًا  الم�صروع حوالي  )263(  نطاق عمل  يغطيها 
ن�صمة.   )91،055( ق��دره  �صكاني  بتعداد  �صكانيًا 
وطرحها،  المناف�صة  عمليات  وثائق  اإع��داد  تم  وق��د 
وتمت  وتقييمها،  تحليلها  وجرى  العرو�ص  واأ�صتقبلت 
ال�صندوق،  خدمات  اتفاقية  وتوقيع  الم�صروع  تر�صية 
1434/02/03ه����  بتاريخ  الفائز  العر�ص  مقدم  مع 

الموافق 2012/12/16م، ويجري حاليًا التنفيذ.

ال�صكل رقم )14(: 
املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية الثالثة- م�صروع رقم )6(
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الخطة التشغيلية الرابعة   22122
للعام  واعتمدت  الرابعة  ال�صنوية  الت�صغيلية  الخطة  اإعداد  تم 
لها؛  المالية  الموازنة  وُاع���دت  )2013م(،  1435/1434ه����� 

وا�صتملت على م�صروعين هما كالتالي:
 أ(  المشروع رقم )7(:

الق�صيم  بمنطقة  المحافظات  جميع  الم�صروع  ه��ذا  يغطي 
)بريدة، عنيزة، الر�ص، المذنب، البكيريه، البدائع، االأ�صياح، 
ال�صما�صية(.  ال��خ��ب��راء،  ري��ا���ص  ال��ج��واء،  ع��ي��ون  النبهانية، 
ال��دوادم��ي،  ال��غ��اط،  ث���ادق،  �صقراء،  )ال��زل��ف��ى،  ومحافظات 
الدرعية(  �صرما،  حريماء،  الريا�ص،  القويعيه،  عفيف، 
بمنطقة الريا�ص، كما هو مو�صح في )ال�صكل رقم 15(، ويبلغ 
عمل  نطاق  يغطيها  التي  االإلزامية  الخدمة  مواقع  اإجمالي 
قدره  �صكاني  بتعداد  �صكانيًا  تجمعًا   )1،832( الم�صروع  هذا 
عمليات  وثائق  اإع��داد  اهلل  ب��اإذن  و�صيتم  ن�صمة.   )629،684(
 ، وتقييمها  وتحليلها  العرو�ص  وا�صتقبال   ، وطرحها  المناف�صة 
ومن ثم تر�صية الم�صروع، وتوقيع اتفاقية خدمات ال�صندوق مع 

مقدم العر�ص الفائز خال العام 1435/1434ه� )2013م(.

 ال�صكل رقم )15(:
 املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية الرابعة- م�صروع رقم )7(
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 ب(  المشروع رقم )8(:

الطائف،  )الخرمة،  محافظات  الم�صروع  ه��ذا  يغطي 
رنية، تربة( بمنطقة مكة المكرمة. كما يو�صح )ال�صكل 
نطاق  يغطيها  التي  المواقع  اإجمالي  ويبلغ   ،)16 رق��م 
�صكاني  بتعداد  �صكانيًا  تجمعًا   )1،315( الم�صروع  عمل 
اإع���داد  اهلل  ب���اإذن  و�صيتم  ن�صمة.   )279،286( ق���دره 
العرو�ص  وا�صتقبال  وطرحها،  المناف�صة  عمليات  وثائق 
اتفاقية  وتوقيع  الم�صروع  وتر�صية  وتقييمها،  وتحليلها 
خدمات ال�صندوق مع مقدم العر�ص الفائز خال العام 

1435/1434ه� )2013م(.

 ال�صكل رقم )16(:
 املحافظات امل�صتهدفة �صمن اخلطة الت�صغيلية الرابعة- م�صروع رقم )8(
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المشروع الخاص األول   22122
يهدف ال�صندوق في الم�صروع الخا�ص االأول اإلى تقديم الخدمات 
المنورة  المدينة  بمنطقتي  االأر�صية  الهزات  مواقع  في  المطلوبة 
وتبوك، وذلك  تنفيذًا لتوجيه �صاحب ال�صمو الملكي النائب الثاني 
الدفاع  مجل�ص  رئي�ص  الداخلية-  وزي��ر  ال��وزراء-  مجل�ص  لرئي�ص 
المدني للجهات ذات العاقة في البرقية ذات الرقم )416/2/3 
المحافظة على  بالعمل على  والتاريخ 1431/2/24ه���،  د ق(  �ص 
مناطق  في  لهم  االآم��ن  العي�ص  �صبل  وتحقيق  المواطنين  �صامة 
الهزات االأر�صية. كما تم اإ�صافة قرى جنوب مكة المكرمة الواقعة 
�صاحب  لبرقية  تنفيذًا  وذل��ك  �صيم؛  ووادي  ملكان،  وادي  في 
ال�صمو الملكي النائب الثاني لرئي�ص مجل�ص الوزراء وزير الداخلية 
واأدرجت جميع  الرقم )59281( والتاريخ 1432/9/15ه���،  ذات 
الخا�صة  الم�صاريع  برنامج  القرى في م�صروع م�صتقل �صمن  تلك 
ويبلغ  لل�صندوق.  االإ�صتراتيجية  بالخطة  الم�صمن  والمبادرات 
اإجمالي المواقع التي يغطيها نطاق عمل الم�صروع )134( تجمعًا 
�صكانيًا، كما هو مو�صح في )ال�صكل رقم 17(. ومن المتوقع -باإذن 
اهلل- طرح الم�صروع خال العام 1435/1434ه��� )2013م( في 

�صوء ما يتوفر لل�صندوق من اعتمادات مالية. 

ال�صكل رقم )17(: املحافظات والتجمعات ال�صكانية التي يخدمها امل�صروع اخلا�ض
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دراسة السوق 222
تم البدء في اإعداد درا�صة �صوقية متكاملة، وتحليل �صامل لقطاع االت�صاالت 
وتقنية المعلومات بالمملكة، بهدف مراجعة وتحديث الخطة االإ�صتراتيجية، 
والنموذج  ال�صندوق،  خدمات  مواقع  بيانات  وقاعدة  الت�صغيلية،  والخطط 
المالي لل�صندوق، وت�صتمل الدرا�صة على اإجراء م�صح ميداني على الخدمات 

المطلوبة في جميع المناطق االإدارية بالمملكة. وفي هذا ال�صياق، تم خال 
التي   االأولية؛  المرحلة  تنفيذ  في  البدء  )2012م(،  1434/1433ه���  العام 
ت�صتمل على اإجراء م�صح ميداني على الخدمات المطلوبة في جميع المناطق 

االإدارية بالمملكة.

دراسة تحديد المناطق المشمولة بخدمات االتصاالت  222
تهدف هذه الدرا�صة اإلى معرفة التجمعات ال�صكانية غير المخدومة بخدمات 
االت�صاالت، وتحليل فجوة الخدمة ال�صوتية، وخدمة االإنترنت ذات النطاق 
العري�ص؛ وذلك من خال ر�صم خريطة لتغطية �صبكات وخدمات االت�صاالت 
في كل اأنحاء المملكة، وتمثيل التغطية المتوفرة جغرافيًا؛ وقد تم في هذا 

ال�صياق اإنجاز ما يلي:
على �� للح�صول  والمعلومات  العامة  االإح�صاءات  م�صلحة  مع  التن�صيق 

البيانات التف�صيلية المتعلقة بال�صكان، والتوزيع الديموغرافي، والمواقع 
التجمعات  واأ�صماء  واالقت�صادية،  االجتماعية  والفئات  الح�صرية، 
ال�صكانية، بناء على نتائج التعداد العام لل�صكان والم�صاكن للعام 1431ه�.

التن�صيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للح�صول على �صور ف�صائية مدققة ��
وعالية الجودة من االأقمار ال�صناعية لبع�ص المحافظات؛ وذلك بغر�ص 

تحديث قاعدة بيانات ال�صندوق. 

تحديث وتحليل تغطية خدمات االت�صاالت وتقنية المعلومات؛ بناء على ��
بيانات وخرائط تغطية خدمات االت�صاالت التي يقدمها مقدمو الخدمة، 

�صمن متطلبات عرو�صهم، للمناف�صة على م�صاريع ال�صندوق.
اإدخال وتحليل جميع البيانات المحدثة لل�صكان التي تم الح�صول عليها ��

االت�صاالت  تغطية خدمات  بيانات  اإلى  باالإ�صافة  مختلفة؛  من م�صادر 
المعلومات  نظم  با�صتخدام  ال�صندوق،  م�صاريع  خدمات  مقدمي  من 

 .)GIS( الجغرافية
البيانات �� وت�صمل  ال�صندوق،  خدمات  مواقع  بيانات  قاعدة  تحديث 

وخدمات  الجغرافية،  واالإحداثيات  االإداري،  واالرتباط  الديموغرافية 
االت�صاالت المتوفرة في كل تجمع �صكاني. 
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دراسة طلبات توفير الخدمة في المناطق النائية  222
�صمن م�صاعي �صندوق الخدمة ال�صاملة في متابعة تنفيذ �صيا�صة الخدمة ال�صاملة، وحق اال�صتخدام ال�صامل؛ يقوم ال�صندوق بر�صد طلبات تقديم الخدمة في 
المناطق النائية غير المخدومة التي ترد من المواطنين، وبع�ص الجهات الحكومية، ودرا�صتها وتحليلها؛ والنظر في اإمكانية تغطيتها �صمن م�صروعاته، وفقًا 

لل�صيا�صة واالأنظمة التي تحكم عمل ال�صندوق. وفي هذا ال�صياق؛ قام ال�صندوق خال العام 1434/1433ه� )2012م( بما يلي:
درا�صة اإمكانية خدمة )2701( تجمعًا �صكانيًا �صمن م�صاريعه، وردت �صمن )330( طلبًا لتوفير خدمات االت�صاالت.  ��
خدمة )424(  تجمعًا �صكانيًا وردت في طلبات توفير الخدمة، �صمن نطاق عمل الم�صروع اال�صتك�صافي » م�صروع ال�صندوق رقم )1(«.��
خدمة )260( تجمعًا �صكانيًا وردت في طلبات توفير الخدمة، �صمن نطاق م�صروع ال�صندوق رقم )2(.��
خدمة )434( تجمعًا �صكانيًا، وردت في طلبات توفير الخدمة، �صمن نطاق م�صروع ال�صندوق رقم )3( الجاري تنفيذه حاليًا.��
خدمة )5( تجمعات �صكانية، وردت في طلبات توفير الخدمة �صمن نطاق م�صروع ال�صندوق رقم )4( الجاري تنفيذه حاليًا.��
اإدراج )20( تجمعًا �صكانيًا وردت في طلبات توفير الخدمة، �صمن نطاق م�صروع ال�صندوق رقم )5( الجاري تنفيذه حاليًا.��
اإدراج )130( تجمعًا �صكانيًا، وردت في طلبات توفير الخدمة، �صمن نطاق م�صروع ال�صندوق رقم )6( الجاري تنفيذه حاليًا. ��

األنشطة المالية للصندوق  222
تم اإعداد الميزانية ال�صنوية لل�صندوق واعتمادها، والح�صاب الختامي، باالإ�صافة لعمليات ال�صرف ح�صب االإجراءات المعتمدة.
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الـدراســات . 2
تم القيام بعدد من الدرا�صات خال عام 1434/1433ه� )2012م( من اأبرزها ما يلي:  

دراسة عن وضع اإلنترنت في المملكة 221  
قامت الهيئة باإعداد درا�صة عن و�صع االإنترنت في المملكة؛ من حيث البنية 
التحتية)�صبكات النفاذ، والربط الوطني والدولي، والبنية التحتية الهيكلية 
لاإنترنت(، وخدمات االإنترنت وتطبيقاتها وتقنياتها مثل خدمات البيانات، 
وخدمات المهاتفة ال�صوتية عبر بروتوكول االإنترنت، وال�صبكات والو�صائط 
البيانات واال�صت�صافة المحلية، والحو�صبة ال�صحابية،  االجتماعية، ومراكز 
الحالي  والو�صع  التر�صيح؛  وخدمات  النطاقات،  اأ�صماء  ت�صجيل  وخدمات 
للمملكة في موؤ�صرات االت�صاالت وتقنية المعلومات الدولية مثل موؤ�صر تنمية 

االت�صاالت، وموؤ�صر جاهزية ال�صبكة وغيرها.

تقديم  222 نظير  المالي  المقابل  هيكلة  إع��ادة   
الخدمة تجاريًا

المقابل  ن�صبة  تخفي�ص  تاأثير  مدى  ال�صتبيان  درا�صة؛  باإعداد  الهيئة  قامت 
على  تجاريًا  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  خدمات  تقديم  نظير  المالي 
فر�ص  وعلى  المعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  وعلى  الدولة،  اإي��رادات 
ال�صاملة  الخدمة  في  التو�صع  اإمكانية  على  وكذلك  القطاع،  في  اال�صتثمار 
النطاق  االإنترنت ذات  ال�صامل للخدمة ال�صوتية، وخدمة  وحق اال�صتخدام 

االت�صاالت  لخدمات  انت�صار  ن�صبة  اأعلى  تحقيق  اإل��ى  و���ص��واًل  العري�ص، 
وتقنية المعلومات، االأمر الذي �صيوؤدى اإلى االإ�صهام ب�صكل فعال في التنمية 
على  الدرا�صة  ا�صتملت  وقد  الوطنية.  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية 
مراجعة المنهجية القائمة حاليًا الحت�صاب المقابل المالي ال�صنوي من �صافي 
مقترحات  وتقديم  واالختافات،  ال�صعوبات  من  عدد  لمعالجة  االيرادات؛ 
لتخفي�ص ن�صب المقابل المالي، بناًء على تحليل التوقعات الخا�صة باإجمالي 
االإيرادات، وحقوق الجهات الخارجية والمحلية، والمقابل المالي، والتاأثير 

على اإجمالي الناتج المحلي.

االتصاالت  222 خدمات  تعرفة  تنظيم  منهجية   
وتقنية المعلومات

المملكة،  في  الخدمات  اأ�صعار  ل�صلة  تحليلية  درا�صة  باإعداد  الهيئة  قامت 
مقارنة بعدد من الدول با�صتخدام نموذج اإقت�صادي؛ بغر�ص تحديد منهجية 
الدرا�صة  ا�صتملت  وقد  المملكة،  في  االت�صاالت  لخدمات  التعرفة  تنظيم 
على مقارنة ل�صلة اأ�صعار الخدمات مع عدد من الدول في المنطقة، ون�صبة 
االإنفاق على خدمات االت�صاالت في المملكة، وكذلك مقارنة اأ�صعار خدمات 

االت�صاالت و الت�صخم.
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التوجهات الحديثة في مجال تقنية  222  
المعلومات

ا�صتمراًرا لجهود الهيئة في تطوير قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات في 
تقنية  مجال  في  الجديدة  الخدمات  حول  درا�صة  باإعداد  قامت  المملكة؛ 
المعلومات، وخل�صت الدرا�صة اإلى التو�صيات الازمة ب�صرورة دعم تطوير 
ثاث خدمات رئي�صية؛ وهي خدمات مراكز البيانات، والخدمات المدارة، 

والخدمات ال�صحابية في المملكة.

دراسة فنية  للتجارب الدولية المتاحة  222
في تمديد شبكة األلياف الضوئية داخل 

المنازل
االألياف  �صبكة  لتمديد  واإر�صادات  معايير  للتعرف  الدرا�صة  هذه  اإعداد  تم 
ال�صوئية داخل المباني في �صريحة من دول العالم بهدف البحث عن اأف�صل 
وبحث  درا�صة  تم  االإط��ار  هذا  وفي  المجال.  هذا  في  العالمية  الممار�صات 
واالإطاع  تركيبها  يلزم  التي  واالأجهزة  المختلفة  التمديدات  ونماذج  طرق 
المنا�صبة؛ لتحقيق  المعايير  العالمية، وبحث  التنظيمات والممار�صات  على 

اق�صى ا�صتفادة وفعالية من �صبكات االلياف ال�صوئية. 

العمالء  222 رض��ى  مستوى  ق��ي��اس   دراس���ة 
بالمملكة االتصاالت  خدمات  جودة  عن 
انطاقًا من م�صوؤوليات الهيئة المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل مقدمي 
م�صتويات  اأعلى  وتحقيق  تح�صينها،  بهدف  المملكة  في  االت�صاالت  خدمات 
الر�صا عنها من قبل عماء قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات؛ مع االأخذ 
تكلفة  على  �صلبًا  توؤثر  كبيرة،  تكاليف  الم�صغل  تحميل  عدم  الح�صبان  في 
الخدمات المقدمة للعماء؛ قامت الهيئة باإعداد درا�صة حول كيفية تح�صين 
وكيفية  المملكة،  لهم في  المقدمة  الخدمات  الم�صتركين عن  م�صتوى ر�صا 
معالجة االإ�صكاالت والعوائق التي تحول دون ذلك؛ كما ت�صنتالدرا�صة عددًا 

من التو�صيات الازمة لتحقيق ذلك. 

دراسات أخرى 222
اإ�صافة اإلى الدرا�صات ال�صابقة؛ قامت الهيئة بعدد من الدرا�صات االأخرى، 

كما هو مو�صح في الملحق )ج7(.
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اإلنجـازات مقارنة بخطة التنمية التاسعة. 6
تن�ص المادة ال�صاد�صة ع�صرة من تنظيم الهيئة على اأن »يرفع المحافظ خال ت�صعين يومًا من بداية كل �صنة مالية اإلى الوزير تقريرًا �صنويًا، بعد اإقراره من المجل�ص، 
عّما حققته الهيئة من اإنجازات، مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خال ال�صنة المنق�صية، وما واجهها من �صعوبات، وما تراه من مقترحات لح�صن �صير العمل 
فيها؛ تمهيدًا لرفعه اإلى رئي�ص مجل�ص الوزراء«. ويت�صمن الجدول التالي االأهداف ذات العاقة في خطة التنمية التا�صعة 1432/1431-1436/1435ه� )2010-2014م(، 

وملخ�صًا الأهم اإنجازات الهيئة بخ�صو�صها.

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

إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

موا�صلة جهود وبرامج تحرير قطاع الت�صالت 
وتقنية المعلومات وتنظيمه

ا�صتمرار الهيئة في تعزيز المناف�صة باإ�صدار تراخي�ص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة، واإلغاء ��
بع�ص التراخي�ص االأخرى. وقد بلغ اإجمالي التراخي�ص ال�صادرة 292 ترخي�صًا بنهاية العام 2012م.

ا�صتمرار الهيئة بالمهمات والم�صوؤوليات المنوطة بها، ومنها تنفيذ عدد من البرامج والم�صروعات، ��
والتي ياأتي من اأبرزها ما يلي:

ال�صعي ال�صتكمال اإ�صدار ترخي�ص تاأجير مرافق االت�صاالت ل�صركات المرافق العامة.��
ا�صتكمال اإجراءات تراخي�ص تقديم خدمات م�صغلي �صبكات االت�صاالت المتنقلة االفترا�صية.��
تحديث اإجراءات اعتماد التعرفة لخدمات االت�صاالت بالتجزئة والجملة، بحيث تقلل من العبء ��

التنظيمي على ال�صركات، وتحفز المناف�صة، وتخف�ص اأ�صعار الخدمات وتح�صن من جودتها.
درا�صة اأ�صواق االت�صاالت في المملكة وتعريفها وتحديدها، وت�صنيف مقدمي خدمات االت�صاالت ��

في هذه اال�صواق، وتحديد مقدمي خدمات االت�صاالت الم�صيطرين فيها والتزاماتهم التنظيمية. 
وق���د تم تحرير اأربعة من اأ�ص���واق االت�صاالت، نتيجة لهذه الدرا�صة؛ مما اأدى اإلى زيادة المناف�صة 

بها في تقديم خدمات اأف�صل باأ�صعار اأقل.
ا�صتمرار الهيئة في متابعة التزام مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة والمتنقلة، وخدمات المعطيات، ��

بخطط ن�صر ال�صبكة، والتغطية الم�صمنة بالعرو�ص المقدمة منهم؛ للح�صول على الرخ�صة.

63)1( ال�صيا�صات المحددة كما وردت في البند 3/5/1/24 من خطة التنمية التا�صعة )1431-1436ه�(



إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

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

اإي�صال �صبكات النطاق العري�س والإنترنت ال�صريع 
لجميع المدار�س والجامعات والجهات الحكومية، 

وموؤ�ص�صات المجتمع المدني.

بنهاية عام 2012م، نما عدد اال�صتراكات في خدمات النطاق العري�ص عبر ال�صبكات الثابتة  اإلى )2،54( ��
مليون ا�صتراك بن�صبة انت�صار قدرها )40،8%( بالن�صبة للم�صاكن، كما و�صلت ن�صبة انت�صار خدمات النطاق 

العري�ص عبر ال�صبكات المتنقلة  اإلى )41،6%( بالن�صبة لل�صكان. 
على �� المبني  االقت�صاد  نحو  »التوجه  تت�صمن  التي  التا�صعة  التنمية  خطة  اأه��داف  تحقيق  اأن  اإل��ى  نظرًا 

المعلومات« يتطلب توفير بنية تحتية من �صبكات ات�صاالت ذات نطاق  المعرفة، وتعزيز مقومات مجتمع 
عري�ص لنقل البيانات والدخول اإلى االإنترنت ب�صعة وجودة عالية، واأ�صعار منا�صبة؛ وهو مما يجعل تطوير 
المقبلة؛  القليلة  ال�صنوات  خال  المملكة،  في  التنمية  خطة  لنجاح  زاوية  حجر  العري�ص  النطاق  خدمات 
االت�صاالت  لقطاع  المتخ�ص�صة  الدرا�صات  من  عدد  باإجراء  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  هيئة  قامت 
وتقنية المعلومات، الإيجاد اأف�صل ال�صبل نحو تحقيق التحول اإلى اقت�صاد المعرفة، وتحديد اأبرز المعوقات 
التي تحد من انت�صار خدمات النطاق العري�ص بال�صعة والجودة المطلوبة. والأهمية ت�صافر الجهود بين جميع 
الجهات ذات العاقة، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية، والموؤ�ص�صات العامة، 
العام والخا�ص، وتم و�صع روؤية �صاملة  القطاع  المعلومات، و�صركات  ومقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية 
بعيدة المدى لتطوير خدمات النطاق العري�ص في المملكة. كما تم اإعداد مبادرات لمعالجة العقبات التي 
تعتر�ص ن�صر خدمات النطاق العري�ص، وت�صهيل الو�صول اإلى تلك الخدمات من قبل جميع �صرائح المجتمع؛ 

باالإ�صافة اإلى و�صع خارطة طريق لتنفيذ تلك المبادرات بعد اعتمادها. 
اعتماد الخطة االإ�صتراتيجية ل�صندوق الخدمة ال�صاملة، التي حددت نطاق العمل الكلي لجميع التجمعات ��

المملكة،  �صكان  اإجمالي عدد  وتمثل )18،2%( من  ن�صمة(،  �صكانها عن )5000  يقل عدد  التي  ال�صكانية 
التجمعات  اإجمالي  من   )%36( تمثل  وهي   ال�صوتية،  بالخدمة  �صكانيًا  تجمعًا   5،626 تغطية  وتت�صمن 
النطاق  ذات  االإنترنت  بخدمة  �صكانيًا  تجمعا   )15428( تغطية  وكذلك  المملكة،  م�صتوى  على  ال�صكانية 
العري�ص؛ وتمثل )98%( من اإجمالي التجمعات ال�صكانية، وتت�صمن جميع الموؤ�ص�صات التعليمية وال�صحية 

وغيرها من الموؤ�ص�صات الخدمية في تلك التجمعات ال�صكانية.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

توظيف موارد �صندوق الخدمة ال�صاملة
لتوفير الخدمات الأكثر احتياجًا.

تقديم �� اإلى  يهدف  الذي  ال�صاملة،  الخدمة  ل�صندوق  اال�صتك�صافي  الم�صروع  وتنفيذ  وتر�صية  طرح 
غير  ال�صكانية  التجمعات  لجميع  العري�ص  النطاق  ذات  واالإنترنت  ال�صوتية  االت�صاالت  خدمات 
المخدومة التي يقل عدد �صكانها عن )5000( ن�صمة في محافظتي خلي�ص والكامل بمنطقة مكة 
وقد  �صكانيًا،  تجمعًا   )483( عددها  والبالغ  المنورة،  المدينة  بمنطقة  المهد  ومحافظة  المكرمة 
الموافق  1433/11/15ه����  بتاريخ  النهائية  القبول  �صهادة  واإ�صدار  الم�صروع،  تنفيذ  اكتمال  تم 

2012/10/01م.
تقديم �� اإل��ى  يهدف  ال��ذي  لل�صندوق(  االأول��ى  الت�صغيلية  )الخطة  الثاني  الم�صروع  وتر�صية  طرح 

خدمات االت�صاالت ال�صوتية واالإنترنت، ذات النطاق العري�ص في جميع محافظات منطقة الجوف 
)عرعر،  ال�صمالية  الحدود  منطقة  محافظات  جميع  وفي  و�صكاكا(،  الجندل،  ودومة  )القريات، 
بلغ  وقد  جازان،  بمنطقة  والريث(  والدرب،  )الدائر،  محافظات  في  وكذلك  وطريف(،  ورفحاء، 
عدد المواقع التي يغطيها نطاق عمل هذا الم�صروع )563( تجمعًا �صكانيًا، واكتمل تنفيذ الم�صروع 

واأُ�صدرت �صهادة القبول النهائية بتاريخ 1434/2/16ه� الموافق 2012/12/29م.
يهدف �� اإذ  وال��راب��ع(.  الثالث  )الم�صروعان  الثانية  الت�صغيلية  الخطة  م�صروعات  وتر�صية  ط��رح 

الم�صروع الثالث اإلى تقديم خدمات االت�صاالت ال�صوتية واالإنترنت ذات النطاق العري�ص في جميع 
محافظات منطقة الباحة )الباحة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجر�صي، قلوة(، ومحافظات 
)النما�ص، بلقرن ، بي�صة( بمنطقة ع�صير، ومحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وقد بلغ عدد 
المواقع التي يغطيها نطاق عمل هذا الم�صروع )2،353( تجمعًا �صكانيًا، بمدة تنفيذ قدرها عامان، 
الرابع  الم�صروع  ويهدف  2012م.  عام  بنهاية   %92 مان�صبته  انجاز  تم  اإذ  حاليًا؛  التنفيذ  ويجري 
اإلى تقديم خدمات االت�صاالت ال�صوتية واالإنترنت ذات النطاق العري�ص في محافظتي )المجمعة، 
ورماح( بمنطقة الريا�ص، ومحافظات )الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا( بالمنطقة ال�صرقية، 
وتم ا�صتقبال العرو�ص وتحليلها وتقييمها، وبلغ عدد المواقع التي يغطيها نطاق عمل هذا الم�صروع 

)229( تجمعًا �صكانيًا، ويجري التنفيذ حاليًا اإذ تم اإنجاز مان�صبته 92% بنهاية عام 2012م.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

توظيف موارد �صندوق الخدمة ال�صاملة
لتوفير الخدمات الأكثر احتياجًا.

وال�صاد�ص(. �� الخام�ص  )الم�صروعان  الثالثة  الت�صغيلية  الخطة  م�صروعات  وتر�صية  طرح 
ويهدف الم�صروع الخام�ص اإلى تقديم خدمات االت�صاالت ال�صوتية واالإنترنت ذات النطاق 
وحائل(  وبقعاء،  )ال�صنان،  ومحافظات  تبوك،  بمنطقة  تيماء  محافظة  لتغطية  العري�ص 
الم�صروع )427(  التي يغطيها هذا  االإلزامية  اإجمالي مواقع الخدمة  بمنطقة حائل، ويبلغ 

تجمعًا �صكانيًا، ويجري حاليًا التنفيذ.
ويهدف الم�صروع ال�صاد�ص اإلى تغطية جميع المحافظات بمنطقة نجران )الخرخير، وبدر ��

اإجمالي المواقع التي  الجنوب، وحبونا، وخبا�ص، وونجران، و�صرورة، وثار، ويدمة(، ويبلغ 
يغطيها نطاق عمل الم�صروع حوالي )263( تجمعًا �صكانيًا؛ ويجري حاليًا التنفيذ.

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

للطيف الترددي.

توا�صل الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، ومطالبة جميع الجهات التي ��
لها مخ�ص�صات ترددية غير متوافقة مع الخطة باإخاء تلك الترددات ح�صب االإطار الزمني 

المعتمد في الخطة.)انظر الفقرة )6-3-1( والملحق رقم )ج( من هذا التقرير(.
تاأ�صي�ص نظام لتقديم خدمات الطيف الترددي اإلكترونيًا عبر �صبكة االإنترنت.��

ال�صتمرار في تطوير معايير الت�صالت وتقنية 
المعلومات، وتحديث مقايي�صها.

اأُكمل تحديث الموا�صفات المتعلقة باأجهزة االت�صاالت وتقنية المعلومات.��
تحديث �� في  المتبعة  واالآلية  المحدثة،  الفنية  الموا�صفات  تطبيق  على  العمل  فريق  تدريب 

الموا�صفات الفنية م�صتقبًا.
طريق �� عن  الهيئة،  في  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  ف�صح  نظام  تطوير  في  البدء 

بوابة  واإن�صاء  الهيئة،  قبل  من  والمف�صوحة  المعتمدة  لاأجهزة  معلومات  قاعدة  تاأ�صي�ص 
والف�صح  اال�صتيراد،  على  الموافقة  طلبات  لتقديم  االإلكتروني؛  الهيئة  موقع  عبر  اإلكترونية 
وربط  اإلكترونيا،  الطلبات  في  والبت  المعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  الأجهزة  الجمركي 
بالف�صوحات  المتعلقة  الهيئة  اإف��ادة  الإر�صال  وذلك  الجمارك؛  م�صلحة  نظام  مع  النظام، 

الجمركية اإلكترونيًا؛ لتحقيق الفعالية المن�صودة من النظام. 
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ال�صتمرار في تطوير معايير الت�صالت وتقنية 
المعلومات، وتحديث مقايي�صها.

المملكة؛ �� م�صتوى  على  الا�صلكية  القاعدية  المحطات  من  لعدد  ميدانية  قيا�صات  اأجريت 
للتحقق من مدى التزام مقدمي خدمات االت�صاالت باالإر�صادات ال�صادرة عن الهيئة التي 
تم اإعدادها، بناًء على المعايير الدولية. وقد بينت جميع القيا�صات التي تم اإجراوؤها - حتى 
االآن - على هذه المحطات الا�صلكية؛ اأن م�صتويات االإ�صعاعات ال�صادرة من هوائياتها، تقل 

بمئات المرات عن الحد الم�صموح به وفقًا للمعايير العالمية.

توفير مختلف الحوافز لجذب ال�صتثمارات 
الأجنبية المبا�صرة اإلى �صناعة تقنية 

المعلومات.

طريق �� عن  االأجنبية،  اال�صتثمارات  جذب  اإل��ى  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  هيئة  �صعت 
تو�صح  المملكة؛  في  المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اأ���ص��واق  عن  دوري��ة  بدرا�صات  القيام 
جميع الموؤ�صرات المتعلقة بتلك االأ�صواق التي تهم الم�صتثمرين المحليين والدوليين، ون�صر 
المعلومات المتعلقة بتلك الدرا�صات على موقع الهيئة، مع تحديثها ب�صكل دوري. ومن اأهم 
والثابتة،  المتنقلة  االت�صاالت  خدمات  انت�صار  ن�صب  الم�صتثمرين،  تهم  التي  المعلومات 

والنطاق العري�ص في المملكة، وبيانات االيرادات، واال�صتثمارات المتعلقة بالقطاع.
اأ�صدرت الهيئة تقارير عن و�صع قطاع تقنية المعلومات في المملكة )خال العام 2010م ��

، 2011م(؛ لتكون اأداًة لجذب االهتمام العام باأو�صاع القطاع، ولتحفيز �صانعي القرار في 
الجهات العامة والخا�صة؛ على اإزالة  العقبات التي تواجه نموه، وخلق بيئة تناف�صية �صفافة 
تجذب اال�صتثمار في �صناعة تقنية المعلومات وتقود اإلى تطويره. كما يتم تنظيم ملتقى لرفع 
المعنيين  بين  التعاون  و�صبل  مخرجاته،  ومناق�صة  وتو�صياته،  التقرير  بمو�صوعات  الوعي 

بالقطاع.
االأم��ن �� تعزيز  اإل��ى  المعلومات  الأم��ن  االإر���ص��ادي  الوطني  المركز  خ��ال  من  الهيئة  �صعت 

اال�صتثمارات  طماأنة  في  ي�صهم  مما  �صحية،  اإلكترونية  تعامات  بيئة  وتوفير  االإلكتروني، 
االجنبية، وجذبها اإلى �صناعة تقنية المعلومات في المملكة.
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توفير مختلف الحوافز لجذب ال�صتثمارات 
الأجنبية المبا�صرة اإلى �صناعة تقنية 

المعلومات.

اأُعدت درا�صة عن و�صع االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة، وذلك ا�صتمراًرا لجهودها ��
الجديدة  الخدمات  الدرا�صة  هذه  وتعالج  المعلومات.  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  تطوير  في 
وهي مراكز البيانات والخدمات المدارة وال�صحابية، بهدف رفع الوعي بها، وتحديد �صبل 
تطويرها. كما تهدف هذه الدرا�صة الى طرح تو�صيات ت�صهم في دعم اعمال من�صاآت تقنية 
المعلومات واالت�صاالت ال�صغيرة والمتو�صطة؛ باالإ�صافة اإلى جذب مزيد من اال�صتثمارات 
المحلية واالأجنبية، مما �صي�صهم في اإيجاد فر�ص وظيفية في القطاع، ورفع م�صتوى تناف�صية 

المملكة في هذا المجال.
اإعداد برنامج لرفع الوعي باأمن المعلومات على الم�صتوى الوطني. ويحتوي البرنامج على ��

لجميع  المعلومات  باأمن  العام  الوعي  رفع  ت�صتهدف  التي  الزمنية  الخطط  من  مجموعة 
�صرائح المجتمع بالمملكة. ويتكون هذا البرنامج من اأدوات قيا�ص م�صتوى الوعي العام باأمن 
لرفع  اإعامية؛  باآليات وحمات  اال�صتعانة في ذلك  الوطني، مع  الم�صتوى  المعلومات على 

هذا الم�صتوى وفق خطة زمنية، واأهداف قيا�صية، واإ�صتراتيجية محددة. 
ت�صتمر الهيئة في تقديم خدمات ت�صجيل اأ�صماء النطاقات ال�صعودية بمختلف اأنواعها مجانا، ��

وبكفاءة عالية؛ تتيح للم�صتثمرين الح�صول على مواقع اآمنة ب�صهولة.
في �� المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  ف�صح  نظام  تطوير  اإلى  يهدف  م�صروع  تنفيذ  تم 

الهيئة؛ عن طريق تاأ�صي�ص قاعدة معلومات لاأجهزة المعتمدة، والمف�صوحة من قبل الهيئة، 
واإن�صاء بوابة اإلكترونية عبر موقع الهيئة االإلكتروني؛ لتقديم طلبات الموافقة على اال�صتيراد، 
اإلكترونيًا،  الطلبات  في  والبت  المعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  الأجهزة  الجمركي  والف�صح 

وتقديم الخدمة مجانًا.

68

التقرير السنوي     1433 - 1434 هـ



إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

تطوير قدرات �صركات وموؤ�ص�صات الأعمال 
وزيادة ا�صتخدامها لتقنية الت�صالت 

والمعلومات.

العامة �� المن�صاآت  من  العديد  �صمل  ميداني  وم�صح  مف�صلة،  درا�صة  بعمل  الهيئة  قامت 
اإذ  ت�صدرها؛  التي  المعلومات  تقنية  تقارير  في  الدرا�صة  نتائج  وانعك�صت  والخا�صة، 
الكائنة  الثغرات  وعلى  المعلومات،  تقنية  في  واال�صتثمار  النمو  فر�ص  على  ال�صوء  ت�صلط  
العام  القطاعين  في  الم�صلحة  اأ�صحاب  يزود  مما  القطاع؛  في  والتوظيف  المهارات،  في 
والخا�ص بالمعلومات االأ�صا�صية، التي �صتدعم جهود ال�صركات في تح�صين قدراتها من حيث 
التوظيف والتدريب واال�صتثمار، كما �صي�صهم ب�صكل غير مبا�صر في تطوير قدرات ال�صركات 

وموؤ�ص�صات االأعمال.
قامت الهيئة باإطاق برنامج )تحفيز(؛ بغر�ص تحفيز �صناعة االت�صاالت وتقنية المعلومات ��

وخدماتها في المملكة، والتعامل مع النق�ص الحالي في المنتجات والخدمات التي توفرها 
من�صاآت االت�صاالت وتقنية المعلومات ال�صغيرة والمتو�صطة المحلية، وت�صجيعها؛ لتح�صين 
قيام  اأم��ام  الطريق  تمهيد  اإلى  البعيد  المدى  على  البرنامج  ويهدف  التناف�صية.  قدراتها 
قطاع  في  والتوظيف  النمو  معدالت  زي��ادة  في  االإ�صهام  �صاأنها  من  رائ��دة،  وطنية  �صركات 
االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة. و�صي�صتمر ا�صتكمال الم�صروع في عام 2013 من 
اأداء المن�صاآت الم�صاركة. قامت الهيئة بعمل  خال تنظيم �صل�صة من االجتماعات لمتابعة 
درا�صة مف�صلة، وم�صح ميداني �صمل العديد من المن�صاآت العامة والخا�صة، وانعك�صت نتائج 
ال�صوء  الدرا�صة  وت�صلط هذه  للعام 2012م.  ال�صنوي  المعلومات  تقنية  تقرير  في  الدرا�صة 
المملكة،  ال�صحابية في  المدارة والخدمات  البيانات والخدمات  على و�صع خدمات مراكز 
كما تهدف الى تقييم الو�صع الراهن لتلك الخدمات، وتقديم التو�صيات المعنية بتطويرها 

في المملكة.
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برنامج عمل الهيئة خالل العام القادم 1435/1434هـ )2013م(   . -1
القادم  المالي  العام  والم�صروعات خال  البرامج  من  عدد  تنفيذ  وتعتزم  بها،  المنوطة  والم�صوؤوليات  بالمهمات  القيام   - اهلل  بم�صيئة   - الهيئة  �صتوا�صل 

1435/1434ه� )2013م(، ومن اأبرزها ما يلي:
ا�صتكمال م�صروع تراخي�ص مقدمي خدمات م�صغلي �صبكات االت�صاالت ��

المتنقلة االفترا�صية.
متابعة اعتماد المقابل المالي لتقديم خدمات تاأجير مرافق االت�صاالت.��
ا�صتكمال مراحل الترخي�ص لتقديم خدمات الت�صديق الرقمي.��
المعلومات، �� وتقنية  االت�صاالت  خدمات  اأ�صعار  تنظيم  في  اال�صتمرار 

وا�صتكمال االإجراءات المحدثة لها.
تطوير اجراءات معالجة �صكاوى م�صتخدمي خدمات االت�صاالت وتقنية ��

المعلومات.
النطاق �� ذات  االت�صاالت  خدمات  تقديم  تراخي�ص  م�صروع  في  البدء 

العري�ص، عبر االأقمار ال�صناعية.
االت�صاالت، �� لنظام  التنفيذية  الائحة  على  الازمة  التعديات  اإجراء 

بما يتوافق مع تعديات نظام االت�صاالت المعتمد. 
مراجعة اإجراءات البت في مخالفات االت�صاالت، وتطويرها بما يحقق ��

الإلغاء  مو�صوعية  اأو  �صكلية،  عيوب  اأي  من  والحد  المطلوبة،  ال�صرعة 
قرارات لجنة المخالفات.

مراجعة القواعد االإجرائية لنظام االت�صاالت؛ ودرا�صة ما ورد فيها من ��
مواد ون�صو�ص.

و�صع االإجراءات المنا�صبة لمتابعة جميع القرارات ال�صادرة عن الهيئة، ��
اأو لجنة الف�صل وطريقة تنفيذها، والتاأكد من توافق تلك االإجراءات مع 

اأنظمة الهيئة، واأنظمة المملكة.
تطوير اآلية متابعة ق�صايا الهيئة لدى ديوان المظالم، واإيجاد نظام اآلي ��

لها.
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في �� بالمملكة؛  االإ�صعاع  لم�صتوى  ميدانية  قيا�صات  اإج��راء  في  اال�صتمرار 
اإطار برنامج التعاون التقني مع الجهات االأكاديمية والبحثية.

تنفيذ م�صروع  قيا�ص م�صتوى اأداء �صبكات االت�صاالت المتنقلة؛ من خال ��
البرنامج المحدد للعام 2013م.

الحكومية، �� والجهات  الهيئة،  لقطاعات  الفنية  الم�صاندة  اال�صتمرار في 
والهياآت الخارجية.

اال�صتمرار في متابعة التزامات جودة الخدمة لل�صركات المرخ�صة. ��
ا�صتكمال تنفيذ م�صروع تحديث اإر�صادات ربط االت�صال البيني؛ والو�صول ��

اإلى عنا�صر ال�صبكة المادية. 
الرقم، �� بنقل  المتعلقة  لل�صكاوى  الفنية  الجوانب  متابعة  في  اال�صتمرار 

ومعالجتها.
للجهات �� وال��رم��وز  االأرق���ام،  تخ�صي�ص  طلبات  درا���ص��ة  في  اال�صتمرار 

الم�صتفيدة؛ �صواء اأكان ذلك لمقدمي الخدمة المرخ�ص لهم اأم لغيرهم؛ 
وفقًا للمبادئ، والقواعد، واالأحكام الم�صمنة بالخطة الوطنية للترقيم.

وتقنية �� االت�����ص��االت  الأج��ه��زة  الفنية  المعايير  اإع���داد  ف��ي  اال�صتمرار 
ب�صكل  وتحديثها  الدولية،  المعايير  مع  يتفق  بما  ومعداتها؛  المعلومات 

دوري، واإ�صدار �صهادات المطابقة لها.
قبل �� من  لها  الف�صح  تم  التي  االأجهزة  بيانات  قاعدة  م�صروع  ا�صتكمال 

الخارجية  بالم�صادر  اال�صتعانة  وم�صروع  االإلكتروني(،  )الف�صح  الهيئة 
وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  اعتماد  خدمات  لدعم  )Outsourcing(؛ 

المعلومات وف�صحها.
ا�صتكمال اإعداد وثيقة اإر�صادات نقل االأرقام.��
االت�صاالت �� اأجهزة  لف�صح  االإلكتروني؛  النظام  م�صروع  تنفيذ  ا�صتكمال 

وتقنية المعلومات واعتمادها.
اال�صتمرار في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم، والعمل على تنفيذ ��

الثابت،  للهاتف  المعتمدة  الهيكلة  مع  لتتوافق  المناطق؛  رموز  تحويل 
والم�صمنة بالخطة.

اال�صتمرار في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي.��
نقل محطة المراقبة اإلى المبنى الجديد للهيئة في الريا�ص.��
وتاأ�صي�صه، �� الترددي،  الطيف  الإدارة  حديث  نظام  اإن�صاء  م�صروع  تنفيذ 

واالإ�صراف عليه.
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تفعيل خدمة اختبار هواة الا�صلكي اإلكترونيًا.��
ال�صاد�ص �� االإ���ص��دار  اإل��ى  لانتقال  المملكة  جاهزية  م�صروع  ا�صتكمال 

لبروتوكول االإنترنت؛ وتطوير اأدلة اإر�صادية، تت�صمن اجراءات وخطوات 
ال�صاد�ص  اال���ص��دار  ا�صتخدام  دع��م  لكيفية  وموثقة،  وا�صحة  عملية 

لبروتوكول االإنترنت، للجهات المختلفة في المملكة.
المعلومات، �� �صتحتوي على بع�ص  التي  االإنترنت،  لوحة معلومات  تطوير 

واالإح�صائيات الحية والمهمة، التي تخ�ص االإنترنت في المملكة.
في �� المعلومات  وتقنية  االت�صاالت  و�صع  عن  ال�صنوي  التقرير  ا�صدار 

المملكة لعام 2012م.
اإعداد التقرير الخا�ص بو�صع االإنترنت في المملكة لعام 2013م.��
وتقنية �� االت�����ص��االت  قطاع  ف��ي  التوظيف  لدعم  وطنية؛  ب��واب��ة  تطوير 

المعلومات.
اإ�صافة تح�صينات لدليل من�صاآت االت�صاالت وتقنية المعلومات، وتكامل ��

النظام مع برنامج ي�ّصر.
المعلومات �� وتقنية  االت�صاالت  قطاع  تنظيم  كتاب  اإع���داد  ا�صتكمال 

بالمملكة.
ا�صتكمال تنفيذ الم�صروعين الثالث والرابع )الخطة الت�صغيلية الثانية( ��

ل�صندوق الخدمة ال�صاملة ومتابعتهما.
الت�صغيلية �� )الخطة  وال�صاد�ص  الخام�ص  الم�صروعين  تنفيذ  في  البدء 

الثالثة( ل�صندوق الخدمة ال�صاملة ومتابعتهما.
الخدمة �� �صندوق  بيانات  قاعدة  تحديث  على  العمل  في  اال�صتمرار 

ال�صاملة، في �صوء النتائج التف�صيلية للتعداد العام لل�صكان والم�صاكن، 
ومخرجات الم�صاريع الجاري تنفيذها.

وتحديث �� ال�صامل،  اال�صتخدام  وحق  ال�صاملة  الخدمة  �صيا�صة  مراجعة 
الن�صخة الحالية لل�صيا�صة اإن تطلب االأمر ذلك.

�صندوق �� خدمات  لتقديم  ال�صوق؛  درا�صة  م�صروع  في  العمل  ا�صتمرار 
الخدمة ال�صاملة.

اإعداد نطاق عمل م�صاريع الخطة الت�صغيلية الرابعة، في �صوء الميزانية ��
المعتمدة.

الرابعة �� الت�صغيلية  الخطة  لم�صاريع  العرو�ص  تقديم  طلب  وثائق  اإعداد 
العرو�ص  وا�صتام  للمناف�صة،  وطرحها  ال�صاملة؛  الخدمة  ل�صندوق 

وتقييمها وتر�صيتها.
البدء في تنفيذ الم�صروعين ال�صابع والثامن )الخطة الت�صغيلية الرابعة( ��

ل�صندوق الخدمة ال�صاملة ومتابعتهما.
الت�صغيلية �� بالخطة  )الخا�صة  ال�صاملة  الخدمة  �صندوق  موازنة  اإعداد 

الخام�صة( للعام المالي 1436/1435ه� )2014م(.
المالي �� للعام  ال�صاملة  الخدمة  ل�صندوق  الختامي  الح�صاب  اإع���داد 

1434/1433ه� )2012م(.
اال�صتمرار في اأعمال المراجعة الداخلية، وفق الهيكل التنظيمي الجديد ��

للهيئة؛ وبناًء على تقييم المخاطر وتحديد االولويات.
اإطاق حملة توعوية تتعلق بالجرائم المعلوماتية.��
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المالحق. 11

 قرارات مجلس اإلدارةالملحق )أ(ا
عقد المجل�ص �صتة اجتماعات خال عام 1433/1432ه� )2011م(، واتخذ عدة قرارات من اأبرزها:

1435/34ه���� �� المالي  للعام  الهيئة،  ميزانية  م�صروع  على  الموافقة 
)2013(م.

الموافقة على م�صروع ميزانية اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات، للعام ��
المالي 1435/34ه� )2013م(.

المالي �� للعام  ال�صاملة،  الخدمة  �صندوق  ميزانية  م�صروع  على  الموافقة 
1435/34ه� )2013م(.

اعتماد الح�صاب الختامي للهيئة، واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات، ��
للعام 1433/32ه� )2013م(.

اعتماد الح�صاب الختامي ل�صندوق الخدمة ال�صاملة، عن العام المالي ��
1433/1432ه� )2011م(

الوطنية �� الخطة  تنفيذ  عن  بتقرير  الموقر  ال��وزراء  مجل�ص  اإل��ى  الرفع 
لتنفيذ  الهيئة  التي اتخذتها  المملكة؛ واالإج��راءات  الترددي في  للطيف 

الخطة، وال�صعوبات التي واجهتها.
المناطق �� رم��وز  تحويل  لتنفيذ  المحددة  المدة  تمديد  على  الموافقة 

الجغرافية للهاتف الثابت بالخطة الوطنية للترقيم؛ لتنتهي بنهاية العام 
1434ه�.

الموافقة على تمديد ع�صوية رئي�ص واأع�صاء لجنة النظر في مخالفات ��
نظام االت�صاالت، لمدة �صنة بدءًا من تاريخ 1433/10/25ه� .

م�صغلي �� خدمات  تقديم  تراخي�ص  على  الح�صول  طلب  وثيقة  اعتماد 
على  والموافقة   ،)MVNO( االفترا�صية  المتنقلة  االت�صاالت  �صبكات 

ا�صتكمال اإجراءات الطرح الازمة، وا�صتقبال العرو�ص وتقييمها.
الوطنية �� للهيئة  المخ�ص�ص   )19991( الرمز  اإع��ف��اء  على  الموافقة 

المالي  والمقابل  للتخ�صي�ص،  المالي  المقابل  من  الف�صاد،  لمكافحة 
ال�صنوي لا�صتخدام.

ات�صاالت �� لمركز  نفاذ )ثاثي( )937(  رمز  تخ�صي�ص  على  الموافقة 
المالي  المقابل  م��ن  واإع��ف��ائ��ه  ال�صحة؛  ب����وزارة  ال��ط��ارئ��ة  ال��ح��االت 

للتخ�صي�ص، والمقابل المالي ال�صنوي لا�صتخدام.
واأجهزة �� وملحقاتها،  اآل��ي  حا�صب  باأجهزة  الهيئة  تبرع  على  الموافقة 

مكتبية م�صتعملة للجمعيات الخيرية بالمملكة.
اإ�صدار القرارات ذات ال�صلة بانت�صار �صرائح االت�صال »م�صبقة الدفع« ��

مجهولة الهوية، ومن اأبرزها:
تقدمها �� التي  الدفع؛  الم�صبقة  المتنقل  االت�صال  لخدمة  جزئي  تعليق 

�صركة اتحاد ات�صاالت )موبايلي(. 
و�صركة �� ال�صعودية،  االت�����ص��االت  �صركة  م��ن  لكٍل  خطي  اإن���ذار  توجيه 

االت�صاالت المتنقلة ال�صعودية )زين( بوجوب التزامهما الفوري بجميع 
�صوابط تقديم خدمة االت�صال المتنقل الم�صبقة الدفع.
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 طلبات مرئيات العموم الملحق )ب(ا

الموضوعالتاريخرقم الوثيقة

طلب مرئيات العموم حول الرتخي�ص لتقدمي خدمات م�صغلي �صبكات االت�صاالت املتنقلة االفرتا�صية.1433/02/24ه�1433/1

الملحق )ج(ا األنشطة واإلنجازات األخرى
اإ�صافة اإلى االإنجازات الرئي�صة الم�صمنة بالف�صل ال�صاد�ص من هذا التقرير؛ قامت الهيئة باأن�صطة متعددة اأخرى، ومنها ما يلي:

إدارة الطيف الترددي 1ج2

الدولي �� االت��ح��اد  ل��دى  بع�صها  وت�صجيل  ت���رددًا،   )5850( تخ�صي�ص 
لات�صاالت، بهدف حمايتها من التداخات من الدول االأخرى.

الوطنية �� للخطة  لتنفيذ  اإما  وذلك  تردديًا؛  مخ�ص�صًا   )1751( اإلغاء 
للطيف الترددي، اأو نتيجة ال�صتغناء الم�صتخدمين عنها.

الثابتة والمتنقلة، �� اإ�صدار وتجديد )106( رخ�صة لاأجهزة الا�صلكية 
وال�صيد،  النزهة  وق��وارب  لل�صفن  ت��رددات،  ا�صتخدام  رخ�صة  و)75( 
ترددات  ال�صتخدام  رخ�صة  و)162(  ال�صلكي،  هواة  رخ�صة   )100( و 
الماحة  الت�صاالت  ال�صلكية  محطة  رخ�صة  و)313(  الهواة،  ال�صلكي 

الجوية.
اإجراء االختبارات ل� )120( �صخ�صًا من هواة الا�صلكي.��
الطيف �� اإدارة  الأنظمة  جهازًا   )863( واإ�صاح  جهازًا،   )374( معايرة 

الترددي، وكذلك اإجراء القيا�صات الفنية ل� )79( جهازًا ال�صلكيًا.
و )47143( قطعة �� الفني على )5598( جهازًا ال�صلكيًا  الك�صف  اإجراء 

غيار.
درا�صة )31( طلبًا لترخي�ص ا�صتخدام اأجهزة ال�صلكية.��
على �� ت��داخ��ات  ت�صبب  م���ج���اورة؛  دول  م��ن  اإر����ص���ااًل   )8249( ر���ص��د 

مخ�ص�صات نظامية داخل المملكة، والتن�صيق مع تلك الدول لمعالجتها.
المملكة، �� لحدود  المتجاوزة  التغطية  في  توؤثر  ت��رددًا   )1558( ر�صد 

وال�صادرة من دول مجاورة لها ، ومعالجتها.
ال�صخ�صيات �� زي��ارة  اأث��ن��اء  ت���رددات،  ال�صتخدام  طلبًا   )218( تن�صيق 

االإقليمية  المياه  دخولها  اأثناء  الدولية  ال�صفن  اأو  للمملكة،  الر�صمية 
للمملكة.

درا�صة )48( طلبًا لتن�صيق تخ�صي�ص ترددات بين المملكة، ودول مجل�ص ��
التعاون، واتخاذ االإجراءات المنا�صبة حيالها.

مراقبة )36467( ترددًا لك�صف اال�صتخدامات غير النظامية للترددات ��
التي ت�صبب تداخات.
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اإجراء قيا�صات ل� )16228( ترددًا نظاميًا؛ للتاأكد من مطابقتها ل�صروط ��
التخ�صي�ص.

ر�صد )8249( ترددًا غير نظامي، ومخاطبة الجهات المخت�صة ل�صبط ��
االأجهزة التي ت�صتخدمها، واتخاذ االإجراءات النظامية ب�صاأنها.

درا�صة ومعالجة )521( تقريرًا عن تداخات من داخل المملكة، والعمل ��
على اإزالتها.

المتعلقتين �� واال�صتغاثة،  ال�صامة  لخدمتي  ت��ردد   )123200( مراقبة 
التداخات  من  خلوها  من  للتاأكد  والممتلكات؛  الب�صر  اأرواح  بحماية 

ال�صارة.
درا�صة )50( ن�صرة �صادرة من االتحاد الدولي لات�صاالت، والمعلومات ��

الفنية ب�صاأن ترددات الخدمات الف�صائية والخدمات االأر�صية. 
الترددات �� لتراخي�ص  المالي  المقابل  ل�صداد  مطالبة   )1750( اإدخ��ال 

بنظام اإدارة موارد الهيئة.

أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلوماتا 2ج2

درا�صة اأكثر من )2316( طلبًا العتماد االأجهزة.��
البت في اإجراءات الف�صح لحوالي )11194( طلبًا من المنافذ الجمركية، ��

وال�صركات الموردة.

الرد على اأكثر من )2500( ا�صتف�صارًا متعلقًا بالمعايير الفنية.��
درا�صة اأكثر من )200( طلب اإفادة، حيال م�صبوطات اأجهزة االت�صاالت ��

وتقنية المعلومات، واال�صت�صارات الفنية.

تقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات الحكومية والخارجيةا 2ج2

درا�صة طلب وزارة االقت�صاد والتخطيط ب�صاأن ا�صتف�صارات وفد المعهد ��
المعلومات،  وتقنية  باالت�صاالت  الخا�ص  الجزء  في  للتنمية  الكوري 
التحول  اإ�صتراتيجية  والم�صاركة في م�صروع  بحيالها،  االإجابات  واإعداد 

اإلى مجتمع المعرفة.
درا�صة طلب تقديم خدمة االإنترنت ل�صكان الحي الخيري التابع لموؤ�ص�صة ��

الملك عبداهلل لوالديه، وتقديم الدعم لهم.

االإجابة على اال�صتف�صارات الفنية والتقنية المقدمة من اأع�صاء مجل�ص ��
ال�صورى على تقرير الهيئة ال�صنوي.

اأبراج �� المواطنين والمقيمين؛ من وجود  درا�صة مو�صوع تذمر عدد من 
الهاتف المتنقل بالقرب من م�صاكنهم بالمدينة المنورة.

الم�صجد �� ل�صوؤون  العامة  الرئا�صة  مع  والتن�صيق  الفني  الدعم  تقديم 
التغطية  م�صروع  بخ�صو�ص  الم�صغلين  وم��ع  النبوي،  والحرم  الحرام 
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تم  اإذ  الا�صلكية؛  االت�صاالت  ب�صبكة  ال�صريفين  للحرمين  الداخلية 
و�صروط  بنود  واإعداد  الهند�صية،  الت�صاميم  الم�صغلين في  التن�صيق مع 
م�صودة  اإعداد  تم  كما  عليها،  الم�صغلين  موافقة  واأخذ  الخدمة،  تقديم 

مذكرة التفاهم بين الهيئة والرئا�صة بهذا الخ�صو�ص. 
ا�صتمرار الم�صاركة في اللجنة الحكومية المكلفة بدرا�صة وو�صع المعايير ��

الإي�صال خدمات االت�صاالت لمخططات المنح المعدة ل�صكن المواطنين؛ 
ويتمثل ذلك في عدة ن�صاطات منها التن�صيق مع مقدمي الخدمة الإعداد 

التكاليف التقديرية الإي�صال خدمات االت�صاالت اإلى تلك المخططات.
تقديم الم�صاندة بخ�صو�ص اال�صتخدام الم�صترك بين مقدمي خدمات ��

الحرمين  خ��ادم  ق�صور  ف��ي  الواقعة  ل��اأب��راج  المتنقلة،  االت�����ص��االت 
الريا�ص ومحافظة جدة؛ والتن�صيق في ذلك  ال�صريفين بكل من مدينة 

مع ال�صوؤون الخا�صة لخادم الحرمين ال�صريفين.
االت�صاالت �� وزارة  من  ال��واردة  الم�صتهلك  بيانات  حماية  وثيقة  درا�صة 

وتقنية المعلومات، واإبداء المرئيات والملحوظات  عليها.
واإعداد �� البحثية،  االأولويات  عن  عبدالعزيز  الملك  مدينة  طلب  درا�صة 

عدة مو�صوعات مقترحة للبحث.
تقديم الدعم الفني الم�صتمر للعديد من الجهات عن مو�صوعات مختلفة ��

ومتغيرة؛ وي�صمل ذلك على �صبيل المثال ال الح�صر، المو�صوعات الواردة 
االت�صاالت  ووزارة  والقروية،  البلدية  ال�صوؤون  ووزارة  النقل،  وزارة  من 
العليا  والهيئة  المناطق،  واإم��ارات  الدفاع،  ووزارة  المعلومات،  وتقنية 

لتطوير مدينة الريا�ص. 

مع �� المعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  �صيا�صة  وثيقة  اإع���داد  في  الم�صاركة 
وزارة االت�صاالت وتقنية المعلومات.

متابعة المو�صوعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.��
والفنية، �� البلدية  ال�صوابط  لتحديث  الم�صكلة؛  اللجنة  في  الهيئة  تمثيل 

الإن�صاء اأجهزة االت�صاالت الا�صلكية التجارية.
االإ�صعاعية �� للكوارث  لا�صتجابة  الدائمة  الوطنية  اللجنة  في  الم�صاركة 

والنووية.
ل�صركات �� الم�صتركة  المواقع  لتحديد  الخدمة  مقدمي  م��ع  التن�صيق 

االت�صاالت في الم�صاعر المقد�صة ومنطقة الحرم المكي، وذلك لتوحيد 
المواقع المخ�ص�صة ل�صركات االت�صاالت القائمة والمقترحة في مواقع 
م�صتركة، وتقلي�ص اأعدادها قدر االإمكان، وياأتي ذلك تلبية لطلب اإمارة 
مكة  تطوير  هيئة  مع  بالتن�صيق  تخطيطية  درا�صة  الإعداد  المكرمة  مكة 

المكرمة والم�صاعر المقد�صة عن المو�صوع.
مو�صوع �� لدرا�صة  الخبراء؛  هيئة  في  الم�صكلة  اللجنة  في  الم�صاركة 

المنتدى العربي لمنظمي البنى االأ�صا�صية.
والنهي �� بالمعروف  االأمر  لهيئة  العامة  للرئا�صة  الفنية  الم�صاندة  تقديم 

عن المنكر؛ فيما يتعلق بتقديم خدمة )برافو(. 
برنامج �� وك��ذل��ك   ،)Viber, Skype( مثل  ال��ب��رام��ج  م��ن  ع��دد  درا���ص��ة 

الم�صفرة  البرامج  من  غيرها  و   )Whatsapp( الن�صية  المرا�صات 
بهدف تدعيم الخ�صائ�ص االأمنية لتلك التطبيقات.
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تزويد الدفاع المدني بخطط ال�صركات؛ لتنفيذ ما يخ�صها من تدابير ��
بمنطقة  االأر�صية  والهزات  الزالزل،  مخاطر  لمواجهة  المدني،  الدفاع 
مكة المكرمة، وخطط االإخاء واالإيواء بمنطقة مكة المكرمة، وحاالت 

الطوارئ اأثناء موا�صم الحج والعمرة.
)االأمانات �� والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة  لمتطلبات  الدعم  تقديم 

وتقنية  االت�صاالت  لقطاع  الم�صاريع  ببيانات  وتزيدهم  والبلديات(، 
المعلومات.

واإم���ارات �� الحكومية،  الجهات  من  ال���واردة  التغطية،  طلبات  معالجة 
المناطق بمختلف مناطق المملكة.

المساندة الفنية لمقدمي خدمات االتصاالت  االتصاالت 2ج2

درا�صة ن�صرة اكتتاب زيادة راأ�ص مال )�صركة زين( ومراجعتها، واإبداء ��
المرئيات والملحوظات عليها.

المحتوى �� توزيع  حلول  في  المتخ�ص�صة  اأكامي(  )�صركة  طلب  درا�صة 
وا�صتن�صاخه، وتزويدهم بنتيجة الدرا�صة.

بحث ودرا�صة ا�صتباه وجود خلل فني، عند اإر�صال ر�صائل هاتف متنقل؛ ��
مع  ذلك  في  والتن�صيق  االأخ��رى،  ال�صركات  اإل��ى  زين  �صركة  اأرق��ام  من 

ال�صركة.
تقديم الدرا�صات والم�صاندة للمو�صوعات المتعلقة بقرار الهيئة، الخا�ص ��

بربط اإعادة ال�صحن للبطاقات م�صبقة الدفع؛ باإدخال رقم الهوية.
ال�صحن �� خدمة  با�صتمرار  ال�صعودية  االت�صاالت  �صركة  طلب  درا���ص��ة 

االإلكتروني من البنوك بالطريقة المتبعة حاليًا اإلى حين اإيجاد الحلول 

واإع��داد  العماء،  على  للت�صهيل  المعنية؛  الجهات  قبل  من  المنا�صبة 
م�صروع االإجابة.

اإن�صاء �� عملية  �صبط  ب�صاأن  ال�صعودية  االت�صاالت  �صركة  مقترح  درا�صة 
بيانات العماء، وتحديثها في خدمة البطاقات الم�صبقة الدفع.

درا�صة المحتوى الفني لل�صكاوى التي ترد اإلى الهيئة؛ مثل �صكاوى التخوف ��
من ال�صرر ال�صحي من تاأثير االإ�صعاعات ال�صادرة من هوائيات اأبراج 
الهاتف المتنقل، و�صكاوى الفوترة، و�صكاوى تغطية �صبكات االت�صاالت 
الثابتة والمتنقلة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومن ثم اإبداء 

الراأي الفني حولها.
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األنشطة والفعاليات اإلعالميةا 2ج2

الجهات �� مع  التعاون  م�صروع  فعاليات  �صمن  الهيئة  لجهود  ا�صتمرارًا 
الجهات  تلك  من  عدد  بتزويد  قامت  التوعية؛  مجاالت  في  الحكومية 
خدمات  عن  الجهات  تلك  جمهور  اإلى  الموجه  التوعوية  بالمطبوعات 
األف  اأكثر من )22.000(  توزيع  تم  اإذ  المعلومات؛  وتقنية  االت�صاالت 

ن�صخة من مطبوعات الحمات التوعوية ون�صراتها.
توزيع اأكثر من )25.500( ن�صخة لبث الوعي فيما يتعلق با�صتخدامات ��

تقنيات االت�صاالت وتقنية المعلومات؛ لدى الطاب والطالبات بمختلف 
مع  بالتعاون  وذل��ك  اأم��وره��م؛  اأولياء  اإل��ى  اإ�صافة  الدرا�صية،  المراحل 

مدار�ص وزارة التربية والتعليم.
جمهور �� على  مبا�صر  ب�صكل  مطبوعة   )14.500( م��ن  اأك��ث��ر  ت��وزي��ع 

بالمعار�ص،  كالم�صاركة  التوزيع؛  قنوات  بمختلف  الم�صتهدف  الهيئة 
واأبرزها  الهيئة،  فيها  ت�صارك  اأو  تقيمها،  التي  والندوات  والموؤتمرات، 

معر�ص جايتك�ص.
بث ر�صائل الهيئة التوعوية المختلفة، عن طريق قنوات الهيئة ب�صبكات ��

االت�صال االجتماعية )في�ص بوك وتويتر(.
للعمل �� والمتنقلة  الثابتة  االت�صاالت  �صركات  مع  بالتعاون  الهيئة  بداأت 

الخطة  بتنفيذ  الخا�صة  واالإع��ان��ي��ة  االإع��ام��ي��ة  الحملة  اإع���داد  على 
الوطنية للترقيم، واإطاقها خال العام 1434ه� لتعريف جميع ال�صرائح 

الم�صتهدفة بالتغيير الجديد.
اإطاق )4( ن�صرات اإلكترونية ربع �صنوية باللغتين العربية واالإنجليزية، ��

�صهدها  التي  الم�صتجدات  خالها  ور�صدت  المن�صرم،  العام  خ��ال 
القطاع خال كل ربع �صنة.

تم تحرير اأكثر من )25( مادة �صحفية باللغتين العربية واالإنجليزية ) ��
اأخبار، بيانات واإي�صاحات، تقارير، ردود وتعقيبات(

برقم �� الدفع  م�صبقة  ال�صرائح  ربط  بقرار  تتعلق  اإعامية،  اإطاق حملة 
البيانات  من  تحرير عدد  تم  اإذ  واالإنجليزية؛  العربية  باللغتين  الهوية، 
االجتماعية،  لل�صبكات  الق�صيرة  والن�صو�ص  واالإعانات،  ال�صحفية، 
ور�صائل ن�صية ن�صرتها الهيئة و�صركات االت�صاالت المتنقلة ب�صكل دوري 
في و�صائل اإعام مختلفة؛ لتعريف الم�صتخدمين واإباغهم عن القرار 

الجديد، واآلية ال�صحن الجديدة.
ال�صبكات �� على  الهيئة  بح�صابات  الخا�صة  الن�صر  �صيا�صات  اإع���داد 

االجتماعية.
الم�صاركة في عدد من الموؤتمرات والمنتديات والمعار�ص، كما هو مبين ��

في المرفق الخا�ص بالم�صاركات المحلية، واالإقليمية، والدولية )الملحق 
رقم)د((.

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

التنظيم والم�صاركة في معر�ص جايتك�ص الريا�ص 2012م.��
العالمي �� المعر�ص  في  المملكة  جناح  تنظيم  على  واالإ�صراف  الم�صاركة 

لات�صاالت 2012 بدبي.
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اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي رمضان والحجا  2ج2

االت�صاالت �� لخدمات  الم�صغلة  االت�صاالت  �صركات  ا�صتعدادات  مراجعة 
لمو�صم الحج لعام 1433ه�.

متابعة اأداء �صبكات مقدمي خدمات االت�صاالت، اأثناء مو�صمي رم�صان ��
والحج لعام 1433 ه� في مكة المكرمة، والم�صاعر، والمدينة المنورة.

مراقبة المجال الترددي لات�صاالت المتنقلة، قبيل مو�صم الحج حول ��
الحرم المكي، والم�صاعر المقد�صة؛ للتاأكد من عدم وجود تداخات.

المنورة، �� والمدينة  المكرمة،  مكة  من  كل  في  ميدانية  قيا�صات  اإج��راء 
�صركات  ال��ت��زام  م��ن  للتحقق  رم�����ص��ان؛  ف��ي  وال��ع��م��رة  الحج  لمو�صمي 
والتنظيمية،  الفنية  بالمعايير  المملكة  في  العاملة  المتنقلة  االت�صاالت 
الأف�صل  وف��ق��ا  ال��م��ق��دم��ة؛  ال��خ��دم��ة  ل��ج��ودة  الهيئة  قبل  م��ن  ال��م��ح��ددة 
كما  العالمية.  المقايي�ص  مع  المن�صجمة  الدولية  والتجارب  الممار�صات 
تقوم الهيئة باإجراء قيا�صات مماثلة في عدد من المواقع المختلفة في 

المملكة، التي يتم اختيارها وفق معايير تحددها الهيئة.
للتاأكد �� االت�صاالت؛  خدمات  ومقدمي  الحكومية،  الجهات  بين  التن�صيق 

من تنفيذ تنظيمات الحج.
على �� واالط��اع  االت�صاالت،  خدمات  لمقدمي  ميدانية  بزيارات  القيام 

اأداء �صبكاتهم.
القيام بزيارات ومراجعات يومية لمراكز الت�صغيل، اأثناء مو�صمي الحج ��

والعمرة في رم�صان، ال�صيما في اأوقات الذروة.

مقدمي �� قبل  من  المتنقلة،  االت�صاالت  �صبكات  دع��م  على  االإ���ص��راف 
الخدمات؛ لمقابلة زيادة الحركة اأثناء مو�صم الحج.

ا�صتقبال ال�صكاوى المتعلقة بخدمات االت�صاالت في الم�صاعر، والتن�صيق ��
لحلها. 

فنيين �� بتعيين  لها  المرخ�ص  ال�صعودية،  االت�صاالت  �صركة  مع  التن�صيق 
متواجدين على مدار ال�صاعة، اأثناء فترات الذروة في مو�صم الحج في 
في  واإ�صاحها  االأعطال  لمبا�صرة  والح�صا�صة؛  المهمة  المواقع  بع�ص 

الحال.
االإنترنت �� المتابعة مع �صركات االت�صاالت المرخ�ص لها لتقديم خدمة 

الا�صلكية )Wi-Fi( مجانًا لحجاج بيت اهلل الحرام في م�صعر منى للعام 
الخام�ص على التوالي.

ومقدمي �� الهيئة  من  بذلت  التي  والجهود  الت�صغيلية  للمراجعات  نتيجة 
خدمات االت�صاالت المتنقلة في اال�صتعداد لمو�صم الحج، فقد تم تقديم 
لم تكن هنالك  اإذ  المتنقلة بكفاءة وجودة عالية،   خدمات االت�صاالت 
اأعطال اأو انقطاعات موؤثرة في �صبكات االت�صاالت المتنقلة في مناطق 
الحج، اأو في بوابات العبور الدولية، وقد لحظت زيادة حركة االت�صاالت 
)في  العام  هذا  حج  خال  المتنقلة  االت�صاالت  �صبكات  على  الداخلية 
من   )%70 و   %15( بين  ما  الزيادة  ن�صبة  وتراوحت  والم�صاعر(  مكة 
الدولية  االت�صاالت   حركة  زي��ادة  وبلغت  اأخ��رى،  اإلى  ات�صاالت  �صركة 

ن�صبة )30%( تقريبًا. 
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نشاطات ودراسات أخرى متفرقةا 2ج2

باالت�صاالت �� المتعلقة  المو�صوعات  في  والمرئيات  الدرا�صات  تقديم 
وتقنية المعلومات؛ لدعم م�صاركة المملكة العربية ال�صعودية في المحافل 

العربية والدولية.
الخارجية، �� بال�صبكات  المتعلقة  للمو�صوعات  الفني  ال��دع��م  تقديم 

مع  بالتن�صيق  وذلك  الحكومية؛  الجهات  جميع  من  الكيابل  وقطوعات 
مقدمي الخدمة المرخ�ص لهم.

متابعة التزامات ن�صر ال�صبكة لمقدمي خدمات االت�صاالت ذوي البنية ��
التحتية، وفقا ل�صوابط الترخي�ص ال�صادر لهم من الهيئة.

باأهداف �� التعلقة  الخا�صة  والبرامج  واالإج����راءات،  االآل��ي��ات،  درا���ص��ة 
التعاون،  مجل�ص  ل��دول  المدى  بعيدة  ال�صاملة  التنمية  اإ�صتراتيجيات 

وخا�صة ما يتعلق باالأهداف المتعلقة باالت�صاالت وتقنية المعلومات.
االإر�صال �� اأجهزة  تثبيت  ح��ول  والمقترحات  المرئيات  وتقديم  درا�صة 

من  بالكهرباء  وتزويدها   )WiFi( الا�صلكي  االإنترنت  بخدمة  الخا�صة 
داخل  بتركيبها  الخدمة  لمقدمي  ال�صماح  اإلى  باالإ�صافة  االأعمدة،  تلك 
المقد�صة؛  بالم�صاعر  لت�صغيلها  الكهرباء  وتوفير  الحجاج،  مخيمات 

والتن�صيق في ذلك مع مقدمي الخدمة.

التزام �صركات االت�صاالت المتنقلة المرخ�ص لها في المملكة، �� متابعة 
وال�صركة الم�صنعة للباك بيري )RIM( بالمتطلبات التنظيمية للخدمة.

الخا�صة، �� االحتياجات  لذوي  تقديمه  للهيئة  يمكن  ما  تقرير عن  اإعداد 
ومايتم تقديمه حاليا من قبل الم�صغلين المرخ�ص لهم بالمملكة.

)ال�صوت، �� بل�ص  اأث��ي��ر  خدمة  على  ال��ازم��ة  العملية  التجارب  اإج���راء 
بالنتائج  تقرير  واإعداد  وتقييمها؛  جودتها  الختبار  الفاك�ص(  البيانات، 

والتو�صيات.
درا�صة اأ�صباب تردي الخدمة الناتج عن �صعف التغطية الداخلية ل�صبكات ��

الهاتف المتنقل واإيجاد الحلول لها.
درا�صة وثيقة حماية بيانات الم�صتهلك، الم�صدرة في الواليات المتحدة ��

االأمريكية؛ واإبداء المرئيات والملحوظات عليها.
�صبكة �� على  ال�صعودية  النطاقات  اأ�صماء  ت�صجيل  اإ�صناد  اأ�صلوب  درا�صة 

االإنترنت للقطاع الخا�ص.
تقديم الحلول والمقترحات التي تمكن الم�صترك من معرفة عدد االأرقام ��

الم�صجلة برقم الهوية الخا�ص بهم.
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 الملحق )د(ا المشاركات المحلية واإلقليمية والدولية
�صاركت الهيئة في العديد من االجتماعات، والموؤتمرات، والندوات، والمعار�ص المحلية، واالإقليمية والدولية خال العا 1434/1433ه� )2012م(، كان من 

اأبرزها ما يلي:

د�12 المشاركات اإلقليمية 

1.  اجتماعات مجل�س التعاون الخليجي  )تمثيل ر�صمي(:
اجتماع مناق�صة نتائج تقرير الحد من التداخات ال�صارة من الم�صغل ��

البحريني على م�صغلى ال�صعودية، المنامة )15-2012/1/16م(.
موؤتمر متخ�ص�ص في االأنظمة االأمنية، دبي )13-2012/2/15م(.��
اجتماعات قمة تو�صيل العالم العربي، الدوحة )6-2012/3/7م(.��
الموؤتمر الدولي للعاقات العامة، دبي )13-2012/3/15م(.��
المنظومة �� ظ��ل  ف��ي  ال�صوق  م�صح  عمليات  اإدارة  بعنوان  عمل  ور���ص��ة 

المنامة  الم�صتركة،  الخليجية  ال�صوق  في  المنتجات  ل�صبط  الت�صريعية 
)26-2012/3/28م(.

اجتماع وور�صة عمل فريق ال�صوت عبر بروتوكول االإنترنت، م�صقط )8-��
2012/4/10م(.

االجتماع الثاني لفريق دول مجل�ص التعاون الخليجي؛ للتح�صير للموؤتمر ��
االت�صاالت  لتقيي�ص  العالمية  والجمعية  الدولية،  لات�صاالت  العالمي 

لعام 2012م، المن��ام��ة )10-2012/4/12م(.

محا�صرة حول م�صروع »ر�صيل« للبريد، دبي )4/22-2012/5/1م(.��
المنامة ��  ، ال��رادارات  من  ال�صادرة  التداخات  لمناق�صة   32 االجتماع 

)4/22-2012/4/26م(.
االجتماع الثاني والثاثون للجنة الفنية لمكتب االت�صاالت بدول مجل�ص ��

التعاون لدول الخليج العربية، المنامة )24-2012/4/26م(.
ملتقى م�صغلي االإنترنت في ال�صرق االأو�صط، دبي )4/30-2012/5/1م(.��
الأع��م��ال �� بالتح�صير  ال��م��ك��ل��ف  ال��خ��ل��ي��ج��ي  ل��ل��ف��ري��ق  االأول  االج��ت��م��اع 

-25( �صالة  2015م،  لعام  الراديوية  لات�صاالت  العالمي  الموؤتمر 
2012/8/27م(.

للموؤتمر �� للتح�صير  ال��ت��ع��اون  مجل�ص  دول  لفريق  ال��ث��ال��ث  االج��ت��م��اع 
-5( دب��ي  للتقيي�ص،  العامة  والجمعية  الدولية  لات�صاالت  العالمي 

2012/9/13م(.
معر�ص االت�صاالت العالمي، دبي )14-2012/10/18م(. ��
االجتماع 33 للجنة الفنية واالجتماع 33 لمناق�صة التداخات الرادارية، ��

المنامة )11-2012/11/14م(.
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االجتماع الثالث والثاثون للجنة الفنية للمكتب الفني لات�صاالت بدول ��
مجل�ص التعاون لدول الخليج العربية، المنامة )11-2012/11/12م(.

االجتماع التن�صيقي الثالث والثاثون بين مجل�ص التعاون الخليجي ووزارة ��
الدفاع االأمريكية، المنامة )13-2012/11/14م(.

موؤتمر قمة ال�صرق االأو�صط )كوم تيليكوم(، دبي )4-2012/12/5م(.��
االجتماع الثامن للجنة المراكز الوطنية لا�صتجابة لطوارئ الحا�صبات ��

لدول الخليج العربي، م�صقط )29-2012/12/31م(.
2.  اجتماعات جامعة الدول العربية:  )تمثيل ر�صمي(:

��-10( المنامة  العربية،  االإنترنت  �صبكات  رب��ط  عمل  فريق  اجتماع 
2012/1/11م(.

الموؤتمر الت�صاوري لتاأ�صي�ص المنتدى العربي لحوكمة االإنترنت، واجتماع ��
-1/31( بيروت  العرب،  االت�صاالت  وزراء  لمجل�ص  التنفيذي  المكتب 

2012/2/2م.
العالم �� تو�صيل  لقمة  بالتح�صير  المكلف  العمل  لفريق  الثالث  االجتماع 

العربي، بيروت )2012/2/4م(.
التخ�صي�ص، �� مجال  في  الم�صتحدثة  االآليات  اآخر  على  للتعرف  اجتماع 

والتخطيط، في الطيف الترددي، وت�صليط ال�صوء على اتفاقية جنيف، 
تون�ص )28-2012/2/29م(. 

��-28( القاهرة  والتعرفة،  للت�صغيل  العربي  العمل  لفريق   21 االجتماع 
2012/3/29م(.

اجتماع الدول العربية للتح�صير للموؤتمر العالمي لات�صاالت والجمعية ��
العالمية للتقيي�ص، القاهرة )4/28-2012/5/3م(.

لات�صاالت �� ال��دائ��م��ة  العربية  للجنة  وال��ث��اث��ون  ال��ح��ادي  االج��ت��م��اع 
والمعلومات، دبي )23-2012/5/24م(.

المنتدى االقليمي للتنمية حول النطاق العري�ص، تون�ص )2012/9/17م(.��
العربية �� للمنطقة  البيني  الت�صغيل  وقابلية  المطابقة  ح��ول  منتدى 

واالإفريقية، تون�ص )5-2012/11/7م(.
دبي �� االت�صاالت،  لتقيي�ص  العالمية  للجمعية  عربي  تن�صيقي  اجتماع 

)2012/11/18م(.
3.  اجتماعات ال�صبكة العربية:

بيروت �� االت�صاالت،  تنظيم  لهيئات  العربية  لل�صبكة  ال�صنوي  االجتماع 
)21-2012/2/22م(.

االجتماع العا�صر لل�صبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت وتكنولوجيا ��
المعلومات، �صرم ال�صيخ )10-2012/4/12م(.

82

التقرير السنوي     1433 - 1434 هـ



د�22 المشاركات الدولية

1.  اجتماعات التحاد الدولي لالت�صالت،  )تمثيل ر�صمي(:
جمعية االت�صاالت الراديوية، والموؤتمر العالمي لات�صاالت الراديوية، ��

الراديوية2015م،  لات�صاالت  العالمي  للموؤتمر  التح�صيري  واالجتماع 
جنيف )2012/1/23م(.

موؤتمر الراديو لعام 2012م، جنيف )8-2012/2/17م(.��
لات�صاالت، �� الدولي  االتحاد  مجل�ص  عمل  لفريق  ال�صاد�ص  االجتماع 

 ،  WCIT12 الدولية  لات�صاالت  العالمي  للموؤتمر  بالتح�صير  المعني 
جنيف )27-2012/2/29م(.

المجموعة الدرا�صية الثانية باالتحاد الدولي لات�صاالت، جنيف )21-��
2012/3/29م(.

االجتماع ال�صابع لفريق العمل التابع لمجل�ص االتحاد الدولي لات�صاالت ��
المعني بالتح�صير للموؤتمر العالمي لات�صاالت لعام  WCIT12، جنيف 

)23-2012/4/25م(.
منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، جنيف )13-2012/5/25م(.��
جنيف ��  ،)WSIS 2012( المعلومات  لمجتمع  العالمية  القمة   منتدى 

)14-2012/5/18م(.
عقد ور�صة عمل على هام�ص منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ ��

وت�صجيلها،  العربية  النطاقات  اأ�صماء  دعم  في  المملكة  تجربة  لعر�ص 

جنيف )14-2012/5/18م(.
�� ،)CWG-WCIT12( المجل�ص  عمل  لفريق  واالأخير  الثامن  االجتماع 

جنيف )20-2012/6/22م(.
�� )RAG( االجتماع التا�صع ع�صر للفريق اال�صت�صاري لات�صاالت الراديوية

، جنيف )25-2012/6/27م(.
لات�صاالت �� ال��دول��ي  باالتحاد  التنمية  لقطاع  اال�صت�صاري  المجل�ص 

جنيف  ل��ات�����ص��االت،  ال���دول���ي  االت���ح���اد  اإدارة  م��ج��ل�����ص   واج���ت���م���اع 
)6/27-2012/7/13م(.

اجتماعات الفريق العربي للتح�صير لموؤتمر االت�صاالت الدولية، جنيف ��
)4-2012/7/7م(.

��-5( جنيف  م،   2012 للعام  ل��ات�����ص��االت،  ال��دول��ي  االت��ح��اد  مجل�ص 
2012/7/13م(.

االجتماع االأول لفريق المهمات الم�صتركة، جنيف )23-2012/7/27م(.��
ال��دول��ي �� ل��ات��ح��اد  ال��ت��اب��ع  )4اأ(  العمل  ف��ري��ق  اأع��م��ال  ف��ي  الم�صاركة 

لات�صاالت، جنيف )19-2012/9/27م.
��-2( كولمبو  االت�����ص��االت،  لمنظمي  ع�صرة  الثانية  العالمية  ال��ن��دوة 

2012/10/4م(.
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اجتماع اللجنة الدرا�صية )5د(، لو�ص اأنجلو�ص )5-2012/10/12م(.��
اجتماع  لجنة الدرا�صات الخام�صة ) البيئة وتغّير المناخ(، جنيف )8-2012/10/12م.��
جل�صتا االإحاطة للمقترحات المقدمة للموؤتمر العالمي لات�صاالت الدولية، والجمعية العالمية لتقيي�ص لات�صاالت، جنيف )8-2012/10/12م(.��
االجتماع الرابع لفريق عمل د�صتور االتحاد الدولي، جنيف )4-2012/11/8م(.��
اجتماع المجموعة الدرا�صية الخام�صة بقطاع االت�صاالت الراديوية، باالتحاد الدولي لات�صاالت، جنيف )19-2012/11/20م(.��
اجتماع الجمعية العالمية لتقيي�ص االت�صاالت 2012، دبي )19-2012/11/29م(.��
الحلقة الدرا�صية العالمية لات�صاالت الراديوية )WRS-12( لعام 2012، جنيف )3-2012/12/7م(.��
الموؤتمر العالمي لات�صاالت الدولية  WICT-2012، دبي )3-2012/12/14م(.��

2.  اإجتماعات منظمة التجارة العالمية:
اجتماعات مراجعة ال�صيا�صة التجارية للمملكة، في منظمة التجارة العالمية، جنيف )25-2012/1/27م(.��
اجتماعات مجل�ص التجارة للخدمات، في منظمة التجارة العالمية wto  ، جنيف )19-2012/3/23م(.��
اجتماعات مجل�ص التجارة لقطاع الخدمات، في منظمة التجارة العالمية، جنيف )25-2012/6/29م(.��
اجتماع منظمة التجارة العالمية )دورة اأكتوبر الجتماعات قطاع الخدمات(، جنيف )1-2012/10/5م(.��
االجتماعات الختامية لقطاع الخدمات لعام 2012 مع وفد المملكة في اجتماع منظمة التجارة العالمية wto، جنيف )5-2012/12/7م(.��

3.  اجتماعات تن�صيقية دولية:
��-11( جنيف   ،)26/25.5( المداريين  للموقعين  ويوتل�صات  االإيرانية،  والوكالة  �صات،  عرب  ا�صتخدام  مو�صوع  لمناق�صة  تن�صيقي  اجتماع 

2012/7/12م(.
االجتماع التن�صيقي بين عرب�صات، واالإدارة الرو�صية، جنيف )6-2012/8/8م(.��
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4.  موؤتمرات وندوات دولية:
موؤتمر م�صغلي الهواتف المتنقلة، بر�صلونة )27-2012/2/29م(.��
منتدى تقنيات االإنترنت، نيودلهي )2/27-2012/3/1م(.��
موؤتمر اأمنية وت�صفير االإنترنت )RSA Conference 2012(، �صان فران�صي�صكو )2/27-2012/3/2م(.��
ح�صور االجتماع ال�صنوي، وور�ص العمل الم�صاحبة لم�صروع الم�صيدة االإلكترونية ، �صان فران�صي�صكو )19-2012/3/23م(.��
منتدى ال�صباب ال�صعودي الهندي، حيدر اآباد )3/20-2012/4/2م(.��
الدورة ال�صابعة للمجل�ص الحكومي، لبرنامج المعلومات للجميع )IFAP( التابع لليون�صكو، باري�ص )2-2012/4/3م.��
الموؤتمر ال�صنوي لتنظيم االت�صاالت لعام 2012، لندن )17-2012/4/19م(.��
موؤتمر م�صغلي �صبكات االت�صاالت المتنقلة االفترا�صية، بر�صلونة )24-2012/4/26م(.��
ندوة تقنية المعلومات بهيئة االت�صاالت التركية، اإ�صطنبول )7-2012/5/11م(.��
منتدى ال�صباب ال�صعودي الكوري، �صيئول )17-2012/6/29م(.��
موؤتمر فير�صت، مالطا )17-2012/6/24م.��
ور�صة عمل لمعرفة اأحدث التقنيات في اأنظمة الحا�صب االآلي، اأم�صتردام )25-2012/6/29م(.��
تحديد �� بغر�ص  ال��ت��رددات،  اإدارة  الأنظمة  الم�صتخدمة  االت�صاالت،  خدمات  ومقدمي  بهيئات،  الخا�ص  ال�صنوي  الموؤتمر 

االحتياجات الجديدة وتطبيقها، لي�صتناو )2-2012/7/5م(.
االجتماع االإقليمي لتن�صيق القنوات االذاعية، باري�ص )27-2012/8/31م(.��
موؤتمر بوداب�صت الدولي حول الف�صاء االإلكتروني، بوداب�صت )4-2012/10/5م(.��
موؤتمر اأمنية، وت�صفير االإنترنت )RSA Conference 2012(، لندن )9-2012/10/11م(.��
موؤتمر اأمن الحو�صبة ال�صحابية، اأورالندو )7-2012/11/8م(.��
ندوة هيئة االت�صاالت التركية، اإ�صطنبول )12-2012/11/16م(.��
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 الملحق )ه�(ا التراخيص الصادرة

ه�12 أعداد المرخص لهم

24/ 1425الـخـدمــة
)2004م(

1427 /26
)2006م(

1429/28
)2008م(

1431/30
)2010م(

1432/31
)2011(

1434 /23
)2012م(

111222خدمات الهاتف الثابت
223333خدمات الت�صالت المتنقلة

222222خدمات المعطيات
234753563640خدمات الإنترنت

5714181719ات�صالت الأقمار ال�صناعية بالأطباق ال�صغيرة )الفي�صات(
233322الت�صالت ال�صخ�صية المتنقلة عبر الأقمار ال�صناعية

__1111الإنترنت على الطائرات
-1121ـــخدمة الجوال على الطائرات

62426443564خدمات متابعة المركبات
692135137105127خدمة الر�صائل الق�صيرة

26241476ـــالن�صو�س الم�صموعة )700(
710111015ـــخدمات مراكز الت�صالت

__255ـــخدمات المحفظة الإلكترونية
44521ـــخدمة اإعادة �صحن البطاقات م�صبقة الدفع لالت�صالت المتنقلة

33434ــاإدارة ومراقبة ال�صبكات
__-ــــــالت�صال الآلي بالم�صترك

3657ــــا�صت�صافة اأحهزة ومعدات الت�صالت وتقنية المعلومات
__-1ــــالر�صائل ال�صوتية التفاعلية

48223290313230292اإجمالي الـتـراخـيــ�س
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 تقديم خدمات الهاتف الثابت
�صركة الت�صالت ال�صعودية 1

�صركة اتحاد عذيب لالت�صالت 2
تقديم خدمات الت�صالت المتنقلة

�صركة الت�صالت ال�صعودية 1
�صركة اتحاد ات�صالت - موبايلي 2

�صركة الت�صالت المتنقلة ال�صعودية )زين(( 3
تقديم خدمات المعطيات

�صركة الت�صالت المتكاملة المحدودة 1
�صركة بيانات الولى لخدمات ال�صبكات 2

تقديم خدمات الت�صالت با�صتخدام نظام الفي�صات   
�صركة الت�صالت ال�صعودية 1

�صركة الكفاءات العالية لالت�صالت المحدودة 2
�صركة ديتكون ال�صعودية المحدودة 3

موؤ�ص�صة نا�صر حجاب الحربي للتجارة 4
�صركة اإلكترونيا المحدودة 5

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية المحدودة 6
�صركة اأطل�س التقنية المتقدمة لالت�صالت 7

�صركة الت�صالت المتكاملة المحدودة 8
�صركة بعد لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية المحدودة 9

مركز القنوات لالجهزة اللكترونية 10
�صركة الف�صاء القمرية لالت�صالت المحدودة 11

�صركة عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا التجارية 12
موؤ�ص�صة �صهد ال�صحراء للتجارة 13

موؤ�ص�صة البترول والطاقة للخدمات التجارية 14
موؤ�ص�صة علوم ال�صبكة لالت�صالت ال�صلكية 15

�صركة اتحاد ات�صالت - موبايلي 16
�صركة الو�صلة الذكية المحدودة 17

�صركة نوفا�صت التجارية المحدودة 18
موؤ�ص�صة عثمان حمد الفار�س لالت�صالت 19

)GMPCS (تقديم خدمات الت�صالت ال�صخ�صية المتنقلة عبر الأقمار ال�صناعية
�صركة الثريا لالت�صالت 1

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

ال�صركة الدولية لهند�صة النظم المحدودة 1
�صركة الجري�صي لخدمات النترنت المحدودة 2

موؤ�ص�صة �صهد ال�صحراء للتجارة 3
�صركة ال�صبكات المتكاملة  4

�صركة الف�صاء القمرية لالت�صالت المحدودة 5
�صركة برنامج �صلطان بن عبدالعزيز لالت�صالت الطبية والتعليمية المحدودة 6

مجموعة �صامبا المالية 7
ال�صركة ال�صعودية لالبحاث والن�صر 8

�صبكة الجزيرة لخدمات النترنت “�صحف” 9
�صركة اتحاد ات�صالت - موبايلي 10
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�صركة اتحاد عذيب لالت�صالت 11
�صركة الت�صالت ال�صعودية 12
�صركة الت�صالت المبا�صرة 13

�صركة الت�صالت المتكاملة المحدودة 14
�صركة الت�صالت المتنقلة ال�صعودية )زين( 15

�صركة الأول لل�صبكة العالمية 16
�صركة التقنيات التطبيقية 17

�صركة التقنية الرقمية المحدودة 18
�صركة ال�صرق الو�صط لالنترنت المحدودة )�صيبيريا( 19

�صركة العر�س المتقن للخدمات التجارية 20
�صركة الكمبيوتر الدولية 21

�صركة المفتاح الدولي لالت�صالت والكمبيوتر 22
�صركة غروب ال�صعودية 23

�صركة بيانات الأولى لخدمات ال�صبكات 24
�صركة ديتكون ال�صعودية المحدودة 25

�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية المحدودة 26
�صركة �صبكة الخليج الدولية لالت�صالت 27

�صركة �صبكة زاجل الدولية لالت�صالت 28
�صركة �صبكة �صحارى المحدودة 29

�صركة لينك دوت نت العربية ال�صعودية 30
�صركــة مجموعــة محمــد من�صــر العي�صائي وعلــي ح�صيــن ال�صــوادي و�صركائهم 

المحدودة 31

�صركة نظام ال�صبكة لخدمات النترنت )�صبكة نت( 32

موؤ�ص�صة تح�صيب لخدمات الكمبيوتر والجهزة اللكترونية 33
موؤ�ص�صة نا�صر حجاب الحربي للتجارة 34

نور اإنترنت - فرع �صركة نور لالت�صالت 35
ال�صركة ال�صعودية للحا�صبات اللكترونية 36

ال�صركة العربية لخدمات النترنت والت�صالت 37
�صركة بريتي�س تليكوم ال�صعودية المحدودة 38

موؤ�ص�صة النطاق الوا�صع 39
موؤ�ص�صة غيهب الخليج العالمية 40

) AVL ( تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات
�صركة القائد لال�صتثمار 1

ال�صركة العربية لخدمات المن وال�صالمة المحدودة 2
�صركة الرحاب للمعدات والليات المحدودة 3

�صركة نومد لالت�صالت وتقنية المعلومات 4
موؤ�ص�صة �صهد ال�صحراء للتجارة 5

ال�صركة العربية للخدمات النفطية المحدودة 6
�صركة اتحاد ات�صالت - موبايلي 7

�صركة احمد �صليمان الفهاد واولده 8
�صركة الت�صالت المتنقلة ال�صعودية )زين( 9

�صركة الجهزة اليدوية المتخ�ص�صة 10
�صركة اللكترونيات المتقدمة المحدودة 11

ال�صناعيــة  للتوريــدات  الع�صي�ــس  �صركــة  فــرع  الفنيــة/  الإمــدادات  �صركــة 
والإن�صائية  12

�صركة البرامج المتقدمة للتجارة المحدودة 13
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موؤ�ص�صة ابجد التقنية لنظم المعلومات 35
موؤ�ص�صة اأزرار التقنية لتقنية المعلومات 36

موؤ�ص�صة اطهر للتجارة 37
موؤ�ص�صة اآفاقي للتقنية للتجارة 38

موؤ�ص�صة البعاد الذكية للتجارة 39
موؤ�ص�صة البترول والطاقة للخدمات التجارية 40

موؤ�ص�صة التخطيط الرقمي التجارية 41
موؤ�ص�صة التطور المتجدد لالت�صالت وتقنية المعلومات 42

موؤ�ص�صة المجرة المتخ�ص�صة للتجارة 43
موؤ�ص�صة الهاجري لما وراء البحار للمقاولت 44

موؤ�ص�صة ب�صمة التجهيزات للتجارة 45
موؤ�ص�صة بيانات الطريق الآمن للتجارة 46

موؤ�ص�صة تكنيك لالإت�صالت و تقنية المعلومات 47
موؤ�ص�صة خطوط التتبع لالت�صالت وتقنية المعلومات 48

موؤ�ص�صة روابط ل�صلكية لالت�صالت وتقنية المعلومات 49
موؤ�ص�صة �صولن لالت�صالت وتقنية المعلومات 50

موؤ�ص�صة �صعاع الأنظمة للتقنية 51
موؤ�ص�صة �صمان المهند�س 52

موؤ�ص�صة عالم التتبع لتقنية المعلومات 53
موؤ�ص�صة كراء للخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 54

موؤ�ص�صة محور الخليج للمقاولت 55

�صركة البعد المطور لتقنية المعلومات 14
�صركة الف�صاء القمرية  لالت�صالت المحدودة 15

�صركة المتابع لالنظمة اللكترونية الحديثة المحدودة 16
�صركة المهارات لالت�صالت والتقنية 17

�صركة انظمة حلول العمال ال�صتراتيجية 18
�صركة تقنية المداد 19

�صركة تقنية الم�صروعات ال�صناعية 20
�صركة تقنية تتبع المركبات 21

�صركة توا�صل الريا�س 22
�صركة خبراء التقنية الدولية للتجارة والمقاولت 23

�صركة دار الريا�س القاب�صة المحدودة 24
�صركة دوائر التقنية 25

�صركة زولتيك لمتابعة المركبات المحدودة 26
�صركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة 27

�صركة محمد بن عبود العمودي و�صريكه للحرا�صة المدنية الخا�صة )المجال( 28
�صركة مهام الخليج التجارية 29

�صركة نافتك العربية ال�صعودية المحدودة 30
�صركة نجم البيانات  31

فرع موؤ�ص�صة الموارد الفنية العربية لالأجهزة الأمنية 32
فرع مجموعة كوادر الوطن لالت�صالت وتقنية المعلومات 33

موؤ�ص�صة اأنظمة ال�صطول لالت�صالت وتقنية المعلومات 34
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موؤ�ص�صة م�صتقبل ح�صام لتقنية المعلومات 56
موؤ�ص�صة يونيكوم ال�صعودية لتقنية الت�صالت 57

�صركة الت�صالت المبا�صرة 58
�صركة العمودي للتجارة المحدودة 59

�صركة تقنية البعد الثالث المحدودة 60
�صركة حماية المتحدة ال�صرق او�صطية لال�صتثمار التجاري المحدودة 61

�صركة عبداللطيف العرفج واخوانه القاب�صة 62
�صركة ربط ال�صبكات ال�صعودية المحدودة 63

موؤ�ص�صة اأنظمة التتبع لتقنية المعلومات 64
تقديم خدمة الن�صو�س الم�صموعة ) 700 (

�صركة ت�صهيل المتميزة لالت�صالت المحدودة 1
ال�صركة ال�صعودية للتجارة والموارد المحدودة 2

�صركة الموارد اللكترونية المحدودة 3
�صركة �صما لالت�صالت المحدودة 4

�صركة لوؤلوؤة ال�صعودية للت�صييد والبناء واعمال الطرق 5
�صركة مرحب ال�صعودية لالت�صالت 6

 )AVL( تقديم خدمة اإدارة ومراقبة ال�صبكات
�صركة ال�صبكات المتكاملة  1

ال�صركة الإلكترونية لالت�صالت الدولية 2
�صركة بريتي�س تليكوم ال�صعودية المحدودة 3

�صركة ديتكون ال�صعودية المحدودة 4

) SMS ( تقديم خدمة الر�صائل الق�صيرة
ال�صركة الأولى للخدمات المعلوماتية 1

ال�صركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولت المحدودة 2
�صركة توا�صل لالت�صالت المحدودة 3

�صركة حلول التقنية المثالية 4
�صركة �صارا جودنيوز فورمي ال�صعودية 5

�صركة �صارا لالت�صالت 6
موؤ�ص�صة �صماء جديدة لتقنية المعلومات 7

موؤ�ص�صة عز الخير للتطوير والم�صاندة 8
موؤ�ص�صة ع�صير لل�صحافة والن�صر 9

ال�صركة ال�صعودية لالبحاث والن�صر 10
ال�صركة ال�صعودية لالت�صالت ال�صوتية والمعلومات 11

ال�صركة العربية الوطنية للتوريدات والتجهيزات المحدودة 12
ال�صركة العربية لخدمات النترنت والت�صالت 13

ال�صركة العربية للعلوم والتقنية 14
ال�صركة العربية لو�صائل الدعاية والعالن المحدودة  15

�صركة اأجنا لالت�صالت وتقنية المعلومات 16
�صركة ات�صالت العرب المحدودة 17

�صركة اأديد التجارية 18
�صركة ارا لو�صائل الدعاية والعالن المحدودة 19

�صركة ارتقاء المعلومات المحدودة 20
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�صركة اريبا للتطوير 21
�صركة اأ�صنف 22

�صركة ا�صيج المتحدة لالت�صالت 23
�صركة الت�صالت المبا�صرة 24

�صركة الأف�صلية للت�صويق المحدودة 25
�صركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة 26

�صركة الأمثل لالعمال وال�صتثمار التجاري 27
�صركة النظمة الربعة للتجارة 28

�صركة الولى للعلوم والتقنية 29
�صركة التقنية للتعهدات والتجارة 30
�صركة الحلول الأ�صيلة المحدودة 31

�صركة الر�صائل التفاعلية 32
�صركة الر�صالة الذكية لالت�صالت وتقنية المعلومات 33

�صركة القنوات المتنقلة المحدودة 34
�صركة الموارد الإلكترونية المحدودة 35

�صركة النظم العربية المتطورة 36
�صركة األوان الطاوو�س للدعاية والعالن 37

�صركة اإنديك�س ال�صرق الأو�صط المحدودة 38
�صركة باب العالمية للخدمات المتخ�ص�صة 39

�صركة بيت العالم لالنتاج والتوزيع 40
�صركة تجاري للتجارة المحدودة 41

�صركة تج�صيد المحدودة 42
�صركة ت�صهيل المتميزة لالت�صالت المحدودة 43

�صركة تقنيات الجوال المعلوماتية المحدودة 44
�صركة تقنية الذكاء التجارية 45

�صركة تك�صب الم�صاندة للت�صويق 46
�صركة تيم وي العربية ال�صعودية 47

�صركة حلول ابداأ لتقنية المعلومات 48
�صركة حلول الجوال المبتكرة 49

�صركة روافد المعلومات 50
�صركة �صرمد التجارية 51

�صركة �صما لالت�صالت المحدودة 52
�صركة �صاب لالت�صالت المحدودة 53

�صركة غراء لالت�صالت 54
�صركة فندا القاب�صة 55

�صركة قنوات ال�صعودية   56
�صركة لوؤلوؤة ال�صعودية للت�صييد والبناء واعمال الطرق 57

�صركة لم�صات التقنية لالت�صالت 58
�صركــة مجموعــة محمــد من�صــر العي�صائي وعلــي ح�صيــن ال�صــوادي و�صركائهم 

المحدودة 59

�صركة مجموعة م�صيان للت�صويق المحدودة 60
�صركة مدار �صديم لالت�صالت وتقنية المعلومات المحدودة 61

�صركة مرحب ال�صعودية لالت�صالت 62
�صركة م�صتقبل العالم لالت�صالت 63

�صركة نومد لالت�صالت وتقنية المعلومات 64
عال المجد فرع �صركة روابي مجد الدولية لالنتاج والتوزيع 65

موؤ�ص�صة اأنظمة الت�صال لتقنية المعلومات 66
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موؤ�ص�صة اأدو�س المتحدة للخدمات اللكترونية والت�صويق اللكتروني 67
موؤ�ص�صة اأركي للتقنية 68

موؤ�ص�صة اأ�صمي للتجارة 69
موؤ�ص�صة اأعمال المتنقل لالت�صالت وتقنية المعلومات 70

موؤ�ص�صة الت�صالت الم�صافة للتجارة 71
موؤ�ص�صة العالم التفاعلي 72

موؤ�ص�صة الأفاق اللكترونية لالت�صالت 73
موؤ�ص�صة الأوتار الذهبية للتجارة 74

موؤ�ص�صة البرامج الع�صرية لالت�صالت وتقنية المعلومات 75
موؤ�ص�صة الترا�صل والمعطيات للتجارة 76

موؤ�ص�صة التطوير التكنولوجي للتجارة 77
موؤ�ص�صة الجزيرة لل�صحافة والطباعة والن�صر 78

موؤ�ص�صة الجيل التا�صع لتقنية المعلومات 79
موؤ�ص�صة الخدمات الم�صافة للتجارة 80

موؤ�ص�صة الذكر للتجارة 81
موؤ�ص�صة الربط ال�صبكي للتجارة 82

موؤ�ص�صة الكهف الذهبي لالت�صالت 83
موؤ�ص�صة المعطيات التقنية للتجارة 84
موؤ�ص�صة المنا�صب للحلول والت�صويق 85

موؤ�ص�صة النظم الفنية للحا�صب اللي 86
موؤ�ص�صة انت�صار العمال للتجارة 87

موؤ�ص�صة بن �صمار للمقاولت 88

موؤ�ص�صة بيانات التقنية للتجارة 89
موؤ�ص�صة جودة التوا�صل للتجارة 90

موؤ�ص�صة خدمات التنفيذ المثالية للتجارة 91
موؤ�ص�صة خدمات الربط للتجارة 92

موؤ�ص�صة خط الروابط لتقنية المعلومات 93
موؤ�ص�صة دار الختراع الدولية للتجارة 94

موؤ�ص�صة دانة الحا�صب للتجارة 95
موؤ�ص�صة رابط ال�صرعة للتجارة 96
موؤ�ص�صة روازن الدولية للتجارة 97

موؤ�ص�صة زوايا رقمية لتقنية المعلومات 98
موؤ�ص�صة �صدى الرنة لالت�صالت وتقنية المعلومات 99

موؤ�ص�صة عبدالرحمن عبداهلل المو�صى للتجارة 100
موؤ�ص�صة عبدالهادي علي ال الراحلة للتجارة 101

موؤ�ص�صة عكاظ لل�صحافة والن�صر 102
موؤ�ص�صة فن الروؤيا للتجارة 103

موؤ�ص�صة فهد عبداهلل العثيم لخدمات الت�صالت وتقنية المعلومات 104
موؤ�ص�صة في�صل عبدالعزيز يو�صف الجناعي للتجارة 105

موؤ�ص�صة قمم المعلومات للتجارة 106
موؤ�ص�صة قيادات للتجارة وتقنية المعلومات 107

موؤ�ص�صة لم�صات المجد لالت�صالت وتقنية المعلومات 108
موؤ�ص�صة مجموعة زاد لخدمات الحا�صب اللي 109
موؤ�ص�صة محمد اأحمد اإبراهيم عا�صور للتجارة 110
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موؤ�ص�صة مدى الم�صتقبل للتجارة 111
موؤ�ص�صة مرافق التقنية للتجارة 112

موؤ�ص�صة م�صموع مرئي مقروء 113
موؤ�ص�صة نداء الذكي للتجارة 114

موؤ�ص�صة ن�صيج التقنية للتجارة 115
موؤ�ص�صة نقطة احتراف لالت�صالت وتقنية المعلومات 116
�صركة الخليج النموذجية لالعالم الرقمى المحدودة 117

�صركة العر�س المتقن للخدمات التجارية 118
�صركة القيم الم�صافة 119

�صركة فواز عبدالعزيز الحكير و�صركاه 120
فرع �صركة اللفية الثالثة لال�صتثمارات الدولية 121

فرع �صركة ال�صبكة الم�صرية لالنترنت 122
فرع موؤ�ص�صة العين العالمية لالنتاج والتوزيع 123

موؤ�ص�صة ال�صبكة النموذجية للتجارة 124
موؤ�ص�صة جبال لتقنية المعلومات 125

موؤ�ص�صة رنا داود محمد الناظر للتجارة 126
موؤ�ص�صة نادي البرامج للتجارة 127

تقديم خدمة اإعادة �صحن البطاقات الم�صبقة الدفع للهاتف المتنقل 
�صركة الت�صالت المبا�صرة 1

تقديم خدمة مراكز الت�صال
�صركة الحلول الممتازة 1
�صركة مراكز الت�صال 2

ال�صركة الوطنية لحلول الأعمال 3
�صركة ات�صال الدولية لخدمات الت�صويق 4

�صركة الت�صالت المبا�صرة 5
�صركة الخليج ال�صاطع لخدمات الجوال المحدودة 6

�صركة الخليج للتدريب والتعليم  7
�صركة النداء المتقن لالت�صالت  8
�صركة تك�صب الم�صاندة للت�صويق 9

�صركة رنين ال�صوت لالت�صالت المحدودة 10
�صركة مركز ات�صالت الحياة لالت�صالت وتقنية المعلومات 11

فــرع �صركة الم�صانــدة لخدمات ال�صنــاد ومراكز الت�صــال الم�صاهمة الخا�صة 
المحدودة 12

موؤ�ص�صة انت�صار العمال للتجارة 13
�صركة ال�صبكات المتكاملة  14

�صركة العر�س المتقن للخدمات التجارية 15
تقديم خدمة ا�صت�صافة اأجهزة ومعدات الت�صالت وتقنية المعلومات

�صركة �صبكة الخليج الدولية لالت�صالت 1
�صركة �صوئيات لالت�صالت 2

ال�صركة اللكترونية لالت�صالت الدولية 3
�صركة الكيبل البحري الحديثة 4

�صركة المفتاح الدولي لالت�صالت والكمبيوتر 5
فرع مجموعة كوادر الوطن لالت�صالت وتقنية المعلومات 6

نور اإنترنت - فرع �صركة نور لالت�صالت 7
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الملحق )و(ا المواقع التابعة للهيئة على شبكة اإلنترنت

 www.citc.gov.saموقع الهيئة الرئي�صي:

http//:myالبوابة الداخلية لمن�صوبي الهيئة:

www.cert.gov.saالمركز الوطني الإر�صادي لأمن المعلومات:

www.internet.gov.saالبوبة ال�صعودية لخدمة الإنترنت:

www.nic.net.saالمركز ال�صعودي لمعلومات ال�صبكة:

www.ipv6.org.saفريق عمل الإ�صدار ال�صاد�س لبروتوكول الإنترنت:

البرنامج الوطني ال�صعودي لمكافحة الر�صائل 
www.spam.gov.saالقتحامية:

www.ncis.org.saاللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات:
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الملحق )ز(ا قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة  
على موظف الهيئة:

احترام حقوق المتعاملين مع الهيئة وم�صالحهم، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكيا�صة وحيادية، وتجرد ومو�صوعية دون تمييز. ��
االمتناع عن اأي ت�صرفات، اأو ممار�صات، اأو اأعمال؛ تنتهك االآداب وال�صلوك القويم، وتخل بال�صرف والكرامة. ��
عدم قبول هدايا اأو طلبها، اأو طلب اإكراميات، اأو �صيافة، اأو اأي فوائد اأخرى من اأي نوع كانت، له اأو لغيره من الجهات واالأفراد المتعاملين مع الهيئة، ��

�صواًء اأكان ذلك  بطريق مبا�صر اأم غير مبا�صر.
عدم ا�صتغال وظيفته ب�صورة مبا�صرة، اأو غير مبا�صرة؛ للح�صول على مكا�صب مالية، اأو معنوية، اأو اأي �صيء ذي قيمة؛ لم�صلحة خا�صة به، اأو باأحد ��

اأقاربه اأو معارفه. 
االمتناع عن القيام باأي ن�صاط من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى ن�صوء ت�صارب بين م�صالحه ال�صخ�صية من جهة، وم�صوؤولياته، ومهماته  الوظيفية من جهة اأخرى، ��

وفي حال وجود ت�صارب في الم�صالح اأو احتمال وجوده، اأو تعر�ص العامل اإلى �صغوط تتعار�ص مع مهماته  الر�صمية، اأو تثير �صكوكًا حول المو�صوعية التي 
يجب اأن يلتزم بها؛ فعلى الموظف اإباغ رئي�صه المبا�صر خطيًا بذلك. 

االمتناع عن القيام باأي فعل، يمكن اأن يوؤدي اإلى معاملة تف�صيلية، الأ�صخا�ص طبيعيين، اأو اعتباريين في تعاماتهم مع الهيئة، اأو ي�صيء ل�صمعة الهيئة. ��
تفادي اإقامة عاقات عمل خا�صة مع اأفراد، اأو موؤ�ص�صات، و�صركات تعتمد م�صالحها على قرارات الهيئة، واالمتناع عن تقديم ن�صائح، اأو اإف�صاء معلومات ��

من �صاأنها اأن تتيح فر�صًا غير متكافئة الأي جهة، اعتمادًا على معلومات غير متوفرة للعموم.  
عدم اإف�صاء المعلومات ال�صرية التي يطلع عليها اأثناء تاأديته لعمله، �صواًء اأكان ذلك كتابيًا اأم  �صفويًا اأو اإلكترونيًا؛ ويظل هذا االلتزام قائمًا حتى بعد انتهاء ��

مدة خدمة العامل بالهيئة. 
عدم ا�صتغال اأو توظيف المعلومات غير المتاحة للعموم التي ح�صل عليها الموظف، اأو اطلع عليها اأثناء تاأديته لمهماته الر�صمية؛ و�صيلًة لتحقيق منافع ��

�صخ�صية لنف�صه، اأو لغيره ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر، اأو لاإ�صاءة اإلى غيره، �صواًء اأكان ذلك اأثناء قيام عاقته الوظيفية بالهيئة اأم كان بعد انتهائها.
اأال يقوم اأثناء عمله في الهيئة بمزاولة اأي اأعمال حرة تتفق في طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة اأو مجاله، كما يحظر مزاولة االأعمال الحرة التي ال تتفق في ��

طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة اأو مجاله؛ اإال بعد الح�صول على موافقة ر�صمية م�صبقة من المحافظ. 
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 الملحق )ح(ا الحسابات الختامية

 البيــــــــــــــان
العام المالي 1433/1432هـ كما في 

2011/12/31م مراجعة ومعتمدة  )باآلف 
الريالت(

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

غير مراجعة )باآلف الريالت(
الإيـــرادات:

4.606.1924.407.545المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا
406.959428.767 المقابل المالي للتراخي�س

1.892.195929.401المقابل المالي ل�صتخدام الطيف
16.72379.010اإيرادات اأخرى

6.922.0695.844.723اإجمـــالي الإيــــرادات
الـمـ�صـروفـــات:

174.178186.125تكاليف الموظفين
53.61655.216الم�صروفات الإدارية والعمومية

8.21339.362ال�صت�صارات
24.7839.015اأنظمة وبرمجيات تقنية المعلومات

162.93492.863الم�صروفات الراأ�صمالية
423.724382.581اإجمــــــالي الـمـ�صـــروفــات

6.498.3455.462.142الـفــائــــــــــ�س )**(
 �صتة مليارات، واأربعة مئة وثمانية وت�صعون مليونًا، 

وثالث مئة وخم�صة واأربعون األف ريال.
 خم�صة مليارات، واأربعة مئة واثنان و�صتون مليونًا، 

ومئة واثنان واأربعون األف ريال.

مالحظـات:

)**(  تقوم الهيئة بالفوترة، وتح�صيل الإيرادات، وتوريدها للخزينة العامة. 

96

التقرير السنوي     1433 - 1434 هـ





�ص.ب 75606 الريا�ص 11588اململكة العربية ال�صعودية
هاتف: 4618000 11 966+ فاك�ص: 4618190 11 966+
info@citc.gov.sa www.citc.gov.sa

c i t c_ sa c i tc . sa


