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 5من 3ص                                       

 املقدمة 1

املعلومات يف اململكة  ( بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية"اهليئة"ختتص هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات )

)"النظام"( الصادر باملرسوم امللكي رقم  (، وذلك مبوجب نظام االتصاالت"اململكة"العربية السعودية )

(، وتنظيم هيئة "الالئحة"والئحته التنفيذية )م، 04/06/2001هـ املوافق 12/03/1422( وتاريخ 12)م/

هـ 05/03/1422وتاريخ  (٧٤)بقرار جملس الوزراء رقم  ( الصادر"التنظيم"االتصاالت وتقنية املعلومات )

 م.28/05/2001املوافق 

عن دليل اهلاتف للمشرتكني وذلك من خالل االتصال  التصاالت السعودية خدمة االستعالمتقدم شركة ا

ويتم إرسال الرقم املستعلم عنه من طريق الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوني أو عن  (905على الرقم )

املشرتك اجلديد طريق الفاكس. كما توفر خدمة استعالم الدليل خاصية حتويل املكاملات تلقائيًا إىل رقم 

 يف حال طلبه.

 

 املرئياتطلب  الغرض من 2

ملبدأ الشفافية، فإن اهليئة  ناًء على صالحيات هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مبوجب أنظمتها و تطبيقًاب

ترغب يف إجراء استشارة عامة بغرض احلصول على مرئيات العموم بشأن اقرتاح شركة االتصاالت 

 املرفقة الوثيقة بإعداد اهليئة قامت وقدم، 2018يف عام  (905االستعالمات )خدمة السعودية إيقاف 

على آراء ومرئيات مجيع األطراف املعنية فيما يتعلق باألمور ذات العالقة باالستشارة املذكورة يف  للتعرف

لشركة  الواردة خدمة الدليل يف عدد استعالماتالبيانات اخنفاضًا حاًد حيث أظهرت  هذا اإلعالن.

 يونيو –م 2017ما بني يناير خالل الفرتة  %93خنفاض ال. إذ بلغت نسبة ا(STCاالتصاالت السعودية )

 خدمة. هذه م. ومن أسباب هذا االخنفاض وجود عدة بدائل رقمية خمتلفة ميكن أن حتل حمل2018



 

 

 5من 4ص                                       

 املرئياتتقديم  3

ة بالرأي قبل إطالق أي من مبادراتها واليت ظرًا ألن اهليئة تولي اهتمامًا خاصًا مبشاركة األطراف املعنين

تتعلق باجملتمع السعودي، فإنها توجه الدعوة إىل اجلمهور لتزويدها مبرئياتهم حول كافة املواضيع اليت 

 ".(905) االستعالمات خدمة لغاءإ السعودية االتصاالت شركة اقرتاح"تتم مناقشتها يف هذه الوثيقة 

 وتطلب اهليئة بشكل خاص احلصول على مرئيات وأجوبة على األسئلة )االستشارات( املبينة يف الوثيقة.

كما ترغب اهليئة يف أن يتم تقديم املرئيات بشكل مفصل قدر اإلمكان، باإلضافة إىل دعم املرئيات املقدمة 

بأي بيانات أو حتليالت أو معلومات أو خربات متت يف دول أخرى ذات عالقة بهذا املوضوع. وتود اهليئة ممن 

سئلة ذات العالقة واملضمنة يف هذه رئيات، توضيح رقم السؤال أو األامليرغب يف املشاركة عند تقديم 

الوثيقة، كما تود اهليئة لفت نظر الراغبني يف املشاركة إىل أنه ليس بالضرورة إبداء املرئيات على كافة 

األسئلة. و تشجع اهليئة بصورة خاصة الراغبني يف املشاركة على تقديم إجابات مفصلة لألسئلة املطروحة 

 يف هذه الوثيقة.

أكرب  اهليئة اهتمامًا وستولي .هلاالواردة  املالحظات باحلسبان مجيعخذ ن اهليئة ستأباإلضافة إىل أ

 . امُلالئَمةاملدعومة باألدلة  باملالحظات

ميكن االكتفاء بالتعليق بأي  ولكنترحب اهليئة بالتعليقات املكتوبة باللغتني العربية واإلجنليزية؛ كما 

نشر  كما أنه ليس للهيئة نية .للهيئة عليها ملزمةرئيات وأي ردود املوثيقة طلب  تعتربال . ومن اللغتني

 .أو الرد عليها الواردة املرئيات

 

 اإلجراءات و اجلدول الزمين الرد و كيفية ٤

ترحب هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بأي مرئيات تتعلق بهذه الوثيقة، وترغب يف تلقي مرئيات 

تدعو اهليئة مجيع كما املشاركني وإجاباتهم على األسئلة مرقمة كما هي مبينة يف هذه الوثيقة. 



 

 

 5من 5ص                                       

إىل لحوظاتهم كتابة املشاركني الذين يرغبون يف اإلدالء بآرائهم حول هذه الوثيقة إىل تقديم مرئياتهم وم

 حد العناوين التالية:أ إىل م10/1/2019 املوافق هـ4/5/1440 أقصاهيئة يف موعد اهل

 (Tariff@citc.gov.sa)ربيد إلكرتوني: ال -1

 على العنوان التالي: املمتاز أو عن طريق الربيد ،تسليم باليدال -2

 وتقنية املعلوماتهيئة االتصاالت 

 األمري تركي بن عبدالعزيز األول مع طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز طريق تقاطع  -حي النخيل 

 11588  الرياض   75606  ص. ب

 اململكة العربية السعودية

 

 رئياتامل طلب بوثيقة اخلاصة األسئلة 5

 (؟905)هل تؤيد مقرتح شركة االتصاالت السعودية بإلغاء خدمة االستعالمات  .1
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