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 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 

يف قطاع األعمال.  لعمالئها ةيعرب القنوات الصوت ياتالربق إرسال خدمةالتصاالت السعودية تقدم شركة ا

إذ تعترب من ضمن الوثائق  ةويتم توفري هذه اخلدمة سواء داخليًا أو دوليًا باللغتني العربية واإلجنليزي

 .الرمسية اليت يعتد بها قانونيًا

 

 املرئياتطلب  الغرض من 2

ملبدأ الشفافية، فإن اهليئة  هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مبوجب أنظمتها و تطبيقًاناًء على صالحيات ب

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

 بإعداد اهليئة قامت وقدم، 2018يف عام  (969) عرب القنوات الصوتية الربقيةخدمة السعودية إيقاف 

على آراء ومرئيات مجيع األطراف املعنية فيما يتعلق باألمور ذات العالقة  للتعرف املرفقة الوثيقة

حتول العمالء بشكل كبري على استخدام  األرقامحيث أظهرت  باالستشارة املذكورة يف هذا اإلعالن.

للربقيات املرسلة  الرقمية . إذ بلغت نسبة استخدام القنواتالقنوات اإللكرتونية عند ارسال الربقيات

 .خالل األشهر املاضية 80% (STCلشركة االتصاالت السعودية )



 

 

 5من 4ص                                      

 املرئياتتقديم  3

ظرًا ألن اهليئة تولي اهتمامًا خاصًا مبشاركة األطراف املعنية بالرأي قبل إطالق أي من مبادراتها واليت ن

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

وتطلب اهليئة  ".الربقية خدمة لغاءإ السعودية االتصاالت شركة اقرتاح"تتم مناقشتها يف هذه الوثيقة 

 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 

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

رئيات، توضيح رقم السؤال أو األسئلة ذات العالقة واملضمنة يف هذه امليرغب يف املشاركة عند تقديم 

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

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

 يف هذه الوثيقة.

أكرب  اهليئة اهتمامًا وستولي .هلاالواردة  املالحظات باحلسبان مجيعخذ باإلضافة إىل أن اهليئة ستأ

 . 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. 
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إىل رئياتهم وملحوظاتهم كتابة املشاركني الذين يرغبون يف اإلدالء بآرائهم حول هذه الوثيقة إىل تقديم م
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