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  قدمةامل .١

اخلدمة  مسودة اخلطة اإلستراتيجية لصندوق ،طلب مرئيات العموملوثيقة الهذه تقدم 
املزمع تنفيذها؛ لتحقيق أهداف سياسة اخلدمة ") اخلطة اإلستراتيجية للصندوق(" الشاملة

ذات  نترنتالصوتية، وخلدمات اإل اهلاتفية تللخدما الشاملة وحق االستخدام الشامل
  . النطاق العريض يف اململكة العربية السعودية

  اهلدف من طلب مرئيات العموم  .٢

اهلدف من طلب مرئيات العموم هو إتاحة الفرصة للمشاركني إلبداء مرئيام حول اخلطة 
". ملرئياتاطلب أسئلة "اإلستراتيجية للصندوق وتتضمن وثيقة طلب مرئيات العموم 

  .ودف اهليئة من هذا اإلجراء املساعدة يف اختاذ قرارها بشأن الصيغة النهائية للخطة
وترحب اهليئة جبميع املرئيات وامللحوظات واألجوبة املقدمة على األسئلة احملددة فيها، 
وتدعو املشاركني إىل تدعيم مرئيام بالبيانات والتحليالت، والدراسات املقارنة ذات 

 . القة، وكذلك املعلومات املتعلقة بالوضع احمللي أو بتجارب دولٍ أخرىالع
وسوف تنظر اهليئة يف مجيع املرئيات اليت تتلقاها، بيد أا غري ملزمة بتبين مرئيات 

  . املشاركني
م يف موعداملوافق  هـ٨/٩/١٤٣٠ أقصاه وتدعو املشاركني إىل تقدمي مرئيا

   :لعناوين التاليةوذلك على أي من ا ،م٢٩/٨/٢٠٠٩
  sa.gov.citc@sp-usf :الربيد اإللكتروين على العنوان عرب 

  : باليد أو عن طريق الربيد إىل) نسخة ورقية وإلكترونية(مناولة  
 مكتب مدير عام صندوق اخلدمة الشاملة

  العليا –طريق األمري حممد بن عبد العزيز ) ٢٥٤٢(
   اململكة العربية السعودية، )٧٩٨٧ – ١٢٢٢٢(الرياض ، )٣(حدة رقم و

  )٤٦٦٠٧٨٩/٠١( ولالستفسار، االتصال على هاتف الصندوق رقم
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  آلية تقدمي املرئيات على الوثيقة .٣

يتعني على املشاركني، عند تقدمي املرئيات، بيان رقم سؤال أو أسئلة املرئيات أو البند أو 
التايل، مع العلم قة واليت تتعلق ا مرئيام، وذلك باستخدام النموذج البنود الواردة يف الوثي

استخدام مرفقات فيمكن مرئيات أكرب مما يسمح به هذا النموذج،  وجودبأنه يف حالة 
  .سئلةأو بعض األ على مجيع رئياتاملإبداء ، كما أنه ميكن مبراجع مناسبة لكل منها
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 ٨١ قائمة املصطلحات 

 ٨٤  )م٢٠٠٨وفقاً إلحصائيات العام (حالة اخلدمة يف التجمعات السكانية ): أ(امللحق  
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 مقدمة: الفصل األول .١

 ةاخلدم("أن إتاحة اخلدمات اهلاتفية الصوتية  السعودية ر حكومة اململكة العربيةتعتبِ
جلميع فئات ") نترنتاإلة خدم("ذات النطاق العريض  نترنتوخدمات اإل") الصوتية

ويعترب قطاع االتصاالت وتقنية . مويةيف إستراتيجية اململكة التن اًأساسي اًاتمع عنصر
املعلومات قوة داعمة لالقتصاد الوطين بصفة عامة، ومسامهاً يف التنمية االجتماعية والثقافية 

 .والوطنية

وعلى الرغم من إحراز تقدم كبري يف تطوير وحترير قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، إال 
ده على مجيع سكان اململكة العربية السعودية أنه يتعني بذل مزيد من اجلهود لتعميم فوائ

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات سياسة  اعتمدتولتحقيق هذا اهلدف، "). اململكة("
حيث . هـ٢١/٥/١٤٢٧وذلك يف ") السياسة(" اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل

م الشامل داخل حتدد السياسة قواعد وأسس وشروط تقدمي اخلدمة الشاملة وحق االستخدا
بإصدار قرار ") اهليئة("وتفوض السياسة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات . اململكة

 ").الصندوق("لتأسيس صندوق اخلدمة الشاملة 

هـ ١٨/٥/١٤٢٨بتاريخ ) ١٦٥/١٤٢٨(ذو الرقم  اهليئة وبناًء عليه، فقد صدر قرار
لصندوق وغري ذلك من األمور الالزمة حيدد الطبيعة النظامية واإلجرائية ل يالذ ،")القرار("

 .لعمله، مبا يف ذلك قواعد إدارة حساباته

وتنص السياسة أيضاً على أنه جيوز للهيئة، وفقاً ألنظمتها، إصدار مجيع املعايري اليت تراها 
ويف هذا السياق، تضع اخلطة اإلستراتيجية خارطة طريق . ضرورية لتنفيذ السياسة
كما حتتوي . الصندوق، اليت حتقق أهداف السياسة والقرار يعمشارإستراتيجية لربامج و

ذات العالقة بأفضل  شاريعهذه اخلطة على اإلرشادات العامة لتنفيذ برامج الصندوق وامل
 .السبل وأكثرها فاعلية خالل الفترات الزمنية احملددة يف السياسة
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ؤية السياسة دف إىل من خالل التوسع يف اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل فإن ر
حتقيق أكرب قدر من املساواة والعدالة واإلسهام يف التنمية الوطنية واالقتصادية واالجتماعية 

 .والثقافية

ويتمثل اهلدف من الصندوق يف حتقيق األهداف اليت حددا السياسة يف األصل، وهي 
  :كما يلي

 تزيد على ثالثة أعوام حتقيق حق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية خالل فترة ال 
 .اً من تاريخ تشغيل الصندوقاعتبار

اً من اعتبارحتقيق اخلدمة الشاملة للخدمة الصوتية خالل فترة ال تزيد عن مخسة أعوام  
 .تاريخ تشغيل الصندوق

خالل فترة ال تزيد عن مخسة أعوام  نترنتحتقيق حق االستخدام الشامل خلدمة اإل 
 .صندوقال تشغيلاً من تاريخ اعتبار

اً من اعتبارخالل فترة ال تزيد على سبعة أعوام  نترنتحتقيق اخلدمة الشاملة خلدمة اإل 
 .تاريخ تشغيل الصندوق

 مبادئ الصندوق الرئيسة .١-١

يتعني على إدارة الصندوق إتباع جمموعة من املبادئ املترابطة كما هو موضح أدناه، 
وتعزز النهج التنفيذي . أعالهوتدعم هذه املبادئ رؤية السياسة وأهدافها املوضحة 

 .للصندوق املنصوص عليه يف هذه الوثيقة

 "):عملية املنافسة("عن طريق املنافسة  شاريععملية االختيار يف امل 

. منافسة ملشروع معني للصندوق إجراءاتهي آلية تتضمن دعوة جهات للمشاركة يف 
. عتمدها الصندوقويتم ذلك عن طريق تقدمي عروضٍ وفق متطلبات حمددة يضعها وي

ومن شأن هذه اآللية تعزيز نزاهة إجراءات عملية االختيار من بني األطراف املدعوة 
 .الصندوق مشاريعللمشاركة يف املنافسة على مشروع حمدد من 
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 :متويل الصندوق 

 .يتم متويل الصندوق من املصادر املنصوص عليها يف السياسة

 :يف إستراتيجية التنميةاالتصاالت وتقنية املعلومات عنصر أساسي  

عنصراً أساسياً  ،إتاحة خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات جلميع فئات اتمعتعترب 
 .يف إستراتيجية اململكة التنموية

 :االستقاللية 

يكون الصندوق مستقالً ومنفصالً عن كافة مقدمي اخلدمة، وال جيوز له أن يصبح 
باته منفصلة ومستقلة عن أية حسابات على ذلك، تكون حسا وعالوةً. مقدم خدمة

 .أخرى، مبا يف ذلك حسابات اهليئة

 :توجهات السوق 

ه ويديرها بأسلوب يتفق مع توجهات مشاريعيتعني على الصندوق أن ينفذ براجمه و
 .السوق

 :تطابق األنظمة ووضوحها 

 .جيب أن تتطابق نشاطات الصندوق مع األطر التنظيمية املعمول ا يف اململكة

 :تسلسلال 

ترتيب مواقع اخلدمة حسب  عتباريتعني على الصندوق أن يضع براجمه آخذاً بعني اال
 .األولوية

 :االختيار املستهدف 

اخلدمة الشاملة أو اخلدمات اجلديدة لتوفري /يقتصر الصندوق على دعم الشبكات و
جتارياً وال للمناطق اجلغرافية اليت تقع يف املناطق غري املُرحبة  وحق االستخدام الشامل

 .تتوفر فيها اخلدمات املطلوبة
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 :الدعم املايل املقدم من الصندوق 

إىل حتقيق نتائج إجيابية، وليس ") الدعم املايل("يهدف الدعم املايل املقدم من الصندوق 
ويأيت . اإلضرار بالسوق، ويهدف كذلك إىل التشجيع على خفض التكلفة ومنو السوق

ء مشروع ما أو خدمة دفعة أولية دف جعل ذلك مفهوم الدعم املايل إىل إعطا
ويرمي هذا الدعم املايل إىل . املشروع أو اخلدمة التابعة للصندوق يف وضع مجد جتارياً

اخلاص على تقدمي خدمات الصندوق  ستثماراالخلق احلوافز االقتصادية الالزمة حلفز 
 .واحملافظة يف نفس الوقت على األوضاع التنافسية بالسوق

 :لدعم املايل املستهدفا 

الصندوق هي اآللية الوحيدة اليت تتلقى الدعم  مشاريعجيب أن تصبح آلية املنافسة يف 
ويتعني على الصندوق أن يقدم الدعم املايل ملقدمي خدمات . املايل من الصندوق
  .مشاريع الصندوق

 :حيادية اخلدمة والتقنية 

ه متت على أساس حيادية مشاريعسة يف يتعني على الصندوق التأكد من أن عملية املناف
  . اخلدمة والتقنية

 :الشفافية 

يتعني على الصندوق تفعيل السياسة بوضوح وشفافية وعدم متييز يف أجواء تنافسية 
وعالوة على ذلك، يتعني على الصندوق تدقيق احلسابات اخلاصة به دورياً . وحيادية

  .ونشر تقرير سنوي له
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  التعريفات .٢-١

 : حات املوضحة أدناه يف هذه اخلطةتستخدم املصطل

 :املناطق املُرحبة جتارياً وال تتوفر فيها اخلدمات املطلوبة 

تعين املناطق اجلغرافية اليت ال تتوفر فيها اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل حالياً، 
 إال أن الصندوق يرى أن توفري تلك اخلدمات هلا يف ظل ظروف السوق احلالية واملتوقعة

 .سيكون مرحباً جتارياً

 :املناطق غري املُرحبة جتارياً وال تتوفر فيها اخلدمات املطلوبة 

تعين بقية املناطق اجلغرافية يف اململكة اليت ال تشملها املناطق املشمولة باخلدمة أو املناطق 
 .املُرحبة جتارياً وال تتوفر فيها اخلدمات املطلوبة

 :اخلدمات الثابتة 

، الت الكترونية بني أجهزة أو حمطات ثابتة أو حمدودة التنقلتعين خدمات اتصا
قد يكون فيها موقع النهاية الطرفية للمستخدم  اليتوحمدودية التنقل تعىن التطبيقات (

 .)ولكنه ثابت أثناء االتصال يخمتلف عن موقعه األصل

 :خاصية النطاق املرتيل 

ترك معني يف اهلاتف املتنقل، ملش )حمطة قاعدية أو قطاع(تعين ختصيص منطقة حمددة 
 تعرفةخمتلفة، تقارب عادة  بتعرفةحملاكاة خدمة ثابتة أو شبه ثابتة، وحماسبة املشترك 

 .خدمة الثابت

 :اإلشارة داخل املبىن 

ديسبل ملي  ٨٠-(شبكة االتصاالت املتنقلة ملوقع معني بقوة إشارة تبلغ  تعين تغطية
من استقبال اإلشارة وإجراء املكاملات داخل مكن املستخدمني أو أفضل، حبيث ت) وات
 .املبىن
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 :)أو املوقع(التجمع السكاين  

موقع مأهول بالسكان ضمن القائمة الرمسية ألمساء األماكن جتمع أو يقصد به أي 
وميكن أن تشري التجمعات . املنشورة من قبل مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

رية أو احملافظة أو أي مدينة أو مركز أو قرية أو هجرة السكانية إىل عاصمة املنطقة اإلدا
 .ضمن القائمة املذكورة

 :اإلشارة الضعيفة 

، )ديسبل ملي وات ٩٠-( تعين تغطية شبكة اتصاالت متنقلة، بإشارة قوا تقل عن
 .ا عن طريقها يستطيع املستخدم استقبال اإلشارة وإجراء مكاملات خارج املبىنمبر واليت

 :اإللزامي موقع اخلدمة 

يعين املوقع احملدد يف إحدى املناطق غري املُرحبة جتارياً وال تتوفر فيها اخلدمة املطلوبة، 
 .والذي يرى الصندوق بأنه مؤهل للحصول على خدمات الصندوق والدعم املايل

 :خدمات الصندوق اإللزامية 

م خدمات حملددة واليت ينبغي على مقداواخلدمات الصوتية  نترنتتعين خدمات اإل
مشاريع الصندوق أن يوفرها يف مواقع اخلدمة اإللزامية وفقاً التفاقية خدمات 

 .الصندوق

 :اخلطة التشغيلية 

تعين الوثيقة املعتمدة من اللجنة التنفيذية للصندوق لتوجيه عمليات الصندوق حنو تنفيذ 
 .برامج ومشاريع حمددة

 :اإلشارة خارج املبىن 

أو أكثر، ) ديسبل ملي وات ٩٠-( نقلة بإشارة قواتعين تغطية شبكة اتصاالت مت
 .استقبال اإلشارة وإجراء املكاملات خارج املبىنمن حبيث متكن املستخدمني 
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 :مواقع مضمنة بتراخيص قائمة 

تعين املناطق أو املواقع اجلغرافية اليت تتوافر فيها اخلدمة أو اليت ينبغي أن تتوافر اخلدمة 
ت نشر الشبكة واخلدمات املتضمنة كشرط من شروط التزاما) ١( :فيها مبوجب

تعيني اهليئة ملقدم خدمة أو أكثر بوصفه ) ٢(الترخيص ملقدم خدمة واحد أو أكثر، أو 
 .مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت" مقدم خدمة شاملة"

 :املناطق املشمولة باخلدمة 

 الوقت احلايل املستوى املطلوب تعين املناطق اجلغرافية، اليت تستويف فيها اخلدمة يف
وبالنسبة إىل املناطق اليت توجد فيها تغطية . حق االستخدام الشاملأو خدمة الشاملة لل

شبكات متنقلة فقط، يتم تعريف اخلدمة الصوتية املقبولة بأا اخلدمة اليت هلا مستوى 
 .إشارة داخل املبىن

 :")نترنتإللخدام الشامل حق االست(" نترنتحق االستخدام الشامل خلدمة اإل 

ذات النطاق العريض املتوفر يف مواقع اخلدمة  نترنتيعين حق االستخدام العام خلدمة اإل
يف هذه احلالة الوصول إىل املواقع املتوفرة على  نترنتويقصد خبدمة اإل. اإللزامية احملددة

عدل عرض األخرى املقدمة مب نترنتوالربيد اإللكتروين وميزات اإل نترنتشبكة اإل
كحد أدىن أو مبعدالت عرض نطاق أعلى ) كيلو بت يف الثانية ٥١٢(نطاق يبلغ 

 .حيددها الصندوق، وتكون دائمة العمل، ومبستوى جودة وموثوقية حمددة

 :حق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية 

. ددةيعين حق االستخدام العام للخدمة الصوتية املتوفرة يف مواقع اخلدمة اإللزامية احمل
ويقصد باخلدمة الصوتية يف هذه احلالة اخلدمة الصوتية الثابتة أو اخلدمة الصوتية املتنقلة 

ي مرافق ثابتة أو متنقلة تتيح للعموم أوقوة إشارة خارج املبىن أو  ذات النطاق املرتيل
 .إمكانية إجراء مكاملات هاتفية مبستوى جودة وموثوقية حمددة
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 :حق االستخدام الشامل 
ذات  نترنتأو خدمة اإل/توفري إمكانية حق االستخدام العام إىل اخلدمة الصوتية ويعين 

مقبولة، على أساس شامل، أي يف كل مكان يف وتعرفة النطاق العريض، جبودة 
 .اململكة، وفقاً لتعريف مواقع اخلدمة اإللزامية

 :اخلدمة الشاملة 
ذات النطاق  نترنتخدمة اإلأو /تعين توفري مستوى أدىن حمدد من اخلدمة الصوتية و

 .تعرفة مقبولةالعريض لكل مرتل يطلب اخلدمة، بغض النظر عن موقعه، جبودة و

 :")نترنتإلاخلدمة الشاملة ل(" نترنتالشاملة خلدمات اإلدمة اخل 
ذات النطاق العريض،  نترنتفرد على خدمات اإل/ تعين إمكانية حصول كل مرتل 

، خالل ةمعقول بتعرفةكحد أدىن ) ت يف الثانيةب كيلو ٥١٢(مبعدل عرض نطاق يبلغ 
أيام من تاريخ تقدمي طلب احلصول على اخلدمة، وذلك يف مواقع اخلدمة اإللزامية ) ٥(

 نترنتيف هذه احلالة الوصول إىل املواقع املتوفرة على اإل نترنتويقصد خبدمة اإل. احملددة
مبستوى جودة وموثوقية حمددة األخرى املقدمة  نترنتوالربيد اإللكتروين وميزات اإل

 . من قبل اهليئة

 :")اخلدمة الصوتية الشاملة("للخدمات الصوتية  اخلدمة الشاملة 
أيام من تاريخ  )٥(فرد على اخلدمات الصوتية، خالل /تعين إمكانية حصول كل مرتل

ويقصد باخلدمة . تقدمي طلب احلصول على اخلدمة، يف مواقع اخلدمة اإللزامية احملددة
صوتية يف هذه احلالة اخلدمة الصوتية الثابتة أو اخلدمة الصوتية املتنقلة ذات النطاق ال

فرد إمكانية إجراء أو تلقي مكاملات هاتفية مبستوى جودة /املرتيل، اليت تتيح لكل مرتل
 .وموثوقية حمددة من قبل اهليئة

 :املقابل املايل للصندوق 
املدفوع، واحملصل واملدار وفقاً للسياسة يعين املقابل املايل احملسوب، واملفروض، و

 .والقرار
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 :برامج الصندوق 

تعين املبادرات الرئيسية اليت يقوم ا الصندوق لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف 
وتتضمن برامج الصندوق أهدافاً معينة لتنفيذ . السياسة، وتستغرق عادة عدة سنوات

ها على توفر التمويل، وكذلك أو خدمات حمددة على مراحل يتوقف تنفيذ/شبكات و
حتديد األولوية اليت يضعها الصندوق لتحقيق أهداف السياسة وأي معايري أخرى 

 .حيددها

 :الصندوق مشاريع 

وميكن . التنفيذ الفرعية احملددة املرتبطة بكل برنامج من برامج الصندوق تعين نشاطات
ت يف إطار برنامج الصندوق يف نفس الوق مشاريعتنفيذ مشروع واحد أو أكثر من 

 .معني

 :تقرير الصندوق 

يعين التقرير السنوي الذي يقوم الصندوق بإعداده وتعتمده اللجنة التنفيذية للصندوق 
 . هحول نشاطات

 "):اتفاقية الصندوق("اتفاقية خدمات الصندوق  

ه من أجل تأسيس شبكة مشاريعتعين اتفاقية فيما بني الصندوق وأحد مقدمي خدمات 
الصندوق واحلصول على  اتأو تقدمي خدم/حق االستخدام الشامل وأو شاملة اخلدمة ال

 .الدعم املايل

 :مقدم خدمة مشاريع الصندوق 

باململكة، يقوم بتقدمي ذو بنية حتتية وحاصل على ترخيص فردي عين مقدم خدمة ي
 .خدمات مشاريع الصندوق مبوجب اتفاقية الصندوق

 :خدمات الصندوق 

  .الصندوق مشاريعاإللزامية اليت يوفرها مقدم خدمة تعين خدمات الصندوق 
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  أسئلة للحصول على مرئيات عن الفصل األول

اخلدمة الشاملة وحق هل تعتقد أن أهداف السياسة احملددة حبدود زمنية لتحقيق  .١
، ما زالت أهدافاً واقعية من حيث التنفيذ؟ الرجاء بيان األسباب، االستخدام الشامل
 .ن إجراؤها عليهاوالتعديالت اليت ميك

الرجاء إبداء مرئياتكم حيال املبادئ والتعريفات اليت تعتمد عليها منهجية الصندوق يف  .٢
 .حتقيق أهداف السياسة

ميكن تقدميها من خالل اخلدمات  اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملهل تعتقد أن  .٣
؟ الرجاء بيان والتعرفةدمة من اجلودة واخل الثابتة أو املتنقلة، شريطة الوفاء مبستوى معني

 .األسباب

استكشافيه يف أواخر العام  شاريعنا أن برامج الصندوق سوف تبدأ مبعترباإذا  .٤
، فهل تعتقد أن األهداف )م٢٠١٠(من عام اً اعتبار، وأا سوف تبدأ فعلياً )م٢٠٠٩(

كن حتقيقها؟سابقاً، تعترب أهداف عملية وميليها إاملشار  نترنتاملتعلقة مبعدالت سرعة اإل

أو مقترحات ذات صلة ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، نأمل  هل لديك أي معلومات إضافية .٥
 .تزويدنا ا
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 حتليل السوق :الفصل الثاين .٢

يقدم هذا الفصل نظرة عامة عن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها للمساعدة يف إعداد اخلطة 
 :ستراتيجية، كما يقدم موجزاً ملا يلياإل
 .زيع السكان يف اململكةتو 

 .الوضع احلايل لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 

 .)م٢٠٠٨( نتائج املسح امليداين الذي أُجري يف أحناء اململكة وذلك يف منتصف العام 

 .أفضل املمارسات العاملية املتعلقة بصناديق اخلدمة الشاملة وسياساا 

 منهجية وأنشطة الدراسة .١-٢

 :احملددة التالية لتطوير حتليل السوقمت القيام باألنشطة 

  :مجع البيانات واإلحصاءات 

وفر هذه وت. مت تنسيق وجتميع البيانات الرمسية من اجلهات احلكومية ذات العالقة
 ،املواقع احلضريةو ،والتوزيع الدميوغرايف ،البيانات الرمسية إحصاءات شاملة عن السكان

وقد مت تنظيم هذه البيانات ). الدخلث من حي(والفئات االجتماعية واالقتصادية 
 .حسب املنطقة واحملافظة واملركز والقرية

  :حتليل تغطية خدمة االتصاالت وتقنية املعلومات 

مت جتميع وحتليل بيانات التغطية اجلغرافية للمقاسم احمللية وتغطية احملطات القاعدية 
 .نترنتالالسلكية والبنية األساسية للشبكات وخدمات املعطيات واإل

  :ربط البيانات 

مت إدخال مجيع بيانات السكان والبيانات اليت مت جتميعها بنموذج نظام املعلومات 
، ومن مث ذا النموذجكما مت دمج بيانات تغطية خدمات اهلاتف املتنقل . اجلغرايف

 .أمكن تقدير التغطية كنسبة من املساحة اجلغرافية ومن السكان
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  :اململكةباملناطق اإلدارية مجيع وتقنية املعلومات، مشلت  دراسة الطلب على االتصاالت 

ركز املسح امليداين على الطلب على مستوى اململكة على اخليارات املفضلة لدى 
 ةالصوتية وخدم ةاملستخدم، والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة، والطلب على اخلدم

 . نترنتاإل

  :وحتليل السوق النموذج االقتصادي 

حق االستخدام واخلدمة الشاملة مستهدفات  وذج اقتصادي عام، لتوضيحمت تطوير من
 الشامل املبنية على مستويات ومتطلبات اخلدمة احلالية واملستقبلية، وتقديرات قدرة

على حتمل تكاليف اخلدمة، وتقديرات التكاليف، وتقديرات جدوى اخلدمة،  املستخدم
 غري جمدية جتارياً أوكانت جمدية  واًءوحتديد مناطق حمددة تعاين من نقص اخلدمات، س

 .تتطلب الدعم املايلو

  :ملخص املنهجيات اخلاصة بتجميع وحفظ البيانات 

لتمكني الصندوق من احملافظة على  مت وضع إجراءات حلفظ البيانات واألحباث،
 .التخطيطية السليمة معلومات حمدثة ودقيقة وصاحلة للمهمات

 جتميع البيانات واإلحصاءات .١- ١-٢

استخدام مصادر البيانات الرمسية، مثل مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، وأمساء مت 
التجمعات السكانية وفئاا والبنية التحتية للخدمات االجتماعية، كمصدر رئيسي للهيكل 

وللحصول على بيانات تكميلية، مت التنسيق مع جهات حكومية . اإلداري لقاعدة البيانات
ووزارة الصحة ووزارة  وزارة الشؤون البلدية والقرويةوداخلية وهي وزارة الأخرى، 

مع مقدمي  إضافة إىل ذلك، مت التنسيق. التربية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية
اخلدمات باململكة، ومت تزويدهم بنماذج احلصول على البيانات املعدة من قبل الصندوق 

املعلومات املطلوبة؛ يف حني  ىعلصول بغرض احليها مسؤولبعض ومت إجراء مقابالت مع 
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حتوت إمتت االستفادة من بيانات قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ذات العالقة، اليت 
 . عليها مسوحات السوق اليت أجرا اهليئة والتقارير السنوية وغريها

ت أدناه نوع البيانات اليت مت جتميعها وربطها بنظام املعلوما )١-٢(ويلخص اجلدول 
 .اجلغرايف

 فئات إحصاءات قاعدة البيانات: )١- ٢(اجلدول 

 مالحظات قرية مركزحمافظة منطقة إدارية اإلحصاءات

      )كم مربع(املساحة اجلغرافية 

      صحراء/جبال/تالل، اخلصائص اجلغرافية

      السكان

      النمو السكاين

 والنائيةات احلضرية املستوي      الدخل على مستوى املرتل

 مجيع بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات     املدارس

 “     املراكز الصحية

 “     املكاتب احلكومية

      الكهرباء

 متضمنة يف نظام املعلومات اجلغرايف     النقل

      الصوت / ة لثابتااالتصاالت  اتخدم

      املعطيات/ ة لثابتاتصاالت اال اتخدم

 تغطية نظام املعلومات اجلغرافية     املتنقلةاالتصاالت  اتخدم

 قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات املقابالت يف .٢- ١-٢

مت إجراء مقابالت وعقد اجتماعات مع جمموعة من أبرز العاملني واملراقبني واملطلعني يف 
مباشر من وجهات نظر املشغلني حول البيئة التجارية التحقق بشكل  هذا القطاع دف

والتنظيمية، واملخاطر والفرص املتاحة هلم يف الوصول إىل اتمعات اليت تعاين من ضعف 
 .يف اململكة نترنتاإل ةاخلدمة الصوتية وخدم
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 :واملقابالت املباشرة، مت تناول املواضيع التالية املوثقةومن خالل الطلبات 

 ). املقاسم، خطوط املقاسم املباشرة، املشتركني(شبكات إحصائيات ال 

 . )م٢٠٠٨(عام ال ىت منتصفات االتصاالت حالتغطية اجلغرافية لشبك 

 .هيكلة التكاليف الرأمسالية والتشغيلية 

 . اإليرادات املتحققة من خدمات خمتلفة 

 .توقعات العوائد املالية 

 .النائيةاخلربة يف الوصول إىل املناطق  

 .يف نشر مرافق النفاذ العامة اخلربة 

 .خطط توسع الشبكات واالستثمار فيها 

 .اخليارات املفضلة املستقبلية/ التقنيات املستخدمة واالجتاهات  

 .التسويق والتوزيع 

 . ستراتيجيات التعرفةإ 

 ...اخل/ الشامل  تخداماالس حقواخلدمة الشاملة أفكار إستراتيجية واقتراحات حول  

 كاننبذة عامة عن الس .٢-٢

يتوفر لدى مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات قائمة بكافة التجمعات السكانية يف 
وتعتمد القائمة احلالية على آخر تعداد وطين مت . اململكة، وأعداد السكان يف كل منها

، وباستخدام معدالت النمو السكاين املعتمدة رمسياً لكل منطقة )م٢٠٠٤(إجراءه يف العام 
ويبلغ معدل النمو السكاين . )م٢٠٠٨(ر عدد سكان اململكة يف العام إدارية، لتقدي

قائمة املصلحة  عليها شتملتاالتجمعات السكانية اليت  ويبلغ إمجايل. يف السنة )%٢,٤(
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مركز فرعي أو (، مصنفة حسب املناطق اإلدارية واحملافظات واملراكز واهلجر )١٥,٧٩١(
 :)م٢٠٠٨(عام لسكان اململكة يف العام الالتوزيع يوضح  )٢-٢(اجلدول و ).قرية

 )م٢٠٠٨(العام لسكان اململكة يف العام  التوزيع: )٢-٢(اجلدول 

عدد سكان عدد السكان املنطقة اإلدارية
عاصمة املنطقة

 عدد
احملافظات

متوسط عدد السكان يف 
١املدن الرئيسية يف احملافظة

 املراكز
 النائية

متوسط عدد 
 السكان يف املركز

عدد 
 القرى

 ١,٦٢٨ ١,٢٩٠ ٣٥٨ ٤٠,٦٦٠ ٢٠ ٤,٥٨٣,٧٦٤ ٦,١١٩,٥١١ الرياض

 ٣,١٦٤ ١,٩٢٨ ١٠٠ ٧٦,٨٢٦ ١٢ ١,٤١٢,١٦٥ ٦,٣٢٤,٤١٩ مكة املكرمة

 ١,١٠٧ ١,٣٨٠ ٨٥ ٤٢,١٣١ ٧ ١,٠٢٧,٥٢٦ ١,٦٨٩,٣٩٩ املدينة املنورة

 ٣٩١ ١,٤٧٢ ١٤١ ٣٦,١٢٩ ١١ ٤١٦,٩١١ ١,١٢١,٤٤٣ القصيم

 ٤٥٩ ٨,٢٠٢ ٨٧ ١١٣,١٧٠ ١١ ٨١٢,٨٤٠ ٣,٦٦٥,٦١٥ املنطقة الشرقية

 ٣,٥٩٦ ١,٧٩٣ ٧٤ ٢٩,٤٩٢ ١٢ ٢١٩,٦٠٤ ١,٨١٩,٩٢٥ عسري

 ٣١٢ ١,١٠٨ ٦١ ٢٩,١٨٠ ٦ ٤٩٥,٠١٥ ٧٧٥,٥١٣ تبوك

 ٥٤١ ١,٣٩٥ ٨١ ٥,٨٩٩ ٤ ٢٩٠,٢٨٩ ٥٧٢,٥٥٤ حائل

 ١٢٣ ٢,١٨٥ ١٧ ٤٧,٤٤٣ ٣ ١٥٦,٩٢٧ ٣٠٦,٦٣١ املنطقة الشمالية

 ١,٩٤٤ ٢,٦٣٨ ٣١ ١٩,٤٥٧ ١٤ ١١٤,٦٩٧ ١,٣١٥,٩٩٧ جازان

 ٢١٤ ٧١٨ ٤٧ ١٣,٠١٨ ٨ ٢٧٦,٥٣٢ ٤٦٩,٤٣٨ جنران

 ٩٢٦ ٦٧٥ ٣٠ ١٦,١٤٥ ٧ ٨٩,١٨٢ ٣٩٤,٨٠٤ الباحة

 ١٢٨ ٦,٧٤٢ ٣٠ ٢٨,٨٩٥ ٣ ١٣٥,٥٨٥ ٣٩٩,٢٩١ اجلوف

 ١٤,٥٣١ ٢,٠٨٥ ١,١٤٢ ٣٨,٣٤٢ ١١٨ ١٠,٠٣١,٠٣٩ ٢٤,٩٧٤,٥٤١ اإلمجايل

 توزيع التجمعات السكانية حسب احلجم

ملخصاً عن التركيبة السكانية يف اململكة، وحيتوي فقط على حجم  )٣-٢(ول يبني اجلد
فقط  اًسكاني اًجتمع )٢٩(ويتضح من خالل اجلدول أن هناك . سكان التجمعات السكانية
جتمع يقلّ عدد  )٦,٣١٠(نسمة، فيما يوجد  )١٠٠,٠٠٠(يزيد عدد سكاا على 

يقل عدد سكاا عن  اًجتمع )١٥,٥٤٤(، يوجد ومن بينها. نسمة )١٠٠(سكاا عن 
 .اخلطة مت تصنيفها كمناطق نائية وألغراض هذه. نسمة) ٥,٠٠٠(

                                                      
  سيةالرئي احلضريةستثناء املناطق اب ١
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 )٨٤(من  )٢١(صفحة 

 

 

من إمجايل عدد  )%٨١,٩(بصفة عامة، يشكل عدد سكان املناطق احلضرية يف اململكة 
 ).%١٨,١( تصل نسبة عدد سكان املناطق النائية إيل السكان؛ فيما

درجة يف قائمة مصلحة اإلحصاءات العامة يبلغ إمجايل عدد التجمعات السكانية امل
ومتثل . منها فقط تتوفر إحداثياا اجلغرافية )١٣,٢٤٨(؛ غري أن )١٥,٧٩١(واملعلومات 

من  )%١(اليت ال توجد هلا إحداثيات جغرافية حنو من التجمعات السكانية النسبة املتبقية 
عبارة عن  لها تقريباًك ،جتمعاً سكانياً )٢,٥٤٣(ان اململكة، ويبلغ عددها عدد سك

لتعداد سكان عام  نسمة وفقاً )٩٧(جمتمعات صغرية جداً يبلغ متوسط عدد سكاا 
  . )م٢٠٠٤(

 صاالت وتقنية املعلومات يف اململكةاالت خدمات التحليل اجلغرايف لتغطية .٣-٢

يف كل أحناء اململكة، ات واخلدمات رسم خريطة لتغطية الشبكإىل يهدف الصندوق 
، باستخدام البيانات اليت مت اخلطةإعداد هذه  ومتثيل التغطية املتحققة جغرافياً حىت تاريخ

 .احلصول عليها من مقدمي اخلدمة

 )م٢٠٠٨أرقام (توزيع سكان اململكة : )٣-٢(اجلدول 

أقل من  حجم املوقع
)١٠٠( 

 

 )١٠١(من 
 )٢٥٠(إىل 

 )٢٥١(من 
 )٥٠٠(إىل 

 )٥٠١(من 
إىل 

)١,٠٠٠( 

 )١,٠٠١(من 
 )٢,٥٠٠(إىل 

 )٢,٥٠١(من 
 )٥,٠٠٠(إىل 

 )٥,٠٠١(من 
إىل 

)٢٠,٠٠٠( 

 )٢٠,٠٠١(من 
إىل 

)١٠٠,٠٠٠( 

أكثر من 
)١٠٠,٠٠٠( 

 اإلمجايل

 ١٥,٧٩١ ٢٩ ٦٦ ١٥٢ ٢١٠ ٧٢٣ ١,٣٥٠ ٢,٤٨٧ ٤,٤٦٤ ٦,٣١٠ عدد املواقع

 ٢٤,٩٧٤,٥٤١ ١٦,٤٤٧,٩٨٠ ١,٣٥٢,٨٤٢٢,٦٤٦,١٨٨ ٢٦٩,٩٧٨٧١٠,١٨٩٨٤٠,١٠١٩٢٠,٦٣٠١,٠٦٦,٧٧٥٧١٩,٨٥٨ إمجايل السكان

متوسط عدد 
 السكان

٥٦٧,١٧٢ ٤٠,٠٩٤ ٨,٩٠٠ ٣,٤٢٨ ١,٤٧٥ ٦٨٢ ٣٣٨ ١٥٩ ٤٣  

النسبة من 
 إمجايل السكان

١٠٠,٠ %٦٥,٩ %١٠,٦ %٥,٤ %٢,٩ %٤,٣ %٣,٧ %٣,٤ %٢,٨ %١,١% 

  حضري%) ٨١,٩( ٢٠,٤٤٧,٠١٠ نائي%) ١٨,١( ٤,٥٢٧,٥٣١ حضري/نائي
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  خدمات اهلاتف الثابت .١- ٣-٢

د اشتراكات خدمات اهلاتف الثابت ازدياداً بنفس معدل ازدياد السكان بصفة عامة، تشه
تقريباً؛ غري أن الواقع يقول إن إمجايل النمو يف خدمات اهلاتف الثابت ناجم عن الزيادة يف 
اشتراكات قطاع األعمال، حيث أن معدل انتشار خدمات اهلاتف الثابت يف القطاع 

ويقدر هذا املعدل حالياً بنحو . سنوات األربعة املاضيةالسكين شهد احنساراً طفيفاً خالل ال
 .النائيةعن ذلك يف املناطق  من املنازل، إال إنه يقل كثرياً )%٦٨(

 أدناه تطور خدمات اهلاتف الثابت يف اململكة خالل الفترة من) ١-٢( ويبني الشكل
خط يف  مليون )٤,١٢(، حيث بلغ عدد خطوط اهلاتف الثابت )م٢٠٠٨( ىلإ )م٢٠٠١(

وميثل ذلك كثافة . خطوط سكنية) %٧٣(، منها حنو ثالثة ماليني )م٢٠٠٨(اية العام 
 )١,٠٠٠( هاتفياً سكنياً لكل خطاً )٦٨٤(، أو )%٦٨,٤(للمنازل حنو  هاتفية بالنسبة

 )١٦٥(، أو ) %١٦,٥( أما الكثافة اهلاتفية بالنسبة لعدد السكان، فتقدر بنحو. مرتل
  .نسمة )١,٠٠٠( هاتفياً لكل خطاً

  )م٢٠٠٨(إىل عام ) م٢٠٠١(عام تطور خدمات اهلاتف الثابت من : )١-٢(الشكل 

 .)م٢٠٠٨(التقرير السنوي هليئة االتصاالت وتقنية املعلومات لعام : املصدر 
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 خدمات اهلاتف املتنقل .٢- ٣-٢

 املغطاةيف حساب أعداد السكان واملساحة اجلغرافية  مت استخدام نظام املعلومات اجلغرايف
 .هاتف املتنقلباإلشارات الالسلكية لل وغري املغطاة

ولتقدير تغطية اخلدمة، مت إعداد خرائط لتغطية الشبكة مع خريطة مفصلة للمملكة، حتتوي 
على احلدود الدقيقة للمناطق اإلدارية واحملافظات، وكذلك على اإلحداثيات اجلغرافية 

إحداثيتها، واليت يبلغ عددها  للتجمعات السكانية املعلومة) خطوط الطول والعرض(
 .٢من عدد السكان) %٩٨,٩(ومتثل ما يزيد على  ،جتمعاً سكانياً )١٣,٢٤٨(

مت استخدام ثالثة مستويات موثقة لتغطية اهلاتف املتنقل يف حتليل تغطية شبكات كما 
إشارة : على النحو التايل املستوياتهذه وقد صنفت . املشغلني املرخص هلم باململكة

أدناه تغطية  )٢-٢(يقدم الشكل و .ين ، وإشارة داخل املبين، وإشارة خارج املبضعيفة
  .للمستويات الثالث املذكورة أعاله االتصاالت املتنقلة

  

  باستخدام الثالث مستويات املذكورة )م٢٠٠٨(االتصاالت املتنقلة يف العام  شبكات تغطية: )٢-٢(الشكل 

                                                      
 .)م٢٠٠٤(اململكة لعام  لسكان الرمسيالتعداد السكاين على  بناء   ٢
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لسكانية اليت ال توجد ا وإمجايل عدد التجمعات ا نقلللهاتف املت مت تقدير إمجايل التغطية
، للحاالت اليت توضحها )م٢٠٠٨لعام يف ا( باستخدام نظام املعلومات اجلغرايف ،إشارات

  :أدناه )٤-٢(خريطة التغطية للمستويات الثالثة، على النحو املبني يف اجلدول 

  )م٢٠٠٨(خمتلفة يف بقوة إشارة  ةدمات املتنقلاخلملخص تغطية : )٤-٢(اجلدول 

نسبة التغطية  مستويات التغطية
 اجلغرافية

 احلد األدىننسبة 
إلمجايل  املقدر
دد السكان ع

 نياملشمول
 بالتغطية

ن اعدد السكنسبة 
غري املشمولني 
بالتغطية يف 
التجمعات 
اليت  السكانية

تتوفر هلا 
إحداثيات 
 جغرافية

ن اعدد السكنسبة 
غري املشمولني 
بالتغطية يف 

تجمعات ال
ال اليت  السكانية

تتوفر هلا 
إحداثيات 
 جغرافية

 العدد التقديري
اإلمجايل 

للتجمعات 
غري  السكانية
 املخدومة

عدد التجمعات 
غري  السكانية

اليت املخدومة 
تتوفر هلا 
إحداثيات 
 جغرافية

التجمعات عدد 
غري  السكانية
ال اليت املخدومة 

تتوفر هلا 
 إحداثيات جغرافية

  إشارة ضعيفة

 )ديسبل ١٠٠-(
١,١٤٣ ١,٠٥٨ ٢,٢٠١ %٠,٥ %٠,٩ %٩٩,١ %٣٩,٥ 

  ارج املبىنإشارة خ

 )ديسبل ٩٠-(
١,٤١٥ ١,٨٩٠ ٣,٣٠٥ %٠,٦ %١,٧ %٩٧,٣ %٣١,٤ 

  داخل املبىنإشارة 

 )ديسبل ٨٠-(
٢,٠١٨ ٣,٨٤٩ ٥,٨٦٧ %٠,٨ %٦,٠ %٩٣,٢ %١٦,٣ 

 نترنتخدمات اإل .٣- ٣-٢

جبميع  نترنتن يستخدمون خدمة اإلالذي( نترنتقدرت اهليئة إمجايل عدد مستخدمي اإل
 نترنتمقاهي اإل أواملدرسة  أوالوسائل، مبا يف ذلك االشتراك املرتيل أو من خالل املكتب 

أو  )٣-٢(مليون، كما هو مبني بالشكل  )٧,٧(حبوايل  )م٢٠٠٨(بنهاية عام  )العامة
يف أعداد  وقد قُدر معدل النمو السنوي. من إمجايل عدد سكان اململكة )%٣١( بنسبة

  .)%٣٤( خالل السنوات األربع املاضية بنحو نترنتمستخدمي اإل

من إمجايل عدد  %٧أي (مليون مشترك ) ١,٨(بنحو  نترنتوقُدر معدل نفاذ مشتركي اإل
. )م٢٠٠٨( مليون مشترك يف اية عام )٢,٢(در بنحو ، وقُ)م٢٠٠٧( يف العام) السكان
 )%٣٠(ميثل   من القطاع السكين، وهو مانيتركهؤالء املش يثفترض أن يكون ثلومن امل
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 )٨٤(من  )٢٥(صفحة 

 

 

 يف اية عام) %٣٦(، تزداد إىل أكثر من )م٢٠٠٧(من إمجايل عدد املنازل يف العام  تقريباً
  .)م٢٠٠٨(

 

  

  

  

  

  

  )م٢٠٠٨(مستخدمي اإلنترنت حىت عام : )٣-٢(لشكل ا

ن حيث عدد ، احتلت اململكة املرتبة الثامنة والسبعني يف العامل م)م٢٠٠٧(ويف عام 
واملرتبة السابعة بني دول منطقة الشرق األوسط وجملس التعاون لدول  نترنتمستخدمي اإل

ولكن على . نترنتاخلليج العريب، كما احتلت مرتبة مماثلة من حيث أعداد مشتركي اإل
يف اململكة إال أا احتلت املرتبة األوىل من حيث معدل  نترنتالرغم من تأخر سوق اإل

ويدل ذلك على وجود مقومات لتحقيق . ٣)م٢٠٠٥(يف عام اآليل هزة احلاسب انتشار أج
يف اململكة، ومن مث ميكن أن يعزى النمو الذي حتقق  نترنتمنو سريع يف معدل انتشار اإل

خالل السنوات القليلة املاضية إىل استغالل املقومات املتاحة، مثل ازدياد الوعي العام، 
اق العريض، واخنفاض التكاليف، وتسارع انتشار أجهزة والنمو يف توفر خدمات النط

من خالل  نترنتوقد حتقق تعزيز الفائدة من اإل. نترنتاحلاسب الشخصي والنفاذ إىل اإل
زيادة إتاحة احملتوى احمللي من املواقع العربية واخلدمات اإللكترونية مثل اخلدمات املصرفية 

 .لكترونيةوالتجارة اإللكترونية وتطبيقات احلكومة اإل

                                                      
  .تاحة لدى االحتاد الدويل لالتصاالتاملبيانات الأحدث    ٣
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 خدمات النطاق العريض .٤- ٣-٢

ومن اجلدير بالذكر أن تعريف االحتاد الدويل لالتصاالت للنطاق العريض املستخدم يف 
عرض نطاق كاف يسمح بتقدمي "، هو )م٢٠٠٧(تقرير تنمية االتصاالت يف العامل لعام 

 ٢٥٦(وجيب أن تكون السرعة أكرب من . خدمات الصوت واملعطيات والفيديو جمتمعة
إضافة إىل ذلك، تستهدف منظمة التعاون . "، يف كال االجتاهني)بت يف الثانية كيلو

 ٢بت يف الثانية و كيلو ٧٦٨( مثلاالقتصادي والتنمية حالياً حتقيق سرعات نفاذ أعلى، 
 .)بت يف الثانية ميجا

بيل على س( ميثل النفاذ إىل تقنية النطاق العريض وانتشاره يف اململكة )م٢٠٠٧(يف عام و
أو عن طريق النفاذ الالسلكي عريض  )DSL( عن طريق خط املشترك الرقمياملثال 
 )%٥٠(جتاوزت نسبته  )م٢٠٠٨(أقل من نصف إمجايل النفاذ، وبنهاية عام  ،)النطاق

   .من إمجايل عدد املنازل )%٢٣(و مستخدممليون  )١,٣٣(امش كبري، ليصل إىل 

 )٢٠(، أي بزيادة قدرها )م٢٠٠٥(منذ عام ) %١٧٥(وبلغ معدل النمو السنوي املركب 
النمو الذي شهده  )٤-٢(ويبني الشكل . تضاعف خالل العام املاضيكما أنه ضعفاً، 

  . سوق النطاق العريض مؤخراً

 
  )م٢٠٠٨(إىل ) م٢٠٠٥(من  تطور سوق النطاق العريض: )٤-٢(الشكل 

 .)م٢٠٠٨( هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، اية: مصدر املعلومات 
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وعلى الرغم من ارتفاع معدالت النمو إال أن الفرصة ما زالت ساحنة لتحقيق منو إضايف يف 
خدمات النطاق العريض، خاصة يف مراكز التجمعات السكانية الصغرية ومعظم 

 غري التماثلي ويتم حالياً توفري خدمات خط املشترك الرقمي. التجمعات السكانية النائية
)ADSL ( تلك وتشري قاعدة بيانات الصندوق إىل أن . املدن الرئيسية واملراكزيف كافة
جتمع سكاين، وبذلك فإا تتجاوز مدن احملافظات ) ٢٩٣(دمات تتوفر حالياً يف اخل

جتمع سكاين ) ٣٢٤(تغطية  ومن املخطط أن يتم. مدينة) ١١٨(الرئيسية اليت يبلغ عددها 
ال تتجاوز  دماتتلك اخلجم تغطية إضايف خالل سنة إىل سنتني، ومع ذلك فإن ح

 .من عدد املراكز يف اململكة) %٤٠(

اتصاالً السلكياً عن  نترنتمن املشتركني يف النطاق العريض باإل) %٢٢,٨(ويتصل حالياً 
اهلاتف املتنقل من اجليل و (WiMAX)باستخدام تقنية  الثابت طريق النفاذ الالسلكي

تة للمنافسة، من املتوقع أن يستمر سوق النطاق ومع فتح سوق االتصاالت الثاب .الثالث
العريض يف النمو بوترية سريعة، نظراً إىل قيام مقدمي اخلدمة اجلدد بإنشاء شبكات النطاق 

 .املتزايد الطلبلتلبية العريض اخلاصة م واحتدام املنافسة 

ي أو أكثر على أساس جتار )بت يف الثانية كيلو ٢٥٦(وسيكون توفري سرعة قدرها 
باستخدام شبكات االتصاالت املتنقلة مقتصراً على العمالء واجلهات القريبة من برج 

، على الرغم من )كم٥أي داخل حدود دائرة نصف قطرها أقل من (االتصاالت املتنقلة 
جمهزة خبدمة تعتمد على  النائيةأن معظم أو كل احملطات القاعدية الالسلكية يف املناطق 

السعة املتوفرة ملستخدمي هذه اخلدمة ستكون حمدودة جداً ما مل  ، إال أن)EDGE(تقنية 
يتم ضخ استثمارات جديدة لتعزيز سعة احملطات القاعدية وعرض نطاق التراسل عرب 

وبصفة عامة، ال تعترب هذه التقنية قادرة على حتقيق . )Backbone(الشبكة األساسية 
وسيلزم . نترنتإللستخدام الشامل حق االباخلدمة الشاملة وأهداف الصندوق املتعلقة 

حىت تليب االتصاالت  )WiMAX( أواجليل الثالث على األقل وجود تقنية اهلاتف املتنقل من 
ومع ذلك، جيب أن يفترض . حق االستخدام الشاملواخلدمة الشاملة الالسلكية متطلبات 
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عريضة النطاق الثالث اجليل بصفة عامة أن حتويل شبكة اهلاتف املتنقل من اجليل الثاين إىل 
يتطلب أكثر من جمرد إضافة أجهزة إرسال إىل األبراج احلالية، إذا أريد حتقيق التغطية 

  .وذلك ما أثبتته العديد من الدراسات واملرئيات، اليت متت مراجعتها. الكاملة للسكان

البالغ عددها ل التجمعات السكانية يف اململكة على ملخص لك) أ(حيتوي امللحق 
، ويبني عدد السكان واإلحداثيات اجلغرافية واخلدمات الصوتية املتاحة )١٥,٧٩١(

 .عريضة النطاق، وملخص اإلمجاليات نترنتوخدمات اإل

 شروط التراخيص احلالية .٥- ٣-٢

لتحديد توقعات معقولة خلدمات االتصاالت املتنقلة والثابتة، ولالستثمارات املطلوبة يف 
شروط التراخيص  عتبارم الشامل، مت األخذ باالحق االستخداواخلدمة الشاملة تقدمي 

 .القائمة، واليت حتدد التزامات املشغلني

 شروط تراخيص تقدمي االتصاالت املتنقلة

  :تتمثل مستويات اإلشارة، اليت يتعني على املشغل تنفيذها يف ما يلي
عن تغطية يف املناطق احلضرية واملدن اليت يزيد عدد سكاا  )ديسبل ملي وات ٨٠-( 

 نسمة،) ٥,٠٠٠(

جتارياً داخل املنازل يف املناطق  ةبعد السنة اخلامسة لبدء اخلدم )ديسبل ملي وات ٧٠-( 
 ،نسمة) ٥,٠٠٠(احلضرية واملدن اليت يزيد تعداد سكاا عن 

 ،تغطية داخل السيارات على امتداد الطرق السريعة )ديسبل ملي وات ٨٤-( 

 .زل يف بقية املناطقتغطية خارج املنا )ديسبل ملي وات ٩٠-( 

 شروط تراخيص تقدمي خدمات االتصاالت الثابتة

  :اليت يتعني على املشغل تنفيذها يف ما يلي اتلتزامتتمثل اال
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سبع سنوات من تاريخ سريان الترخيص، وذلك ) ٧(توفري التغطية يف كل منطقة خالل  
  :وفق التفصيل التايل

ثالث سنوات ) ٣(الث مناطق خالل ث) ٣(االلتزام باحلد األدىن لنشر الشبكة يف   )أ 
  .من تاريخ سريان الترخيص

مخس سنوات من ) ٥(سبع مناطق خالل ) ٧(االلتزام باحلد األدىن لنشر الشبكة يف   )ب 
  .تاريخ سريان الترخيص

سبع ) ٧(ثالث عشرة منطقة خالل ) ١٣(االلتزام باحلد األدىن لنشر الشبكة يف   )ج 
  .سنوات من تاريخ سريان الترخيص

أو الالسلكية، وذلك /فري التغطية السكانية باستخدام شبكات النفاذ السلكية وميكن تو
  :وفقاً للمعادلة التالية

  :، حيث%ص+  %س ٥=  %ت
  ).%١٥= (  %ت
  .النسبة املئوية لتغطية السكان بشبكة النفاذ السلكية= %س 
  .النسبة املئوية لتغطية السكان باستخدام شبكة النفاذ الالسلكية= %ص 
من شبكة النفاذ السلكية، من ضمن أشياء أخرى، األلياف البصرية واأللياف وتتض

 )حمورية-بصرية(املهجنة 

ال حيتسب عدد املشتركني الذين يتم خدمتهم بواسطة إمكانية إتاحة حق الوصول  
لعناصر الشبكة احمللية أو بواسطة إمكانية اختيار الناقل ضمن التزامات نشر الشبكة 

  .املطلوبة

 ")املسح امليداين("خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات  على طلبداين مسح مي .٤- ٢

مت إجراء مسح ميداين ملعرفة املتطلبات احمللية العامة واخلاصة من خدمات االتصاالت 
. تكاليف اخلدمة على حتمل تهوتقنية املعلومات واالختيارات املفضلة لدى املستخدم وقدر
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يت خلصت إليها الدراسة يف املساعدة على تطوير وقد استخدمت النتيجة النهائية ال
، وكذلك لتقدير اإليرادات نترنتاإل ةالصوتية وخدم ةإستراتيجية الصندوق املتعلقة باخلدم

 .احملتملة وحجم الدعم املايل املطلوب لتقدمي اخلدمة

 حجم ونطاق دراسة املسح امليداين .١- ٤-٢

ن احلضرية والنائية، والقرى املخدومة مشل نطاق عمل الدراسة مجيع املناطق اإلدارية واملد
مع ) %٣١(من املقابالت مع أصحاب املنازل و) %٦٩(وأجريت نسبة . وغري املخدومة

  .أدناه هيكل عينة الدراسة )٥-٢(ويبني الشكل . كيانات جتارية صغرية

  

 هيكل عينة املناطق : )٥-٢(الشكل 

  نتائج املسح امليداين  .٢- ٤-٢

ستوى دخل املنازل يف املناطق النائية اليت ال تزال من دون تبني من املسح امليداين أن م
املناطق اإلدارية خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات أقل من معدالت دخل املنازل يف 

يف  نترنتاإل ةالصوتية وخدم ةووجِد أن الطلب مرتفع على اخلدم. )%٢٠(إمجاالً بنحو 
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لياً وكذلك يف التجمعات اليت متت التجمعات السكانية اليت ال توجد ا خدمات حا
 .ها من قبل املشغلني الرئيسينيتتغطي

 معدل انتشار اخلدمات الصوتية يف املنازل .١-٢- ٤-٢

أدناه النتائج اليت انتهت إليها الدراسة بالنسبة إىل معدل انتشار  )٦-٢(يبني الشكل 
  .ق احلضرية والنائيةكة يف املناطيف الوقت احلايل على مستوى اململ ةواملتنقل ةدمات الثابتاخل

  نتشار اهلاتف يف املنازلا :)٦-٢(شكل ال

ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه على الرغم من أن كل الذين استجابوا للدراسة، يطالبون 
خبدمة اهلاتف املتنقل ويستخدموا أكثر من خدمات اهلاتف الثابت، إال أم أبدوا اهتماماً 

 .نترنتالعتقادهم أا هي اليت توفر النفاذ إىل اإلخبدمة اهلاتف الثابت بشكل كبري 

على ذلك، يوجد طلب ضئيل أو توقعات ضئيلة بالنسبة إىل خدمات حق  عالوةً
حيثما ومىت توفرت اخلدمة اخلاصة، بغض النظر عن ) اهلاتف العمومي(االستخدام الشامل 

  .التجمع السكاين أو عدد السكان
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  املنازليف نترنتانتشار احلاسب اآليل واإل .٢-٢- ٤-٢

نتائج الدارسة بالنسبة إىل انتشار احلاسب اآليل يف أحناء اململكة يف  )٧-٢(يبني الشكل 
  .على العينة اليت مشلتها الدراسة الوقت احلايل وذلك بناًء

  
  

  

  

  

  

  انتشار احلاسب اآليل واإلنترنت يف املنازل: )٧-٢(الشكل 

 يف األعمال التجارية نترنتاإل أنشطة .٣-٢- ٤-٢

اسة أن هناك طلباً كبرياً من جانب املؤسسات التجارية الصغرية على رأوضحت الد
 .)٨-٢(يف املناطق النائية، على النحو املبني يف الشكل  نترنتاإل

  :يف املناطق النائية ما يلي نترنتوتشمل النتائج األخرى املتعلقة باإل

لك أجهزة التجارية املوجودة يف املدن متت من مجيع املؤسسات) %٥٠(أن أكثر من  
وسيشهد ذلك تزايداً . عريضالنطاق ال ذات نترنتاإلخدمة حاسب آيل وتستخدم 

 .على املدى القريب )%٧٥(مطرداً يصل إىل 

من مجيع املؤسسات التجارية املوجودة يف القرى متتلك أجهزة حاسب آيل ) %٢٥(أن  
سب اآليل ، أو أا سوف حتصل على أجهزة احلانترنتومهتمة باحلصول على خدمة اإل
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ويعد اهتمامها باستخدام . على املدى القصري نترنتوترغب يف احلصول على خدمة اإل
 .ألغراض العمل كبرياً نترنتاإل

 اليت تطلبها املؤسسات املوجودة يف القرى رنتنتاإلأنشطة : )٨-٢(الشكل 

 واستخدامها نترنتاحلاجة إىل النفاذ العمومي لإل .٣- ٤-٢

مرتفعا، وسوف تكون األغلبية الساحقة من املستخدمني  نترنتيعد الطلب على خدمة اإل
لتحمل  ومستعدين اخلاصة م نترنتمهتمني باحلصول على خدمة اإل يف املرتل والعمل

  .)٩-٢(مبني يف الشكل كما هو تكلفتها، 

  الطلب على النفاذ العام لإلنترنت: )٩-٢(الشكل 
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قلة من أصحاب املؤسسات التجارية باملنازل، أبدت  لمستخدمنيلوكما هو احلال بالنسبة 
العامة، وهذا يرجع إىل أن تكلفة  نترنتيف استخدام مقاهي اإل رغبتهم) %٨-٦(الصغرية 

اخلدمة اخلاصة ال متثل مشكلة ملعظم السكان أو أصحاب املؤسسات التجارية، حسب 
مني يف وبالنسبة إىل معظم املستخد. لتحمل التكاليفأسعار السوق املعروفة واالستعداد 

خياراً مؤقتاً أو رمبا خياراً بديالً  نترنتالقطاع التجاري والسكين، متثل مقاهي اإل
خارج املرتل، نظراً إىل أن غالبية الناس ستمتلك أجهزا اخلاصة  نترنتلتطبيقات اإل

 .عندما تصبح اخلدمة اخلاصة متاحة نترنتووسائل نفاذها اخلاص إىل اإل

حق االستخدام الشامل، حيث يشري ذلك إىل ارتفاع والشاملة اخلدمة وهذا له تأثري على 
 .الطلب على اخلدمة الشاملة مبجرد توفرها يف مجيع املناطق احلضرية أو النائية

 اإلنفاق والقدرة على حتمل التكاليف .٤- ٤-٢

مثري لالهتمام، حيث ال  مرتفعاً بشكل نترنتيعد اإلنفاق على خدمات االتصاالت واإل
أبرز  )١٠-٢(ويلخص الشكل . املدينة والقرية، وال بني شرائح الدخل يتفاوت كثرياً بني

 :النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وهي كالتايل

 . ريال شهرياً على خدمات اهلاتف املتنقل) ١,٠٠٠(إىل ) ٣٠٠(بني  تنفق األسر عادةً 

 . شرائح للهاتف املتنقل )٤(إىل  )٢(ما بني  يوجد لدى األسرة عادةً 

على خدمات ) يف املتوسط %١٠(من الدخل ) %١٢(إىل ) %٤(األسر من  تنفق 
ويوضح الرسم البياين أدناه أن سكان القرى ينفقون من الدخل على . اهلاتف املتنقل

خدمات اهلاتف املتنقل بنسبة أعلى من تلك اليت ينفقها سكان املناطق احلضرية، وبصفة 
 .ة عاليةعامة فإن أصحاب الدخل املنخفض ينفقون بنسب
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 معدل اإلنفاق الشهري على اهلاتف املتنقل: )١٠-٢(الشكل 

وتنفق اُألسر السعودية اليت متتلك خدمة اهلاتف الثابت نسبة إضافية من دخلها الشهري 
نسبة تتراوح  نترنت، كما تنفق األسر اليت متتلك خدمة اإل)%٣(على اخلدمة تقدر بنحو 

 .)%٣(و) %٢(بني 

 ولية للصندوقدراسة املقارنة الد .٥-٢

لتقييم خمتلف اجلوانب املتعلقة  بالتزامن مع إعداد اخلطة اإلستراتيجية، مت إجراء دراسة
 اعتبارعلى أفضل املمارسات الدولية، و باإلطالعبإدارة الصندوق وإستراتيجيته 

  .التحسينات املمكن إدخاهلا على الصندوق يف اململكة

 دولة، متتلك كلها سجالً حافالً )١١(غطت الدراسة صناديق اخلدمة الشاملة يف  
ومت تقييم الوثائق . لعمليات الصندوق، وقد اشتملت على حبوث أساسية وأخرى ثانوية

املتعلقة بكل دولة، مبا يف ذلك األنظمة واإلجراءات والقرارات والسياسات واإلرشادات 
 :األمور الرئيسية التالية ىعلنطاق الدراسة  وأشتمل .العامة والنشرات

  .إستراتيجية وأهداف الصندوق 
 .متويل الصندوق 
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 .عمليات الصندوق 
 .آليات وهيكلة الصندوق 

نظرة عامة عن صناديق اخلدمة الشاملة يف الدول اليت خضعت  )٥-٢(ويقدم اجلدول 
للدراسة، ونوع برنامج التمويل الذي ميثله كل صندوق، والتكلفة اإلمجالية واملقابل املايل 

ومن هذه الدراسة تبين . يف الصندوقومقدمي اخلدمة املسامهني  خلدمةاملستخدم، ونوع ا
أن إستراتيجيات الصندوق وأهدافه يف اململكة تنسجم بشكل كبري مع أفضل املمارسات 

  .املطبقة على الصعيد الدويل

 نظرة عامة عن صناديق اخلدمة الشاملة يف الدول اليت خضعت للدراسة: )٥-٢(اجلدول 

بدء سنة  الدولة
 الصندوق

  النسبة اليت مت حتصيلها لنوع برنامج التموي

 من إيرادات املشغل

 نوع مقدم اخلدمة املساهم يف الصندوق

 مجيع مشغلي االتصاالت )متغري( ١ ، تعويضتعينيتنافس،  ١٩٩٧ أستراليا

   مجيع مشغلي االتصاالت ١ تعيني، تعويض ٢٠٠١ كندا

  متويل حكومي ١,٥ تنافس ١٩٩٤ شيلي

 مجيع مشغلي االتصاالت ما عدا مقدمي اخلدمات املضافة ١ تنافس ٢٠٠٢ هلندا

  مجيع مشغلي االتصاالت ٠ ، تعويضتعينيتنافس،  ٢٠٠٢ ماليزيا

 مجيع مشغلي االتصاالت ٥ ، تعويضتعينيتنافس،  ٢٠٠٥ املغرب

 متويل حكومي ١ ، تعويضتعينيتنافس،  ٢٠٠٨ نيوزيلندا

 ع مشغلي االتصاالتمجي ٢ تنافس ٢٠٠٧ نيجرييا

 مجيع مشغلي االتصاالت ٦ تنافس ٢٠٠٧ باكستان

 مجيع مشغلي االتصاالت ١ تنافس ١٩٩٣ بريو

 مجيع مشغلي االتصاالت ١ تنافس ٢٠٠٣ أوغندا

بني أن برنامج الصندوق تاخلدمات اليت تستهدفها كل دولة، وي )٦-٢(ويلخص اجلدول 
  .لة دولياً ويعترب شامالً من حيث نطاق أهدافهيف اململكة مماثل لصناديق اخلدمة الشام

  



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٣٧(صفحة 

 

 

 وخدماا املستهدفة )١١(صناديق اخلدمة الشاملة يف الدول الـ : )٦-٢(اجلدول 

اخلدمة املتنقلة  اخلدمة الصوتية الدولة
 املسموح ا

  النطاق العريض نترنتاإل
 )حتميلأدىن سرعة (

 مراكز االتصال

  )ك ٥١٢(        أستراليا

       كندا

         شيلي

   )ك ٢٥٦(         اهلند

   )ك ٢٥٦(         ماليزيا

   )ك ١٢٨(         املغرب

  )ك ١,٠٠٠(       نيوزيلندا

   )ك ٥١٢(        نيجرييا

   )ك ١٢٨(         باكستان

          بريو

          أوغندا
  

صندوق بشكل خمتصر، لقد أثبتت دراسة املقارنة الدولية سالمة معظم اجلوانب املتعلقة بال
احلالية، ومتت االستفادة من تلك الدراسة يف ضبط بعض  إستراتيجيتهيف اململكة حسب 

جوانب التنظيم اإلداري املخطط له وقواعد تشغيله وخيارات تصميم الربامج الواردة يف 
  .هذه اخلطة اإلستراتيجية
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 أسئلة للحصول على مرئيات عن الفصل الثاين

 املذكورة يف هذا الفصل؟ ةواملتنقل ةالثابت ةدماخلتغطية هل لديك أي مرئيات تتعلق ب .١

 .بالبيانات احملدثة )أ(الرجاء مراجعة وحتديث امللحق  .٢

) ٢-٣-٢الفقرة (هل توافق على املنهجية املعتمدة على نظام املعلومات اجلغرافية  .٣
املستخدمة يف حتديد إمجايل احلد األدىن التقديري للسكان الذي تغطيه اخلدمات 

 وتية للهاتف املتنقل؟ إذا مل يكن األمر كذلك، فكيف ميكن حتسني هذه الطريقة؟الص

وتقنية اجليل الثالث  )WiMAX/FWA(هل توافق على أن اخلدمات الالسلكية مثل  .٤
 وأالتغطية من ناحية  سواًءالصندوق ات قادرة، من الناحية التقنية، على تقدمي خدم

املذكورة؟ إذا مل يكن األمر كذلك، فريجى داخل احلدود اجلغرافية  إلنترنتاسرعة 
 .بيان األسباب

هل لديك أي مالحظات على نتائج دراسة الطلب واالجتاهات ذات العالقة الواردة  .٥
اخلدمة الشاملة يف هذا الفصل، وخاصة تلك اليت تتعلق باآلثار املرتبطة بالطلب على 

ت حول نتائج حمددة، ومتطلباما؟ إذا كانت لديك مرئيا وحق االستخدام الشامل
 .الرجاء تقدميها

إذا كانت  بدراسة املقارنة الدولية اليت مت إجراؤها؟ هل لديك أي مالحظات تتعلق .٦
 .اإلجابة بنعم، نأمل تزويدنا ا

هل لديك معلومات إضافية ذات صلة أو أية اقتراحات أخرى؟ إذا كانت اإلجابة  .٧
 .بنعم، نأمل تزويدنا ا
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  راتيجية الصندوق املقترحةإست: الفصل الثالث .٣

بناًء على حتليل السوق املذكور آنفاً، حتدد هذه اخلطة التوجهات اإلستراتيجية لتوفري 
اخلدمة للمراكز السكانية والتجمعات السكانية اليت ال توجد ا خدمات صوتية أو 

ويتناول هذا الفصل . ، أو اليت ال ترتقي فيها إىل مستوى اجلودة املقبولإنترنت
  .إلستراتيجية املقترحة لتحقيق السياسة املعتمدةا

 إستراتيجية الصندوق للخدمة الصوتية .١-٣

على حتليل تغطية اخلدمات الثابتة واملتنقلة، وفجوات اخلدمة املتبقية، ونتائج  بناًء
 :املسوحات امليدانية، ومعايري جودة اخلدمة املتوقعة، يوصى باإلستراتيجية العامة التالية

يف مجيع التجمعات السكانية غري  خلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملاتوفري  جيب 
املشمولة باخلدمة حىت تارخيه اليت حيددها الصندوق كمواقع خدمة إلزامية وبالتايل فهي 

 .مؤهلة للحصول على الدعم املايل
استبعاد املواقع املضمنة بتراخيص قائمة وأي جتمعات سكانية مغطاة بقوة إشارة  جيب 
خل املبىن من قائمة مواقع اخلدمة اإللزامية، وبالتايل ال يشملها أي برنامج من برامج دا

 .الصندوق
للخدمة الصوتية بواسطة اخلدمة  اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملتوفري  جيب 

 .الثابتة أو املتنقلة ذات خاصية النطاق املرتيل
ت املتنقلة مقبولة إذا كانت ذات تعترب اخلدمة الصوتية الشاملة عن طريق االتصاال 

 .مستوى إشارة داخل املبىن
. يعترب حق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية متحققاً عند توفر قوة إشارة خارج املبىن 

تقدميه بواسطة اهلواتف العمومية أو مراكز االتصاالت اهلاتفية  وخالف ذلك، فسيتم
به إىل  على أن توفر نفاذاًَ موثوقاًالعمومية أو أي طرق مناسبة يعتمدها الصندوق، 

 .قق مستوى جودة اخلدمة احملددحيالشبكة وأن 
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 .يلتزم مقدمو خدمات مشاريع الصندوق بكافة التنظيمات املعتمدة الصادرة من اهليئة 

يف متويل الصندوق  عتبارمت وضع ثالث خيارات بعني االويف ضوء هذه اإلستراتيجية، 
ونظراً إىل أن . للخدمات الصوتية االستخدام الشامل اخلدمة الشاملة وحقملشاريع 

التراخيص القائمة لتقدمي اخلدمات املتنقلة تلزم املشغلني بتوفري تغطية داخل املبىن يف مجيع 
- ٣-٢(نظر الفقرة ، أنسمة) ٥,٠٠٠(التجمعات السكانية اليت يزيد عدد سكاا على 

لفئة لن يشملها أي من هذه ، فإن التجمعات السكانية املصنفة ضمن هذه ا)١-٥
اخلدمة الشاملة وحق االستخدام لتمويل مشاريع  ةاملقترح اتوفيما يلي اخليار .اخليارات
 :للخدمة الصوتية الشامل

 :اخليار األول

مجيع  ىعلجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة باخلدمة الصوتية الشاملة،  
نسمة، وغري ) ٥,٠٠٠(و) ٥٠٠(ا بني اليت يتراوح عدد سكا التجمعات السكانية

 .اخلدمة الصوتية املتنقلة بقوة إشارة داخل املبىن املغطاة باخلدمة الصوتية الثابتة، أو
جيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة حبق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية،  
ة، وغري املغطاة نسم) ٥٠٠(مجيع التجمعات السكانية اليت يقل عدد سكاا عن  ىعل

 . اخلدمة الصوتية املتنقلة بقوة إشارة خارج املبىن باخلدمة الصوتية الثابتة أو

 :اخليار الثاين

مجيع  ىعلجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة باخلدمة الصوتية الشاملة،  
نسمة، وغري ) ٥,٠٠٠(و) ٢٥٠(التجمعات السكانية اليت يتراوح عدد سكاا بني 

  .غطاة باخلدمة الصوتية الثابتة أو اخلدمة الصوتية املتنقلة بقوة إشارة داخل املبىنامل
جيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة حبق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية،  
نسمة، وغري املغطاة ) ٢٥٠(اليت يقل عدد سكاا عن  مجيع التجمعات السكانية ىعل

 .بتة أو اخلدمة الصوتية املتنقلة بقوة إشارة خارج املبىنباخلدمة الصوتية الثا
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 :اخليار الثالث

مجيع  ىعلجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة باخلدمة الصوتية الشاملة،  
نسمة، وغري املغطاة باخلدمة ) ٥,٠٠٠(التجمعات السكانية اليت يقل عدد سكاا عن 

وسيكون هناك بعض . املتنقلة بقوة إشارة داخل املبىنالصوتية الثابتة أو اخلدمة الصوتية 
اليت ال يوجد ا سوى عدد ضئيل  جداً النائية التجمعات السكانيةاالستثناءات يف حالة 

 .من السكان، واليت من شأا أن تضمن احلصول على خدمة حق االستخدام الشامل

 نترنتإلاإستراتيجية الصندوق خلدمة  .٢-٣

املتبقية، ونتائج  اخلدمات الثابتة واملتنقلة، وفجوات اخلدمة على حتليل تغطية بناًء
يوصى باإلستراتيجية العامة  املسوحات امليدانية خلدمات االتصاالت وتقنية املعلومات،

  :التالية
يف مجيع التجمعات  لإلنترنت اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملتوفري جيب  

 .خدمة إلزاميةاليت حيددها الصندوق كمواقع  السكانية

بواسطة اخلدمة الثابتة أو  نترنتلإل اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملتوفري جيب  
 .املتنقلة

عن طريق مراكز االتصاالت العمومية أو  نترنتتوفري حق االستخدام الشامل لإلجيب  
قق أي مرفق مناسب يعتمده الصندوق، على أن يوفر نفاذاًَ موثوقاً به إىل الشبكة وأن حي

 .مستوى جودة اخلدمة املقبول

 .عمل الصندوق استبعاد املواقع املضمنة بتراخيص قائمة من نطاقجيب  

 .مقدمو خدمات مشاريع الصندوق بكافة التنظيمات املعتمدة الصادرة من اهليئة يلتزم 

 اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملوفيما يلي اخليارين املقترحني لتمويل مشاريع 
 :نتنترلإل
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 : اخليار األول

مجيع  على، نترنتجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة باخلدمة الشاملة لإل 
 :نسمة فأكثر بالسرعات التالية) ٥٠٠(اليت يبلغ عدد سكاا  التجمعات السكانية

اليت يتراوح عدد سكاا  يف كل التجمعات السكانية) كيلو بت يف الثانية ٥١٢( 
 .نسمة) ٥,٠٠٠(و) ٥٠٠(بني 

اليت يزيد عدد سكاا على  يف كل التجمعات السكانية) ميجا بت يف الثانية ٢( 
 .نسمة باإلضافة إىل مجيع املراكز) ٥,٠٠٠(

 ىعل، نترنتجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة حبق االستخدام الشامل لإل 
نسمة، وغري املغطاة ) ٥٠٠(اليت يقل عدد سكاا عن  مجيع التجمعات السكانية

 ).كيلو بت يف الثانية ٥١٢(باخلدمة الشاملة، بسرعة قدرها 

 :اخليار الثاين

مجيع  ىعل، نترنتجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامية اخلاصة باخلدمة الشاملة لإل 
 :رعات التاليةنسمة فأكثر، بالس) ٢٥٠(اليت يبلغ عدد سكاا  التجمعات السكانية

اليت يتراوح عدد سكاا  يف كل التجمعات السكانية) كيلو بت يف الثانية ٥١٢( 
 .نسمة) ٥,٠٠٠(و) ٢٥٠(بني 

اليت يزيد عدد سكاا على  يف كل التجمعات السكانية) ميجا بت يف الثانية ٢( 
 .نسمة باإلضافة إىل مجيع املراكز) ٥,٠٠٠(

 ىعل، نترنتة اخلاصة حبق االستخدام الشامل لإلجيب أن تشمل مواقع اخلدمة اإللزامي 
نسمة، وغري املغطاة ) ٢٥٠(اليت يقل عدد سكاا عن  مجيع التجمعات السكانية

 ).كيلو بت يف الثانية ٥١٢(باخلدمة الشاملة، بسرعة قدرها 
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 رئيات عن الفصل الثالثاملأسئلة للحصول على 
تية توفر بدائل واقعية إلستراتيجية الصندوق هل ترى أن اخليارات املقترحة للخدمة الصو .١

سنوات؟ إذا مل تكن ترى هذا، فريجى بيان ) ٥(البالغة  خالل الفترة الزمنية احملددة بالسياسة
 . األسباب

 .أي من اخليارات تفضل للخدمة الصوتية؟ يرجى بيان األسباب .٢
ب على الصندوق متويل يف حال مت اعتماد اخليار الثالث للخدمة الصوتية، هل تعتقد أنه جي .٣

اليت يوجد ا عدد ضئيل من  جداً النائية مشاريع اخلدمة الصوتية يف التجمعات السكانية
السكان بصرف النظر عن التكلفة؟ إذا كنت ال تعتقد ذلك، فما هو احلد األدىن لعدد 

 السكان الذي تراه مناسباً لتقدمي اخلدمة الشاملة برأيك؟
، هل ترى أا خيارات واقعية إلستراتيجية نترنتقترحة خلدمة اإلاخليارات امل بالنظر إىل .٤

سنوات؟ إذا كنت ال ترى هذا، ) ٧(الصندوق خالل الفترة الزمنية احملددة بالسياسة البالغة 
  . فريجى بيان األسباب

احلد األدىن من  توفر) DSL( واملغطاة خبدمة) أ(املدرجة بامللحق  هل التجمعات السكانية .٥
  .احملددة يف هذه اخلطة اإلستراتيجية؟ يرجى تقدمي املزيد من التفاصيل نترنتخدمات اإل

 .؟ يرجى بيان األسبابنترنتأي من اخليارات تفضل خلدمة اإل .٦
، يستهدف الصندوق توفري أعلى مستوى من اخلدمة جلميع نترنتضمن خيارات خدمة اإل .٧

سكان، ولكن جيب األخذ يف املراكز، نظراً ألمهيتها اإلدارية، بصرف النظر عن عدد ال
نسمة، وأن ) ٢٥٠(مركزاً من املراكز املستهدفة يقل عدد سكاا عن ) ٢٤٨(احلسبان أن 

فهل ترى أنه جيب استهداف هذه . نسمة) ١٠٠(منها يقل عدد سكاا عن ) ١٣٧(
ترى أنه ال جيب استهدافها إذا كانت هناك جتمعات  مأ نترنتاملراكز باخلدمة الشاملة لإل

يف نفس املنطقة يتحقق فيها معيار السكان الالزم لتقدمي اخلدمة الشاملة؟ يرجى  انيةسك
 .بيان األسباب أو تقدمي اقتراحات

هل لديك أي معلومات إضافية أو مقترحات متعلقة مبوضوع هذا الفصل؟ إذا كانت  .٨
 .اإلجابة بنعم، نأمل تزويدنا ا
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 حتليل فجوة خدمات الصندوق: الفصل الرابع .٤

تناول هذا الفصل نتائج تطبيق اإلستراتيجية املقترحة املذكورة يف الفصل الثالث، على ي
 ةخدموالصوتية  ةاخلدم(التجمعات السكانية اليت ال توجد ا حالياً خدمات الصندوق 

  ).نترنتاإل

املناطق املشمولة (واهلدف الرئيسي من هذه العملية هو تصنيف املناطق اجلغرافية الثالث 
مة، واملناطق املرحبة جتارياً وال تتوفر فيها اخلدمات املطلوبة، واملناطق غري املرحبة باخلد

من أجل تطوير برامج الصندوق الالزمة لتنفيذ ) جتارياً وال تتوفر فيها اخلدمات املطلوبة
  .السياسة

 الصوتيةة حتليل فجوة اخلدم .١-٤

صوتية وحيدد أعداد السكان ال ةيتناول هذا القسم األسلوب املتبع يف حتليل فجوة اخلدم
 .تلك اخلدمةوالتجمعات السكانية اليت ال توجد فيها 

 مناطق اخلدمة الصوتية .١- ١-٤

كما ورد يف الفصل الثاين، يتراوح عدد السكان التقديري املغطى بشبكة االتصاالت 
) %٩٧,٧(بقوة إشارة داخل املبىن و) %٩٥,٢(بني ) م٢٠٠٨(املتنقلة يف منتصف العام 

) م٢٠٠٨(إحصائيات التغطية للعام ) ١-٤(ويلخص اجلدول . خارج املبىن بقوة إشارة
  ).م٢٠٠٩(وكذلك املتوقعة للعام 
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 ملخص تغطية اخلدمات الصوتية املتنقلة: )١-٤(اجلدول 

 )م٢٠٠٨( عاملامل
داخل إشارة (

 )املبىن

 )م٢٠٠٨(
خارج إشارة (

 )املبىن

  )م٢٠٠٨(
 )ضعيفةإشارة ( 

  )م٢٠٠٩(
 )ضعيفةإشارة (

 %٤٢,٧ %٣٩,٥ %٣١,٤ %١٦,٣ )وصول اإلشارة والنسبة من إمجايل مساحة اململكة(التغطية اجلغرافية 

اإلحداثيات  جتمع سكاين معلوم )١٣,٢٤٦(التغطية السكانية لعدد 
 .اجلغرافية

٩٩,٤ %٩٩,١ %٩٧,٧ %٩٦,٠% 

 غري معلومة التجمعات السكانيةالتغطية التقديرية للسكان، مبا يف ذلك نسبة 
 .اإلحداثيات اجلغرافية حىت اآلن

٩٩,٠ %٩٨,٦ %٩٧,٢ %٩٥,٢% 

املتوقع أن تشمل التغطية سكاا ) حمافظة ١١٨من إمجايل (عدد احملافظات 
ت اإلحداثيات ذا أخذاً يف االعتبار التجمعات السكانية .)%١٠٠(بنسبة 

 .فقط اجلغرافية املعلومة
٥٦ - ٣٠ ٦ 

، ومن مث فإا )%١٠٠(السكانية فيها عن عدد احملافظات اليت تقل التغطية 
 .مرشحة للحصول على دعم الصندوق

٦٢ - ٨٨ ١١٢ 

املتوقع أن تشمل التغطية سكاا ) حمافظة ١١٨من إمجايل (عدد احملافظات 
اليت ال تتوفر هلا  أخذاً يف االعتبار التجمعات السكانية .)%١٠٠(بنسبة 

 .إحداثيات جغرافية
٢١ - ١٢ ٤ 

، ومن مث فإا )%١٠٠(ظات اليت تقل التغطية السكانية فيها عن عدد احملاف
 .مرشحة للحصول على دعم الصندوق

٩٧ - ١٠٦ ١١٤ 

التفاصيل لكل منطقة حيث يوفر ملخص للمحافظات اليت ا جتمعات  )٢-٤(يوضح اجلدول 
  . تتوفر ا اخلدمة الصوتية نسمة وال) ٥,٠٠٠(سكانية يقل عدد سكاا عن 
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 تتطلب اخلدمة الصوتيةاليت  والتجمعات السكانيةحملافظات املخص : )٢-٤(ل اجلدو

من)%١٠٠(عدد احملافظات اليت تقل فيها التغطية عن املنطقة اإلدارية
 رشحة للحصول على دعم الصندوقاملو السكان

  صوتية خدمة  اليت ليست ا التجمعات السكانيةجمموع 
ىن أو إشارة ضعيفة أو غري خارج املباليت تتوفر ا إشارة (

 )مغطاة

 ١٨٧ ٧ الباحة

 ٢٦ ٣ اجلوف

 ٥٩٥ ٧ املدينة املنورة

 ٦٥٧ ١٢ عسري

 ٦٠ ١٠ املنطقة الشرقية

 ١٨٠ ٤ حائل

 ٢٦٦ ١٣ جازان

  ١,٢٧٢ ١٢ مكة املكرمة

 ٧٥ ٨ جنران

 ٢٤ ٣ منطقة احلدود الشمالية

 ٨٨ ٩ القصيم

 ٢٩٩ ٢٠ الرياض

 ١١٠ ٦ تبوك

 ٣,٨٣٩ ١١٤ اإلمجايل

   أهداف اخلدمة الصوتية .٢- ١-٤

يتناول هذا القسم، نتائج تطبيق اإلستراتيجية املقترحة يف الفصل الثالث على مجيع 
، )أ(نسمة املذكورة يف امللحق ) ٥,٠٠٠(التجمعات السكانية اليت يقل عدد سكاا عن 

  . واليت ال توجد ا خدمة صوتية

األول والثاين والثالث  اتعلى اخليارستراتيجية اإلن تطبيق وفيما يلي األهداف الناجتة ع
 :)١-٣-٣(الواردة يف الفقرة 
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 اتتوفر إحداثيا ال جتمع سكاين) ٢,٥٤٣(إضافة إىل ذلك، وكما ورد آنفاً، يوجد 
كما ال تتوفر . من إمجايل سكان اململكة) %١(اجلغرافية حيث ميثل عدد سكاا حنو 

توفر اخلدمة ا يف الوقت احلايل، ولن يتضح املوقف بالنسبة هلذه  ىمدمعلومات عن 
أثناء عملية املنافسة على مشاريع ميدانياً  اًالتجمعات السكانية إال بعد إجراء مسح

 .الصندوق

 نترنتة اإلحتليل فجوة خدم .٢-٤

، وحيدد أعداد السكان نترنتيف حتليل فجوة خدمة اإل يتناول هذا القسم، األسلوب املتبع
  .دمةتلك اخلاليت ال توجد فيها  والتجمعات السكانية

 نترنتمناطق خدمة اإل .١- ٢-٤

وعليه . يف اململكة منخفض جداً نترنتكما ورد يف الفصل الثاين، ما زال معدل انتشار اإل
. حالياً، يعترب حتدياً إنترنتغطية التامة يف املناطق اليت ال توجد ا خدمة فإن حتقيق الت

وأعداد  أعداد هذه التجمعات السكانية )٤-٤(ونتيجة هلذا التحليل، يلخص اجلدول 
  :سكاا

 )م٢٠٠٨إحصائيات (اجلغرافية  معلومة اإلحداثيات لتجمعات السكانيةل اخلدمة الصوتيةخيارات : )٣-٤(اجلدول 

حق اخلدمة الشاملة اخليار
 االستخدام
 الشامل

التجمعات
 السكانية
اإللزامية 

لخدمة ل
 الشاملة

التجمعات
 السكانية
ق حل

 االستخدام
 الشامل

إمجايل
التجمعات 
 السكانية

نسبة 
السكان 

املشمولني 
باخلدمة 
 الشاملة

نسب السكان 
املشمولني حبق 
 االستخدام
 الشامل

إمجايل نسبة 
 السكان املشمولني
باخلدمة الشاملة 

 االستخدامحق و
 الشامل

)١(اخليار 
 )٥٠٠(بني 
 )٥,٠٠٠(و

قل منأ
)٥٠٠( 

٢,٧٦ %٠,٧٩ %١,٩٧ ١,٨٦٠ ١,٤٠٣ ٤٥٧%  

)٢(اخليار 
 )٢٥٠(بني 
 )٥,٠٠٠(و

أقل من
)٢٥٠( 

٣,٢٩ %٠,٤٦ %٢,٨٣ ٢,٢٥٠  ١,١٦٧ ١,٠٨٣% 

)٣(اخليار 
أقل من 

)٥,٠٠٠( 
- ٤,٠ -  %٤,٠ ٣,٨٣٩ - ٣,٨٣٩% 
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 )م٢٠٠٨إحصائيات (اجلغرافية  معلومة اإلحداثيات لتجمعات السكانيةل اإلنترنتخيارات  :)٤-٤(اجلدول 

 نسبة السكان نترنتاليت ال توجد ا خدمة اإل التجمعات السكانيةعدد  التجمع السكاينان عدد سك

 % ٤,٢ ١٠٥ )٥,٠٠٠(أكثر من 

 %١٦,٣ ١٢,٨٥٦ )٥,٠٠٠(أقل من 

  %٢٠,٥ ١٢,٩٦١ اإلمجايل

على مستوى  نترنتاإل ةتفاصيل مناطق خدم) ٥-٤(إضافة إىل ذلك، يقدم اجلدول 
  :املناطق اإلدارية

 نترنتاليت ال توجد ا خدمة اإل والتجمعات السكانيةملخص احملافظات : )٥-٤(ل اجلدو

) %١٠٠(عدد احملافظات اليت تقل التغطية السكانية فيها عن املنطقة اإلدارية
 رشحة للحصول على دعم الصندوقاملومن السكان 

اليت ال  التجمعات السكانيةإمجايل عدد 
 ٤ نترنتتوجد ا خدمة اإل

 ٨٩٥ ٧ حةالبا

  ٩٦ ٣ اجلوف

  ٨٥٩ ٧ املدينة املنورة 

  ٣,٣٤١ ١٢ عسري

  ٢٦٢ ١١ املنطقة الشرقية 

  ٤٧٠ ٤ حائل

 ١,٩٦٨ ١٤ جازان 

 ٢,٧٠٦ ١٢ مكة املكرمة 

  ٢٢١ ٨ جنران 

 ٤٠ ٣ منطقة احلدود الشمالية

 ٤٦٧ ١١ القصيم

 ١,٤٤٠ ٢٠ الرياض 

 ١٩٦ ٦ تبوك 

 ١٢,٩٦١ ١١٨ اإلمجايل

  نترنتخدمة اإل أهداف .٢- ٢-٤
يتناول هذا القسم نتائج تطبيق اإلستراتيجية املقترحة بالفصل الثالث على مجيع التجمعات 

  .نترنتاليت ال توجد ا خدمة اإل) أ(املذكورة يف امللحق  السكانية
                                                      

 .غرافيةاجل اإحداثيا تتوفرالسكانية اليت ال  التجمعاتشتمل على ت   ٤



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٤٩(صفحة 

 

 

 :التالية إىل األهداف )٤-٣(يؤدي اخليار األول واخليار الثاين الواردان يف الفقرة 

 )م٢٠٠٨إحصائيات ( معلومة اإلحداثيات اجلغرافيةللتجمعات السكانية  نترنتهداف اإلأ: )٦-٤(اجلدول 

اليت  التجمعات السكانيةعدد  نوع اخلدمة )نسمة( التجمع السكاينعدد سكان  اخليار
  تزيد فيها سرعة اإلنترنت على

 )ميجا بت يف الثانية ٢( 

اليت  التجمعات السكانيةعدد 
  تبلغ فيها سرعة اإلنترنت

 )بت يف الثانية يلوك ٥١٢(

  نسبة

السكان

اخليار 
 األول

%٤,٢ - ١٠٥ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(جتمعات أكثر من 

%٢,٨ - ٤٨٣ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني راكز امل

%٦,٧ ١,٥٤١ - خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(التجمعات بني 

%٠,٤ - ٤٤٥ خدمة شاملة )٥٠٠(أقل من  مراكز

%٦,٤ ١٠,٣٨٧ - حق استخدام شامل )٥٠٠(ل من جتمعات أق

اخليار 
 الثاين

%٤,٢ - ١٠٥ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(جتمعات أكثر من 

%٣,١ - ٦٨٠ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني راكز امل

%٩,٦ ٣,٦٤٥ - خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(التجمعات بني 

%٠,١ - ٢٤٨ خدمة شاملة )٢٥٠(أقل من  مراكز

%٣,٥ ٨,٢٨٣ - حق استخدام شامل )٢٥٠(ت أقل من جتمعا

 

 اتتوفر إحداثيا ال جتمع سكاين) ٢,٥٤٣(إضافة إىل ذلك، وكما ورد آنفاً، يوجد 
كما ال تتوفر . من إمجايل سكان اململكة) %١(اجلغرافية حيث ميثل عدد سكاا حنو 

وقف بالنسبة هلذه توفر اخلدمة ا يف الوقت احلايل، ولن يتضح امل ىمدمعلومات عن 
أثناء عملية املنافسة على مشاريع اً ميدانياً التجمعات السكانية إال بعد إجراء مسح

 .الصندوق



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٠(صفحة 

 

 

 :أسئلة للحصول على مرئيات عن الفصل الرابع

يف ضوء إستراتيجية الصندوق املذكورة يف الفصل الثالث، هل تعتقد أن عدد التجمعات  .١
املختلفة قد مت تقديرها بشكل صحيح؟ إذا كنت ال اليت تستهدفها اخليارات  السكانية

  تعتقد ذلك، فريجى الشرح؟

جتمع سكاين، يزيد عدد سكاا على ) ١٠٥(يشري حتليل الصندوق إىل أن هناك عدد  .٢
 نترنتيف اململكة، ما زالت تفتقر إىل خدمة اإل) ٢٤٧(نسمة من إمجايل ) ٥,٠٠٠(

يستهدف هذه التجمعات السكانية  عالية السرعة؛ فهل تعتقد أن الصندوق جيب أن
) أو ستكون جمدية خالل سنة إىل سنتني(ويقدم هلا الدعم املايل، أم أا جمدية جتارياً 

 .املربرات املالية/بدون دعم مايل؟ يرجى بيان األسباب ومربرات السوق

ل من واقع نتائج هذا التحليل، هل تعتقد أن خيارات الصندوق اإلستراتيجية املقترحة متث .٣
خالل الفترات الزمنية  اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملجاً واقعياً لتحقيق 

 .احملددة يف السياسة؟ يرجى بيان األسباب والشرح

هل لديك أي معلومات إضافية أو مقترحات متعلقة مبوضوع هذا الفصل؟ إذا كانت  .٤
 .اإلجابة بنعم، نأمل تزويدنا ا

 



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥١(صفحة 

 

 

 امج واملشاريعتطوير الرب: الفصل اخلامس .٥

حيدد هذا الفصل اإلرشادات العامة لتصميم برامج الصندوق كما حيدد معايري االختيار 
للتجمعات السكانية ومنهجية حساب التكاليف اليت تتيح تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق 

 .بطريقة تتسم بالتنسيق والفاعلية والكفاءة

  :تشمل األبعاد األساسية لربامج الصندوق ما يلي
وتعين النطاق احملدد للخدمات املراد تقدميها مبوجب برنامج ، أهداف الربنامج 

 .الصندوق
وتعين حتديد املواقع املؤهلة للحصول على ، النطاق والتغطية اجلغرافية والسكانية 

 .خدمات الصندوق ودعمه املايل
مدة كل برنامج من برامج الصندوق من حيث عدد السنوات املزمع حتقيق أهداف  
 .ربامج خالهلاال
 .التكلفة التقديرية الالزمة لدعم كل برنامج من برامج الصندوق 

 تطوير الربامج .١-٥

على اإلستراتيجية املقترحة يف الفصل الثالث وحتليل الفجوة الوارد يف الفصل الرابع،  بناًء
االقتراحني  ولتحقيق رؤية السياسة وأهدافها املتعلقة بتطوير برامج الصندوق، مت حتديد

 :تالينيال
 :مما يلي اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملأن تتألف برامج : االقتراح األول

 .حق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية :الربنامج األول 
 .اخلدمة الصوتية الشاملة :الربنامج الثاين 
 .نترنتحق االستخدام الشامل لإل :الربنامج الثالث 
 .نترنتلإلاخلدمة الشاملة  :الربنامج الرابع 
 .واملبادرات املشاريع اخلاصة :الربنامج اخلامس 



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٢(صفحة 

 

 

 :مما يلي اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملأن تتألف برامج : الثايناالقتراح 

 .للخدمة الصوتية اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل :الربنامج األول 
 .نترنتلإل اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل :الربنامج الثاين 
 .املشاريع اخلاصة واملبادرات :الربنامج الثالث 

  تطوير برامج االقتراح األول .٢-٥

، )١-١-٥(القسم وصفاً للربامج احملددة يف االقتراح األول الوارد يف الفقرة  يقدم هذا
) ٢,٥٤٣(تتوفر إحداثياا اجلغرافية  ال ويستثىن من الربامج أدناه التجمعات السكانية اليت

  .جتمع سكاين

 حق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية: الربنامج األول .١- ٢-٥

يركز هذا الربنامج على حق االستخدام الشامل للخدمة الصوتية يف املواقع احملددة من قبل 
، )١-٣(الصندوق كمواقع خدمة إلزامية بناًء على اإلستراتيجية املقترحة الواردة يف القسم 

 :رات التاليةو يؤدي تطبيق هذا الربنامج إىل اخليا

اجلغرافية اإلحداثيات معلومة التجمعات السكانيةالصوتية يف  خيارات برنامج حق االستخدام الشامل للخدمة: )١-٥(اجلدول 

 املدة نسبة السكان املستفيدين  ناطق اإللزاميةامل حق االستخدام الشامل اخليار

  %٠,٧٩  ١,٤٠٣ )٥٠٠(عدد السكان أقل من  اخليار األول

  %٠,٤٦  ١,١٦٧ )٢٥٠(من عدد السكان أقل  اخليار الثاين اتسنو ٣

 - - - اخليار الثالث

متثل هذه األرقام احلد األقصى ألعداد التجمعات السكانية اليت يغطيها هذا الربنامج، 
اليت تشملها التغطية مبوجب برنامج  التجمعات وسوف يقل العدد النهائي بعد استبعاد

 .)٢-٢-٥(ور يف الفقرة اخلدمة الشاملة املذك



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٣(صفحة 

 

 

 الشاملةالصوتية اخلدمة : الربنامج الثاين .٢- ٢-٥

يركز هذا الربنامج على اخلدمة الصوتية الشاملة يف املواقع احملددة من قبل الصندوق 
، و يؤدي )١-٣(على اإلستراتيجية املقترحة، الواردة يف القسم  كمواقع خدمة إلزامية بناًء

  :التالية تطبيق هذا الربنامج إىل اخليارات

 معلومة اإلحداثيات اجلغرافية التجمعات السكانيةالشاملة يف  الصوتية خيارات برنامج اخلدمة: )٢-٥(اجلدول 

 املدة نسبة السكان املستفيدين ناطق اإللزاميةامل اخلدمة الشاملة اخليار

 %١,٩٧  ٤٥٧ )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني عدد السكان  اخليار األول

 %٢,٨٣ ١,٠٨٣ )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني عدد السكان  اخليار الثاين سنوات ٥

 %٤,٠ ٣,٨٣٩ )٥,٠٠٠(أقل من عدد السكان  اخليار الثالث

 نترنتحق االستخدام الشامل لإل: الربنامج الثالث .٣- ٢-٥

يف املواقع اليت حيددها الصندوق  نترنتيركز هذا الربنامج على حق االستخدام الشامل لإل
، ويؤدي )٢-٣(اإلستراتيجية املقترحة، الواردة يف القسم كمواقع خدمة إلزامية بناًء على 

  :تطبيق هذا الربنامج إىل اخليارات التالية

 معلومة اإلحداثيات اجلغرافية لتجمعات السكانيةل نترنتإللخيارات برنامج حق االستخدام الشامل : )٣-٥(اجلدول 

 سيوفر هلااليت  التجمعات السكانيةعدد  التجمع السكاينعدد سكان  اخليار
)كيلو بت يف الثانية ٥١٢(خدمة سرعتها 

نسبة 
السكان

 املدة

 ٥%٦,٤ ١٠,٣٨٧ باستثناء املراكز، )٥٠٠(التجمعات السكانية اليت تقل عن  األول اخليار
%٣,٥ ٨,٢٨٣ باستثناء املراكز، )٢٥٠(التجمعات السكانية اليت تقل عن  الثاين اخليار سنوات

دام الشامل للخدمة الصوتية، متثل هذه األرقام احلد األقصى كما يف حالة حق االستخ
ألعداد التجمعات السكانية اليت يغطيها هذا الربنامج، وسوف يقل العدد النهائي بعد 
استبعاد التجمعات السكانية اليت تشملها التغطية مبوجب برنامج اخلدمة الشاملة املذكور 

  .)٤-٢-٥(يف الفقرة 



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٤(صفحة 

 

 

 نترنتدمة الشاملة لإلاخل: الربنامج الرابع .٤- ٢-٥

يف املواقع اليت حيددها الصندوق كمواقع  نترنتيركز هذا الربنامج على اخلدمة الشاملة لإل
، ويؤدي تطبيق )٢-٣(خدمة إلزامية بناًء على اإلستراتيجية املقترحة، الواردة يف الفقرة 

  :هذا الربنامج إىل اخليارات التالية

 معلومة اإلحداثيات اجلغرافية لتجمعات السكانيةل نترنتإللة الشاملة خيارات برنامج اخلدم: )٤-٥(اجلدول 

  التجمع السكاينعدد سكان اخليار

 )نسمة(

سيوفر هلا اليت  التجمعات السكانيةعدد 

)ميجا بت يف الثانية ٢(سرعتها خدمة 
سيوفر هلا اليت  التجمعات السكانيةعدد 

)بت يف الثانيةكيلو ٥١٢(سرعتها خدمة 
نسبة 

 سكانال
 املدة

 اخليار

األول

 %٤,٢ - ١٠٥ )٥,٠٠٠(أكثر من  جتمعات

٧ 
سنوات

 %٢,٨ - ٤٨٣ )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني راكز امل

 %٦,٧ ١,٥٤١ - )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني  التجمعات

 %٠,٤ - ٤٤٥ )٥٠٠(أقل من  مراكز

%١٤,١ ١,٥٤١ ١,٠٣٣ اإلمجايل

 اخليار

الثاين

 %٤,٢ - ١٠٥ )٥,٠٠٠(أكثر من  جتمعات

 %٣,١ - ٦٨٠ )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني راكز امل

 %٩,٦ ٣,٦٤٥ - )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني  التجمعات

 %٠,١ - ٢٤٨ )٢٥٠(أقل من  مراكز

%١٧,٠ ٣,٦٤٥ ١,٠٣٣ اإلمجايل

  املشاريع اخلاصة واملبادرات: الربنامج اخلامس .٥- ٢-٥

تبطة باألنشطة العامة للخدمة يركز هذا الربنامج علي جمموعة من األنشطة واألهداف املر
الشاملة وحق االستخدام الشامل غري املشمولة بنطاق املشاريع الرئيسية املدعومة من 

 .ميكن أن تكون جزءاً من أهداف الصندوق الصندوق، ولكن

 :أمثلة على األنشطة اليت ميكن القيام ا



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٥(صفحة 

 

 

 :برنامج خاص للحكومة واملؤسسات 
  .ة وغريها من نقاط اخلدمة ذات األولويةمثل املؤسسات التعليمية والصحي

 :برامج ومبادرات للتوعية باستخدام خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات 
والتعامالت االلكترونية للمجتمع  نترنتشتمل على دراسة وحتليل وترويج فوائد اإلت

  .نترنتووضع إرشادات عامة وبرامج تدريبية على استخدام التقنية واإل

 :رضا العميل 
أو وضع آلية إدارية متكّن مستخدمي /خاصة و أحباثسوف ينظر الصندوق يف إجراء 

اخلدمات اليت يقدمها الصندوق مبا يف ذلك مرافق النفاذ العامة، من اإلبالغ عن ما 
 . لديهم من مالحظات أو شكاوى أو إخطارات تتعلق خبدمات الصندوق

 تطوير برامج االقتراح الثاين .٣-٥

، )٢-١-٥(للربامج احملددة يف االقتراح الثاين الوارد يف الفقرة  القسم وصفاً يوفر هذا
ويستثىن من الربامج أدناه التجمعات السكانية غري املعلوم إحداثياا اجلغرافية وعددها 

  .جتمع سكاين) ٢,٥٤٣(

 للخدمة الصوتية اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل :الربنامج األول .١- ٣-٥

للخدمة الصوتية يف  اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملتوفري يركز هذا الربنامج على 
املواقع احملددة من قبل الصندوق كمواقع خدمة إلزامية بناًء على اإلستراتيجية املقترحة، 

  :، وسوف يؤدي تطبيق هذا الربنامج إىل اخليارات التالية)١-٣(الواردة يف الفقرة 



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٦(صفحة 

 

 

  

اجلغرافية اإلحداثياتمعلومة التجمعات السكانية للخدمة الصوتية يف  ة الشاملة وحق االستخدام الشاملاخلدمخيارات برنامج : )٥-٥(اجلدول 

  اخلدمة الشاملة اخليار

 )نسمة(

حق االستخدام 
  الشامل

 )نسمة(

مواقع 
اخلدمة 
الشاملة 
 اإللزامية

مواقع حق 
االستخدام 
 الشامل اإللزامية

إمجايل 
التجمعات 
 السكانية

نسبة السكان 
  املشمولني

باخلدمة 
 الشاملة

نسبة السكان 
  املشمولني

حبق االستخدام 
 الشامل

إمجايل نسبة السكان 
  املشمولني

  باخلدمة الشاملة

 وحق االستخدام الشامل

 املدة

 %٢,٧٦ %٠,٧٩ %١,٩٧ ١,٨٦٠ ١,٤٠٣ ٤٥٧ )٥٠٠(أقل من  )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني  اخليار األول
٥  
 نواتس

 
 %٣,٢٩ %٠,٤٦ %٢,٨٣ ٢,٢٥٠ ١,١٦٧ ١,٠٨٣ )٢٥٠(أقل من  )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني  اخليار الثاين

 %٤,٠ - %٤,٠ ٣,٨٣٩ - ٣,٨٣٩ - )٥,٠٠٠(أقل من  اخليار الثالث

 نترنتلإل اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل: الربنامج الثاين .٢- ٣-٥

املواقع يف  نترنتلإل اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامليركز هذا الربنامج على توفري 
احملددة من قبل الصندوق كمواقع خدمة إلزامية بناًء على اإلستراتيجية املقترحة، الواردة يف 

  :، ويؤدي تطبيق هذا الربنامج إىل اخليارات التالية)٢-٣(الفقرة 

 حداثيات اجلغرافيةمعلومة اإل لتجمعات السكانيةل نترنتإلل اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشاملخيارات برنامج : )٦-٥(اجلدول 

 التجمع السكاينعدد سكان  اخليار
 )نسمة(

التجمعات عدد نوع اخلدمة
سيوفر هلا اليت  السكانية

 ٢(خدمة سرعتها 
 )ميجا بت يف الثانية

 التجمعات السكانيةعدد 
خدمة سيوفر هلا اليت 

كيلو بت  ٥١٢(سرعتها 
 )يف الثانية

 املدة نسبة السكان

اخليار 
األول

 %٤,٢ - ١٠٥ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(ثر من أك جتمعات

٧  
 سنوات

 %٢,٨ - ٤٨٣ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني راكز امل

 %٦,٧ ١,٥٤١ - خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٥٠٠(بني  تجمعاتال

 %٠,٤ - ٤٤٥ خدمة شاملة )٥٠٠(أقل من  مراكز

 %٦,٤ ١٠,٣٨٧ - شاملحق استخدام )٥٠٠(أقل من  جتمعات

 %٢٠,٥ ١١,٩٢٨ ١,٠٣٣شاملحق استخدام/خدمة شاملة يلاإلمجا

اخليار 
الثاين

 %٤,٢ - ١٠٥ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(أكثر من  جتمعات

 %٣,١ - ٦٨٠ خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني راكز امل

 %٩,٦ ٣,٦٤٥ - خدمة شاملة )٥,٠٠٠(و )٢٥٠(بني  تجمعاتال

 %٠,١ - ٢٤٨ خدمة شاملة )٢٥٠(أقل من  مراكز

 %٣,٥ ٨,٢٨٣ - شاملحق استخدام  )٢٥٠(أقل من  جتمعات

 %٢٠,٥ ١١,٩٢٨ ١,٠٣٣شاملحق استخدام/خدمة شاملة اإلمجايل
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 )٨٤(من  )٥٧(صفحة 

 

 

   املشاريع اخلاصة واملبادرات :الربنامج الثالث .٣- ٣-٥

  .أعاله )٥-٢-٥(الفقرة يتطابق هذا الربنامج مع الربنامج الوارد ب

 الربامج تقدير تكاليف .٤-٥

قسم بشكل عام التكلفة التقديرية للدعم املايل بناًء على النموذج املايل املطور يوفر هذا ال
وسيتم تنقيح تكلفة الربامج النهائية وتصبح أكثر دقة بعد تنفيذ . من قبل الصندوق

إلمجايل الدعم التقديرية  ملخص للتكلفة )٧-٥(ويتضمن اجلدول . املشاريع االستكشافية
  .للخدمة الصوتية املة وحق االستخدام الشاملاخلدمة الشاملايل لربنامج 

 الصوتية ةللخدمالتقديرية التكاليف : )٧-٥(اجلدول 

 الربنامج

 لدعملالتقديرية التكلفة 

  اخليار األول

 )مليون ريال(

  اخليار الثاين

 )مليون ريال(

  اخليار الثالث

 )مليون ريال(

 ٢,٤٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ةلخدمة الصوتيلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل اخل

اخلدمة إلمجايل الدعم املايل لربنامج التقديرية  ملخص للتكلفة )٨-٥(كما يتضمن اجلدول 
  .نترنتلإل الشاملة وحق االستخدام الشامل

 اإلنترنت ةالتقديرية خلدمالتكاليف : )٨-٥(اجلدول 

 الربنامج

 لدعملالتقديرية التكلفة 

  اخليار األول

 )مليون ريال(

  ار الثايناخلي

 )مليون ريال(

 ٥,٥٠٠ ٤,١٠٠ إلنترنتلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل اخل

 تطوير املشاريع .٥-٥

يوفر هذا القسم وصفاً عاما لتصميم املشاريع اليت سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف السياسة، 
  .إضافة إىل معايري أولوية املشاريع
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 )٨٤(من  )٥٨(صفحة 

 

 

 تصميم املشاريع .١- ٥-٥

مبنية على حيادية اخلدمة  ة وحق االستخدام الشاملاخلدمة الشاملسوف تكون برامج 
والتقنية على النحو املنصوص عليه يف الفصل األول، وستضم سلسلة من املشاريع 
التنافسية، اليت توفر، جمتمعةً، دعماً مالياً للتجمعات السكانية احملددة يف كل برنامج من 

  .أعاله )٣-٥(و )٢-٥(الربامج املذكورة يف البندين 

التجمعات السكانية غري املخدومة ستصلها خدمات  أناملعقول افتراض  ذلك، فمن ومع
  .حد كبري يف شكل جمموعات متقاربة جغرافياً إىلالصندوق 

احملافظة الواحدة كأصغر وحدة جغرافية ميكن التعامل معها من حيث  اعتباروقد مت 
  .التصميم النظري لتحقيق أهداف الصندوق

األساسية املتعلقة باملشاريع التنافسية تتمثل يف ما إذا كانت كل منطقة وهلذا فإن اخليارات 
إدارية أوكل حمافظة يف كل منطقة إدارية جيب أن تطرح للمنافسة بوصفها مشروعاً 
منفصالً، مما يسمح للمشغلني باختيار املناطق اليت يرغبون فيها فقط، ومن مث تكون 

ستراتيجية عملية املنافسة بني مناطق خمتلفة معاً املنافسة على أساس فردي، أو أن تربط إ
بطريقة تعزز الدمج بني املناطق القريبة من حتقيق جدوى اقتصادية مع املناطق األقل 

  . جاذبية

 : يلي اخليارات ذات العالقة وفيما

تصميم املشاريع مبا يسمح للمشغلني باملنافسة على كل حمافظة على حده، واختيار   )أ 
ويف هذه احلالة، ميكن اختيار احملافظات األقل . يرغبون يف املنافسة عليهااحملافظات اليت 

، واحملافظات القريبة من حتقيق اجلدوى االقتصادية )مرتفعة الدعم املايل(جدوى 
 .على حنو فردي) منخفضة الدعم املايل(



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٥٩(صفحة 

 

 

تصميم املشاريع مبا يسمح باملنافسة على احملافظات، ولكن مع مطالبة املتنافسني   )ب 
وجوب مجع كل حمافظة ذات جدوى مرتفعة نسبيا مع حمافظة واحدة على األقل ب

  .ذات جدوى أقل

أي أن يشمل ( كاملةأساس منطقة إدارية  ىعلتصميم املشاريع يف عرض تنافسي   )ج 
 ).العرض الواحد مجيع احملافظات يف املنطقة اإلدارية الواحدة

وتطرح على أساس  يف مشاريع مجع مناطق إدارية متجاورة أو غري متجاورة جغرافياً  )د 
  .لزامي كبريإعرض تنافسي 

 معايري أولوية املشاريع .٢- ٥-٥

، فإن األمر يتطلب وضع معايري )١-٥-٥(على اخليار الذي يتم اختياره من الفقرة  بناًء
وفيما يلي املعايري املقترحة وفقاً . لتحديد املشاريع ذات األولوية األعلى وتسلسلها

 :للتسلسل التايل
أولوية أعلى من ) نترنتالصوتية أو اإل(ء املشاريع اليت تركز على اخلدمة الشاملة إعطا  )أ 

املشاريع األخرى، وذلك حىت ميكن حتديد التغطية الكاملة باخلدمة الشاملة قبل 
 .استهداف بقية التجمعات السكانية املزمع تغطيها حبق االستخدام الشامل

جتمعات سكانية ذات كثافة سكانية كبرية  إعطاء األولوية األعلى للمشاريع اليت تضم  )ب 
أو اليت ا عدد كبري من املراكز، لتحقيق معدل انتشار أعلى للتغطية السكانية يف 

 .املراحل األوىل من التنفيذ

 نترنتاإلة صوتية وخدمة إعطاء املشاريع اليت تضم جتمعات سكانية حتتاج إىل خدم  )ج 
 .أولوية أعلى

ريع ذات التكلفة األدىن لكل وحدة مستهدفة من إعطاء األولوية األعلى للمشا  )د 
 . السكان
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 )٨٤(من  )٦٠(صفحة 

 

 

 معايري أولوية التجمعات السكانية واحملافظات .٣- ٥-٥

من أجل االستفادة القصوى من تنفيذ السياسة، ال بد من حتديد أولوية املواقع اجلغرافية 
وبطبيعة احلال، ينبغي أن تركز . وأعداد السكان املستهدفة يف تنفيذ وحتديد املشاريع

ومن مث فإن التجمعات . املشاريع على مناطق كاملة وليس على جتمعات سكانية فردية
السكانية الفردية أو حىت احملافظات الفردية ما هي إال أجزاء، تشكل مناطق املنافسة 

  .املستهدفة

بصفة عامة، فإن املناطق واموعات السكانية األكثر عرضة لفشل السوق، ينبغي أن 
ية، أي يف حالة عدم قدرة السوق على تلبية الطلب على خدمات حتصل على األولو

  .االتصاالت وتقنية املعلومات

هلذا فإنه ال بد من وضع معايري لتحديد التجمعات السكانية اليت ينبغي أن حتصل على  
وهذا من شأنه أن يؤدي إىل تصنيف املواقع بناًء على احلاجة . أولوية عليا يف مراحل التنفيذ

 .للوصول للخدمة القصوى

ومع ذلك، ينبغي التنبه إىل أن التجمعات السكانية األكثر عرضة لفشل السوق ستكون 
 . ، واألعلى تكلفةهي األكثر بعداً عن البنية التحتية لشبكات االتصاالت واألصغر حجماً

عات املعايري التالية عند حتديد أولويات التنفيذ يف التجم اعتبارمن حيث املبدأ، مت أيضاً 
 :السكانية

جيب أن يقتصر دعم الصندوق على التجمعات السكانية اليت ال يستطيع فيها السوق  
 . توفري اخلدمات الالزمة على أساس اقتصادي

جيب أن متنح مشاريع الصندوق األولوية للتجمعات السكانية غري املشمولة باخلدمة اليت  
 .لصحة اخلتتوفر ا املرافق العامة مثل الكهرباء واملياه وا

جيب أعطاء األولوية لتنفيذ املشاريع يف التجمعات السكانية اليت تتوفر فيها بنية حتتية  
 .جزئية على األخرى اليت حتتاج إىل بنية حتتية جديدة
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 )٨٤(من  )٦١(صفحة 

 

 

جيب أن حتظى التجمعات السكانية اليت ا دوائر حكومية، ومدارس ومراكز طبية  
 . ات االتصاالت وتقنية املعلوماتوغريها بأولوية عالية للوصول خلدمات وتطبيق

مجيع األولويات املمكنة، سوف يطور الصندوق جمموعة من  عتباروباختصار وأخذاً يف اال
ات، ومنها أن يكون املشروع ذا حجم عتباراليت حتقق التوازن بني عدد من اال شاريعامل

 .عملي وممكن إدارته، من أجل تطوير برناجمه النهائي

 اجلغرايفات التصميم اعتبار .٤- ٥-٥

دراسة الصندوق التفصيلية للتجمعات السكانية  عتباريتطلب تصميم املشروع األخذ يف اال
  .غري املشمولة باخلدمة، واليت اعتمد الصندوق فيها على نظام املعلومات اجلغرايف

بصفة خاصة تقارب عدد  عتباروبالنسبة إىل خدمات الصندوق، فمن املهم أن يؤخذ يف اال
وهذا يعين وجوب خدمتها . عات السكانية ذات الفئات السكانية املختلفةكبري من التجم

من التجمعات  لقرا اجلغرايف من بعضها البعض، وأن كثرياً يف نفس املشروع نظراً
السكانية الصغرية املساحة اليت تشملها فئة برنامج حق االستخدام الشامل، من املمكن أن 

ومن الناحية األخرى، توجد بعض . أسرعحتصل على اخلدمة الشاملة على أساس 
يف عزلة نسبياً عن ) يف الفئات ذات الكثافة السكانية املنخفضة عادةً(التجمعات السكانية 

 .البعض اآلخر

احلاالت املتعلقة باخلدمة الصوتية، كما يبني توزيع التجمعات  )١-٥(ويوضح الشكل 
 .ة بالباحة وعسري وجازانالسكانية غري املشمولة باخلدمة يف املناطق اإلداري
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  غري املشمولة باخلدمة يف كل من عسري والباحة وجازان التجمعات السكانية: )١-٥(الشكل 
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 اخلطط التشغيلية .٦-٥

بعد إكمال اخلطة اإلستراتيجية النهائية واعتمادها، سوف يقوم الصندوق بوضع خطط 
وبراجمه ومشاريعه تشغيلية على أساس سنوي، تشمل على األهداف الرئيسية للصندوق 

  .اليت يسعى إىل إجنازها خالل كل سنة تشغيلية

وستحدد اخلطط التشغيلية املصادر املتوقعة للتمويل ملساندة برامج الصندوق ومشاريعه 
والتخصيص املزمع هلذه املصادر من بني املشاريع املختلفة اليت سيتم دعمها خالل فترة 

 .التمويل التالية

يف اية كل دورة سنوية، أن يراجع التقدم الذي مت إجنازه حيال ويتعني على الصندوق، 
األهداف املنصوص عليها يف اخلطة اإلستراتيجية وأن يقوم بإدخال أية تعديالت الزمة 
. ومالئمة، وذلك وفقاً للموارد املتوفرة والتطورات املتوقعة يف اخلطة اإلستراتيجية املنقحة

 .طة التشغيلية للسنة التاليةويتم تطبيق هذه التعديالت يف اخل

وميكن أن حتتوى كل خطة تشغيلية سنوية على مشاريع متعددة للصندوق تابعة لربنامج 
 .واحد أو أكثر، كما جيوز أن تشتمل على مشاريع مشتركة تتبع عدة برامج

وقد ميتد تنفيذ برامج الصندوق ومشاريعه إىل ما يزيد على عام يف أي خطة من اخلطط 
املقترحة، إال أنه ينبغي أن يتم جتديدها يف كل خطة تشغيلية الحقة، على أن  التشغيلية

 .اخلطة اإلستراتيجية اليت مت تنقيحها وحتديثها عتباريؤخذ يف اال

 منهجية حساب التكاليف .٧-٥

املناطق غري املغطاة باخلدمات، املناطق ، وفقاً للسياسة، حيدد النموذج املايل للصندوق
واملناطق اليت حتتاج إىل تدخل الصندوق بسبب عدم  ،ا جتارياً املتوقع توفر اخلدمة

  . جدواها جتارياً

  :التكاليف، وألسباب عملية، مت افتراض التايل/ يستخدم النموذج معادلة اإليرادات 
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  .أن مناطق الصندوق سوف تطرح للمنافسة بناًء على معايري تصميم املشروع املختارة 

ذو التكلفة واملخاطرة األقل للمناطق ذات اجلدوى افتراض مبدأ تصميم املشروع  
 .املنخفضة

مناطق الصندوق  يفافتراض احتماالت أن يواجه مشغل الصندوق منافسة يف السوق  
املستهدفة، وهذا يعين أن متلقي الدعم املايل من الصندوق لن يكون له أي حق حصري 

 .لتلك املناطق
ق على افتراض أن املنطقة لكي تكون ومت تقدير جدوى كل منطقة من مناطق الصندو

ذات جدوى ال بد أن تصل اإليرادات فيها إىل معدل معني للعائد على االستثمار أو حتقيق 
هدف معني السترداد رأس املال، بعد أخذ مجيع العوامل يف احلسبان، وذلك لتمكني 

املذكور، حتدد  ويف حالة اخنفاض اإليرادات عن املعيار. املشغل من تشغيل اخلدمة جتارياً
املنطقة بأا غري جمدية، ويتم تقدير الفجوة املالية لتحديد الدعم املايل املطلوب من 

هي افتراضات متحفظة، فإن  املايل إىل أن افتراضات منوذج الصندوق ونظراً. الصندوق
تقدير كل دعم مايل مطلوب من الصندوق لكل منطقة ميثل احلد األقصى للدعم املطلوب 

  .املنافسني من قبل

وبعد التقديرات األولية للحكم على جدوى كل منطقة وتقدير الدعم املطلوب تقديراً 
عناصر املصاريف الرأمسالية  دقيقاً، ميكن للصندوق استخدام تدفق نقدي تفصيلي يشمل

ستكمال إعداد تقديرات كل مشروع قبل إصدار وثائق املنافسة واملصاريف التشغيلية ال
  .النهائية

على منهجية التقييم، اليت سيتم تضمينها  يعتمد اختيار صاحب العرض الفائز بناًء وسوف
 .يف طلب تقدمي العروض
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 أسئلة للحصول على مرئيات عن الفصل اخلامس

أي ( ما هو االقتراح الذي تعتقد أنه األفضل لتنظيم برامج الصندوق من االقتراحني .١
أخذاً يف احلسبان  ،)١-٥(عليهما يف القسم املنصوص ) االقتراح األول أو االقتراح الثاين

عوامل التوزيع اجلغرايف للتجمعات السكانية ومنط الطلب والعوامل األخرى؟ يرجى بيان 
  .أو تقدمي اقتراحات أخرى/األسباب و

هل تتفق مع تفاصيل تطوير الربنامج املتعلقة باخليارات املتعددة للخدمة الشاملة وحق  .٢
 .على تلك التفاصيل، فريجى إبداء األسباب  تكن موافقاًاالستخدام الشامل؟ إذا مل

؟ )١-٥-٥(أيهم تفضل من اخليارات األربعة اخلاصة بتصميم املشاريع، الواردة يف الفقرة  .٣
 .يرجى بيان األسباب

، اليت جيب أن تكون )٢-٥- ٥(ما هي عوامل حتديد أولوية املشاريع، الواردة يف الفقرة  .٤
 .تقدمي األسباباإليضاح ود تصميم املشروع؟ يرجى األهم بالنسبة للصندوق عن

الفجوة املالية وحساب الدعم  هل توافق على منهجية حساب التكاليف املقترحة لتقدير .٥
ما إذا كنت تعتقد أن هذه املنهجية توفر توجيهات كافية للمشغلني  إيضاحيرجى . املايل

 .الراغبني يف املنافسة

ترحات متعلقة مبوضوع هذا الفصل؟ إذا كانت هل لديك أي معلومات إضافية أو مق .٦
 .اإلجابة بنعم، نأمل تزويدنا ا
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 منهجية التنفيذ : الفصل السادس .٦

كما يتناول هذا . شاريعيغطي هذا الفصل إجراءات عمليات املنافسة وإدارة تنفيذ امل
  .الفصل تنظيم والتزامات مقدمي خدمات مشاريع الصندوق

 عملية املنافسة .١-٦

الصندوق من خالل عملية املنافسة اليت يتم إعدادها وتنفيذها من قبل  مشاريعة جيب ترسي
وتناقش األقسام التالية مبزيد من التفصيل عمليات ترسية . الصندوق وفقاً للسياسة املعتمدة

 .الصندوق من خالل عمليات املنافسة مشاريع

 شروط التأهيل للمشاركة .١- ١-٦

تحتية احلاصلني علي تراخيص فردية باململكة حيق فقط ملقدمي اخلدمات ذوي البنية ال
وجيوز للصندوق أن حيدد يف طلب تقدمي العروض شروطاً . املشاركة يف عملية املنافسة

  .معينة للتأهيل

 اإلعالن .٢- ١-٦

 شاريعجيب أن يكون إعالن الصندوق عن إجراء عملية املنافسة لكل مشروع من امل
 :مستوفياً ملا يلي

معقول من املتقدمني بالعروض احملتملني قبل موعد عملية  أن يكون كافياً إلخطار عدد 
 .املنافسة

من ) ٧-١-٦(الفقرة  أن يكون مطابقاً، كحد أدىن، لشروط اإلعالن للعموم احملددة يف 
 .هذا الفصل
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 معايري التقييم .٣- ١-٦

يتعني الوفاء ا أو جتاوزها من قبل املتقدمني  اليتجيب على الصندوق وضع معايري للتأهيل 
وختتلف هذه املعايري تبعاً . الصندوق اتفاقيةوض ليصبحوا مؤهلني للحصول على بالعر

  .لطبيعة املشروع

 التقييم والترسية واإلخطار .٤- ١-٦

 :ل مشروع وفقاً لإلجراءات التاليةيقوم الصندوق بتقييم العروض املقدمة لك

ب تقدمي مراجعة كافة العروض املقدمة قبل املوعد النهائي احملدد لذلك يف طلفقط  سيتم 
 .العروض

جيب أن تقدم العروض الفنية اليت حتتوي على املعلومات املطلوبة مبوجب طلب تقدمي  
 . العروض يف مظروف واحد

جيب أن تقدم العروض املالية اليت حتتوي على طلبات املتقدمني بالعروض للدعم املايل،  
 .يف مظروف منفصل

املالية مغلقة حىت يتم اكتمال تقييم  يتم فتح مظاريف العروض الفنية بينما تظل العروض 
وجيب أن تتم مراجعة العروض الفنية أوالً للتأكد من مطابقتها جلميع . العروض الفنية

 .معايري التأهيل اليت مت وضعها للمشروع ونص عليها يف طلب تقدمي العروض

بقة لعروض الفنية اليت ال تستويف معايري التأهيل أو اليت تكون غري مطالال يلتفت  
. للشروط املنصوص عليها يف طلب تقدمي العروض وتستبعد ائياً من عملية املنافسة

عليه، يرسل إىل املتقدمني بالعروض غري املؤهلني إخطار كتايب يوضح فيه أسباب  وبناًء
كما جيب أن تتم إعادة املظاريف اليت حتتوي على العروض املالية هلؤالء . عدم التأهل

 .كما هي مغلقة املتقدمني بالعروض
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وبالنسبة ألولئك املتقدمني بالعروض الذين تستويف عروضهم الفنية كافة معايري التأهيل  
هم اعتبارفيجب دعوم للمشاركة يف جلسة فتح مظاريف العروض املالية كما جيب 

 :مستحقني للمشاركة يف عملية املنافسة وفقاً للتايل

لتقدمي أقل العروض لطلب الدعم املايل،  حيث إن عملية املنافسة هي عبارة عن عملية 
فيجب مراجعة العروض املالية لكل مقدم عرض مؤهل ويتم إصدار اتفاقية الصندوق 

 .ويتم إشعار مقدمي العروض املؤهلني بذلك. ملقدم العرض املؤهل

إذا أخفق مقدم العرض الذي مت إصدار اتفاقية الصندوق له يف تنفيذ االتفاقية أو مل ميتثل  
ة متطلبات أخرى مضمنة بإجراءات عملية املنافسة خالل الفترة الزمنية احملددة له من ألي

قبل إدارة الصندوق، فإنه يتم إصدار اتفاقية الصندوق ملقدم عرض آخر مؤهل ويتم 
 :إشعار مقدمي العروض املؤهلني بذلك طبقاً للتايل

ة لتقدمي أقل عروض الصندوق هي عبارة عن عملي مشاريعمبا أن عملية املنافسة يف  
طلب الدعم املايل، فإن مقدم العرض املؤهل الذي قدم ثاين أقل عرض مايل يستحق 

 .الصندوق له اتفاقيةإصدار 

 فقدان األهلية .٥- ١-٦

عدم تأهيل مقدمي العروض نظراً إلخفاقهم يف الوفاء  باإلضافة إىل احلاالت اليت أدت إىل
فإنه جيب استبعاد مقدمي العروض من عملية املضمنة بطلب تقدمي العروض،  مبعايري التأهيل

 :املنافسة لسبب أو أكثر من األسباب التالية
 .اإلخفاق يف تقدمي العرض قبل املوعد النهائي 

 .اإلخفاق يف تقدمي عرض كامل طبقاً لطلب تقدمي العروض 

اإلخفاق يف االمتثال ألي إجراء من اإلجراءات أو أي متطلب من املتطلبات احملددة يف  
 .ب تقدمي العروضطل

 .اإلخفاق يف تقدمي الضمان املايل احملدد يف طلب تقدمي العروض 
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عدم الدقة أو التحريف على حنو جسيم يف أية حقائق مادية تتعلق بأي جزء من أجزاء  
 .العرض

، تعين عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب أي شيء ذي قيمة "ممارسة فاسدة"وجود أي  
قة بعملية املنافسة من حيث طلب تقدمي العروض أو للتأثري على عمل موظف له عال

 .تنفيذ اتفاقية الصندوق

، وتعين حتريف احلقائق للتأثري على نتائج عملية املنافسة "ممارسة إحتيالية"وجود أي  
 .املضمنة بطلب تقدمي العروض أو تنفيذ اتفاقية الصندوق

ثنني أو أكثر من مقدمي ، وتعين أية خطة أو ترتيب بني ا"ممارسة تواطئية"وجود أي  
مبين على مستويات  مايل، دف تقدمي عرض )قبل أو بعد تقدمي العروض(العروض 

 .زائفة وغري تنافسية حلرمان الصندوق من مزايا املنافسة احلرة املفتوحة

، وتعىن أي إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكام، "ممارسة قهرية"وجود أي  
و غري مباشر، للتأثري على مشاركتهم يف عملية املنافسة واحملددة يف بشكل مباشر أ سواًء

 .طلب تقدمي العروض أو للتأثري على تنفيذ اتفاقية الصندوق

يف حالة وجود دليل على أي مربر من مربرات فقدان األهلية املوضحة أعاله بعد توقيع 
 . ة الصندوق دون تعويضاتفاقية الصندوق، جيوز للجنة التنفيذية للصندوق، إاء اتفاقي

يتعني على اللجنة التنفيذية للصندوق أن تعلن عن عدم أهلية مقدم العرض سواًء ألجل غري 
مسمى أو لفترة زمنية حمددة، إذا ما ثبت لديها يف أي وقت من األوقات أن مقدم العرض 

 شاريعممتورطاً يف ممارسات فاسدة أو إحتيالية أو تواطئية أو قهرية يف التقدم ألحد 
 .الصندوق أو فيما يتعلق بتنفيذه

أي إجراء ضده  اختاذويتعني على الصندوق أن يرسل إخطاراً كتابياً إىل مقدم العرض قبل 
 :مبقتضى أحكام فقدان األهلية املشار إليها يف هذا الفصل

 .موضحاً فيه األوضاع واملمارسات اليت استند إليها يف اختاذ هذا اإلجراء 
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عن عشرة أيام عمل من  تزيدم العرض لتقدمي رد كتايب خالل مدة ال وداعياً فيه مقد 
 .تاريخ استالم اإلخطار

أي رد ملقدم العرض عند عقده  عتبارجيب على اللجنة التنفيذية للصندوق أن تأخذ يف اال
  .العزم على اختاذ إجراء ضده مبقتضى أحكام فقدان األهلية املشار إليها يف هذا الفصل

 ملنافسةإلغاء عملية ا .٦- ١-٦

إذا قل عدد العروض املقدمة عن عرضني اثنني قبل املوعد النهائي احملدد لتقدميها يف طلب 
الصندوق، فإنه جيوز للصندوق االستمرار يف  مشاريعتقدمي العروض ملشروع معني من 

عملية املنافسة وفقاً لتقديره املطلق شريطة أخذ املوافقة الالزمة من اللجنة التنفيذية 
 .للصندوق

إجراء مراجعة  إذا مت إلغاء إحدى عمليات املنافسة، فإنه يتعني على الصندوق عندئذ
على نتائج هذه املراجعة، جيوز للصندوق القيام مبا  وبناًء. للوقوف على األسباب احملتملة

 :يلي
 .إعادة عملية املنافسة يف شكلها األصلي 
ثر من شروطها، ومنها ـ على إعادة عملية املنافسة بعد إعادة النظر يف شرط أو أك 

 .سبيل املثال ال احلصر ـ مبلغ الدعم املايل املقدم
 .إلغاء عملية املنافسة 

 وثائق عملية املنافسة .٧- ١-٦

التالية الوثائق اليت ستستخدم يف تنفيذ عمليات املنافسة لترسية مشاريع الفقرات تناقش 
 .الصندوق

 اإلخطار العام

عاماً لإلعالن عن إجراء منافسة على مشروع  يتعني على الصندوق أن يصدر إخطاراً
 ").اإلخطار العام("للصندوق وأن خيطر بذلك مقدمي العروض احملتملني 
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جيب أن ينشر اإلخطار العام على موقع الصندوق اإللكتروين وعلى األقل يف صحيفتني 
 . حمليتني من الصحف ذات االنتشار الواسع يف اململكة

 :م كحد أدىن علىجيب أن حيتوي اإلخطار العا
 .وصف موجز عن مشروع الصندوق 

 .اإلشارة إىل التاريخ الذي سيطرح فيه طلب تقدمي العروض ملشروع الصندوق 

رقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكتروين والعنوان الربيدي، حيث ميكن ملقدمي العروض  
 .يعاحملتملني االتصال بالصندوق للحصول على املزيد من املعلومات حول املشار

 .جيب أن يكون اإلخطار العام يف شكل منوذج قياسي معتمد من قبل الصندوق 

 طلب تقدمي العروض

جيب أن يصدر الصندوق وثيقة طلب تقدمي العروض ملقدمي العروض احملتملني، حمدداً فيها 
 :تفاصيل مشروع الصندوق وعملية املنافسة ذات الصلة، كالتايل

 .شكل منوذج قياسي معتمد من الصندوق جيب أن يكون طلب تقدمي العروض يف 

بالتزامن مع  جيب أن ينشر طلب تقدمي العروض على املوقع اإللكتروين للصندوق سواًء 
 .نشر اإلخطار العام ملشروع الصندوق أو بعد نشره

 :جيب أن حيتوي طلب تقدمي العروض على وصف مفصل ملا يلي 

 .صندوقاملتطلبات الفنية والتشغيلية املتعلقة مبشروع ال 

 :عملية املنافسة ملشروع الصندوق، مبا يف ذلك 

 .خمطط زمين تقديري للمراحل الرئيسية يف عملية املنافسة ◊

احلد األدىن للخربة واملؤهالت واملتطلبات األخرى ملقدمي العروض املؤهلني،  ◊
 .ومتطلبات اإلثبات ذات الصلة

 .ض الفائزينقواعد تقييم العروض واختيار واحد أو أكثر من مقدمي العرو ◊
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 الضمان االبتدائي

جيب على الصندوق أن حيدد يف طلب تقدمي العروض شكل الضمان االبتدائي الذي 
سيقدمه مقدمو العروض إىل الصندوق بشأن أحد املشاريع وذلك لتأمني عروضهم 

 "). الضمان االبتدائي("

 اتفاقية الصندوق

التفاقية اليت سيصدرها ويقوم جيب على الصندوق أن حيدد يف طلب تقدمي العروض شكل ا
بإبرامها بينه وبني مقدم العرض الفائز، حيث ينص فيها على التزام مقدم العرض الفائز 
بتنفيذ مشروع الصندوق، والتزام الصندوق بسداد الدعم املايل، وكافة املسائل الضرورية 

 .األخرى ذات الصلة وفقاً ملا حيدد يف اتفاقية الصندوق

 ضمان األداء

ني على الصندوق أن حيدد يف طلب تقدمي العروض شكل ضمان األداء الذي سيقدمه يتع
مقدم العرض الفائز إىل الصندوق بشأن أحد املشاريع وذلك لتأمني التزاماته املتعلقة 

  ").ضمان األداء("باملشروع 

 :، جيب أن حيتوي الشكل احملدد لضمان األداء علىكحد أدىن
 .املبلغ الالزم لضمان األداء 

 .تفاصيل احلاالت اليت يتم فيها مصادرة ضمان األداء 

 .تاريخ إفراج الصندوق عن ضمان األداء 

يقوم الصندوق باإلفراج عن كافة ضمانات األداء طبقاً للشروط احملددة يف اتفاقية 
 .الصندوق

 عملية تنفيذ وإدارة املشروع  .٢-٦

 .يتناول هذا القسم تفاصيل عملية تنفيذ وإدارة املشروع
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 شطة الرئيسيةاألن .١- ٢-٦

 :القيام بالتايل يف هذا السياق، يتعني على الصندوق
 .تنفيذ مشاريع استكشافية لتطوير وتعزيز إجراءات تشغيله 
 .إدارة مصروفات الصندوق ملقدمي خدمات مشاريع الصندوق 
 :إدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الصندوق من خالل آليات مالئمة، مثل 

 .شاركة فيهاإنشاء جلان عامة للتنسيق وامل 
 .الدعم واملراقبة املباشرة باملوقع 
مراقبة كافة مشاريع الصندوق لتحديد مدى تقدم سري العمل واإلجنازات فيما  

 .يتعلق بالتنفيذ وحتقيق األهداف

  املصروفات ملشاريع الصندوق .٢- ٢-٦

جيوز للصندوق دفع مبلغ الدعم املايل يف شكل دفعة واحدة أو أكثر حبيث تتناسب مع 
وجيب أن يتم سداد كافة مبالغ الدعم املالية على . جناز اليت حيددها الصندوقمراحل اإل

أقساط، وجيوز أن يبدأ السداد بدفع قسط مقدم مبجرد توقيع اتفاقية الصندوق اليت حتدد 
ويتم سداد جزء أو أكثر من املبلغ بعد تقدمي ما يثبت إمتام عمليات . الشروط واألحكام

وجيب أن تشتمل وثائق طلب تقدم العروض دائماً على  .التركيب وتأسيس املشروع
 ).أي يف مسودة اتفاقية الصندوق(جدول زمين لسداد مبلغ الدعم 

 ييتعني على الصندوق أيضاً إعداد شهادات السداد، من وقت إىل آخر، تفيد أنّ متلقي
على  وبناًء. ندوقالص يةالدعم املايل قد أوفوا بالتزامام أو مراحل اإلجناز احملددة يف اتفاق

يوماً من استالم  )٦٠(ذلك يتم سداد املبالغ ملتلقي الدعم املايل خالل مدة ال تزيد على 
 .طلب مقدم خدمة مشاريع الصندوق

الدعم املايل باملتطلبات الرئيسية املضمنة مبراحل التنفيذ أو  ييف حالة عدم وفاء متلقي
رة بأنه سيتوقف عن السداد وأن يصدر بالتزامام، جيب على الصندوق أن خيطرهم مباش
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أو الختاذ إجراءات تصحيحية وإفادم باحتمال اللجوء إىل اختاذ /طلباً لإليضاح و
 .إجراءات أخرى لعدم التنفيذ وفقاً ألحكام اتفاقية الصندوق

 تقدميجيب على الصندوق القيام بتدقيق مستوى أداء جودة اخلدمة النهائية واكتمال 
ن يتم تضمني طلب تقدمي العروض واتفاقية الصندوق تفاصيل مراحل وجيب أ. اخلدمة

  .السداد الرئيسية والتصديق والتدقيق

 إدارة وتقييم املشاريع .٣- ٢-٦

املضمن باتفاقية الصندوق، وجيب أن خيضع  الدفعاتجلدول  يتم إنفاق الدعم املايل وفقاً
مستقلني للمشاريع  هذا اجلدول للفحص واملراقبة من قبل الصندوق أو من قبل مراقبني

وجيب أن تشتمل اتفاقية الصندوق على اإلطار املرجعي ملراقيب املشاريع . يعينهم الصندوق
واملتطلبات اليت يتعني على مقدمي اخلدمات االلتزام ا يف تقدمي التقارير الدورية املتعلقة 

  .مبدى الوفاء بالتزامام

وا تقارير سنوية حول أداء السوق وجيب على مقدمي خدمات مشاريع الصندوق أن يقدم
وجيب أن . املايل واالقتصادي للخدمات اليت يقومون بتقدميها من خالل مشاريع الصندوق

تشتمل هذه التقارير السنوية، كحد أدىن، على املعلومات التالية املتعلقة باملشاريع ذات 
 :الصلة

اخلدمات  يقدم فيه قعإمجايل رأس املال املستثمر يف مرافق وأجهزة الشبكة، لكل مو 
ومنها على سبيل املثال، الشبكة (وبشكل مفصل وفقاً لتصنيفات مكونات الشبكة 

 ).األساسية، وشبكة النفاذ، وأجهزة املشتركني، وأي مكونات أخرى

تكاليف التشغيل السنوية لكل موقع مبا يف ذلك التكاليف املتعلقة بالصيانة وتقدمي  
رة وربط االتصال البيين ومصاريف التشغيل األخرى اخلدمة ودعم املشتركني واإلدا

 .املتكررة

 .إيرادات كل خدمة على حدة حسب املوقع مبا يف ذلك متوسط اإليراد لكل مشترك 
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 .أي تغيريات متوقعة يف مستويات التكاليف واإليرادات للعام التايل 

التقدم الذي مت جيب على الصندوق تقييم هذه التقارير املتعلقة مبشاريع الصندوق وقياس 
) سواء كانت إجيابية أو سلبية(إجنازه حيال حتقيق األهداف احملددة وحتديد أية احنرافات 

أن أي تأخري كبري أو  عتبارمع األخذ يف اال. عن اجلداول الزمنية وااللتزامات التعاقدية
دوق قصور يف تنفيذ املشروع املطلوب، سوف يتسبب يف احتجاز املبالغ اليت يدفعها الصن

 .أو يف فرض عقوبات على النحو املناسب

 التزامات مقدمي خدمات مشاريع الصندوقوتنظيم  .٣-٦

يتوجب على مقدمي خدمات مشاريع الصندوق الوفاء بالتزامات حمددة فيما يتعلق 
مبشاريع الصندوق إضافة إىل احلقوق وااللتزامات اليت تنبثق من تطبيق اإلطار التنظيمي 

وتتضمن اتفاقية الصندوق وصفاً . قدمي اخلدمات يف اململكةالساري بشكل عام على م
 .لتزاماتواالكامالً هلذه احلقوق 

 التنظيمات العامة ملقدمي خدمات مشاريع الصندوق  .١- ٣-٦

 .والقانوين يف اململكة يقدم هذا القسم سرداً لبعض اجلوانب ذات الصلة باإلطار التنظيمي

 الربط البيين .١-١- ٣-٦

يين اليت يتم تنفيذها بني شبكة أحد مقدمي خدمات مشاريع ختضع عملية الربط الب
 :الصندوق وشبكة اتصاالت أخرى مرخصة باململكة، ملا يلي

 .أنظمة اهليئة، مبا يف ذلك إرشادات ربط االتصال البيين 

 .اتفاقية الصندوق 
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 الترقيم والعناوين اإللكترونية .٢-١- ٣-٦

 اململكة من قبل أحد مقدمي جيب أن تكون أية أرقام أو عناوين إلكترونية مستخدمة يف
خدمات مشاريع الصندوق مطابقة ألنظمة اهليئة وألية خطط معمول ا للترقيم أو 

  .العناوين اإللكترونية وفقاً ألنظمتها واتفاقية الصندوق
خدمات الصندوق توفري إمكانية نقل األرقام ملشتركيهم وفقاً لسياسة  مقدميوجيب على 

  .هليئةنقل األرقام الصادرة من ا

 اعتماد املطابقة النوعية .٣-١- ٣-٦

جيب أن ختضع أية أجهزة أو مرافق لالتصاالت مستخدمة يف اململكة من قبل أحد مقدمي 
 .خدمات الصندوق إىل متطلبات اعتماد املطابقة النوعية اليت تنص عليها أنظمة اهليئة

 تعرفة خدمات التجزئة .٤-١- ٣-٦

. الصندوق إىل أنظمة اهليئة ختضع معدالت التعرفة اليت يفرضها مقدم خدمات مشاريع
إضافة إىل ذلك، وكالتزام حمدد إضايف، ينبغي أن تتفق معدالت التعرفة اليت يفرضها مقدم 
خدمات مشاريع الصندوق على خدمات الصندوق اإللزامية مع أحكام التعرفة املنصوص 

 ).٢-٣-٦(عليها يف اتفاقية الصندوق، وكما هو مضمن يف قسم االلتزامات احملددة أدناه 

 حق الوصول إىل األراضي اخلاصة والعامة .٥-١- ٣-٦

حيق ملقدم خدمات مشاريع الصندوق الوصول إىل األراضي العامة واخلاصة وكذلك 
 .التفتيش والدخول إليها وفقاً ألنظمة اهليئة

 احلق يف إنشاء املرافق واستخدامها .٦-١- ٣-٦

ع الصندوق إنشاء وأحكام اتفاقية الصندوق، حيق ملقدم خدمات مشاري وفقاً ألنظمة اهليئة
أن يستخدم أية له وجيوز . كافة مرافق االتصاالت الالزمة لتقدمي خدمات الصندوق

 .تقنيات السلكية أو سلكية لتقدمي خدمات الصندوق
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 الطيف الترددي .٧-١- ٣-٦

خيضع استخدام مقدم خدمات مشاريع الصندوق للنطاقات الترددية، إىل الضوابط الواردة 
مع ما يتم إقراره من أحكام وأسس يف الوثائق التالية الصادرة يف أنظمة اهليئة، ومبا ينسجم 

  :من اهليئة

  .اخلطة الوطنية للطيف الترددي 

  .إجراءات إدارة الطيف الترددي 

 االلتزامات احملددة ملقدمي خدمات مشاريع الصندوق .٢- ٣-٦

يشتمل هذا القسم على االلتزامات احملددة ملقدمي خدمات مشاريع الصندوق اإلضافية 
وتتضمن اتفاقية الصندوق وصفاً . اللتزامات اليت تنبثق من تطبيق اإلطار التنظيميلتلك ا

 .كامالً هلذه االلتزامات احملددة

 إنشاء الشبكة وتوفري اخلدمات .١-٢- ٣-٦

يتعني على مقدم خدمات مشاريع الصندوق القيام بإنشاء الشبكة أو توفري خدمات 
 .الصندوق وفقاً التفاقية الصندوق

فة مرافق االتصاالت واألجهزة املركبة من قبل مقدم خدمات مشاريع جيب أن تستوىف كا
 :الصندوق على الشروط التالية

 .أن تكون جديدة متاماً عند تركيبها ألول مرة 

 .أن تكون صاحلة للعمل 

أن تكون التقنيات املستخدمة بالقدر املمكن عملياً وفقاً ألحدث ما توصلت إليه  
 .عترف ا دولياًالتقنية، املطابقة للمعايري امل
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 توافر اخلدمة ومواصفات اجلودة .٢-٢- ٣-٦

 .جيب أن تكون جودة خدمات الصندوق وتوافرها مطابقة التفاقية الصندوق وأنظمة اهليئة
جيب تقدمي التقارير املعنية جبودة خدمات الصندوق طبقاً التفاقية الصندوق وأنظمة كما 
 .اهليئة

 التعرفة .٣-٢- ٣-٦

االلتزامات احملددة ملقدمي خدمات مشاريع الصندوق،  يستند املبدأ الذي سيتم تطبيقه على
 .وذلك فيما يتعلق بتعرفة خدمات الصندوق إىل أنظمة اهليئة



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٧٩(صفحة 

 

 

 
 

 أسئلة مرئيات الفصل السادس

هل لديك أي مالحظات على منهجية املنافسة اليت يعتزم الصندوق استخدامها لتوزيع  .١
 دعم اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل؟

أي مالحظات على شروط املنافسة أو عملية التقييم ومبادئ املراقبة الواردة  هل لديك .٢
 .يف هذا الفصل

 هل لديك أي مالحظات حول القواعد واألنظمة العامة اليت حتكم برامج الصندوق؟ .٣

هل لديك معلومات إضافية ذات صلة أو أية اقتراحات أخرى؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،  .٤
 .نأمل تزويدنا ا

  



 خلطة اإلستراتيجية لصندوق اخلدمة الشاملةاحول مسودة  مرئيات العموم  

 )٨٤(من  )٨٠(صفحة 

 

 

  املراجعة: فصل السابعال .٧

خالل عامني من تاريخ بدء التشغيل  اإلستراتيجيةمراجعة اخلطة  جيب على الصندوق
من أن اخلطة والربامج املدرجة ا تعكس سوق االتصاالت وتقنية املعلومات  للتأكد

كما جيوز للصندوق مراجعة اخلطة وحتديثها . الفعلي باململكة واحتياجات الصندوق املالية
  .ا دعت احلاجة لذلككلم
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  املصطلحاتقائمة 

 البيان املصطلح االختصار

٢G شبكة اجليل الثاين ملعايري اهلاتف املتنقل، وهي تعد من الناحية الفنية أول  شبكة اجليل الثاين
، بعد معايري اجليل األول من اهلاتف املتنقل متنقل معيار لنظام رقمي
 .ةالتماثلي/  التناظرية اخلاصة باألنظمة

٣G وهي شبكة متطورة عناجليل الثالث من معايري وتقنية اهلاتف املتنقل،  شبكة اجليل الثالث 
وهي تعتمد على جمموعة معايري االحتاد الدويل  شبكة اجليل الثاين

 .)٢٠٠٠-IMT( العامليةاملتنقلة  االتصاالتلالتصاالت يف إطار برنامج 

٣.٥G عرف أيض  شبكة اجليل الثالث والنصفاالتصال احلزمي السريع  النفاذ ذوا بشبكة ت)HSDPA( وهي ،
جليل الثالث، وتسمح من ا معيار وتقنية أكثر تطوراً للهاتف املتنقل

  )النطاق العريض( املعطياتيف نقل  يةلات عابسرع

ADSL عرب  هو نوع من أنواع خط املشترك الرقمي، يساعد على نقل املعطيات خط املشترك الرقمي غري املتماثل
) ةاملستخدمة حالياً يف خطوط اهلاتف األرضي(خطوط اهلاتف النحاسية 

بسرعة أكرب من السرعة اليت ميكن أن يوفرها مودم النطاق الصويت 
ويتم هذا عن طريق االستفادة من الترددات اليت ال تستخدمها . التقليدي

 .املكاملة اهلاتفية الصوتية

ArcView  برنامج لنظام املعلومات اجلغرافية، من إنتاج شركة رايفنظام املعلومات اجلغبرنامج )ESRI(. 

CAPEX التكاليف املستثمرة يف إنشاء أو توسيع شبكة أو خدمة معينة النفقات الرأمسالية 

CDS  مصلحة اإلحصاءات العامة
 واملعلومات

اءات العامة واملعلومات لوزارة االقتصاد والتخطيط، تتبع مصلحة اإلحص
وتعد هي اجلهة الرئيسية املعنية جبمع وحتليل وتوزيع املعلومات اإلحصائية 

 يف اململكة

dBm مقياس يستخدم لتحديد مقدار قوة اإلشارة ـ مثل إشارة الراديو املتنقلة  جزء من الديسبل ١/١,٠٠٠
نسبة اإلشارة إىل نسبة "لتحديد ـ يف منطقة معينة، ويستخدم أيضا 

 .يف التراسل الالسلكي أو السلكي" الضوضاء

DSL اليت توفر خدمة نقل املعطيات خطوط املشتركني الرقمية عائلة  تعين خط املشترك الرقمي
 . ليةاحمل النفاذالرقمية عرب أسالك شبكة 
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 البيان املصطلح االختصار

EDGE  معدالت نقل املعطيات املعززة
 لتطوير االتصاالت املتنقلة

تقنية رقمية متوافقة مع املعايري السابقة لالتصاالت املتنقلة تساعد على  تعين
تعزيز وزيادة معدالت نقل املعطيات، وهي تعد امتداد للنظام العاملي 

وميكن اعتبار هذه التقنية إحدى . القياسي) GSM(لالتصاالت املتنقلة 
ة، كما تعترب جزءاً من تعريف االحتاد الدويل تقنيات اجليل الثالث الراديوي
 .لالتصاالت لتقنية اجليل الثالث

ESRI 
ArcGIS 

جمموعة برجميات نظام املعلومات 
 اجلغرايف

)ESRI ArcGIS( نظام يتألف من جمموعة من منتجات برجميات نظام
  ).ESRI(املعلومات اجلغرافية اليت تنتجها شركة 

FWA مصطلح يستخدم يف وصف أنظمة التقنية الالسلكية عريضة النطاق غري  الثابت النفاذ الالسلكي
 ).WiMAX(املتنقلة، مثل تقنية 

GIS ستخدم يف مجع وختزين وحتليل وإدارة وعرض  نظام املعلومات اجلغرافيةهو نظام كومبيوتري ي
من برامج )ArcGIS( ويعد برنامج. ترتبط مبواقع معينة بيانات تشري إىل أو

، ويستخدم )ESRI(نظام املعلومات اجلغرافية اليت تقوم بتوريده شركة 
يف حتليل سوق صندوق اخلدمة الشاملة لتتبع وتقدير التغطية اجلغرافية 

 .والسكانية ملشغلي االتصاالت املتنقلة

GSM عد النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ي النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة)GSM( لالتصاالتأشهر معيار 
 .يف العامل ةاملتنقل

ICT 
services 

تقنية االتصاالت خدمات 
 واملعلومات

مجيع خدمات تقنية االتصاالت واملعلومات، مبا يف ذلك خدمات تعين 
اإلنترنت وخدمات اهلاتف الثابت وخدمات اهلاتف املتنقل وخدمات 

 .الت الفضائية واخلدمات التلفزيونية عرب الكيبل أو اهلوائياتاالتصا

ISP شركة تقدم إىل عمالئها خدمة النفاذ إىل اإلنترنت، عن طريق ربط  مقدم خدمة إنترنت
العمالء باستخدام تقنية مناسبة لنقل املعطيات وتسليم حزم البيانات عرب 

ة خط املشترك الرقمي االتصال اهلاتفي أو تقني: بروتوكول اإلنترنت، مثل
 .أو املودم الكيبلي أو وصالت بينية عالية السرعة

ITU الرائدة يف مسائل تقنية  األمم املتحدةاالحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة  االحتاد الدويل لالتصاالت
ويتمثل دور االحتاد، بوصفه النقطة املركزية . مات واالتصاالتاملعلو

 .العاملية للحكومات والقطاع اخلاص يف تطوير الشبكات واخلدمات

Kbps بت يف  ١,٠٠٠(املستخدمة، ومتثل هنا  املعطياتوحدة قياس سرعة نقل  كيلو بت يف الثانية
 .)الثانية الواحدة
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OECD منظمة دولية تضم ثالثني دولة تقبل مبادئ الدميقراطية التمثيلية واقتصاد  نظمة التعاون االقتصادي والتنميةم
 .السوق احلر

OPEX شبكةلل التشغيلية فيلاالتك النفقات التشغيلية 

QoS اليت حتددها هيئة االتصاالت وتقنية ومؤشرات جودة اخلدمة املستهدفة  جودة اخلدمة
مثل (حقيق هدف معني من أهداف سياسات االتصاالت املعلومات لت

جودة  مؤشرات"وتشري إىل وثيقة ). النائيةضمان جودة اخلدمة يف املناطق 
 .)م٢٠٠٩(الصادرة يف أبريل " اخلدمة يف اململكة العربية السعودية

RFP طلب تقدمي العروض هو دعوة ملقدمي اخلدمة املرخص هلم يف اململكة طلب تقدمي العروض 
العربية السعودية بتقدمي عروضهم يف مشروع حمدد أو أكثر من مشاريع 

 .اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل

USB معيار ناقل تسلسلي لربط األجهزة جبهاز حاسب مستضيف، ويستخدم  معيار الناقل التسلسلي العام
يل هذا املصطلح يف عامل اهلاتف املتنقل للسماح بنفاذ أجهزة احلاسب اآل

 .إىل شبكة اجليل الثالث

USF كيان مستقل منشأ داخل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، يتبع حمافظ  صندوق اخلدمة الشاملة
ويتمثل اهلدف . )١٦٥/١٤٢٨(اهليئة مباشرة، مبوجب القرار رقم 

األساسي من هذا الصندوق يف تنفيذ سياسة اخلدمة الشاملة وحق 
ذلك حتقيق األهداف املنصوص عليها يف تلك االستخدام الشامل، مبا يف 

 .الوثيقة

WiMAX دف إىل نقل  شبكة النفاذ الالسلكية ،السلكياً بعدة طرق  املعطياتهي تقنية اتصاالت
 .للتراسل
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