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كلمـــة رئيـــس مجلس اإلدارة 

توا�سل حكومة المملكة العربية ال�سعودية تنفيذ برنامجها الرامي اإلى تحرير قطاع االإت�ساالت وفتح االأ�سواق �سمن �سيا�ستها االإ�ستراتيجية في تحرير االإقت�ساد 

اإلى مجتمع المعلومات  اإ�ستخدامات تقنية المعلومات ون�سرها والتحول  اإلى ت�سجيع  اإ�سالحات هيكلية في القطاعات المختلفة. كما ت�سعى الحكومة  واإجراء 

واالإقت�ساد الرقمي. 

وانطالقًا من اأهمية االإت�ساالت وتقنية المعلومات بو�سفها قطاعًا �سخمًا ومتناميًا بحد ذاته، ومحفزًا هامًا �سروريًا لرفع كفاءة القطاعات االإنتاجية والخدمية 

في االإقت�ساد الوطني؛ فقد اعتمدت حكومة المملكة خطًة متدرجًة لتحرير القطاع، وتم اإ�سدار نظام االإت�ساالت واإن�ساء هيئة االإت�ساالت وتقنية المعلومات 

ب�سخ�سية اإعتبارية ذات اإ�ستقالٍل مالٍي واإدارٍي لتقوم بتنظيم قطاع االإت�ساالت وتقنية المعلومات وتطويره. 

وقامت الهيئة منذ اإن�سائها بالعديد من الخطوات نحو تحرير القطاع، وفتح المناف�سة، واإ�سدار التراخي�ض، وتطوير اللوائح واالإجراءات؛ لتنظيم هذا القطاع، 

ون�سر �سبكات االإت�ساالت وتقنية المعلومات وخدماتها، وحماية الم�ستخدم النهائي. وقد تم فتح باب المناف�سة في مجال االإت�ساالت المتنقلة وخدمات المعطيات 

واالإت�ساالت الثابتة، كما تم اإتخاذ خطواٍت لتحفيز اإ�ستخدام االإنترنت وتنظيم اأ�سعار الخدمات بالقدر الذي تتطلبه المناف�سة. واأدت هذه االإنجازات اإلى تنويع 

الخدمات واإنت�سارها، وتح�سين الجودة واإنخفا�ض االأ�سعار، اإ�سافة اإلى نمو القطاع من حيث عدد ال�سركات واالإيرادات.

وي�سعدني با�سم مجل�ض االإدارة اأن اأقدم التقرير ال�سنوي لهيئة االإت�ساالت وتقنية المعلومات للعام المالي 1429/1428هـ )2008م(، الذي ي�ستعر�ض ن�ساطاتها 

واإنجازاتها خالل العام المن�سرم.

اأقدم هذا التقرير الأ�سيد بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين ال�سريفين لقطاع االإت�ساالت وتقنية المعلومات ب�سكٍل عام  واأنتهز الفر�سة واأنا 

وللهيئة على وجه الخ�سو�ض. كما اأ�سكر مجل�ض اإدارة الهيئة ومعالي محافظها وجميع موظفيها على جهودهم، واأهنئهم بالح�سول على جائزة “�سعفة القدوة 

يعيننا جميعًا على تحمل االأمانة، واالإ�ستمرار في العطاء واالإنجاز. اأن  القدير  العلي  اهلل  واأدعو  1429هـ،  لعام  والنزاهة  الح�سنة” لل�سفافية 

رئـيـــ�س مجـلــ�س الإدارة

م. محمد جميل بن اأحمد مـال
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كلمة الـمـحــافـظ 

هيئة االإت�ساالت وتقنية المعلومات هي جزء من منظومة االإقت�ساد الوطني في المملكة، ولها دور رئي�ض في تنمية قطاع االإت�ساالت وتقنية المعلومات؛ ي�سعى لتحقيق 

االأهداف االإ�ستراتيجية العامة للدولة في دعم االإقت�ساد الوطني، بخلق وظائف جديدة، وتطويرم�ستوى الفرد المعي�سي والعلمي، وتنويع م�سادر الدخل، والتحول اإلى 

مجتمع المعرفة، ورفع م�ستوى المناف�سة في تقديم خدمات االإت�ساالت، من اأجل تطوير جودتها وخف�ض �سعرها، في بيئة تنظيمة �سفافة ومتطورة محفّزة لالإ�ستثمار. 

ي�ستعر�ض هذا التقرير اأهم ن�ساطات الهيئة واإنجازاتها خالل العام المالي 1429/1428هـ )2008م(، التي تعد ترجمة لخطتها االإ�ستراتيجية في و�سول  قطاع 

االإت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة اإلى درجٍة عاليٍة من الموثوقية والكفاءة،  لتحقيق الروؤية الم�ستقبلية في »توفير خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات 

المتطورة في جميع اأنحاء المملكة بجودة عالية واأ�سعار منا�سبة«.

وقامت الهيئة منذ تاأ�سي�سها في عام 1422هـ، وفي خطوات مدرو�سة ومتوازنة بالعمل على تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة بتحرير قطاع االإت�ساالت وتقنية المعلومات؛ 

لي�سبح قطاعًا رائدًا، مميزًا، داعمًا للتنمية والرفاه االإجتماعي، ورافدًا لالإقت�ساد الوطني، وم�سهمًا في تنويع قاعدته االإقت�سادية. وتحر�ض الهيئة على االإلتزام باأ�س�ض 

الو�سوح وال�سفافية واالإلتزام بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع االأطراف ذات العالقة بما فيهم الم�ستخدمون من اأفراد وموؤ�س�سات، والم�ستثمرون ومقدمو الخدمات، 

والحكومة وال�سالح العام. كما تعمل على تنفيذ اإ�ستراتيجيات الدولة و�سيا�سات القطاع التي تعتمدها وزارة االإت�ساالت وتقنية المعلومات. وتركزت جهود الهيئة خالل 

العام المن�سرم 1429/1428هـ )2008م( على  اإ�ستكمال تحرير القطاع وتطوير خدماته. ومن اأبرز االإنجازات لهذا العام تعزيز المناف�سة في �سوق االإت�ساالت المتنقلة 

بعد اإطالق �سركة زين ال�سعودية )المرخ�ض الثالث( لخدماتها، و�سدور قرار مجل�ض الوزراء بفتح المناف�سة في تقديم خدمات االإت�ساالت الثابتة والموافقة على 

الترخي�ض لثالث �سركات جديدة لتقديم تلك الخدمات. كما تكلل هذا العام بموافقة مجل�ض الوزراء على اإعتماد »الخطة الوطنية للترددات«، وقد بو�سر العمل في تنفيذها 

ح�سب الجدول الزمني المعتمد. كما قامت الهيئة بالتعاون مع االإدارات الحكومية، وال�سركات المقدمة لخدمات االإت�ساالت في الم�ساعر المقد�سة اأثناء فترة الحج و�سهر 

رم�سان المبارك ل�سمان اإ�ستمرارية الخدمة وتقديم اأف�سل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين. اإ�سافة اإلى ما�سبق؛ اأ�سدرت الهيئة عددًا من التراخي�ض الجديدة، 

ومار�ست ن�ساطها في تنظيم اأ�سعار الخدمات بالقدر الذي تتطلبه المناف�سة، ووا�سلت جهودها في تطوير خدمة االإنترنت في المملكة وت�سجيع اإ�ستخدامها، واإدارة الطيف 

الترددي، اإ�سافًة اإلى اإدارة موارد الترقيم، مع االإ�ستمرار في ت�سهيل اإجراءات اإعتماد االأجهزة والف�سح عنها، والعمل على معالجة �سكاوي الم�ستخدمين، ومتابعة تطبيق 

نظام االإت�ساالت، والف�سل في المخالفات واإ�سدار القرارات الالزمة، واإعداد الدرا�سات واالأطر التنظيمية واللوائح التي تهدف الى تطوير القطاع وتنظيمه.

وياأتي فوز الهيئة بجائزة »�سعفة القدوة الح�سنة« لل�سفافية والنزاهة لعام 1429هـ من بين موؤ�س�سات القطاع العام والخا�ض في المملكة ليمثل و�سامًا م�ستحقًا لجميع 

العاملين بالهيئة على اإلتزامهم باأ�س�ض النزاهة وال�سفافية والعدالة. و�ستوا�سل الهيئة – بعون اهلل - االإلتزام بمبادئها الرا�سخة في الو�سوح وال�سفافية والت�ساور،

واال�ستفادة من اأف�سل الخبرات والتجارب الدولية، واالإلتزام باأعلى المعايير المهنية في �سعيها نحو هدف التحرير الكامل ل�سوق خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات.

وفي الختام، اأود اأن اأ�سيد بدعم حكومة خادم الحرمين ال�سريفين المتوا�سل وم�ساندتها للهيئة. كما اأ�سكر معالي رئي�ض مجل�ض االإدارة، واأع�ساء المجل�ض، وجميع 

العاملين على جهودهم، وال�سكر مو�سول لكل من اأ�سهم في نجاح اأعمال الهيئة �سواء من خالل الم�ساركة باإر�سال المرئيات واالإقتراحات على اإ�ستطالعات 

مرئيات العموم، اأو من خالل تقديم الراأي والم�سورة لها، اأو م�ساندتها في تحقيق اأهدافها.

واهلل من وراء الق�سد والهادي اإلى �سواء ال�سبيل. 

محافظ هيئة الإت�شالت وتقنية المعلومات

 د. عبد الرحمن بــن اأحمد الجعفري
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رؤيـتـنــا

''تـوفـر خدمـات االإت�ساالت وتقنية المعلومـات في جميع اأنحـاء المملـكـة بـجـودٍة عاليـٍة واأ�سـعـاٍر منا�سبة ''.

رسـالـتـنـــا
توفير بيئٍة تنظيميٍة عادلٍة مبنيٍة على الو�سوح وال�سفافية لتحفيز المناف�سة، وحماية ال�سالح العام، وحقوق جميع االأطراف.  •

ن�سر خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف اأرجاء المملكة، واالإ�ستخدام االأف�سل للموارد المحدودة.  •

ن�سر الوعي حول االإت�ساالت وتقنية المعلومات، وت�سجيع اإ�ستخدامها لتعزيز االإنتاجية، ورفع كفاءة االإقت�ساد الوطني.  •

تطوير الموارد الب�سرية للهيئة وفق اأعلى معايير االأداء المهني في بيئة عمل اإيجابية محفزة.  •
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�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز ي�سّلم معايل املحافظ جائزة �سعفة القدوة احل�سنة لل�سفافية والنزاهة يف العام 1429هـ



جائزة سعفة القدوة الحسنة للشفافية والنزاهة

ح�شلت الهيئة على جائزة »�شعفة القدوة الح�شنة« لل�شفافية والنزاهة لعام 1429هـ )2008(.

وتهدف جائزة »�شعفة القدوة الح�شنة« لتعزيز قيم ال�شفافية والنزاهة في المملكة، وت�شعى لتعميق الوعي بالقيم الرئي�شة لل�شفافية والنزاهة والعدالة وقابلية الم�شاءلة في 

جميع �شرائح المجتمع. وذكرت لجنة منح الجائزة اأن م�شوغات اإختيار هيئة االإت�شاالت وتقنية المعلومات، كاأول جهة من موؤ�ش�شات القطاع العام والخا�ص تفوز بهذه الجائزة، 

اإنجازها اإجراءات تراخي�ص تقديم خدمات االإت�شاالت في المملكة، ومحافظتها على  يعود لتبنيها ممار�شات ر�شيدة في ال�شفافية والنزاهة والعدالة والم�شاءلة، وخ�شو�شاً 

اإ�شفاء جو المناف�شة ال�شريفة بين مختلف الم�شغلين، وحر�شها على م�شتوى جودة الخدمات، والموازنة العادلة للمحافظة على اأ�شعار منا�شبة لجميع االأطراف.   
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الملخص



الملخص  1

يحتوي هذا التقرير على لمحات عن اأبرز ن�ساطات هيئة االإت�ساالت وتقنية المعلومات واإنجازاتها خالل العام المالي 1429/1428هـ )2008م(. وي�ستعر�ض التقرير موؤ�سرات اإنت�سار الخدمات ونمو القطاع حتى نهاية العام، 

اإ�سافًة اإلى االإطار التنظيمي للقطاع ومهمات الهيئة وم�سوؤولياتها. كما يتطرق اإلى التنظيم االإداري والقوى العاملة في الهيئة ويبرز فوز الهيئة بجائزة »�سعفة القدوة الح�سنة« لل�سفافية والنزاهة.

ويعر�ض الف�سل الرابع من التقرير اأهم الن�ساطات واالإنجازاتها خالل عام 2008م، والتي كان من اأبرزها: 

الثالث لتقديم خدمات االإت�ساالت المتنقلة، واإطالق الخدمة تجاريًا. الترخي�ض  �سدور   •

وتعزيز المناف�سة. التراخي�ض   •

بتنفيذها. والبدء  الترددي  للطيف  الوطنية  الخطة  �سدور   •

اإعتماد العر�ض المرجعي لربط االإت�سال البيني )الن�سخة الثالثة(.  •

المرجعي الإتاحة حق الو�سول اإلى دوائر النفاذ المحلية. العر�ض  اإعتماد   •

اأ�سلوب تحديد تكلفة البيع بالجملة لخدمات االإت�ساالت. اإعداد   •

تقديم خدمات االإت�ساالت الثابتة والمتنقلة والمعطيات. �سروط  وثائق  اإعتماد   •

االإت�ساالت وتقنية المعلومات. خدمات  اأ�سعار  تنظيم   •

القطاع. في  وال�سيطرة  االأ�سواق  تحديد  بم�سروع  البدء   •

والكوارث. الطوارئ  لخطط  التنظيمية  االأطر  م�سودة  اإعداد   •

الخطة االإ�ستراتيجية �سندوق الخدمة ال�ساملة. اإعداد  ن�ساطات   •

للترقيم. الوطنية  الخطة  بتحديث  البدء   •

الثابتة. االإت�ساالت  خدمات  اأرقام  نقل  اإر�سادات  اإعداد   •
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جودة الخدمة ومتابعة تطبيقها. موؤ�سرات  مراجعة   •

والم�ساركة في المواقع0 الطريق،  اإ�ستخدام  حق  اإر�سادات  م�سودة  اإعداد   •

قيا�ض م�ستويات االإ�سعاع ال�سادرة من المحطات الال�سلكية  •

اإ�سدار عدد من ال�سوابط الفنية والتنظيمية.  •

االإ�سراف على خدمة االإنترنت وت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية.  •

اإن�ساء المق�سم الوطني لالإنترنت.  •

ن�ساطات “المركز الوطني االإر�سادي الأمن المعلومات”.  •

الر�سائل االإقتحامية.  م�سكلة  من  الحد  برنامج   •

البدء باإعداد الدليل االإر�سادي الأمن المعلومات في القطاع الحكومي.  •

مقدمي الخدمات. بين  النزاعات  وحل  االإت�ساالت،  نظام  مخالفات  في  الف�سل   •

الم�ستخدمين. �سكاوي  معالجة   •

االإعالمية الن�ساطات   •

خدمات االإت�ساالت في مكة المكرمة، والم�ساعر المقد�سة، اأثناء مو�سم الحج و�سهر رم�سان المبارك. على  االإ�سراف   •

كما يتطرق الف�سل الخام�ض اإلى عدد من الدرا�سات التي قامت بها الهيئة خالل فترة التقرير، وي�ستعر�ض التقرير في الختام برنامج العمل للعام القادم 1430/1429هـ )2009م(.

كما يحتوي التقرير على عدة مالحق عن اأهم قرارات مجل�ض االإدارة، وقرارات الهيئة، وطلبات مرئيات العموم، والتراخي�ض ال�سادرة، والن�ساطات االأخرى للهيئة، ومواقع الهيئة على �سبكة االإنترنت، والح�سابات 

الهيئة. بموظفي  المالية الختامية للعام المالي 1429/1428هـ )2008م(، اإ�سافة اإلى مقتطفات من “قواعد ال�سلوك الوظيفي واأخالقيات المهنة” الخا�سة 
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معايل وزير االإت�ساالت وتقنية املعلومات املهند�ض حممد جميل بن اأحمد مال يفتتح معر�ض جايتك�ض الريا�ض 2008م



قطاع اإلتصاالت
وتقنية المعلومات

في المملكة



قطاع اإلتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة  2

نمو القطاع ومؤشرات إنتشار الخدمات:  1-2

اإلتصاالت المتنقلة:   1-1-2

�سهدت االإت�ساالت المتنقلة تطورات مهمة خالل ال�سنوات الما�سية على �سعيد االإنت�سار ونوعية الخدمات واأ�سعارها. وكان للمناف�سة في �سوق االإت�ساالت المتنقلة اآثار اإيجابية كثيرة تمثلت في تعدد خيارات الخدمة 

وتح�سين جودتها واإنخفا�ض اأ�سعارها، ونتج عن ذلك �سرعة اإنت�سارها، وزيادة اأعداد الم�ستركين. وكما هو مو�سح في ال�سكل )1- اأ( فقد و�سل العدد االإجمالي للم�ستركين في خدمة االإت�ساالت المتنقلة اإلى حوالي 

36 مليون م�سترك، وبن�سبة اإنت�سار تقارب 144% بنهاية عام 2008م مقابل 12% فقط في عام 2001م، وذلك بمتو�سط نمٍو يبلغ حوالي 46% �سنويًا. 

وينبغي االإ�سارة هنا اإلى اأن العدد الفعلي للم�ستركين ح�سب التعريف القيا�سي المعتمد للم�سترك الفّعال هو اأقل من العدد االإجمالي بن�سبة ت�سل اإلى حوالي 18%، اإذ ت�سير تحليالت الهيئة اإلى اأن عدد الم�ستركين في خدمة 

االإت�ساالت المتنقلة قد و�سل اإلى حوالي 29.8 مليون م�سترك فّعال، وبن�سبة اإنت�سار تقارب 119% بنهاية عام 2008م، كما هو مو�سح في ال�سكل )1-ب(. وطبقًا للتعريف القيا�سي المعتمد من الهيئة، فاإن الم�سترك الفّعال هو 

ذلك الذي قام بن�ساط واحد اأو اأكثر من االأن�سطة مدفوعة االأجر خالل الت�سعين يومًا ال�سابقة لتاريخ ح�سر عدد الم�ستركين. ويمثل م�ستركي البطاقات م�سبقة الدفع حوالي 85% من اإجمالي عدد الم�ستركين، وهو ما يتفق مع 

المعدالت العالمية ال�سائدة.  ويجدر التنويه اإلى اأن عدد الم�ستركين ي�سمل اأكثر من مليوني م�سترك موؤقت من الحجاج والزوار يفد معظمهم اإلى المملكة خالل الربعين الثالث والرابع من ال�سنة )رم�سان اإلى ذي الحجة(.

ال�سكل 1 - اأ: نمو اإنت�سار الهاتف المتنقل

م�سرتكو البطاقات م�سبقة الدفع

م�سرتكو الفواتري الالحقة الدفع

اإجمايل امل�سرتكني

)%( ن�سبة االإنت�سار
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الم�سدر: معلومات الم�سغلين.
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ال�سكل 1 - ب: اأعداد الم�ستركين الفّعالين في خدمة الهاتف المتنقل

م�سرتكو البطاقات م�سبقة الدفع

م�سرتكو الفواتري الالحقة الدفع

اإجمايل امل�سرتكني

ن�سبة االإنت�سار )%(
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ملحوظة: تم تقدير عدد الم�ستركين الفّعالين، ح�سب التعريف القيا�سي المعتمد، وذلك بناًء على 

معلومات الم�سغلين وتحليالت الهيئة.

29.8

24.1

17.9

13.4
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اإلتصاالت الثابتة:   2-1-2

و�سل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية عام 2008م اأكثر من 4.1 مليون خط، منها حوالي 3 ماليين خط �سكني )72.6%( والباقي خطوط تجارية. ونظرًا الأن الهاتف في المنزل يخدم جميع اأفراد االأ�سرة 

)بعك�ض الهاتف المتنقل حيث يمكن اأن يكون لكل فرد هاتف متنقل خا�ض به(؛ فاإن المعيار المنا�سب لقيا�ض ن�سبة اإنت�سار االإت�ساالت الثابتة هو معدل الهواتف المنزلية لكل مئة م�سكن، وقد بلغت ن�سبة االإنت�سار  68.4 

هاتفًا منزليًا لكل مئة م�سكن )68.4%(. اأما ن�سبة اإنت�سار الهاتف لل�سكان في المملكة فقد بلغت 16.5 خطًا هاتفيًا لكل مئة �سخ�ض )16.5%(، وهو اأعلى من متو�سط االإنت�سار في الدول العربية )11%( وفي الدول 

النامية )%13.5(. 

ويو�سح ال�سكل )2( تطور اإنت�سار خدمة االإت�ساالت الثابتة منذ عام 2001م وحتى نهاية عام 2008م؛ اإذ يتبين وجود ثبات ن�سبي في معدل نمو االإقبال على الخدمة الثابتة. 

ويعود ال�سبب في ركود الطلب على خدمات االإت�ساالت الثابتة اإلى �سرعة اإنت�سار خدمات االإت�ساالت المتنقلة، و�سهولة االإ�ستراك بها، واالإنخفا�ض التدريجي في اأ�سعارها؛ مما اأدى اإلى عزوف الم�ستهلكين عن طلب 

الخدمة الثابتة اأو طلب تركيب خطوط اإ�سافية. وهذه »الهجرة اإلى االإت�ساالت المتنقلة« اأو »العزوف عن الهاتف الثابت« هي ظاهرة عالمية موجودة في معظم الدول المتقدمة، وبع�ض الدول التي �سهدت ن�سب اإنت�سار 

عالية لخدمات االإت�ساالت المتنقلة. وي�ساف اإلى ذلك فاإن اإزدياد اإنت�سار خطوط الم�ستركين الرقمية )التي تمكن من اإجراء المكالمات والو�سول اإلى االإنترنت في الوقت نف�سه( قد قلل الطلب على االإ�ستراك في اأكثر 

من خط هاتفي واحد في المنزل.
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ن�سبة االإنت�سار لل�سكن

اخلطوط التجارية

اخلطوط ال�سكنية

اإجمايل اخلطوط

ن�سبة االإنت�سار للم�ساكن

ال�سكل 2: نمو الهاتف الثابت

العاملة على  الثابت  الهاتف  اإجمالي خطوط  بق�سمة  لل�سكان  االإنت�سار  ن�سبة  تقا�ض  مالحظة: 

ال�سكنية  الم�ساكن فيتم ح�سابها بق�سمة عدد الخطوط  االإنت�سار في  ن�سبة  اأما  ال�سكان،  عدد 

فقط على الم�ساكن.
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النطاق العريض:   3-1-2

 نما عدد الم�ستركين في خدمات النطاق العري�ض )اأو االإنترنت ال�سريع( من 64 األفًا عام 2005م اإلى اأكثر من 1.33 مليون م�سترك بنهاية عام 2008م كما يت�سح من ال�سكل )3(، وبلغ متو�سط النمو ال�سنوي التراكمي 
اأكثر من 175% �سنويًا خالل االأعوام الثالثة الما�سية )2005-2008(، حيث ت�ساعف عدد م�ستركي النطاق العري�ض اأكثر من 20 مرة في اأقل من 3 �سنوات. ويعد هذا تح�سنًا كبيرًا و�سريعًا في في ن�سبة اإنت�سار  النطاق 

العري�ض، حيث  و�سلت هذه  الن�سبةاإلى حوالي 5.3 خطًا لكل مئة �سخ�ض )%5.3(. 

ولكن المعيار االأن�سب لقيا�ض ن�سبة اإنت�سار النطاق العري�ض هو ن�سبة الم�ساكن المو�سولة بخطوط النطاق العري�ض، وذلك الأن تو�سيلة الخط العري�ض الواحد في المنزل تخدم جميع اأفراد االأ�سرة )اأو قاطني المنزل(. 

وقد بلغت ن�سبة اإنت�سار خطوط النطاق العري�ض للم�ساكن في المملكة حوالي 23% في نهاية عام 2008م )باإفترا�ض اأن ثالثة اأرباع التو�سيالت هي تو�سيالت منزلية، والربع الباقي تو�سيالت مكتبية وتجارية(، اأي اأن 

23 منزاًل من كل مائة مو�سولة بخط نطاق عري�ض. ويمثل هذا نموًا بمقدار ال�سعف عن العام ال�سابق.  

ورغم هذا النمو الكبير، فما زال هناك فر�ض نمٍو جيدة في مجال ن�سر خدمات النطاق العري�ض في المملكة خالل ال�سنوات القادمة؛ حيث يتوقع اأن تزداد وتيرة النمو في خدمات النطاق العري�ض، مع فتح المناف�سة 

في مجال االإت�ساالت الثابتة، وقيام ال�سركات المرخ�سة الجديدة بن�سر �سبكاتها واإطالق خدماتها تجاريًا.

ويت�سح من ال�سكل اأن ثالثة اأرباع الم�ستركين في خدمة  النطاق العري�ض في عام 2008م ي�ستخدمون خطوط الم�ستركين الرقمية )حوالي مليون خط(، اأما البقية في�ستخدمون الخطوط الال�سكية الثابتة واالإت�ساالت 

المتنقلة ذات النطاق العري�ض بن�سبة 23% تقريبًا )اأكثر من 300 األف م�سترك(، اأو الخطوط ال�سلكية االأخرى بن�سبة 2% فقط )حوالي 32 األف خط(.
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خطوط امل�سرتكني الرقمية

التو�سيالت الال�سلكية الثابتة )واي ماك�ض(  واملتنقلة

اخلطوط ال�سلكية االأخرى

م�سرتكو النطاق العري�ض

ن�سبة االإنت�سار للم�ساكن )%(

ن�سبة االإنت�سار لل�سكان )%(

ال�سكل 3: نمو النطاق العري�ض في المملكة
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اإلنترنت:    4-1-2

 نمت تقديرات عدد م�ستخدمي االإنترنت في المملكة من حوالي مليون م�ستخدم عام 2001م اإلى حوالي 7.7 مليون م�ستخدم بنهاية عام 2008م، بالمقارنة مع مليون م�ستخدم فقط في عام 2001م، كما هو مو�سح 

في ال�سكل )4(، وذلك بمتو�سط نمٍو �سنوي بلغ حوالي 34% في ال�سنة خالل ال�سنوات ال�سبع الما�سية. وتقدر ن�سبة اإنت�سار االإنترنت بنهاية عام 2008م بحوالي 31% من ال�سكان، وهي اأعلى من المتو�سط العالمي 

)23%(، ومتو�سط الدول العربية )%14(. 

وتعزى اأ�سباب النمو اإلى زيادة الوعي بفوائد االإنترنت، والنمو في خدمات النطاق العري�ض وال�سرعات المتاحة، واالإنخفا�ض المتوا�سل في اأ�سعار اأجهزة الحا�سب وخدمات االإت�ساالت واالإنترنت.

مالحظات:

العري�ض  النطاق  خطوط  على  بناًء  الهيئة  تقديرات  2001-2006م:  عــام  من   )1(

واالإت�سال الهاتفي باالإنترنت.    

النتائج لعامي 2007م و 2008م مبنية على تقديرات الهيئة بعد تعديلها بناًء على   )2(

نتائج م�سح ميداني وا�سع ل�سوق االإنترنت تم القيام به بالتعاون مع �سركة متخ�س�سة   

في درا�سات ال�سوق.  

عدد امل�ستخدمني )مليون(

ن�سبة االإنت�سار )%(
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ال�سكل 4: نمو اإ�ستخدام االإنترنت في المملكة
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اإليرادات:    5-1-2

�سهدت اإيرادات القطاع نموًا كبيرًا خالل ال�سنوات الما�سية؛ حيث اإرتفعت االإيرادات المبا�سرة ل�سركات تقديم خدمات االإت�ساالت داخل المملكة من حوالي 20 مليار ريال في عام 2001م اإلى 48.8 مليارًا في نهاية 

عام 2008م، بمتو�سط نمو يقارب 14% �سنويًا، كما هو مو�سح في ال�سكل )5(. وتمثل االإت�ساالت المتنقلة حوالي 79% من اإجمالي االإيرادات في ال�سوق ال�سعودية )وهو ما يتفق مع النمط ال�سائد في الدول االأخرى(.

وباالإ�سافة اإلى االإيرادات من الخدمات المقدمة في �سوق المملكة، فقد اأدت اإ�ستثمارات �سركات االإت�ساالت المحلية في اأ�سواق االإت�ساالت في دول اأخرى )مثل تركيا وماليزيا واندوني�سيا والهند وجنوب اأقريقيا( 

اإلى نمو اإيرادات القطاع من االإ�ستثمارات الخارجية من �سفر عام 2006م اإلى 455 مليون ريال في عام 2007 و�سواًل اإلى اأكثر من 10 مليارات ريال في عام 2008م. وبالتالي فاإن االإيرادات من ال�سوق المحلي داخل 

المملكة )48.8 مليار ريال( تمثل حوالي 83% من اإجمالي االإيرادات الكلية ل�سركات االإت�ساالت التي و�سلت اإلى حوالي 58.9 مليار ريال.

االإت�ساالت الثابتة

االإت�ساالت املتنقلة

اإيرادات االإ�ستثمارات اخلارجية

جمموع االإيرادات من �سوق اململكة

ال�سكل 5: اإيرادات قطاع خدمات االإت�ساالت )مليار ريال(
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�سكل 6: التغير الن�سبي لمتو�سط تكاليف المعي�سة )الت�سخم( 2002 - 2008

أسعار خدمات اإلتصاالت والتضخم:   6-1-2

اأدى تحرير قطاع االإت�ساالت وفتح �سوقه للمناف�سة اإلى اإنت�سار الخدمات، وتح�سن الجودة وم�ستوى الخدمات، وتعدد الخيارات، اإ�سافًة اإلى اإنخفا�ض اأ�سعار الخدمات بوتيرة متوا�سلة خالل ال�سنوات الما�سية. وفي 

الوقت الذي �سهد ال�سوق ال�سعودي اإرتفاعًا ملحوظًا في اأ�سعار ال�سلع والخدمات االأخرى خالل ال�سنوات االأخيرة، اإال اأن اأ�سعار خدمات االإت�ساالت �سهدت في المقابل اإنخفا�سًا متوا�ساًل. 

وكما ت�سير بيانات م�سلحة االإح�ساءات العامة والمعلومات؛ فاإن موؤ�سر الرقم القيا�سي العام لتكلفة المعي�سة في المملكة قد �سهد اإرتفاعات متوا�سلة حيث زاد الت�سخم )التغير الن�سبي لمتو�سط تكاليف المعي�سة( 

بن�سبة 18.9% خالل ال�سنوات ال�ست االأخيرة )2002-2008(، وفي المقابل �سهدت تكاليف خدمات االإت�ساالت اإنخفا�سًا )ت�سخمًا �سلبيًا( بن�سبة -23.5%. ويو�سح ال�سكل )6( تغير متو�سط موؤ�سر الرقم القيا�سي 

العام لتكلفة المعي�سة اإ�سافًة اإلى تغير المجموعات الرئي�سة المكونة له، وكذلك المجموعة الفرعية لخدمات االإت�ساالت. 
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واالأرقام  االأ�سعار  )اإح�ساءات  والمعلومات  العامة  االإح�ساءات  م�سلحة  الم�سدر 

القيا�سية( وتحليالت الهيئة.
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اإلطار التنظيمي:  2-2

هيئة االإت�ساالت وتقنية المعلومات هي الجهة الم�سوؤولة عن تنظيم قطاع االإت�ساالت وتقنية المعلومات 

والئحته  1421هـ(  )ال�سادر عام  االإت�ساالت«  »نظام  كٌل من  ويحدد  ال�سعودية.  العربية  المملكة  في 

التنفيذية )ال�سادرة عام 1423هـ( االإطار القانوني الخا�ض بتنظيم القطاع. ويت�سمن النظام عددًا 

من االأهداف منها توفير خدمات اإت�ساالت متطورة وكافية وباأ�سعار منا�سبة، واإيجاد المناخ المنا�سب 

ومواكبة  االإت�ساالت  تقنية  وتوطين  فّعالة،  ب�سورة  الترددات  واإ�ستخدام  العادلة،  المناف�سة  لت�سجيع 

وعدم  الم�ساواة  مبادئ  تحقيق  اإلى  باالإ�سافة  االإجراءات،  في  وال�سفافية  الو�سوح  وتحقيق  تقدمها، 

التمييز، وحماية الم�سلحة العامة وم�سالح الم�ستخدمين والم�ستثمرين. 

كما يحدد »تنظيم الهيئة« )التنظيم(، ال�سادر بقرار مجل�ض الوزراء ذي الرقم )74( في 1422/3/5هـ، 

والمعدل بقرار مجل�ض الوزراء ذي الرقم )133( في 1424/5/21هـ، مهمات هيئة االإت�ساالت وتقنية 

المعلومات واخت�سا�ساتها، بو�سفها منظمًا للقطاع يتمتع بال�سخ�سية االإعتبارية، وباالإ�ستقالل المالي 

واالإداري. وت�سف »القواعد االإجرائية« الخطوات التي ينبغي اإتخاذها من قبل كل من الهيئة )بو�سفها 

جهة تنظيمية( ومقدمي الخدمات وغيرهم؛ ل�سمان التعامل المي�ّسر والموثَّق للمتطلبات التنظيمية 

والق�سايا التي تقع �سمن اإطار العالقة بين االأطراف المختلفة. 

والمحايِد  للخدمة  ِد  الُمحدِّ »الترخي�ض  اأ�سلوب  حاليًا  المعتمد  للتراخي�ض  التنظيمي  االإطار  ويتبنى 

دة بموجب الترخي�ض. وت�ستمل  للتقنية« الذي يتيح المرونة في اإ�ستخدام التقنيات لتقديم خدمات محدَّ

االأهداف المرحلية للهيئة في الوقت الحا�سر على موا�سلة �سعيها تحرير قطاع االإت�ساالت، وتعزيز 

البيئة التناف�سية في جميع خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات، وت�سجيع تاأ�سي�ض البنى التحتية ون�سر 

اإلى تمكين  اإ�سافًة  �سبكات جديدة لزيادة المناف�سة، وتوفير البدائل في حاالت االأعطال والطوارئ، 

تقديم الخدمة ال�ساملة في جميع اأنحاء المملكة. وفي هذا االإطار؛ فقد اأ�سدرت الهيئة في ال�سنوات 

الما�سي عددًا من االأطر التنظيمية وال�سوابط الفنية.  

وال�سوابط  التنظيمية  االأطر  اإعداد  الهيئة  ووا�سلت  )2008م(،  1429/1428هـ  العام  هذا  وخالل 

الفنية وتحديثها. وت�سمل هذه االأطر وال�سوابط الجديدة ما يلي:

الترويجية. العرو�ض  تقديم  �سوابط   •

المحلية. الال�سلكية  ال�سبكات  الإ�ستخدام  النهائية  ال�سوابط   •

الدفع. م�سبقة  المتنقلة  االإت�ساالت  تقديم  �سوابط   •

اإنهاء خدمات الر�سائل الن�سية الق�سيرة. طلب  اآلية   •

الق�سيرة لجمع التبرعات الخيرية. الن�سية  الر�سائل  اإ�ستخدام  �سوابط   •

المتنقلة. االإت�ساالت  خدمات  في  الفّعال  الم�سترك  تعريف   •

وال�سدا�سية. والخما�سية  الرباعية  االأرقام  لفئة  المعدل  المالي  المقابل   •

الق�سيرة. النفاذ  رموز  واإ�ستخدام  تخ�سي�ض  �سوابط   •

الترحالية. االأرقام  اإ�ستخدام  �سوابط   •

.)www.citc.gov.sa( وجميع االأنظمة المذكورة من�سورة على موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت

1428/3/8هـ؛  الرقم )م/17( في  الملكي ذي  وقد �سدر نظام “التعامالت االإلكترونية” بالمر�سوم 

كما  لها.  تنظيمي  اإطار  وتوفير  االإلكترونية،  والتوقيعات  التعامالت  ب�سبط  النظام  هذا  ويعنى 

والتاريخ   )18 الرقم )م/  الملكي ذي  المعلوماتية” بالمر�سوم  “نظام مكافحة جرائم  �سدر كذلك 

1428/03/08هـ، وذلك بهدف الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وتحديد هذه الجرائم والعقوبات 

وتم  االإلكترونية،  التعامالت  لنظام  التنفيذية  الالئحة  باإعداد  الهيئة  وقامت  منها.  لكل  المقررة 

اإعتمادها من وزارة االإت�ساالت وتقنية المعلومات في �سهر ربيع االأول 1429هـ )مار�ض 2008م(. 
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مهمات الهيئة ومسؤولياتها  3-2

تحر�ض الهيئة على االإلتزام باأ�س�ض الو�سوح وال�سفافية واالإلتزام بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع االأطراف ذات العالقة: مقدمي الخدمات، والم�ستثمرين، والحكومة، والم�ستخدمين من اأفراد وموؤ�س�سات. وتعمل 

على تنفيذ اإ�ستراتيجيات الدولة و�سيا�سات القطاع التي تعتمدها وزارة االإت�ساالت وتقنية المعلومات. 

وعلى وجه الخ�سو�ض فقد حدد التنظيم مهمات وم�سوؤوليات الهيئة – بو�سفها منظمًا لالإت�ساالت ومحفزًا الإنت�سار اإ�ستخدام تقنية المعلومات ومن اأبرزها: 

القطاع. لتطوير  المعتمدة  والبرامج  والخطط  ال�سيا�سات  تنفيذ   •

التراخي�ض الالزمة لتقديم خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات. اإ�سدار   •

تقديم الخدمات باأ�سعار منا�سبة، وبجودة عالية، في جميع مناطق المملكة. وت�سجيع  االإ�ستثمارات  جذب   •

الخدمات.  لتوفير  ال�سوق  قوى  على  االإعتماد  ت�سجيع   •

حماية م�سالح الم�ستخدمين لخدمات االإت�ساالت العامة واالإنترنت. على  العمل   •

الم�ستخدمين والم�سغلين لواجباتهم دون م�سا�ض بالم�سلحة العامة. اأداء  من  التاأكد   •

تحديد المقابل المالي للخدمات بالقدر الذي تتطلبه المناف�سة. اأ�س�ض  و�سع   •

المتعلقة بالخدمة ال�ساملة وحق االإ�ستخدام ال�سامل. ال�سروط  اإقتراح   •

لتحقيق االإ�ستخدام االأمثل لمورد الطيف الترددي المحدود. وال�سعي  بفّعالية،  الترددات  اإدارة   •

الخطة الوطنية للطيف الترددي وتحديثها دوريًا. وتطبيق  و�سع   •

واإدارتها. للترقيم  الوطنية  الخطة  و�سع   •

واالإنترنت. المعلومات  تقنيات  اإ�ستخدام  وت�سجيع  الوعي  ن�سر   •
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على خدمة االإنترنت وت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية.  االإ�سراف   •

وم�ساريع التحول اإلى التعامالت االإلكترونية الحكومية والتجارة االإلكترونية. برامج  في  الم�ساركة   •

تحديث ال�سبكات والخدمات، وت�سجيع البحوث والتطوير ونقل التقنية. ت�سجيع   •
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معايل املحافظ يف �سورة جماعية مع بع�ض من�سويي الهيئة



التنظيم اإلداري 
والقوى البشرية



محافظ الهيئة هو الم�سوؤول االأول عن االإدارة التنفيذية الأعمال الهيئة وعالقاتها مع جميع االأطراف بما فيهم الجهات الحكومية االأخرى واالأطراف الخارجية. وي�ساعده في اإدارة اأعمال الهيئة 

خم�سة نواٍب )لل�سيا�سات التنظيمية والتراخي�ض، ولتقنية المعلومات، ولل�سوؤون الفنية، وللطيف الترددي، ولل�سوؤون القانونية( اإ�سافة اإلى عدد من مدراء العموم والم�ست�سارين، كما هو مو�سح 

في الهيكل التنظيمي التالي. 

وت�سعى الهيئة الإ�ستقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاجها للقيام بالمهمات المنوطة بها، ولتحقيق االأهداف التي اأن�سئت من اأجلها، والحفاظ على بيئة عمل اإيجابية محفزة وذات اإنتاجية 

عالية. وقد بلغ عدد العاملين حتى نهاية العام المالي 1429/1428هـ )305( موظفًا. وتبلغ ن�سبة الكوادر الوطنية منهم حوالي )97%( بخبرات متخ�س�سة وموؤهالت عالية. ويمثل المهند�سون 

والفنيون واأخ�سائيو الحا�سب االآلي والخبراء القانونيون والماليون حوالي 72% من اإجمالي العاملين.

ونظرًا لمهماتها التنظيمية، واإ�سرافها على ال�سركات المتناف�سة، وحر�سًا منها على تعزيز قيم العمل وتر�سيخ اأ�س�ض النزاهة والعدالة؛ قامت الهيئة بتطوير “قواعد لل�سلوك الوظيفي واأخالقيات 

المهنة” و�سملت هذه القواعد التعامل في بيئة العمل، واأ�س�ض التعامل مع ال�سركات، والحفاظ على اأ�سرارها، ومنع تعار�ض الم�سالح، اأو ا�ستغالل ال�سلطة. وقد تم تعميم هذه القواعد، ون�سر 

مقتطفاٍت منها على موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت )اأنظر الملحق )ح((. 

التنظيم اإلداري والقوى البشرية  3
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جمـل�ص االإدارة

املحـافظ

النائب لل�سيا�سات التنظيمية 

والرتاخي�ض

النائب لتقنية املعلوماتالنائب لل�سوؤون القانونيةالنائب للطيف الرتدديالنائب لل�سوؤون الفنية

الـمـ�ســتـ�ســارون اأمني جمل�ض االإدارة

مدير عام العالقات 

العامة وال�سوؤون الدولية

مدير عام مكتب 

املحافظ

الـفـروع    املـدقـق الداخـلي

النائب لل�سوؤون الفنيةمدير عام الرتاخي�ض

مدير عام تخطيط 

وتخ�سي�ض الرتددات

مدير عام اخلطط والربامج مدير عام القانونية

مدير عام ال�سوؤون املالية 

واالإدارية

مدير عام اأنظمة مقدمي 

اخلدمة

مدير عام املعايري الفنية 

والرتقيم

مدير عام توزيع الرتددات 

والرتاخي�ض

مدير عام ال�سكاوي وحل 

النزاعات

مدير املوارد الب�سرية مدير عام خدمات االإنرتنت

مدير عام �سيا�سات القطاع 

ودرا�سات ال�سوق

مدير عام مراقبة الرتددات

مدير عام املركز الوطني 

االإر�سادي الأمن املعلومات

مدير التخطيط وامليزانية 

مدير �سيا�سات القطاع

مدير املعايري الفنية 

واإعتماد النوعية

مدير االأنظمة امل�ساندة 

للرتددات

مدير احل�سابات املاليةمدير عام خدمات املعلوماتمدير �سكاوي امل�ستخدمني

مدير حل املنازعاتمدير الرتقيممدير درا�سات ال�سوق 

مدير التطبيقات والدعم 

الفني

 مدير امل�سرتيات

مدير مركز ال�سجالت

مدير ال�سبكات ومراكز 

املعلومات

 مدير امل�ساندة االإدارية 

�سندوق اخلدمة ال�ساملة
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معايل املحافظ ي�سّلم رئي�ض �سركة االإت�ساالت املتنقلة ال�سعودية زين الرخ�سة الثالثة لالإت�ساالت املتنقلة



أهم النشاطات 
واإلنجازات



أهم النشاطات واإلنجازات  4

محافظ الهيئة هو الم�سوؤول االأول عن االإدارة التنفيذية الأعمال الهيئة وعالقاتها مع جميع االأطراف بما فيهم الجهات الحكومية االأخرى واالأطراف الخارجية. وي�ساعده في اإدارة اأعمال الهيئة خم�سة نواٍب )لل�سيا�سات 

التنظيمية والتراخي�ض، ولتقنية المعلومات، ولل�سوؤون الفنية، وللطيف الترددي، ولل�سوؤون القانونية( اإ�سافة اإلى عدد من مدراء العموم والم�ست�سارين، كما هو مو�سح في الهيكل التنظيمي التالي. 

التراخيص وتعزيز المنافسة  1-4
 وا�سلت الهيئة اأن�سطتها نحو تفعيل المناف�سة باإ�سدار تراخي�ض جديدة لعدد من الخدمات المختلفة، واإلغاء بع�ض التراخي�ض االأخرى. وقد بلغ اإجمالي التراخي�ض ال�سادرة 290 ترخي�سًا بنهاية العام 2008م، 

وهذه التراخي�ض مدرجة في الملحق )هـ(.

اإلتصاالت المتنقلة:   1-1-4

اأ�سدرت الهيئة الترخي�ض الثالث لتقديم خدمات االإت�ساالت المتنقلة ل�سركة االإت�ساالت المتنقلة ال�سعودية )زين ال�سعودية(  في 1429/3/21هـ )2008/3/29م( وذلك بعد اإكتمال اإجراءات طرح اأ�سهمها لالإكتتاب 

العام وح�سولها على ال�سجل التجاري، وتم ت�سكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ خطط ال�سركة المرخ�سة، وبناء ال�سبكة التابعة لها، والربط مع ال�سبكات االأخرى، وتم اإطالق خدمات ال�سركة في ال�سوق في 1429/8/25هـ 

)2009/8/26م(.

اإلتصاالت الثابتة:  1-2-4

�سدر قرار مجل�ض الوزراء ذو الرقم )38( وتاريخ 1429/2/18هـ )2008/2/26م( بالموافقة على منح تراخي�ض اإن�ساء �سبكات اإت�ساالت ثابتة عامة، وتقديم خدماتها، لكل من اإتحاد �سركة االإت�ساالت ال�سوئية، واإتحاد 

المتكاملة، واإتحاد عذيب. وتوا�سل الهيئة المتابعة مع تلك ال�سركات وهيئة ال�سوق المالية لطرح اأ�سهمها لالإكتتاب العام، واإ�ستكمال باقي اإجراءات �سدور التراخي�ض، وبناء ال�سبكات التابعة لها، واإطالق خدماتها تجاريا. 

الخطة الوطنية للطيف الترددي  2-4
قامت الهيئة خالل العامين الما�سيين باإعداد »الخطة الوطنية للطيف الترددي« التي ت�سمل تحديد فئات الم�ستخدمين، وجدول توزيع الترددات على الخدمات المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات م�ستخدمي الترددات 

في المملكة ويتما�سى مع االإتجاهات العالمية؛ وقد �سدر قرار مجل�ض الوزراء ذو الرقم )61( والتاريخ 1429/3/2هـ )2008/3/10م( بالموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي وقد تم ن�سر نطاقات الترددات 

الموزعة في الخطة للجهات المدنية والتجارية باللغتين العربية واالإنجليزية على موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت. و�ستوا�سل الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية ح�سب الجدول الزمني المحدد المر�سوم.

العرض المرجعي لربط اإلتصال البيني  3-4
اإ�ستمرارًا لجهود مراجعة العر�ض المرجعي لربط االإت�سال البيني وتحديثه ب�سورة دورية؛ تم اإ�ستطالع مرئيات العموم والمهتمين حول الوثيقة المعدلة المقدمة من �سركة االإت�ساالت ال�سعودية ب�سفتها مقدم خدمة 

م�سيطر، واإجراء درا�سات المقارنة مع الدول االأخرى، ومقارنتها باالأ�سعار والخدمات المعرو�سة في الوثيقة، ومن ثم تم اإعتماد الن�سخة الثالثة من الوثيقة في الربع الثاني من عام 2008م، واإلزام �سركة االإت�ساالت 

ال�سعودية بن�سرها على موقعها على �سبكة االإنترنت. كما بداأت الهيئة في الربع االأخير من عام 2008م في اإجراءات مراجعة الوثيقة لتحديثها من جديد )الن�سخة الرابعة(.
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العرض المرجعي إلتاحة حق الوصول إلى دوائر النفاذ المحلية  4-4
�سبق للهيئة اأن اأ�سدرت في الربع الثالث من عام 2007م قرارًا باإعتماد وثيقة العر�ض المرجعي لدوائر النفاذ المحلية )الن�سخة االأولى( المقدمة من �سركة االإت�ساالت ال�سعودية ب�سفتها مقدم خدمة م�سيطر. وقد 

ت�سمن القرار اإلزام ال�سركة بتقديم بع�ض المتطلبات لمقدمي خدمات االإت�ساالت الثابتة ومقدمي خدمات المعطيات، على اأن يتم تحديث الوثيقة خالل ثمانية ع�سر �سهرًا من اإعتمادها. وقد تم البدء باإجراءات 

مراجعة الوثيقة لتحديد الخدمات التي �سيتم تعديلها اأو اإ�سافتها، واالأ�سعار المتعلقة بتلك الخدمات، واإعداد وثيقة مرئيات العموم على اأن تكتمل مراجعة الوثيقة بن�سختها الثانية واإعتمادها خالل عام 2009م.

تحديد تكلفة البيع بالجملة لخدمات اإلتصاالت  5-4
�سعيًا للحفاظ على عدالة المناف�سة، ومنع الدعم المتبادل بين الخدمات، فقد قررت الهيئة اأن اأ�سعار البيع بالجملة لخدمات االإت�ساالت يجب اأن تتحدد بناًء على التكلفة الفعلية لتلك الخدمات. وتطبيقًا الأف�سل المعايير 

العالمية؛ فقد تم تحديد اأ�سلوب »التكلفة االإ�سافية على المدى الطويل« )LRIC( اأ�سا�سًا لتقدير التكلفة. واإ�ستكمااًل للخطوات التي بداأت خالل عام 2007م؛ فقد تم خالل عام 2008م تنفيذ الخطوات التالية: 

التطبيق. الإر�سادات  التف�سيلية  الوثيقة  م�سودة  حيال  المرئيات  اإ�ستطالع   •
مجل�ض االإدارة لوثيقة “اإر�سادات تطبيق طريقة التكلفة االإ�سافية على المدى الطويل” )الملحق )اأ((، واإ�سدار قرار الهيئة بهذا الخ�سو�ض )الملحق )ب((. اإعتماد   •

 .)Bottom-Up( للتكلفة  ال�سعودي  البنائي  النموذج  اإعداد  من  االأولى  المرحلة  اإتمام   •

شروط تقديم الخدمة  6-4
اإ�ستكمااًل للمراحل ال�سابقة التي بداأت خالل عام 2007م والتي اإنتهت باإعداد م�سودات وثائق �سروط تقديم خدمات االإت�ساالت، واإ�ستطالع مرئيات العموم والجهات الحكومية واالأكاديمية، والقطاع الخا�ض، ومجل�ض 

ال�سورى، والمهتمين بال�ساأن العام؛ فقد تم خالل عام 2008م اإنجاز ما يلي:

المرئيات الواردة. درا�سة  نتائج  على  بناًء  الخدمة  �سروط  وثائق  مراجعة   •
الثابتة، والمعطيات، واالإنترنت.  واالإت�ساالت  المتنقلة،  االإت�ساالت  خدمات  تقديم  �سروط  اإعتماد   •

المعتمدة في مواقعهم الر�سمية على �سبكة االإنترنت، وتوفيرها في مكاتب االإ�ستراكات، واإبالغ الم�ستركين بها بالو�سائل الممكنة. الخدمة  �سروط  وثائق  بن�سر  الخدمات  مقدمي  اإلزام   •
الموقع الهيئة على �سبكة االإنترنت، ومن خالل ال�سحف.  على  الوثائق  ن�سر   •

وتقوم الهيئة بمتابعة مقدمي خدمات االإت�ساالت للتاأكد من اإلتزامهم بتطبيق �سروط تقديم الخدمة.

تنظيم أسعار خدمات اإلتصاالت وتقنية المعلومات  7-4
التنظيمية  ال�سعودية، بو�سفها مقدم خدمة م�سيطر والمتعلقة بتعرفة خدماتها، واإ�سدار القرارات  الهيئة درا�سة طلبات �سركة االإت�ساالت  وفقًا لالأنظمة والقواعد المعتمدة لتحديد �سقوف االأ�سعار؛ فقد وا�سلت 

المنا�سبة ب�ساأنها )التفا�سيل في الملحق )ب( وموقع الهيئة على �سبكة االإنترنت(.

تحديد األسواق والسيطرة في قطاع اإلتصاالت  8-4
�سمن م�ساعي الهيئة لتنظيم �سوق االإت�ساالت، ولحماية ال�سالح العام وحقوق مقدمي الخدمات، ول�سمان المناف�سة العادلة والفّعالة؛ تم البدء بم�سروع يهدف اإلى تعريف اأ�سواق االإت�ساالت، وو�سع معايير لتحديد 

مقدمي الخدمة الم�سيطرين في كل �سوق، ومن ثم تحديد المتطلبات التنظيمية الالزمة في حاالت ال�سيطرة على اأي �سوق بغر�ض تخفيف اأثارها ال�سلبية على المناف�سة. وفي �سبيل تحقيق ذلك تم اإنجاز ما يلي:

الممار�سات والتجارب العالمية ذات العالقة. مراجعة   •
وتحديد ال�سيطرة، والمتطلبات التنظيمية المنا�سبة للتعامل مع ال�سيطرة في كل �سوق، باالإ�سافة اإلى االإطار التنظيمي المقترح.  االأ�سواق،  لتعريف  وثيقة  م�سودة  اإعداد   •
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حول م�سودة الوثيقة وتحليل الردود، واإعداد تقرير مف�سل حولها.  مرتين  العموم  مرئيات  اإ�ستطالع   •
و�سيتم ن�سر التقرير الخا�ض بطلب مرئيات العموم، وما خل�ست اإليه الهيئة، تمهيدًا الإعتماد االإطار التنظيمي المنا�سب.

خطط الطوارئ والكوارث وإعتمادية الشبكات  9-4
اإدراكا الأهمية االإ�ستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ والكوارث )ال �سمح اهلل( في المملكة؛ فاإن من اأهم اأولويات الهيئة ال�سعي ل�سمان توفر االإجراءات الالزمة لمواجهة الكوارث والتخفيف من اآثارها، ورفع م�ستوى 

خطط اإ�ستعادة الخدمة في حاالت الطوارئ. وفي هذا ال�سياق تم اإنجاز ما يلي:

وجود �سرورة لتح�سين م�ستوى االإ�ستعداد لمواجهة الطوارئ، والحاجة لو�سع خطط �ساملة الإ�ستعادة الخدمات في حاالت الطوارئ، باالإ�سافة اإلى و�سع االأحكام  تبين  حيث  بالمملكة؛  الحالي  الو�سع  درا�سة   •
المتعلقة بت�سهيل االإت�سال بم�ستخدمي الطوارئ مثل الدفاع المدني، والهالل االأحمر، وقوات االأمن، وهيئات االإغاثة.  

في هذا ال�ساأن. العالمية  الممار�سات  الأف�سل  مقارنة  درا�سات  اإعداد   •
اإعداد م�سودة وثيقتين اإحداهما لالإطار التنظيمي لحاالت الطوارئ والكوارث، واالأخرى تتعلق باالإر�سادات التف�سيلية لو�سع الخطط لهذه الحاالت، واإ�ستطالع مرئيات العموم حول الوثيقتين، وتحليل المرئيات   •

الواردة.  

ويتم حاليًا اإ�ستكمال الوثائق النهائية لالإطار التنظيمي لخطة اإ�ستعادة الخدمة واالإبالغ والجاهزية في حاالت الطوارئ، ومن ثم عر�سها على مجل�ض االإدارة الإ�سدار القرار المنا�سب.

و�سعيًا ل�سمان اإ�ستمرارية خدمات االإت�ساالت، واال�ستجابة ال�سريعة في حاالت الحوادث واالأعطال الطارئة؛ تم اإعداد تقرير �سامل عن مدى اإعتمادية �سبكات مقدمي الخدمة، وتطوير اآلية الإ�سعار الهيئة عند حدوث 

االأعطال اأو اإنقطاع الخدمة، والت�سعيد عند اللزوم ح�سب حجم الحدث وتاأثيره.

الخدمة الشاملة وحق اإلستخدام الشامل  10-4
اإ�ستكمااًل للمراحل ال�سابقة التي اإنتهت باإن�ساء �سندوق الخدمة ال�ساملة وحق االإ�ستخدام ال�سامل؛ فقد �سرع ال�سندوق باإعداد الخطة االإ�ستراتيجية، والخطط الت�سغيلية ال�سنوية التي ت�ستمل على البرامج والم�ساريع 

التي �سيتم تنفيذها لتوفير الخدمات ال�سوتية واالإنترنت للمناطق النائية التي ال تتوفر فيها خدمات االإت�ساالت حاليًا. وقد تم في هذا ال�سدد اإنجاز ما يلي:

واالإح�ساءات حول مدى توفر الخدمات بجميع مناطق المملكة مثل خدمات االإت�ساالت والمدار�ض والم�ست�سفيات والكهرباء والمياه ومراكز ال�سرطة، وغيرها من المعلومات ال�سكانية. المعلومات  جمع   •
الحاجة اإليها في جميع مناطق المملكة. ومدى  االإت�ساالت،  خدمات  توفر  مدى  لتحديد  �ساملة  ميدانية  درا�سة   •

واإن�ساء قاعدة بيانات كاملة لجميع مناطق المملكة. لل�سوق،  درا�سة  اإعداد   •
ويجري حاليًا اإعداد وثائق الخطة االإ�ستراتيجية، والخطط الت�سغيلية ال�سنوية، والم�ساريع االإ�ستك�سافية لل�سندوق بناًء على الدرا�سات ال�سابقة تمهيدًا الإ�ستطالع مرئيات العموم حولها، ومن ثم اإ�ستكمالها ب�سكلها 

النهائي، ويلي ذلك البدء بتنفيذ الم�ساريع. ويتوقع اأن يتم طرح اأول م�سروع لتوفير الخدمة في الربع الثالث من عام 2009م.

تحديث الخطة الوطنية للترقيم  11-4
 والرموِز الكافيِة للخدمات، وتوفير المرونة الإ�ستيعاب التقنيات والخدمات الجديدة والوفاء بالمتطلباِت 

ِ
اإ�ستكمااًل للن�ساطات الخا�سة بتحديث “الخطة الوطنية للترقيم” لمواكبة النمو الم�ستقبلي، و�سمان توفر االأرقام

الحاليِة والم�ستقبليِة؛ فقد تمت درا�سة الحلول الخا�سة بالطلبات العاجلة لحجز نطاقات اأرقام للخدمات الثابتة وتخ�سي�سها، ومراجعة خطة الترقيم الحالية، و�سوابط رموز الر�سائل الق�سيرة المرتبطة بالخدمات 

ذات القيمة الم�سافة، وتحليل المقابل المالي الحالي لتخ�سي�ض االأرقام واإ�ستخدامها، اإ�سافة اإلى درا�سة مدى الحاجة لتنظيم االأرقام البادئة برموز )مثل * اأو #(، وتاأثير اإدخال التقنيات الجديدة على متطلبات 

الترقيم والَعنَونة. ويجري العمل حاليًا على اإعداد وثيقة ت�سمل هذه المو�سوعات، تمهيدًا الإ�ستطالع مرئيات العموم حيالها، واإعداد الخطة الوطنية المحدثة للترقيم ب�سكلها النهائي. 
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نقل األرقام  12-4
تعمل الهيئة على اإعداد اإر�سادات نقل اأرقام خدمات االإت�ساالت الثابتة، وتحديث وثيقة اإر�سادات نقل اأرقام خدمات االإت�ساالت المتنقلة ودمجهما معًا في اإر�سادات موحدة. وتم في هذا ال�سدد اإنجاز ما يلي:

الخيارات حول تطبيقها في المملكة. وتقييم  االأخرى،  الدول  وتجارب  االأرقام،  نقل  اأنواع  درا�سة   •
وتحديد التعرفة المنا�سبة للخدمة، والحل المنا�سب ل�سمان �سفافية تعرفة الخدمة. االأرقام  لنقل  واالإجراءات  االأ�ساليب  و�سع   •

درا�سة تاأثيرات تطبيق التقنيات الحديثة مثل �سبكات الجيل القادم، وتقنية ال�سوت عبر برتوكول االإنترنت على خدمة نقل الرقم.  •
ويجري حاليًا اإعداد م�سودة وثيقة اإر�سادات نقل االأرقام الإ�ستطالع مرئيات العموم حولها، تمهيدًا الإعدادها ب�سكلها النهائي.

وفي مجال نقل اأرقام خدمات االإت�ساالت المتنقلة، فقد وا�سلت الهيئة جهودها في تنظيم الخدمة ومتابعة تطبيقها؛ اإذ تم ربط �سركة زين ال�سعودية بقاعدة بيانات نقل االأرقام، واإجراء االإختبارات الالزمة، ونقل 

اأكثر من )200( األف رقم هاتف متنقل بنجاح بين مقدمي الخدمات من خالل النظام المركزي لنقل االأرقام، اإ�سافًة اإلى معالجة اأكثر من 1000 �سكوى بخ�سو�ض نقل االأرقام.

تحديث مؤشرات جودة الخدمة ومتابعة تطبيقها  13-4
قامت الهيئة بمراجعة �ساملة لتحديث االإطار العام لجودة خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات، بحيث ي�سمل ذلك مراجعة االأ�سلوب الحالي لمتابعة موؤ�سرات جودة الخدمة، وتحديث االأ�سلوب ليتالءم  مع التوجهات 

العالمية، اإ�سافًة اإلى تطوير االآليات المنا�سبة للتاأكد من �سحة تقارير مقدمي الخدمة المعنيين، واالأ�سلوب االأمثل للنظام الجزائي في حالة االإخالل باالإلتزامات المحددة. وقد تم اإعداد م�سودة وثيقة »االإطار العام 

لجودة الخدمة« واإ�ستطالع مرئيات العموم حولها، وتحليل المرئيات الم�ستلمة. ويجري العمل حاليًا على اإعداد الوثيقة النهائية. 

كما تم تحليل التقارير الدورية الفنية الواردة من مقدم الخدمة الم�سيطر، واإ�ستخال�ض النتائج لموؤ�سرات جودة الخدمة لربط االإت�سال البيني، والتن�سيق لتح�سين جودة الخدمة المقدمة.

إرشادات حق إستخدام الطريق لتمديد الشبكات والمشاركة في المواقع  14-4
�سعيًا لت�سجيع اإنت�سار خدمات االإت�ساالت، ونظرًا لزيادة اأعداد الم�سغلين، والحاجة الإن�ساء �سبكات االإت�ساالت في المملكة؛ فقد قامت الهيئة باإعداد م�سودة االأطر العامة المبدئية لمنح حق الو�سول للطرق والمرافق 

العامة لبناء ال�سبكات داخل المدن وخارجها و بما يتوافق مع االأنظمة، واإلتزامات الم�سغلين، واإعتبارات االأمن وال�سالمة، وبما يتما�سى مع التوجهات العالمية بهذا ال�ساأن. كما اأعدت م�سودة وثيقة االإطار العام لل�سيا�سة 

التنظيمية الفنية لل�سبكات الخارجية، ووثيقة االإطار التنظيمي الفني لحق اإ�ستخدام الطريق، ومعايير حق اإ�ستخدام الطريق لتمديد الخدمات والم�ساركة في المواقع، وتم اإ�ستطالع مرئيات العموم حيالها، ويجري 

حاليًا درا�سة تلك المرئيات تمهيدًا لتحديث الوثائق، واإعتمادها ب�سكلها النهائي. 

ومن جهة اأخرى فقد تمت درا�سة مو�سوع الر�سوم المقترحة على �سركات االإت�ساالت لقاء منحها رخ�سًا الإقامة االأبراج والمحطات واأعمال الحفر لتمديد ال�سبكات في الطرق العامة، واإجراء درا�سة مقارنة لما هو 

مطبق في الدول االأخرى، ومن ثم اإعداد التو�سيات المنا�سبة بهذا الخ�سو�ض.

قياس مستوى اإلشعاع من المحطات الالسلكية  15-4
يهدف هذا البرنامج الم�ستمر منذ �سنوات لمتابعة مدى اإلتزام مقدمي خدمات االإت�ساالت ب�سوابط االإ�سعاعات ال�سادرة من المحطات الال�سلكية، وذلك باإجراء القيا�سات الميدانية لم�ستوى الموجات الكهرومغناطي�سية 

ال�سادرة من هوائيات المحطات الال�سلكية. وقد تم اإجراء قيا�سات ميدانية الأكثر من مائة وع�سرين محطة على م�ستوى المملكة. وقد بينت جميع تلك القيا�سات اأن م�ستويات االإ�سعاعات ال�سادرة من هوائيات 

المحطات الال�سلكية في المملكة تقل بكثير عن الم�سموح به في �سوابط الهيئة والمعايير العالمية، حيث وجد اأن اأعلى م�ستوى لالإ�سعاع يقل عن الحد االأدنى الم�سموح به في ال�سوابط باأكثر من 300 مرة.

وقد تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع جهات اأكاديمية وبحثية وطنية؛ الإجراء قيا�سات ميدانية للمحطات القاعدية الال�سلكية في المنطقة ال�سرقية والمنطقة الغربية. 

وتقوم الهيئة بالتعامل اليومي مع ال�سكاوي المتعلقة بتاأثيرات االأ�سعة ال�سادرة من هوائيات المحطات القاعدية من خالل درا�ستها واإجراء القيا�سات الميدانية اإذا لزم االأمر؛ للتاأكد من اإلتزام الم�سغلين ب�سوابط 

االإ�سعاعات المعتمدة.
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وباالإ�سافة اإلى هذا تم خالل العام المن�سرم )2008م( تطوير م�سودة وثيقة »االإر�سادات الوطنية للتعر�ض الب�سري للمجاالت الكهرومغناطي�سية«، و�سيتم اإ�ستطالع مرئيات العموم حيال تلك الوثيقة، ومن ثم اإعدادها 

ب�سكلها النهائي بناًء على المرئيات الم�ستلمة، واإعتمادها، ومتابعة االإلتزام بها. 

الضوابط التنظيمية والفنية    16-4

ضوابط تقديم العروض الترويجية:   1-16-4

نظرًا لتطور �سوق خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة وظهور حاجة لو�سع �سوابط تحكم تقديم العرو�ض الترويجية في بيئة تناف�سية عادلة فّعالة، وحمايًة لحقوق الم�ستخدمين، فقد تم وبالت�ساور مع 

مقدمي الخدمة المعنيين، اإعداد ال�سوابط الالزمة لتقديم العرو�ض الترويجية وتم اإ�سدارها بقرار الهيئة ذي الرقم )1429/209( ون�سرها في موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت.

الضوابط النهائية إلستخدام الشبكات الالسلكية المحلية:  2-16-4

نظرًا للتنامي الوا�سح في اإ�ستخدام ال�سبكات الال�سلكية المحلية )WLAN/WiFi( خالل ال�سنوات الما�سية، والحاجة الإ�ستخدامها داخل وخارج المباني؛ فقد قامت الهيئة باإعداد ال�سوابط النهائية الإ�ستخدام 

هذا النوع من ال�سبكات، وتم �سدورها بموجب قرار الهيئة رقم )1429/205( ون�سرها في موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت. 

تعريف المشترك الفّعال في اإلتصاالت المتنقلة  3-16-4

�سعيًا لتنظيم �سوق االإت�ساالت المتنقلة، وعك�ض ال�سورة ال�سحيحة له، وح�سر اأعداد الم�ستخدمين الفعليين لخدمات االإت�ساالت المتنقلة، تمت درا�سة تعريف )الم�سترك الفّعال( في عدد من االأ�سواق العالمية، 

واإقتراح تعريف خا�ض ب�سوق المملكة، واإ�ستطالع مرئيات العموم حول التعريف المقترح. ومن ثم اأ�سدرت الهيئة قرارًاً تنظيميًا باإعتماد تعريف قيا�سي للم�سترك الفّعال في خدمات االإت�ساالت المتنقلة، واإلزام مقدمي 

خدمات االإت�ساالت المتنقلة به.

ضوابط تقديم خدمات اإلتصاالت المتنقلة مسبقة الدفع  4-16-4

تم اإعداد �سوابط تقديم خدمات االإت�ساالت المتنقلة م�سبقة الدفع ل�سمان اإتخاذ االإجراءات واالإحتياطات الالزمة لبيع وتفعيل الخدمة بطريقة نظامية. وقد اأ�سدرت الهيئة قرارًا باإعتماد هذه ال�سوابط التي ت�ستمل 

على �سروط تقديم الخدمة، و�سروط بيع البطاقات وتفعيلها، ون�سر القرار في موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت. 

آلية موحدة إلنهاء خدمات الرسائل النصية القصيرة  5-16-4

قامت الهيئة بو�سع تنظيم يت�سمن اآلية موحدة الإنهاء خدمات الر�سائل الن�سية الق�سيرة؛ لتي�سير قيام الم�سترك باإنهاء اإ�ستراكه بهذه الخدمات. ويجري حاليًا متابعة اإلتزام مقدمي خدمات االإت�ساالت المتنقلة، 

ومقدمي خدمات الر�سائل الن�سية الق�سيرة بهذه االآلية.

جمع التبرعات الخيرية عن طريق الرسائل النصية  6-16-4

تم و�سع �سوابط تنظيمية لجمع التبرعات الخيرية عن طريق الر�سائل الن�سية الق�سيرة وذلك بهدف الحد من االآثار ال�سلبية التي اأ�سابت العمل الخيري، و�سببت اإزعاجًا لبع�ض متلقي تلك الر�سائل. واأكدت ال�سوابط 

على ح�سر طلب التبرعات على المرّخ�ض لهم من الجهات المخت�سة. ويجري حاليًا متابعة تنفيذ مقدمي خدمات االإت�ساالت المتنقلة، ومقدمي خدمات الر�سائل الن�سية الق�سيرة بتلك ال�سوابط.
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تحديث المقابل المالي لفئة األرقام الرباعية والخماسية والسداسية  7-16-4

نظرًا لمحدودية الموارد الترقيمية وزيادة الطلب على بع�ض فئات االأرقام ال�سحيحة مثل االأرقام الرباعية والخما�سية وال�سدا�سية، ول�سمان عدم اإ�ستنزافها؛ فقد تم تعديل المقابل المالي لتخ�سي�ض هذه االأرقام 

واإ�ستخدامها، واعتمد التعديل من مجل�ض االإدارة، و�سدر بالقرار ذي الرقم )1429/207(، ون�سر في موقع الهيئة على �سبكة االإنترنت.

ضوابط تخصيص رموز النفاذ القصيرة وإستخدامها  8-16-4

اأدى تحرير �سوق االإت�ساالت وزيادة حدة المناف�سة بين مقدمي الخدمات المرخ�سين اإلى ت�سارع وتيرة تقديم الخدمات الجديدة وتنوعها، ومن ثم تنامي الطلب على اإ�ستخدام رموز النفاذ. وللوفاء باالحتياجات 

اإعتماد مجل�ض االإدارة لهذه  للترقيم، وبعد  العامة الم�سمنة بالخطة الوطنية  النفاذ الق�سيرة والإ�ستخدامها، بحيث تتالءم هذه ال�سوابط مع المبادئ  اإعداد �سوابط لتخ�سي�ض رموز  المتزيدة لهذه الرموز، تم 

ال�سوابط، تم اإ�سدارها والبدء بتطبيقها.

ضوابط إستخدام األرقام الترحالية  9-16-4

نظرًا لتنوع الخدمات الحديثة المقدمة من قبل مقدمي خدمات االإت�ساالت، ومنها الخدمات الترحالية )Nomadic Services(، ول�سرورة تحديد نطاق االأرقام المنا�سب لمثل هذه الخدمات، واإيجاد الحلول التي 

تفي بمتطلبات هذه الخدمات على المدى البعيد، وتتالءم مع الخطة الوطنية للترقيم؛ فقد تم اإعداد �سوابط الإ�ستخدام االأرقام الترحالية، وتمت الموافقة عليها، والبدء بتطبيقها.

اإلشراف على خدمة اإلنترنت وتسجيل أسماء النطاقات السعودية  17-4
وا�سل المركز ال�سعودي لمعلومات ال�سبكة ن�ساطه في ت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية على �سبكة االإنترنت، واإدارتها. وقد تم خالل عام 2008م ت�سجيل  اأكثر من )2300( نطاقًا وتعديل حوالي )2000( طلبًا، اإ�سافة 

اإلى الف�سل في ثالث منازعات حول اأ�سماء النطاقات. وتم هذا العام االإنتهاء من تطوير موقع المركز على �سبكة االإنترنت )interenet.gov.sa(، وبناء نظام ت�سجيل اأ�سماء النطاقات )مدى( وتطويره بالكامل من 

قبل المخت�سين بالهيئة.

وفي مجال ت�سجيل اأ�سماء النطاقات العربية التجريبية؛ فقد تم هذا العام والأول مرة ت�سجيل )103( نطاقًا باللغة العربية، وتفعيل ا�سم النطاق العربي التجريبي )اإنترنت.ال�سعودية(، ويعد هذا �سبقًا للهيئة وتتويجًا 

لجهودها في اإعتماد اأ�سماء النطاقات باللغة العربية. 

و تم تاأ�سي�ض “مركز خدمات االإنترنت” للقيام بمهمات اإدارة اأنظمة تر�سيح البيانات في المملكة وتنظيمها، وذلك بهدف حماية الم�ستخدم فكريًا واأخالقيًا ودينيًا. وفي هذا االإطار؛ تم معالجة حوالي )96000( طلب 

للحجب اأو لرفع الحجب، اإ�سافة اإلى التعامل مع طلبات االإ�ستف�سارات االأمنية. كما تم تفعيل نظام جديد الإدارة التر�سيح.

 )IPv4( االإنترنت لبروتوكول  الرابع  االإ�سدار  اإمكانيات  90% من  واإ�ستهالك حوالي  االإنترنت،  بروتوكول  اأ�سا�ض  على  المبنية  ال�سبكات  في  الكبيرة  والزيادة  االإنترنت  اإ�ستخدام خدمات  في  ال�سريع  للتطور  ونظرا 

الم�ستخدم حاليا، فقد تم اإعداد الدرا�سات الالزمة للتح�سير لالإنتقال لالإ�سدار ال�ساد�ض )IPv6(، الذي �سيتيح توفير عدٍد �سخٍمٍ من العناوين يفي بالمتطلبات الحالية والم�ستقبلية. وبادرت الهيئة بت�سكيل فريق عمل 

على الم�ستوى الوطني ي�سارك فيه عدد من مقدمي الخدمات وبع�ض الجهات االأخرى، وذلك للتن�سيق لعملية االإنتقال اإلى االإ�سدار ال�ساد�ض على ال�سعيد الوطني، واأن�ساأت موقعًا على �سبكة االإنترنت خا�سًا بن�ساطات 

الفريق )www.ipv6.org.sa(. كما تم ت�سغيل مختبر خا�ض الإجراء االإختبارات الالزمة للتاأكد من توافق التجهيزات المختلفة مع المتطلبات الفنية لالإ�سدار ال�ساد�ض لبروتوكول االإنترنت.

المقسم الوطني لإلنترنت  18-4
تم تاأ�سي�ض المق�سم الوطني لالإنترنت بالريا�ض وذلك بهدف ح�سر تمرير حركة االإنترنت المحلية داخل المملكة، مما ي�ساعد على تح�سين جودة خدمة االإنترنت، وخف�ض اأ�سعارها، وزيادة �سرعتها، ورفع موثوقيتها، 

والحفاظ على خ�سو�سية الم�ستخدمين، وتعزيز اأمن المعلومات. ويجري حاليًا اإجراء االإختبارات الالزمة تمهيدًا الإطالق خدماته خالل عام 2009م بم�سيئة اهلل.
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المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات  19-4
يهدف »المركز الوطني االإر�سادي الأمن المعلومات« الذي اأن�ساأ عام 2006م اإلى رفع م�ستوى الوعي باأهمية اأمن المعلومات، ويعمل على تن�سيق جهود الوقاية والت�سدي لالأخطار والحوادث المتعلقة باأمن ال�سبكات 

والمعلومات. واإ�ستكمااًل لن�ساطات المركز؛ فقد تم اإن�ساء مركز لمراقبة اأمن �سبكة االإنترنت في المملكة، وبداأ ت�سغيله خالل عام 2008م.

البرنامج الوطني لمكافحة الرسائل اإلقتحامية.  20-4
اإ�ستكمااًل للمراحل ال�سابقة التي اإنتهت باإعداد الم�سودة االأولى لوثيقة الحلول المقترحة للحد من م�سكلة الر�سائل االإقتحامية، فقد تم اإعداد التقارير النهائية باللغتين العربية واالنجليزية، وو�سع خطة للعمل مق�سمة 

اإلى 9 مبادرات، واإعداد مجموعة من المواد التوعوية ون�سرها، وتد�سين موقع ر�سمي لهذا البرنامج على �سبكة االإنترنت )www.spam.gov.sa(، وتنظيم ور�سة عمل عامة عر�ست فيها الوثائق والخطط الخا�سة 

ببرنامج مكافحة الر�سائل االإقتحامية، كما تم اإعداد وثيقة االأطر التنظيمية وطرحها لمرئيات العموم، ويجري حاليًا اإ�ستالم المرئيات ومن ثم تحليلها واإعداد االإطار التنظيمي ب�سيغته النهائية.

الدليل اإلرشادي ألمن المعلومات في القطاع الحكومي  21-4
ل ل�سيا�سات اأمن المعلومات واإجراءاتها في القطاع الحكومي؛ فقد �سرعت الهيئة في و�سع خطة الإعداد الدليل، وتم تحديد مراحل اإنجاز الم�سروع  تطبيقًا لقرار مجل�ض الوزراء القا�سي باإعداد دليل اإر�سادي مف�سّ

المتمثلة في تحديد وت�سنيف المعلومات الرئي�سة، ومجاالت ال�سيا�سات االأمنية، وتطوير دليل التنفيذ، وم�سوؤوليات مدقق اأمن المعلومات، ويجري حاليًا تنفيذ تلك المراحل ومن المخطط االإنتهاء من هذا الم�سروع 

خالل العام القادم )2009م(.

الفصل في المخالفات، وحل المنازعات  22-4
قامت لجنة الف�سل في مخالفات نظام االإت�ساالت بدرا�سة )1092( حالة مخالفة، واأ�سدرت القرارات المنا�سبة وفقًا لالأنظمة. وتتمثل معظم هذه المخالفات في قطع �سبكات االإت�ساالت، وتمرير المكالمات بطرق 

غير م�سروعة، واإ�ستخدام ترددات غير مرخ�ض بها، وبيع اأجهزة اإت�ساالت ال�سلكية غير مرخ�ض لها، اأو حيازتها، اأو اإ�ستخدامها، وبيع بطاقات اإت�سال م�سبقة الدفع غير نظامية. 

كما قامت الهيئة باإعداد اإجراءات حل المنازعات التي تن�ساأ بين مقدمي الخدمة وتوثيقها، والف�سل في عدد من هذه المنازعات، وفقًا لما ورد في نظام االإت�ساالت والئحته التنفيذية.

الشكاوي والخالفات  23-4
وفقًا الأنظمة الهيئة بخ�سو�ض توفير الحماية للم�ستخدمين والم�سغلين؛ تم العمل على معالجة واإنهاء اأكثر من )3200( �سكوى خالل العام 1430/1429هـ. كما تم اإعداد اإجراءات التعامل مع �سكاوي الم�ستخدمين 

بهدف رفع كفاءة معالجة ال�سكاوي.

النشاطات اإلعالمية  24-4
تدرك الهيئة مهمتها في توعية الم�ستخدمين والم�ستثمرين والجمهور، والتفاعل مع الراأي العام. ولهذا فقد تم تعيين متحدث ر�سمي با�سم الهيئة للتعامل مع و�سائل االإعالم المختلفة، والم�ساركة في العديد من 

االأن�سطة والفعاليات االإعالمية، تم اإيجاز اأبرزها في الملحق )د-6(. وفي مجال التوعية؛ تعتزم الهيئة اإطالق حملة اإعالمية في عام )2009م( لتوعية الجمهور حول االإ�ستخدام االأمثل لخدمات االإت�ساالت وتقنية 

المعلومات. 
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اإلشراف على خدمات اإلتصاالت خالل موسمي شهر رمضان والحج    25-4
قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومقدمي لخدمات االإت�ساالت بالعمل على �سمان تقديم اأف�سل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين، وتم ت�سكيل فريق عمل من المخت�سين بالهيئة لمتابعة اأداء 

خدمات االإت�ساالت بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والم�ساعر المقد�سة خالل �سهر رم�سان ومو�سم الحج. ويت�سمن الملحق )د-7( موجزًا الأبرز الن�ساطات بهذا الخ�سو�ض.

إنجازات أخرى  26-4
اإ�سافة اإلى االإنجازات المذكورة اآنفًا في هذا الف�سل من التقرير؛ فقد قامت الهيئة بالعديد من الن�ساطات االأخرى كما هو مو�سح في الملحق )د(.
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زيارة لوفد ماليزي رفيع امل�ستوى للهيئة



الدراسات



الدراسات   5

تم القيام بعدد من الدرا�سات خالل عام 1429/1428هـ )2008م(، ومن اأبرزها: 

دراسة إستخدامات اإلنترنت في المملكة  1-5
تهدف هذه الدرا�سة الم�سحية ال�ساملة لل�سوق للتعرف على اأهم موؤ�سرات اإ�ستخدام االإنترنت في المملكة، واإلى تحديد عادات واأنماط االإ�ستخدام، ومدى الر�سا عن الخدمة. و�ستعاد الدرا�سة على ثالث دورات في عدة 

�سنوات، وذلك لقيا�ض اأنماط التغير في اإنت�سار اإ�ستخدام االإنترنت، وتوجهات ال�سوق من دورة الأخرى. وتغطي الدرا�سة كذلك الفئات التي ال ت�ستخدم االإنترنت لمعرفة العوائق التي تحول دون ا�ستفادتها من الخدمة. 

وت�سمل الدرا�سة فئات ال�سوق التالية: االأفراد، و�سركات القطاع الخا�ض، والجهات الحكومية، والقطاع التعليمي، والقطاع ال�سحي. 

وقد اأنجزت الدورة االأولى من الدرا�سة الم�سحية خالل عام  1429هـ )2008/2007م( حيث تم اإنجاز الم�سح الميداني لجميع الفئات، واإعداد وثيقة الموؤ�سرات، ون�سر نتائج الدرا�سة على موقع الهيئة على �سبكة 

االإنترنت، وتمت تغطيتها ب�سكٍل وا�سع في و�سائل االإعالم. وتم البدء في الدورة الثانية من الدرا�سة خالل عام 2008م على اأن يتم اإنجاز الم�سح الميداني ون�سر النتائج خالل عام 2009م.

دراسة األعمال اإللكترونية في المنشآت المتوسطة والصغيرة   2-5
اإ�ستكمااًل للن�ساطات التي بداأت خالل العام الما�سي لتطوير مبادرة لالأعمال االإلكترونية للمن�ساآت المتو�سطة وال�سغيرة والتي اإنتهت بالتعاقد مع �سركة ا�ست�سارية دولية للم�ساعدة في درا�سة و�سع ال�سوق، وتق�سيم 

المن�ساآت ح�سب القطاع والحجم والموقع، واأنواع العمليات الداخلية والخارجية للمن�ساآت المتو�سطة وال�سغيرة، واالحتياجات وال�سعوبات التي تواجهها هذه المن�ساآت، وذلك تمهيدًا لو�سع االآليات المنا�سبة لتطويرها. 

كما تم تحديد ن�سب المن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة التي ال ت�ستخدم حاليا تقنية المعلومات واأ�سباب ذلك، وت�سنيف �سرائح المن�ساآت التي ت�ستخدم حاليا تقنية المعلومات واالإ�ستخدام المتوقع م�ستقباًل، وتم كذلك 

تحديد االأهداف واأهم التحديات التي تواجه المن�ساآت من حيث طبيعة ن�ساطها، وت�سل�سل عملياتها الداخلية والعوائق ذات العالقة بالموارد الب�سرية وتاأهيلها. 

ويجري حاليًا العمل على تحديد الفجوات بين العر�ض والطلب واإقتراح الحلول )الفنية وغير الفنية(، ومن ثم اإختبارها في مجموعات مركزة، للو�سول بعد ذلك للتو�سيات النهائية للدرا�سة.

دراسة حول إستثناء شركات اإلتصاالت من نظام الشركات  3-5
بناًء على طلب اإحدى �سركات االإت�ساالت اإ�ستثناءها من المادة )االأولى( من نظام ال�سركات بال�سماح لها بتاأ�سي�ض �سركات بمفردها اأو �سرائها ب�سكل كامل مع بقاء ال�سخ�سية االإعتبارية الم�ستقلة لتلك ال�سركات؛ فقد 

قامت الهيئة بدرا�سة جميع الجوانب ذات ال�سلة للوقوف على الحيثيات التي يرتكز عليه الطلب، وت�سليط ال�سوء على المناخ الت�سريعي والتنظيمي لممار�سات بع�ض الدول االأوربية والعربية حول ال�سماح باإيجاد كيان 

قانوني ين�ساأ باإرادة �سخ�ض واحد، وكذلك تحليل الجوانب االإقت�سادية والقانونية ذات العالقة، واأعدت درا�سة متكاملة ت�سمنت التو�سية باإ�ستثناء جميع �سركات االإت�ساالت التي تمتلك �سبكات وبنية تحتية لتقديم خدمات 

االإت�ساالت الثابتة اأو المتنقلة من المادة االأولى من نظام ال�سركات، وقد �سدر قرار مجل�ض الوزراء بالموافقة على تو�سية الهيئة، و�سدر المر�سوم الملكي ذو الرقم )م3( والتاريخ 1430/1/9هـ بالم�سادقة على ذلك.

دراسة خدمة الشبكة الموحدة  4-5
اأعدت الهيئة درا�سة حول خدمة ال�سبكة الموحدة المقدمة من �سركة االإت�ساالت المتنقلة ال�سعودية )زين ال�سعودية( والعرو�ض الم�سابهه المقدمة من ال�سركات االأخرى، وتهدف هذه العرو�ض اإلى عدم تحمل م�ستقبل 

المكالمات اأي تكلفة اأثناء تجواله. وباالإ�سافة اإلى درا�سة الهيئة الداخلية فقد تم كذلك اإجراء درا�ستين خارجيتين م�ستقلتين من جهتين اإ�ست�ساريتين مختلفتين، واإ�ستملت الدرا�سات الثالث على نماذج اإقت�سادية 

لح�ساب االآثار المحتملة على قطاع االإت�ساالت واإيرادته، باالإ�سافة اإلى الجوانب االأمنية لها في حالة تطبيقها، وعر�ست نتائج تلك الدرا�سات على مجل�ض االإدارة، واتخذ المجل�ض القرارات المنا�سبة ب�ساأنها.
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دراسة تقنية إستخدام شبكات الكهرباء لتقديم خدمات النطاق العريض   5-5
لالإطالع على جدوى تقديم خدمات تقنية النطاق العريق باإ�ستخدام ال�سبكات الكهربائية في المملكة، فقد تم بالتعاون مع البنك الدولي اإعداد درا�سة �ساملة لتلك التقنية، �سملت كيفية التعامل معها ومقارناتتها مع 

التقنيات االأخرى مع اإي�ساح المزايا والعيوب، والتو�سيات المتعلقة بمهمة الهيئة في مثل هذا االأمر.

دراسة حول الضوابط الجمالية المتعلقة بأبراج اإلتصاالت   6-5
ُيعد اإنت�سار اأبراج االإت�ساالت وتاأثيرها على البيئة من اأ�سعب الق�سايا التي تواجه هيئات تنظيم االإت�ساالت في مختلف الدول. وبالن�سبة للمملكة؛ يحظى هذا المو�سوع باهتمام الهيئة والجهات الحكومية المعنية 

االأخرى، وذلك ب�سبب االإنت�سار ال�سريع لخدمات االإت�ساالت المتنقلة، واإن�ساء االأبراج والهوائيات في االأرا�سي والممتلكات العامة والخا�سة، والطرق الرئي�سية، واأ�سطح المباني في اأنحاء المملكة. 

وقد قامت الهيئة باإعداد درا�سة اإ�ستعر�ست تجارب الدول االأخرى، وما هو مطبق فيها من تنظيمات تتعلق بالجوانب ال�سكلية والجمالية الأبراج االإت�ساالت الال�سلكية والتو�سيات المنا�سبة التي تكفل الحفاظ على 

المظهر العام، واإيجاد ال�سبل الكفيلة بالحد من اإنت�سار االأبراج والهوائيات ب�سكل ع�سوائي قد ي�سوه المظهر العام للمناطق الح�سرية،  وقد ي�سبب ردود اأفعاٍل �سلبية من المجتمع المدني المحيط بهذه المن�ساآت. وتم 

اإبالغ مقدمي الخدمات بهذه التو�سيات، ويجري حاليًا متابعة تنفيذها.

دراسات أخرى  7-5
اإ�سافة اإلى الدرا�سات المذكورة اآنفًا في هذا الف�سل من التقرير؛ فقد قامت الهيئة بالعديد من الدرا�سات كما هو مو�سح في الملحق )د(.
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بع�ض من�سوبي الهيئة اأثناء تلقيهم برناجمًا تدريبيًا



برنامج عمل الهيئة
خالل العام القادم 

1430هـ / 1431هـ )2009م(



6  برنامج عمل الهيئة خالل العام القادم 1430 / 1431هـ )2009م(

�ستم�سي الهيئة ُقُدمًا - بم�سيئة اهلل - في القيام بالمهمات والم�سوؤوليات المنوطة بها، وتعتزم تنفيذ عدد من البرامج خالل العام المالي القادم 1431/1430هـ )2009م(، ومن اأبرزها ما يلي:

اإ�ستكمال اإجراءات اإ�سدار تراخي�ض تقديم خدمات االإت�ساالت الثابتة.  1

متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترددات.  2

اإ�ستكمال مراجعة العر�ض المرجعي المعدل لربط االإت�سال البيني واإعتماده.  3

اإ�ستكمال درا�سة العر�ض المرجعي المعدل الإتاحة حق الو�سول اإلى دوائر النفاذ المحلية.  4

اإ�ستكمال م�سروع تحديد التكلفة باأ�سلوب التكلفة االإ�سافية على المدى الطويل.  5

االإ�ستمرار في تنظيم اأ�سعار خدمات االإت�ساالت وتقنية المعلومات.  6

اإ�ستكمال م�سروع تحديد االأ�سواق وال�سيطرة في قطاع االإت�ساالت.  7

اإنهاء اإعداد وثائق االإطار التنظيمي لخطة اإ�ستعادة الخدمة في حاالت الطوارئ.  8

تحديث �سيا�سة الف�سل المحا�سبي.  9

اإعداد اللوائح التنظيمية لمكافحة الر�سائل االإقتحامية.  10

تحديث درا�سة �سوق االإت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة.  11

اإ�ستكمال تاأ�سي�ض المق�سم الوطني لالإنترنت وت�سغيله، واإعداد �سوابط ح�سر تمرير حركة االإنترنت الوطنية داخل المملكة.  12

اإكمال الخطة االإ�ستراتيجية، والخطط الت�سغيلية ال�سنوية، والم�ساريع االإ�ستك�سافية ل�سندوق الخدمة ال�ساملة.  13
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البدء بتنفيذ اأول م�سروع اإ�ستك�سافي ل�سندوق الخدمة ال�ساملة.  14

موا�سلة تحديث الموا�سفات الفنية الأجهزة االإت�ساالت وتقنية المعلومات.  15

اإ�ستكمال تحديث الخطة الوطنية للترقيم، ونظام اإدارة االأرقام.  16

اإعداد اإر�سادات نقل اأرقام الهاتف الثابت.   17

اإعداد اإر�سادات اإختيار الناقل.  18

قيا�ض م�ستوى اأداء �سبكات االإت�ساالت المتنقلة )المرحلة الثانية(  19

متابعة اإجراء قيا�سات ميدانية لم�ستوى االإ�سعاع بالمملكة )المرحلة الثالثة(.  20

اإ�ستكمال اإعداد االإطار العام للجوانب الفنية لل�سبكات الخارجية.  21

اإ�ستكمال تحديث موؤ�سرات جودة الخدمة ومتابعة تطبيقها.  22

االإ�ستمرار في مراجعة اأنظمة الهيئة وتحديثها.  23

درا�سة اإ�ستخدامات االإنترنت في المملكة )الدورة الثانية(.  24

اإ�ستكمال ن�ساطات البرنامج الوطني لمكافحة الر�سائل االإقتحامية.  25

تنفيذ م�سروع زيادة الوعي باالإنترنت.  26

متابعة عملية االإنتقال اإلى االإ�سدار ال�ساد�ض من بروتوكول االإنترنت   27
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معايل وزير االإت�ساالت الرتكي اأثناء زيارته للهيئة



المالحق
قرارات مجلس اإلدارة أ 

قرارات الهيئة ب 
طلبات مرئيات العموم ج 

األنشطة واإلنجازات األخرى د 
التراخيص الصادرة ـ  ه

المواقع التابعة للهيئة على  و 
شبكة اإلنترنت  

الحسابات الختامية ز 
مقتطفات من »قـواعـد  ح 

السـلـوك الوظيـفـي   
وأخالقيـات المهنـة«  



قرارات مجلس اإلدارة الملحق )اأ( 

عقد المجل�ض )7( اإجتماعات خالل عام 1429هـ )2008م(، واتخذ عدة قرارات من اأبرزها:

الواحدة، والعرو�ض الم�سابهة لها، واإلزام مقدمي العرو�ض بو�سع مقابل مالي نظير اإ�ستقبال المكالمات الدولية من المملكة واإليها اأثناء التجوال في ال�سبكات  ال�سبكة  على خدمة  المبداأ(  الموافقة )من حيث   •
التابعة لل�سبكة الواحدة، اأو ال�سبكات الم�سمولة في العرو�ض الم�سابهة، مع قيام الهيئة بمراجعة المقابل المالي ب�سكل دوري، وتعديله وفقًا لمتطلبات ال�سوق وتطوراته. 

فئة االأرقام الرباعية والخما�سية وال�سدا�سية. الإ�ستخدام  المالي  المقابل  تعديل  على  الموافقة   •
الق�سيرة واإ�ستخدامها. الرموز  تخ�سي�ض  �سوابط  على  الموافقة   •

المدى الطويل )LRIC( لتحديد اأ�سعار خدمات ربط االإت�سال البيني بين مقدمي خدمات االإت�ساالت المتناف�سين”. على  االإ�سافية  التكلفة  طريقة  “اإر�سادات  وثيقة  اإعتماد   •
الموافقة على طلب �سركة االإت�ساالت ال�سعودية �سراء )35%( من �سركة اأوجيه لالإت�ساالت. 	•

ال�سركة العربية للتموين والتجارة )اأ�سترا( �سراء ح�سة اأحمد بن محمد بن عثمان الده�ض، في �سركة بيانات االأولى لخدمات ال�سبكات. طلب  على  الموافقة   •
على طلب �سركة اإتحاد اإت�ساالت )موبايلي( �سراء )99 %( من ح�س�ض ال�سركاء في �سركة بيانات االأولى لخدمات ال�سبكات. الموافقة   •
طلب �سركة اإتحاد اإت�ساالت )موبايلي( �سراء )96%( من ح�س�ض ال�سركاء في �سركة �سبكة زاجل الدولية لالإت�ساالت. على  الموافقة   •

للمجل�ض.  تنفيذية  لجنة  ت�سكيل   •
واإجراءات تر�سيته، وتفوي�سها باإتخاذ االإجراءات المنا�سبة ب�ساأنه. لالإنترنت،  الوطني  المق�سم  م�سروع  لدرا�سة  المجل�ض  من  لجنة  ت�سكيل   •

التنفيذية ل�سندوق الخدمة ال�ساملة.  اللجنة  ت�سكيل  اإعادة   •
للعام المالي 1431/1430هـ )2009م(.  الهيئة  ميزانية  م�سروع  على  الموافقة   •

للعام المالي 1431/1430هـ )2009م(. ال�ساملة  الخدمة  �سندوق  ميزانية  على  الموافقة   •
المعلومات للعام المالي 1431/1430هـ )2009(م. لمجتمع  الوطنية  اللجنة  ميزانية  اإجازة   •

طالل اأبو غزالة و�سركاه( للقيام باأعمال مراجعة ح�سابات الهيئة وتدقيقها لمدة ثالث �سنوات، ابتداًء من ال�سنة المالية 1429/1428هـ )2008م(.  )مكتب  تعيين  على  الموافقة   •
اإقرار الح�ساب الختامي للهيئة للعام المالي 1428/1427هـ )2007م(.  •

الختامي ل�سندوق الخدمة ال�ساملة للعام المالي 1428/1427هـ )2007م(. الح�ساب  اإقرار   •
نتائج درا�سة “ الهند�سة القيمية ” لم�سروع مبنى المقر الرئي�سي للهيئة بمدينة الريا�ض والموافقة على دمج مرحلتيه )االأولى والثانية(، واإعادة طرحه في مناف�سة واحدة. اإعتماد   •

بمدينة الريا�ض.  للهيئة  الرئي�ض  المقر  مبنى  م�سروع  تر�سية  على  الموافقة   •
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قرارات الهيئة الملحق )ب( 

المو�ســـوعالتاريـخرقم القرار

اإعتماد تعريف الم�سترك الفّعال في خدمات االإت�ساالت المتنقلة.1429/1/4هـ1428/188

المــوافقة على تقديم خدمة �سرعة جديدة )8 ميجا بت في الثانية( �سمن خدمات الخطوط الرقمية للم�ستركين.1428/1901428/12/26

المــوافقة على تقديم خدمة �سرعة جديدة )10 ميجا بت في الثانية( �سمن خدمات الخطوط الرقمية للم�ستركين.1428/1911428/12/27

المــوافقة على تعديل تعرفة خدمة ال�سبكة االإفترا�سية باإ�ستخدام بروتوكول االإنترنت )IP-VPN(.1429/2/5هـ1429/192

المــوافقة على تعديل تعرفة خدمة الخطوط الموؤجرة الرقمية.1429/1931429/2/10

1429/1941429/2/23.”)LRIC( اإعتماد وثيقة »اإر�سادات تطبيق طريقة التكلفة االإ�سافية على المدى الطويل

اإعتماد وثائق �سروط تقديم خدمات االإت�ساالت المتنقلة، خدمات االإت�ساالت الهاتفية الثابتة، وخدمات المعطيات واالإنترنت1429/1951429/3/11

الف�سل في منازعة بين مقدمي خدمات ب�ساأن اإ�سافة المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريًا، والمقابل المالي للتراخي�ض.1429/1961429/3/9

الف�سل في منازعة بين مقدمي خدمات ب�ساأن الربط البيني.1429/1971429/3/9

الف�سل في منازعة بين مقدمي خدمات ب�ساأن ال�سمان البنكي.1429/1981429/3/9

الف�سل في منازعة بين مقدمي خدمات ب�ساأن الم�ستحقات المالية الناتجة عن الحركة الدولية.1429/1991429/3/9

الف�سل في منازعة بين مقدمي خدمات ب�ساأن �سعر المكالمات االإنتهائية.1429/2001429/3/9

الف�سل في منازعة بين مقدمي خدمات ب�ساأن التجوال الوطني.1429/2011429/3/9

المــوافقة على تقديم باقة جديدة )القيمة العالية( من الهاتف.1429/2021429/3/23

المــوافقة على تقديم خدمات جديدة �سمن خدمات االإت�سال الال�سلكي للخدمات العامة )برافو(.1429/2031429/3/29

الموافقة على الوثيقة النهائية المعدلة للعر�ض المرجعي لربط االإت�سال البيني التي قدمتها �سركة االإت�ساالت ال�سعودية.1429/2041429/5/6

1429/2051429/4/28.)WLAN/WiFi( الموافقة على ال�سوابط النهائية الإ�ستخدام ال�سبكات الال�سلكية المحلية

الموافقة على اإلغاء المكالمات المجانية الإ�ستعالمات الدليل )905(.1429/2061429/6/10

تعديل المقابل المالي لفئة االأرقام الرباعية والخما�سية وال�سدا�سية.1429/2071429/6/27

المــوافقة على تقديم �سرعات جديدة )16ميجا بت/ثانية و 20 ميجا بت/ ثانية( �سمن خدمات النطاق العري�ض.1429/2081429/7/12
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اإعتماد �سوابط تقديم العرو�ض الترويجية.1429/2091429/8/1

الموافقة على تقديم باقات اأ�سا�سية جديدة )زيرو، زيرو بل�ض، َلَكي( من الجوال.1429/2101429/8/4

الموافقة على اإ�سافة باقة جديدة لل�سبكة االإفترا�سية باإ�ستخدام بروتوكول االإنترنت )IP-VPN( من خدمات قطاع االأعمال.1429/2111429/8/9

الموافقة على تعديل تعرفة خدمة النفاذ لالإنترنت )DIA( من خدمات قطاع االأعمال.1429/2121429/8/9

الموافقة على تعديل تعرفة خدمة مجموعات الجوال. 1429/2131429/8/12

الموافقة على خدمة الر�سائل ال�سوتية المجمعة من الهاتف.1429/2141429/8/19

الموافقة على �سوابط تقديم االإت�ساالت المتنقلة م�سبقة الدفع.1429/2151429/8/24

اإعتماد اآلية تحديث بيانات الم�ستركين في خدمات االإت�ساالت المتنقلة.1429/2161429/8/24

الموافقة على تخفي�ض اأجور االإ�ستراك ال�سهري لخدمات االإنترنت.1429/2171429/9/17

الموافقة على تقديم خدمة باقة الهاتف عالي القيمة المطور  )Premium Plus Plan( الجديدة من الهاتف.1429/2181429/10/20

المــوافقة على طرح باقة جديدة )برافو 155(  �سمن خدمات االإت�سال الال�سلكي للخدمات العامة )برافو(.1429/2191429/10/26

المــوافقة على تقديم خدمة جوال نت )JAWALNet Data SIM Card( لعمالء الجوال.1429/2201429/11/13

المــوافقة على تخفي�ض االإ�ستراك ال�سهري لخدمة ال�سبكةالخا�سة الدولية االإفترا�سية باإ�ستخدام بروتوكول االإنترنت. 1429/2211429/11/13

الموافقة على اإطالق باقات جوال االأعمال لعمالء الجوال.1429/2221429/12/23
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طلبات مرئيات العموم الملحق )ج( 

املو�سوعالتاريخرقم الوثيقة

وثيقة تعريف اأ�سواق االإت�ساالت وال�سيطرة.2008/5/31م11429/1

اأ�سلوب تنظيم جودة خدمات االإت�ساالت وتقنية املعلومات. 2008/6/17م21429/2

اإر�سادات حق اإ�ستخدام الطريق لتمديد ال�سبكات  واإر�سادات امل�ساركة يف اإ�ستخدام املواقع لتاأ�سي�ض ال�سبكات اخلارجية.2008/7/30م31429/3

االإطار التنظيمي واالإر�سادات العامة خلطط الطوارئ واالإبالغ واجلاهزية.2008/8/23م41429/4

 2008/10/14م51429/5
متديد املوعد النهائي الإ�ستالم مرئيات العموم حول وثيقتي  اإر�سادات حق اإ�ستخدام الطريق لتمديد ال�سبكات،  واإر�سادات امل�ساركة يف اإ�ستخدام املواقع 

لتاأ�سي�ض ال�سبكات اخلارجية. 

طلب مرئيات العموم الثانية حول الوثيقة املحدثة لتحديد االأ�سواق وال�سيطرة يف قطاع االإت�ساالت.2008/12/16م61429/6
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األنشطة واإلنجازات األخرى الملحق )د( 

 اإ�سافة اإلى االإنجازات الرئي�سة الم�سمنة بالق�سم ال�ساد�ض من هذا التقرير؛ فقد قامت الهيئة باأن�سطة اأخرى ومنها ما يلي:

دراسة طلبات شراء الحصص واإلندماجات في قطاع اإلتصاالت: د-1 
�سركة اأ�سترا ح�سة في �سركة بيانات االأولى لخدمات ال�سبكات. �سراء   •
�سراء �سركة االإت�ساالت ال�سعودية ح�سة في �سركة اأوجيه لالإت�ساالت.  •

�سراء �سركة اإتحاد اإت�ساالت )موبايلي( ح�س�ض ال�سركاء في �سركة بيانات االأولى لخدمات ال�سبكات.  •
ال�سركاء في �سركة زاجل الدولية لالإت�ساالت.  ح�س�ض  )موبايلي(  اإت�ساالت  اإتحاد  �سركة  �سراء   •

نشاطات إدارة الطيف الترددي د-2 
لالإت�ساالت. الدولي  االإتحاد  لدى  بع�سها  وت�سجيل  ترددًا،   )3300( تخ�سي�ض   •

اإلغاء )4855( مخ�س�سًا تردديًا ال�ستغناء الم�ستخدمين عنها، نتيجة تطبيق المقابل المالي للترددات.  •
وقوارب النزهة وال�سيد، و)319( رخ�سة هواة ال�سلكي، و)310( رخ�ض اإ�ستخدام ترددات ال�سلكي الهواة،  ال�سفن  على  الال�سلكية  لالأجهزة  رخ�سة   )1300( وتجديد  اإ�سدار   •

و )516( رخ�سة محطة ال�سلكية لخدمة المالحة الجوية.  

الحكومية وال�سركات والموؤ�س�سات. الجهات  لبع�ض  تردديًا  مخ�س�سًا   )10000( تحديث   •
ال�سخ�سيات الر�سمية للمملكة، اأو ال�سفن الدولية اأثناء دخولها المياه االإقليمية. زيارة  اأثناء  ترددات  الإ�ستخدام  طلبًا   )156( معالجة   •

الموؤ�س�سة العربية لالإت�ساالت الف�سائية )عرب�سات(، مع �سبكات االأقمار ال�سناعية للدول االأخرى. واأقمار  ال�سعودية،  ال�سناعية  االأقمار  ل�سبكات  تردديًا  مخ�س�سًا   )624( تن�سيق   •
مجل�ض التعاون، واإتخاذ االإجراءات المنا�سبة لهذه الطلبات. ودول  المملكة،  بين  ترددات  تخ�سي�ض  لتن�سيق  طلبًا   )27( درا�سة   •

تقريرًا عن حاالت تداخل بين الترددات في المملكة، واإتخاذ االإجراءات الالزمة الإزالة تلك التداخالت.  )208( درا�سة   •
ال�سنوية لك�سف االإ�ستخدامات غير النظامية. المراقبة  لخطة  طبقًا  ترددًا   )30.000( مراقبة   •
)14000( ترددًا نظاميًا؛ للتاأكد من مطابقتها ل�سروط التخ�سي�ض. من  الأكثر  قيا�سات  اإجراء   •

حوالي )8800( ترددًا غير نظامي، وتحديد م�سدرها. ر�سد   •
خدمتي ال�سالمة واال�ستغاثة؛ للتاأكد من خلو ترددات هاتين الخدمتين، المتعلقتين بحماية اأرواح الب�سر والممتلكات، من التداخالت ال�سارة. ترددات  مراقبة   •

لالإتحاد الدولي لالإت�ساالت، والمعلومات الفنية ب�ساأن ترددات االأقمار ال�سناعية، اأو الخدمات االأر�سية في الدول االأخرى، واإتخاذ الالزم حيالها.  الدورية  الن�سرات  درا�سة   •

أجهزة ومعدات اإلتصاالت وتقنية المعلومات: د-3 
البت في الطلبات خالل 24 �ساعة.  يتم  بحيث  واالإعتماد،  الف�سح  اإجراءات  تطوير   •

الجمارك؛ لتمكين مقدمي خدمات االإت�ساالت المرخ�ض لهم من ف�سح اأجهزتهم مبا�سرة لبناء �سبكاتهم. م�سلحة  مع  التن�سيق   •
و12700 طلب من قبل المنافذ الجمركية وال�سركات الموردة؛ لف�سح االأجهزة واإتخاذ القرارات المنا�سبة حيالها. اأجهزة،  ا�ستيراد  طلب   1300 من  اأكثر  درا�سة   •
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اإ�ستف�سار متعلٍق بالمعايير الفنية لالأجهزة، من �سركات وجهات، من داخل المملكة ومن خارجها.  500 من  اأكثر  على  الرد   •
التطبيقات في االإت�ساالت وتقنية المعلومات. كما تم خالل العام اإعداد الموا�سفة الخا�سة باإ�ستخدام اأجهزة راديو البر وهواة القن�ض والرحالت، وتحديث  معظم  تغطي  فنية  موا�سفة   )58( ون�سر  اإعتماد   •

.)WiFi( موا�سفات ا�ستيراد اأجهزة ال�سبكات الال�سلكية المحلية

تقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات الحكومية في مجال اإلتصاالت وتقنية المعلومات: د-4 
اإ�ستخدام نظم تتبع مركبات النقل البري وتوجيهها؛ بناء على طلب وزارة النقل. درا�سة   •

المدى، وتزويد وزارة النقل بالمرئيات الفنية والتنظيمية حياله. بعيدة  ال�سفن  هوية  وتحديد  التتبع  نظام  درا�سة   •
التن�سيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومقدمي خدمات االإت�ساالت المتنقلة، والجهات المقدمة لخدمات الطوارئ؛ لتمكين هذه الجهات من تحديد موقع طالبي خدمة الطوارئ والو�سول للحاالت   •

التي ت�ستدعي تقديم خدمات الطوارئ ب�سرعة وفعالية.

قطار الم�ساعر المقد�سة، وتزويد وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية بالخرائط والمعلومات الالزمة. �سكة  م�سارات  تعتر�ض  قد  التي  االإت�ساالت  �سبكات  م�سارات  درا�سة   •

المساندة الفنية لمقدمي خدمات اإلتصاالت د-5 
اإتحاد اإت�ساالت )موبايلي( اإن�ساَء برٍج باإرتفاع )90( مترًا بحي قباء بالمدينة المنورة. �سركة  طلب  درا�سة   •

زين في العراق، واإمكانية ا�ستفادتها من القنوات المتاحة للم�سغلين الحاليين لتمرير الحركة الهاتفية. �سركة  مع  الدولي  التجوال  خدمة  ت�سغيل  طلب  درا�سة   •
ل�سركة االإت�ساالت ال�سعودية في محافظة جدة، ح�سب ال�سوابط ال�سادرة من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية. القائمة  التقوية  ومحطات  االأبراج،  اأو�ساع  ت�سحيح  درا�سة   •

ال�سعودية( للح�سول على االأماكن المنا�سبة الإن�ساء االأبراج داخل اأرا�سي �سركة اأرامكو ال�سعودية. )زين  ال�سعودية  المتنقلة  االإت�ساالت  �سركة  م�ساعدة   •

األنشطة والفعاليات اإلعالمية: د-6 
والمنتديات والمعار�ض. الموؤتمرات  من  عدد  في  الم�ساركة   •

عامة عن مكافحة الر�سائل االإقتحامية. عمل  ور�سة  ومنها  العمل،  ور�ض  من  عدد  عقد   •
بع�ض م�ساريع الهيئة، واإ�ستطالعات مرئيات العموم.  عن  ال�سحف  في  االإعالنات  ن�سر   •

البيانات ال�سحفية المتعلقة بالقطاع.  من  العديد  اإ�سدار   •
واالأجنبية، وذلك من خالل اإجراء مقابالت ولقاءات �سحفية وتلفزيونية مع الم�سوؤولين في الهيئة. المحلية  المختلفة  االإعالم  و�سائل  مع  التوا�سل   •

و�سائل االإعالم واالإنترنت من اأخبار وموا�سيع تخ�ض الهيئة والقطاع.  في  ين�سر  بما  يومي  �سحفي  ملف  اإ�سدار   •
اإ�سدار تقرير �سهري لقيا�ض تواجد الهيئة في و�سائل االإعالم.  •

على البريد االإلكتروني الخا�ض بالردود على اإ�ستف�سارات الجمهور. االإ�سراف   •
مطبوعات متنوعة فيما يخ�ض اأنظمة الهيئة، والدرا�سات المعنية باهتماماتها. اإ�سدار   •

في بع�ض المعار�ض مثل معر�ض جايتك�ض- ال�سعودية 2008م )جناح عر�ض للهيئة(  الم�ساركة   •
فيها من اأن�سطة وزيارات ب�سكل م�ستمر. يدور  ما  ون�سر  الهيئة،  من�سوبي  مع  التوا�سل  تعزيز   •
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اإلشراف على خدمات اإلتصاالت خالل موسمي شهر رمضان وذي الحجة  د-7 
المتنقل قبيل الحج حول الحرم المكي والم�ساعر المقد�سة؛ للتاأكد من عدم وجود تداخالت. للهاتف  الترددي  المجال  م�سح   •

خدمات النظام الال�سلكي للخدمات العامة )برافو(، في منطقة الحرم المكي، والم�ساعر المقد�سة، والطرق ال�سريعة بين الم�ساعر. وجودة  المتنقلة،  االإت�ساالت  خدمات  جودة  متابعة   •
وخدمة االإنترنت، واالإ�سراف على تقديم خدمة االإنترنت الال�سلكية )WiFi( بمنى وعرفات ومزدلفة. الثابتة  االإت�ساالت  خدمة  متابعة   •

البطاقة(. )هواتف  العمومية  الهواتف  خدمة  متابعة   •
بين الجهات الحكومية، و�سركات تقديم خدمات االإت�ساالت؛ للتاأكد من تنفيذ التنظيمات الخا�سة بالحج. التن�سيق   •

واالطالع على و�سع اأداء �سبكاتهم. االإت�ساالت،  خدمات  لمقدمي  ميدانية  بزيارات  القيام   •
الحكومية، واإ�ستطالع اآراء الم�سوؤولين بها حول خدمات االإت�ساالت في الحج. الجهات  لبع�ض  ميدانية  بزيارات  القيام   •

الحمالت، وبع�ض الحجاج حول خدمات االإت�ساالت في الحج. روؤ�ساء  اآراء  واإ�ستطالع  الحج،  حمالت  لبع�ض  ميدانية  بزيارات  القيام   •
المتعلقة بخدمات االإت�ساالت في الم�ساعر، والتن�سيق لحلها. ال�سكاوي  اإ�ستقبال   •

المشاركات المحلية واإلقليمية والدولية د-8 
المحلية واالإقليمية والدولية، كان من اأبرزها: والندوات  والموؤتمرات  االإجتماعات  من  العديد  في  الهيئة  �ساركت   •

وتقنية المعلومات في مجل�ض التعاون الخليجي.  باالإت�ساالت  المخت�سة  اللجان  اإجتماعات   •  

باالإت�ساالت وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية.  المخت�سة  اللجان  اإجتماعات   •  

لهيئات تنظيم االإت�ساالت وتقنية المعلومات.  العربية  ال�سبكة  اإجتماعات   •  

االإت�ساالت. لتقيي�ض  العالمية  الجمعية  اإجتماع   •  

االإتحاد. اإجتماعات  من  وغيره  لالإت�ساالت،  الدولي  االإتحاد  مجل�ض  اإجتماع   •  

ذات العالقة، وقدمت عدة اأوراق عمل، وكانت متحدثًا رئي�سيًا في عدد منها، مثل: والدولية  المحلية  والندوات  الموؤتمرات  من  العديد  في  الهيئة  �ساركت  كما   •
)جدة(.  العامة  العالقات  الآفاق  الثالث  الملتقى   •  

بجدة. ال�سناعية  التجارية  الغرفة  ندوة   •  

في المنطقة ال�سرقية. االإلكترونية  للخدمات  الثالث  الملتقى   •  

)الريا�ض(. االإت�ساالت  لهند�سة  ال�سعودية  الجمعية  موؤتمر   •  

اإجتماعات فريق العمل العربي الأ�سماء النطاقات و�سوؤون االإنترنت، القاهرة.   •  

العمل االإقليمية حول  “م�ستقبل المهاتفة ال�سوتية”، �ساللة – عمان.  ور�سة   •  

العالمي عن الواي-ماك�ض )WiMAX World EMEA(، ميونيخ – األمانيا. الموؤتمر   •  

كونغ. هونغ  الكهرباء،  �سبكات  عبر  لالإت�ساالت  الرابع  الموؤتمر   •  
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التراخيص الصادرة ملحق )هـ(  

أعداد المرخص لهم هـ-1 

الـخـدمــة
1424/23

)2003م(

1425/24

)2004م(

1426/25

)2005م(

1427/26

)2006م(

1428/27

)2007م(

1429/28

)2008م(

111111خدمات االإت�ساالت الثابتة

122223خدمات االإت�ساالت املتنقلة

133333خدمات املعطيات

182327476453خدمات االإنرتنت

55571314اإت�ساالت االأقمار ال�سناعية باالأطباق ال�سغرية )الفي�سات(

222333االإت�ساالت ال�سخ�سية املتنقلة عرب االأقمار ال�سناعية

11111-االإنرتنت على الطائرات

121---خدمة اجلوال على الطائرات

619243326-خدمات متابعة املركبات

63892122135-خدمة الر�سائل الق�سرية

21262424--الن�سو�ض امل�سموعة )700(

471110--خدمات مراكز االإت�ساالت

2255--خدمات املحفظة االإلكرتونية

1444--خدمة اإعادة �سحن البطاقات م�سبقة الدفع للهاتف املتنقل

2343--اإدارة ومراقبة ال�سبكات

-1----االإت�سال االآيل بامل�سرتك

13----ا�ست�سافة اأجهزة ومعدات االإت�ساالت وتقنية املعلومات

1-----الر�سائل ال�سوتية التفاعلية

294290 2748128223اإجمايل الـتـراخـيــ�ص
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تراخي�ص تقدمي خدمات االإت�شاالت الثابتة 

�سركة االإت�ساالت ال�سعودية 1

تراخي�ص تقدمي خدمات االإت�شاالت املتنقلة 

�سركة االإت�ساالت ال�سعودية1

�سركة اإحتاد اإت�ساالت )موبايلي(2

�سركة االإت�ساالت املتنقلة ال�سعودية )زين(3

تراخي�ص تقدمي خدمات املعطيات

�سركة االإت�ساالت ال�سعودية1

�سركة بيانات االأوىل خلدمات ال�سبكات 2

�سركة االإت�ساالت املتكاملة املحدودة 3

)ISP( تراخي�ص تقدمي خدمة االإنرتنت

�سركة زافه املحدودة1

�سركة برنامج االأمري �سلطان بن عبدالعزيز لالإت�ساالت الطبية والتعليمية )ميديونت(2

موؤ�س�سة الت�سديد االإلكرتوين3

�سركة ال�سبكات املتكاملة املحدودة4

�سركة بريتي�ض تليكوم ال�سعودية املحدودة5

�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة6

ال�سركة اخلليجية خلدمات احلا�سب االآيل 7

�سركة زجول لتقنية االإت�ساالت8

�سركة تقدمي احللول الرقمية لالإت�ساالت9

مركز القنوات لالأجهزة االإلكرتونية10

�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية11

موؤ�س�سة مدينة املعلومات ال�ساملة12

موؤ�س�سة غيهب اخلليج العاملي13

موؤ�س�سة دار امل�ستورد للتجارة14

�سركة اإلكرتونيا املحدودة15

موؤ�س�سة كرنت للتنقنية16

موؤ�س�سة النطاق الوا�سع17

ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر18

�سركة لينك دوت نت العربية ال�سعودية19

مركز خدمة قنوات االإلكرتونيات العاملية20

�سركة الدائرة العربية خلدمات االإنرتنت 21

موؤ�س�سة �سور امل�ستقبل للتقنية22

�سركة التعليم والتدريب االإلكرتوين23

ال�سركة االأهلية لالأنظمة املتقدمة املحدودة24

�سركة جمموعة حممد من�سر العي�سائي وعلي ح�سني ال�سوادي و�سركائهم )درمي نت(25

�سركة اإيكر لالإت�ساالت وتقنية املعلومات26

�سركة نور لالإت�ساالت - نورنت27

�سركة بيانات االأوىل خلدمات ال�سبكات28

�سركة اجلري�سي خلدمات االإنرتنت املحدودة29

ال�سركة العربية خلدمات االإنرتنت واالإت�ساالت )اأول نت(30

موؤ�س�سة �سبكة اخلليج ال�سعودية - زاجل31

ال�سركة ال�سعودية للحا�سبات االإلكرتونية32

�سعودي نت33

�سركة االإت�ساالت املتكاملة املحدودة34

�سركة الفريدة لتقنية املعلومات35

ال�سركة ال�سعودية لالإت�ساالت ال�سوتية واملعلومات36

�سركة ن�سما الوطنية للتقنيات املتقدمة37

�سبكة اجلزيرة خلدمات االإنرتنت »�سحف«38

�سركة �سمري ملعدات الت�سوير املحدودة39

�سركة �سبكة �سحارى املحدودة40

�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة41

موؤ�س�سة االإحتاد البحرينية لالإت�ساالت وتقنية املعلومات42

�سركة جيل خلدمات االإنرتنت43

أعداد المرخص لهم هـ-2 
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اإريديوم لالأقمار ال�سناعية3

تراخي�ص تقدمي خدمات االإنرتنت للطائرات

�سركة بوينج1

تراخي�ص تقدمي خدمات اجلوال على الطائرات

�سركة جنم البيانات املحدودة1

 )AVL( تراخي�ص تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات

�سركة حماية املتحدة ال�سرق او�سطية لالإ�ستثمار التجاري املحدودة1

�سركة فرحان التجارية املحدودة2

موؤ�س�سة تقنيات امل�ستك�سف3

�سركة عبداللطيف العرفج واخوانه القاب�سة4

موؤ�س�سة اأ�سامة بكر عبا�ض نتو التجارية5

�سركة اإلكرتونيا املحدودة6

�سركة �سهل خلدمات املركبات املحدودة7

�سركة زولتيك ملتابعة املركبات املحدودة8

موؤ�س�سة اأبواب التقنية للحا�سب االيل9

�سركة تقنية امل�سروعات ال�سناعية10

�سركة اأنبت العربية املحدودة11

�سركة املتابع لالأنظمة االإلكرتونية احلديثة12

ال�سركة العربية للخدمات النفطية املحدودة13

موؤ�س�سة حلول ال�سبكات اخلليجية14

�سركة البيانات الرقمية املحدودة15

�سركة تقنية البعد الثالث املحدودة16

�سركة جنم البيانات املحدودة17

�سركة الدليل لنظم املعلومات املحدودة18

�سركة تقنية تتبع املركبات19

�سركة جمموعة اأعمال الب�سامي الدولية20

�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة21

موؤ�س�سة نا�سر حجاب احلربي للتجارة44

�سركة غروب ال�سعودية45

�سركة �سهري للتقنية املحدودة46

�سركة الكمبيوتر الدولية47

�سركة االإنرتنت ال�سعودية48

جمموعة �سامبا املالية49

�سركة اإحتاد اإت�ساالت )موبايلي(50

�سركة االإت�ساالت املتنقلة ال�سعودية )زين(51

�سركة ال�سرق االأو�سط لالإنرتنت املحدودة )�سيبرييا(52

�سركة نظام ال�سبكة خلدمات االإنرتنت )�سبكة نت(53

تراخي�ص تقدمي خدمات اإت�شاالت االأقمار ال�شناعية باإ�شتخدام االأطباق ال�شغرية )الفي�شات(

�سركة بعد لالإت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية1

�سركة اأطل�ض التقنية املتقدمة لالإت�ساالت2

�سركة اإلكرتونيا املحدودة3

مركز القنوات لالأجهزة االإلكرتونية4

�سركة االإت�ساالت ال�سعودية5

�سركة االإت�ساالت املتكاملة املحدودة6

�سركة الف�ساء القمرية لالإت�ساالت املحدودة7

�سركة الكفاءات العالية لالإت�ساالت املحدودة8

�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة9

�سركة بريتي�ض تليكوم ال�سعودية املحدودة10

موؤ�س�سة نا�سر حجاب احلربي للتجارة11

�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة12

�سركة عامل الكمبيوتر والتكنولوجيا التجارية13

�سركة االإ�ستعدادات االإكرتونية العاملية14

)GMPCS( تراخي�ص تقدمي خدمات االإت�شاالت ال�شخ�شية املتنقلة عرب االأقمار ال�شناعية

الرثيا لالإت�ساالت الف�سائية1

�سركة الفرحان التجارية املحدودة2
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�سركة حممد بن عبود العمودي و�سريكه للحرا�سة املدنية اخلا�سة )املجال(22

�سركة اإيكول بال�ض املحدودة23

موؤ�س�سة الزيلعي للحا�سب االيل24

�سركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة25

�سركة جمموعة امل�سحل التجارية املحدودة26

)SMS( تراخي�ص خدمة الر�شائل الق�شرية

موؤ�س�سة جبال لتقنية املعلومات1

�سركة حلول اجلوال املبتكرة2

ال�سركة اخلليجية االوىل للتعهدات واملقاوالت 3

�سركة اإيكر لالإت�ساالت وتقنية املعلومات4

�سركة �سما لالإت�ساالت املحدودة5

موؤ�س�سة م�ساعل اخلليج لالإلكرتونيات6

�سركة جت�سيد املحدودة7

�سركة مبا�سر العاملية8

وكالة املحطة االعالمية للدعاية واالعالم9

�سركة االإجناز خلدمات التطوير10

�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية11

�سركة توا�سل لالإت�ساالت املحدودة12

ال�سركة العربية خلدمات االإنرتنت واالإت�ساالت )اأول نت(13

�سركة برنامج االمري �سلطان بن عبدالعزيز لالإت�ساالت الطبية والتعليمية )ميديونت(14

�سركة االجرا�ض ال�سعودية لالإت�ساالت15

�سركة اخلدمات االعالنية16

�سركة الرباهني العاملية17

�سركة �ساب لالإت�ساالت املحدودة18

موؤ�س�سة بيت االإعالم لالنتاج والتوزيع19

�سركة التعليم والتدريب االإلكرتوين20

موؤ�س�سة نداء الذكي للتجارة21

�سركة ن�سما الوطنية للتقنيات املتقدمة22

ال�سركة ال�سعودية للتجارة واملوارد املحدودة23

�سركة جتاري للتجارة املحدودة24

�سركة نال االإ�ستثمارية املحدودة25

موؤ�س�سة �سبكة اخلليج ال�سعودية - زاجل26

ال�سركة ال�سعودية لالإت�ساالت ال�سوتية واملعلومات27

�سركة زافه املحدودة28

�سركة فرحان التجارية املحدودة29

�سركة اإت�ساالت العرب املحدودة30

�سركة املفتاح الدويل لالإت�ساالت والكمبيوتر31

�سركة التقنيات التطبيقية32

موؤ�س�سة دار االخرتاع الدولية للتجارة33

موؤ�س�سة اجلزيرة لل�سحافة والطباعة والن�سر34

�سركة اإت�ساالت الدولية35

ال�سركة الوطنية لالعالن36

�سركة األوان الطاوو�ض للدعاية واالعالن37

�سركة املوارد االإلكرتونية املحدودة38

�سركة ال�سفحة الذهبية للتجارة39

�سركة النظم العربية املتطورة40

�سركة غراء لالإت�ساالت41

�سركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة42

�سركة االطعا�ض للتجارة43

�سركة اإيكول بال�ض املحدودة44

�سركة االبتكارات االإلكرتونية45

�سركة نور لالإت�ساالت - نورنت46

جمموعة االعمال الفريدة47

�سركة نداء االعالم48

�سركة ت�سهيل املتميزة لالإت�ساالت املحدودة49

موؤ�س�سة ها�ض50

موؤ�س�سة م�سيان للت�سويق51

موؤ�س�سة كوادر االإت�ساالت للتجارة52

�سركة �سبكة زاف التجارية املحدودة53
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موؤ�س�سة االإجناز الهند�سي للمقاوالت84

موؤ�س�سة االإت�ساالت والتقنية85

موؤ�س�سة املعطيات التقنية للتجارة86

�سركة اإت�سال املتعددة خلدمات املحمول87

موؤ�س�سة خدمات التنفيذ املثالية للتجارة88

موؤ�س�سة رنات للتجارة89

موؤ�س�سة ال�سبكة النموذجية للتجارة90

�سركة باب العاملية للخدمات املتخ�س�سة91

ال�سركة ال�سعودية لالبحاث والن�سر92

�سركة �سارا لالإت�ساالت93

ال�سركة االوىل للخدمات املعلوماتية94

موؤ�س�سة وات لالأنظمة95

موؤ�س�سة حممد �سويلح الفتيخة فرع موؤ�س�سة العني العاملية لالنتاج والتوزيع96

ال�سركة العربية الوطنية للتوريد والتجهيزات 97

�سركة �سرمد التجارية98

موؤ�س�سة �سهب املحيط99

موؤ�س�سة مدار االأفق لتقنية املعلومات100

موؤ�س�سة جمال اجلا�سم لالإلكرتونيات101

موؤ�س�سة رنا داود حممد الناظر للتجارة102

موؤ�س�سة هتان احمد علي تركي103

موؤ�س�سة حلول التقنية املثالية104

�سركة حلول املحدودة105

�سركة موبيزون ال�سعودية106

�سركة تكامل االأنظمة املحدودة107

موؤ�س�سة راموز للتجارة108

�سركة البالد العربية املحدودة109

اأنظمة احلا�سب االآيل العربي ال�سعوديه110

موؤ�س�سة ح�سني عمر بالبيد التجارية111

موؤ�س�سة العربي الأجهزة االإت�ساالت ال�سلكية112

�سركة اإك�سيوم تيليكوم ال�سعودية113

�سركة االأ�سول الذهبية لالإ�ستثمارات املحدودة54

موؤ�س�سة هم�ض ال�سم�ض للتجارة55

ال�سركة العربية للعلوم والتقنية56

�سركة االأوىل للعلوم والتقنية57

موؤ�س�سة بيانات التقنية للتجارة58

�سركة الكارت ال�سامل خلدمات التجارة االإلكرتونية59

موؤ�س�سة الت�سديد االإلكرتوين60

�سركة �سلة التجارية61

موؤ�س�سة اخلدمات امل�سافة للتجارة62

موؤ�س�سة عز اخلري للتطوير وامل�ساندة63

�سركة العاملية للدعاية واالعالن64

موؤ�س�سة املتحدث لالإت�ساالت وتقنية املعلومات65

�سركة االف�سلية للت�سويق املحدودة66

ال�سركة الدولية للخدمات املتخ�س�سة67

موؤ�س�سة االإعالم التفاعلي68

موؤ�س�سة روا�سل التقنية التجارية69

�سركة مر�سال العامل لالإت�ساالت وتقنية املعلومات70

�سركة اخلليج ال�ساطع خلدمات اجلوال71

موؤ�س�سة االعالم ال�سحي لتقنية املعلومات72

موؤ�س�سة عبدالهادي علي اآل الراحلة للتجارة73

�سركة مرجع للخدمات االإلكرتونية74

�سركة بوابة املجد75

موؤ�س�سة قمم املعلومات للتجارة76

�سركة �سمامة للتقنية77

موؤ�س�سة ال�سبكة الواحدة لالإت�ساالت78

�سركة لوؤلوؤة ال�سعودية للت�سييد والبناء واأعمال الطرق79

موؤ�س�سة م�ساعل العا�سمة للتجارة80

موؤ�س�سة النظم الفنية للحا�سب االيل81

موؤ�س�سة االإحتاد البحرينية لالإت�ساالت وتقنية املعلومات82

موؤ�س�سة لهام التجارية83
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�سركة عبداهلل حممد العثمان التجارية7

�سركة لوؤلوؤة ال�سعودية للت�سييد والبناء واأعمال الطرق8

�سركة �سما لالإت�ساالت املحدودة9

�سركة اإت�ساالت العرب املحدودة10

�سركة اخلدمات االعالنية11

�سركة اخلليج ال�ساطع خلدمات اجلوال12

�سركة �ساب لالإت�ساالت املحدودة13

�سركة االبتكارات االإلكرتونية14

موؤ�س�سة نداء الذكي للتجارة15

�سركة االإت�ساالت املتقدمة16

�سركة نداء االعالم17

�سركة اإيكول بال�ض املحدودة18

�سركة املفتاح الدويل لالإت�ساالت والكمبيوتر19

�سركة ت�سهيل املتميزة لالإت�ساالت املحدودة20

جمموعة االأعمال الفريدة21

�سركة موبيزون ال�سعودية22

ال�سركة ال�سعودية لالإت�ساالت ال�سوتية واملعلومات23

ال�سركة اخلليجية االأوىل للتعهدات واملقاوالت 24

تراخي�ص تقدمي خدمة مراكز االإت�شال

�سركة رمز التجارية1

�سركة زجول لتقنية االإت�ساالت2

�سركة اخلليج للتدريب والتعليم املحدودة3

فرع موؤ�س�سة �سرايا اجلزيرة لالإت�ساالت والتقنية4

�سناب�ض لتقنية االإت�ساالت والتدريب والتطوير5

�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية6

�سركة �سارا لالإت�ساالت7

�سركة اخلليج ال�ساطع خلدمات اجلوال8

�سركة املجموعة االإلكرتونية القاب�سة9

موؤ�س�سة االإحتاد البحرينية لالإت�ساالت وتقنية املعلومات10

موؤ�س�سة االآفاق االإلكرتونية لالإت�ساالت114

موؤ�س�سة الراأي املتكامل للتجارة115

�سركة العلم المن املعلومات116

موؤ�س�سة فن الروؤيا للتجارة117

�سركة ركا�ض للتجارة118

موؤ�س�سة ع�سري لل�سحفة والن�سر119

�سركة مل�سات التقنية لالإت�ساالت120

موؤ�س�سة زادكم الرقمية خلدمات احلا�سب االيل121

موؤ�س�سة تقنية الذكاء التجارية122

�سركة التقنية للتعهدات والتجارة123

جمموعة املزون للمقاوالت املعمارية124

موؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة والن�سر125

�سركة تقنية االإ�ستثمار التجاري126

�سركة تيم وي العربية ال�سعودية127

�سركة ترو للتجارة والت�سويق املحدودة128

موؤ�س�سة التطوير التكنولوجي129

�سركة اإت�سال لالإت�ساالت املحدودة130

�سركة اأ�سيج املتحدة لالإت�ساالت131

�سركة احللول املتميزة132

موؤ�س�سة يادم لالإت�ساالت133

موؤ�س�سة ارتقاء املعلومات 134

موؤ�س�سة الر�سالة الذكية لالإت�ساالت وتقنية املعلومات135

تراخي�ص تقدمي خدمة الن�شو�ص امل�شموعة )700( 

�سركة املوارد االإلكرتونية املحدودة1

�سركة املجموعة االإلكرتونية القاب�سة2

ال�سركة ال�سعودية للتجارة واملوارد املحدودة3

�سركة مبا�سر العاملية4

ال�سركة الوطنية لالعالن5

�سركة حلول اجلوال املبتكرة6
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تراخي�ص تقدمي خدمة املحفظة االإلكرتونية

�سركة االإت�ساالت لبطاقات الدفع االإلكرتوين1

�سركة الكارت ال�سامل خلدمات التجارة االإلكرتونية2

�سركة زافه املحدودة3

�سركة العر�ض املتقن للخدمات التجارية4

�سركة نومد للتجارة واملقاوالت5

تراخي�ص تقدمي خدمة اإعادة �شحن البطاقات م�شبقة الدفع للهاتف املتنقل

�سركة الت�سويق الذكي1

موؤ�س�سة تقنية االإت�ساالت املتكاملة للتجارة2

موؤ�س�سة االإحتاد البحرينية لالإت�ساالت وتقنية املعلومات3

�سركة الكارت ال�سامل خلدمات التجارة االإلكرتونية4

تراخي�ص تقدمي خدمة اإدارة ومراقبة ال�شبكات

�سركة ال�سبكات املتكاملة املحدودة1

�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة2

ال�سركة االإلكرتونية لالإت�ساالت الدولية3

تراخي�ص تقدمي خدمة ا�شت�شافة اأجهزة ومعدات االإت�شاالت وتقنية املعلومات  

�سركة اإلكرتونيا املحدودة1

�سركة نور لالإت�ساالت )نورنت(2

�سركة املفتاح الدويل لالإت�ساالت والكمبيوتر3

تراخي�ص تقدمي خدمة الر�شائل ال�شوتية التفاعلية

�سركة الروابط اخلليجية للتقنية1



الملحق )و(  المواقع التابعة للهيئة على شبكة اإلنترنت

http://www.citc.gov.sa موقع الهيئة الرئي�شي: 

http://my البوابة الداخلية لمن�شوبي الهيئة: 

www.cert.gov.sa المركز الوطني االإر�شادي الأمن المعلومات: 

www.internet.gov.sa البوابة ال�شعودية لخدمة االإنترنت: 

www.nic.net.sa المركز ال�شعودي لمعلومات ال�شبكة: 

www.ipv6.org.sa فريق عمل االإ�شدار ال�شاد�ص لبروتوكول االإنترنت: 

www.spam.gov.sa البرنامج الوطني ال�شعودي لمكافحة الر�شائل االإقتحامية: 

www.ncis.org.sa اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات )تحت التطوير(: 
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الملحق )ز(  الحسابات الختامية

2008/12/31م غير مراجعه )باآالف الرياالت(2007/12/31 مراجعة ومعتمدة )باآالف الرياالت(البيــــــــــــــان

االإيـــرادات:

4.607.0925.012.084المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا

23.299.960)*(349.576المقابل المالي للتراخي�ض)*(

2.109.663825.652المقابل المالي الإ�ستخدام الطيف

23.68923.571اإيرادات اأخرى

7.090.02029.161.267اإجمـــالي االإيــــرادات

الـمـ�شـروفـــات:

105.979109.274تكاليف الموظفين

30.82741.443الم�سروفات االإدارية والعمومية

24.43119.532اال�ست�سارات

17.4285.817اأنظمة وبرمجيات تقنية المعلومات

72.553122.828 الم�سروفات الراأ�سمالية

251.218298.894اإجمــــــالي الـمـ�شـــروفــات

28.862.373)*(6.838.802الـفــائــــــــــ�ص

�شتة ملياراٍت، وثمان مئة وثمانية وثالثون مليوناً،

وثمان مئة ورياالن.

ثمانية وع�شرون ملياراً، وثمان مئة وثمانية و�شتون مليوناً،

وثالث مئة وثالثة و�شبعون ريااًل 

مالحظـات:
*  يالحظ اأن الزيادة الكبيرة في المقابل المالي للتراخي�ض للعام المالي 1429/1428هـ )2008م( ناتجة عن تح�سيل قيمة الرخ�سة الثالثة لالإت�ساالت المتنقلة بمبلغ 22.9 مليار ريال )غير متكرر(. 
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الملحق )ح(  مقتطفات من “قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة”

على موظف الهيئة:

مع الهيئة، والتعامل معهم باإحترام ولباقة وكيا�سة وحيادية وتجرد ومو�سوعية دون تمييز.  المتعاملين  وم�سالح  حقوق  اإحترام   •

تنتهك االآداب وال�سلوك القويم وتخل بال�سرف والكرامة.  اأعمال  اأو  ممار�سات  اأو  ت�سرفات  اأي  عن  االإمتناع   •

اأو طلب هدايا، اأو اإكراميات، اأو �سيافة، اأو اأي فوائد اأخرى من اأي نوع كانت، له اأو لغيره من الجهات واالأفراد المتعاملين مع الهيئة، �سواًء كانت بطريقة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة. قبول  عدم   •

على مكا�سب مالية، اأو معنوية، اأو اأي �سيء ذي قيمة، لم�سلحة خا�سة به، اأو باأحد اأقاربه اأو معارفه.  للح�سول  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  وظيفته  ا�ستغالل  عدم   •

القيام باأي ن�ساط من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى ن�سوء ت�سارب بين م�سالحه ال�سخ�سية من جهة، وم�سوؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة اأخرى، وفي حالة وجود ت�سارب في الم�سالح اأو احتمال وجوده،  عن  االإمتناع   •
اأو تعر�ض العامل اإلى �سغوط تتعار�ض مع مهامه الر�سمية، اأو تثير �سكوكًا حول المو�سوعية التي يجب اأن يلتزم بها؛ فعلى الموظف اإبالغ رئي�سه المبا�سر خطيًا بذلك. 

باأي فعل يمكن اأن يوؤدي اإلى معاملة تف�سيلية الأ�سخا�ض طبيعيين اأو اإعتباريين في تعامالتهم مع الهيئة، اأو ي�سيء ل�سمعة الهيئة.  القيام  عن  االإمتناع   •

اأو موؤ�س�سات و�سركات تعتمد م�سالحها على قرارات الهيئة، واالإمتناع عن تقديم ن�سائح اأو اإف�ساء معلومات من �ساأنها اأن تتيح فر�سًا غير متكافئة الأي جهة، اإعتمادًا  اأفراد  اإقامة عالقات عمل خا�سة مع  تفادي   •
على معلومات غير متوفرة للعموم.  

المعلومات ال�سرية التي يطلع عليها اأثناء تاأديته لعمله، �سواًء كان ذلك كتابيًا اأو �سفويًا اأو اإلكترونيًا، ويظل هذا االإلتزام قائمًا حتى بعد اإنتهاء مدة خدمة العامل بالهيئة.  اإف�ساء  عدم   •

اأو توظيف المعلومات غير المتاحة للعموم التي ح�سل عليها الموظف اأو اطلع عليها اأثناء تاأديته لمهامه الر�سمية؛ و�سيلًة لتحقيق منافع �سخ�سية لنف�سه اأو لغيره ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر اأو  ا�ستغالل  عدم   •
لالإ�ساءة اإلى الغير، �سواًء اأثناء قيام عالقته الوظيفية بالهيئة اأو بعد انتهائها.

اأعمال حرة تتفق في طبيعتها مع طبيعة ومجال عمل الهيئة، كما يحظر مزاولة االأعمال الحرة التي ال تتفق في طبيعتها مع طبيعة ومجال عمل الهيئة اإال بعد الح�سول  اأي  الهيئة بمزاولة  اأثناء عمله في  يقوم  اأال   •
على موافقة ر�سمية م�سبقة من المحافظ. 
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