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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

في الوقت الذي لعب فيه الدور التنظيمي على الم�س��توى العالمي 
دورًا محوريًا في �سناعة التطورات التي ي�سهدها قطاع االّت�ساالت 
وتقنّية المعلومات ، فقد جاء الدور التنظيمي للقطاع في المملكة 
من�س��جمًا مع هذه التوجهات العالمية؛ فاأ�س��هم ب�س��كل مبا�سر في 
تحقي��ق نم��و وتنوع الخدمات ورفع م�س��توى جودته��ا، واإيجاد بيئة 
تناف�س��ية فاعلة. ولقد  اأثبتت الدرا�س��ات اأن هناك عالقة عك�سية 
بين م�ستوى التناف�س��ية ون�سج اأ�سواق خدمات االت�ساالت وتقنية 
المعلوم��ات، وبي��ن مقدار التنظي��م المطلوب، اأي اأن��ه كلما كانت 
اأ�س��واق القطاع محررة وتعمل بكفاءة وتناف�س��ية عالية، كلما قلت 

الحاجة اإلى تعزيز األيات التنظيم المطلوبة وم�ستوى تطبيقها. 
اإن قط��اع االت�س��االت وتقني��ة والمعلوم��ات، ُيع��د اأح��د المجاالت 
االقت�سادي��ة الخ�سب��ة ذات الم��ردود العال��ي في بن��اء االقت�ساد 
الوطن��ي؛ اإذ يعتب��ر م��ن اأه��م العوام��ل الداعم��ة للتنمي��ة، وتوفير 
�سناعات ن�س��طة، تقوم على تنمية القوى الب�سرية الموؤهلة. ولقد 
اأدركت حكومة المملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم الحرمين 
ال�س��ريفين، و�س��مو ول��ي عه��ده االأمي��ن، و�س��مو ول��ي ول��ي العه��د 
االأمي��ن -حفظه��م اهلل - اأهمي��ة ه��ذا الجانب الحي��وي في قطاع 

االت�س��االت وتقني��ة المعلوم��ات؛ فعمل��ت عل��ى دعمه وتن�س��يطه، 
اإيمان��ًا منه��ا بقدرته المميزة في تنمية االقت�س��اد الوطني، ورفع 
اإنتاجيت��ه ع��ن طريق تطوي��ر القطاع الخا���ص بفتحه للمناف�س��ة، 
وج��ذب اال�س��تثمارات والتقني��ات العالمي��ة؛ اإ�سافة اإلى تح�س��ين 

اأداء الجهات الحكومية وتنظيمها. 
وكان ل��وزارة االت�س��االت و تقني��ة المعلومات و هيئ��ة االت�ساالت 
وتقنية المعلومات اأثرًا رئي�سًا خالل ال�سنوات الما�سية في اإيجاد 
بيئة اإيجابية جاذبة ومحفزة لال�ستثمار في المملكة؛ فقد اكتملت 
عملي��ة تحرير قط��اع االت�س��االت وتقنية المعلومات ف��ي المملكة 
بنج��اح، واإدخل��ت التقني��ات الحديث��ة ف��ي �س��بكات االت�س��االت 
وتقنية المعلومات، وتطورت الخدمات، وتنوعت مع رفع لجودتها 

وخف�ص الأ�سعارها. 
وعل��ى الرغم من م�س��احة المملكة  الكبي��رة، وعدم تركز الكثافة 
ال�سكانية؛ اإال اأن الدولة نجحت في تذليل هذه التحديات، وحققت 
نجاح��ا كبي��رًا في ن�س��ر خدمات االت�س��االت وتقني��ة المعلومات، 
وتعزيز ا�س��تخداماتها، ال�س��يما بعد اأن انتهج��ت المملكة برنامج 
التخ�سي���ص م��ن خ��الل تحري��ر اأ�س��واق الخدم��ات، وفت��ح ب��اب 



13

المناف�س��ة؛ لتوفي��ر خدمات االت�ساالت وتقنية المعلوم��ات المتقدمة في جميع 
اأنح��اء المملك��ة ب�سورة �س��املة، وبج��ودة عالية، وباأ�س��عار منا�س��بة. ولقد كان 
للدع��م الحكوم��ي الكبي��ر االأثر االأ�سا�س��ي في تقلي���ص الفج��وات التنموية بين 
مناط��ق المملكة؛ وذلك عن طريق تمويل م�س��روعات هيئ��ة االت�ساالت وتقنية 
المعلومات للخدمة ال�س��املة؛ الإي�سال خدمات االت�ساالت ال�سوتية، وخدمات 
االإنترنت اإلى جميع المناطق النائية في خطوات تهدف اإلى الو�سول اإلى تغطية 
جميع المراكز، والقرى، والهجر في المملكة بخدمات االت�ساالت االأ�سا�سية.

ونتيج��ة لذل��ك؛ ف��اإن المملكة اليوم تمتلك �س��بكة االت�س��االت وتقنية معلومات 
ذات بني��ة تحتي��ة قوية، قادرة على توفير جميع الخدمات الحديثة، وا�س��تيعاب 
تدف��ق المعلومات الناتج عن ا�س��تخدام تلك الخدم��ات وتطبيقاتها؛ مما يمكن 
م��ن الو�سول اإلى المجتم��ع المعلوماتي، ودعم االقت�ساد المبني على المعرفة، 
وتحقي��ق االأه��داف الت��ي ترم��ي اإليه��ا حكومتن��ا الر�س��يدة م��ن بن��اء مجتم��ع 
المعلوم��ات بالمملك��ة. وق��د �س��جلت المملك��ة ن�س��بة انت�س��ار مرتفع��ة للهواتف 
المتنقلة عام 2014م )170 %(. وتقوم �س��بكة االإنترنت ذات النطاق العري�ص 
بمهم��ة قيادي��ة ف��ي عملية النم��و في االت�س��االت وتقنية المعلوم��ات، وذلك مع 
ارتفاع ن�سبة االنت�سار لخدمات النطاق العري�ص عبر �سبكة االت�ساالت المتنقلة 
م��ن )9.7%( ع��ام 2010م اإل��ى )94.5%( بنهاي��ة ع��ام 2014م، كما ارتفعت 
ن�س��بة انت�س��ار خدم��ات النط��اق العري�ص عبر �س��بكات االت�س��االت الثابتة من 
)27.3%( ع��ام 2010م اإل��ى )54%( بنهاية عام 2014م، كما حققت المملكة 
الترتي��ب ال�ساد���ص والثالثي��ن ع��ام 2014م ف��ي مج��ال الجاهزي��ة للتعام��الت 

االلكترونية الحكومية مقارنة بالترتيب الحادي واالأربعين عام 2013م. 

وم��ع توف��ر كل المزايا ال�س��ابقة، وما تزم��ع المملكة على تنفيذه ب��دءًا من عام 
2015م فيم��ا يتعل��ق ببرام��ج اإ�س��تراتيجيتها الوطني��ة للتح��ول اإل��ى المجتم��ع 
المعلومات��ي والمجتمع المعرفي، وكذلك خطتها الخم�س��ية الثانية لالت�ساالت 
وتقني��ة والمعلوم��ات الت��ي يج��ري حالي��ًا اإعتماده��ا، وتغط��ي الفت��رة م��ن عام 
1437/1436ه��� وحت��ى 1441/1440ه��� )2015- 2019م(، ف��اإن ذل��ك ي�س��ع 
المملك��ة العربية ال�س��عودية ف��ي مكانة متقدمة في مجال النه�س��ة المعلوماتية 

والمعرفية.
ومن هذه المنطلقات المتفائلة الواعدة بالخير؛ ي�سرني با�سم مجل�ص االإدارة، 
اأن اأق��دم تقرير االإنجازات ال�س��نوي لهيئة االت�س��االت وتقنية المعلومات للعام 
1436/35ه��� )2014م( ال��ذي يحت��وي بي��ن ثناي��اه مجم��ل اإنج��ازات الهيئ��ة 
واأن�س��طتها وبرامجه��ا خ��الل فت��رة التقري��ر؛ منته��زًا الفر�سة لتقديم ال�س��كر 
لمعالي محافظ الهيئة، والأ�سحاب ال�سعادة  اأع�ساء مجل�ص اإدارتها، وللعاملين 
فيه��ا كاف��ة عل��ى م��ا بذل��وه ويبذلونه م��ن جه��ود مخل�س��ة؛ لتحقي��ق اأهدافها، 
عاقدين العزم - بم�سيئة اهلل تعالى - على تحقيق طموحات حكومتنا الر�سيدة 
وتطلعاته��ا، والقي��ام بم��ا اأوكل اإلين��ا باأمان��ة واإخال���ص، حت��ى ي�س��تمر العط��اء 

واالإنجاز لوطننا العزيز.
واهلل الموفق،،،

.
د. محمد بن ابراهيم السويل 

رئـيـــس مجـلــس اإلدارة
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 كلمة الـمـحــافـظ 

مهماتها  ممار�سة  المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة  وا�سلت 
فقد  المعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  تطوير  في  الرئي�سة 
االحتكار  و�سع  من  ونقلها  الخدمات  هذه  اأ�سواق  بتحرير  قامت 
وو�سع  الخا�ص،  القطاع  اإ���س��راك  طريق  عن  تناف�سي  و�سع  اإل��ى 
واإ�سدار  لكل مرحلة،  المنا�سبة  التنفيذ  واآليات  التنظيمية،  االأطر 
التراخي�ص للعديد من ال�سركات الموؤهلة، ومن ثم �سبط وت�سجيع 
اأ�سبحت  اأن  اإل��ى  المجهودات  تلك  اأدت  وقد  العادلة.  المناف�سة 

االت�ساالت وتقنية المعلومات حقيقة حا�سرة في حياتنا اليومّية. 
وفي معظم الّدول، اأحدث النفاذ الم�ستمّر اإلى االت�ساالت وتقنّية 
اأ�سبحت  حيث  ال��ح��ي��اة،  نمط  ف��ي  ج��ذري��ة  تغييرات  المعلومات 
المياه  عن  اأهمية  التقل  المعلومات  وتقنّية  االت�ساالت  خدمات 
خالل  في  الجذري  التغيير  هذا  ظهر  وقد  الكهربائّية.  والطاقة 
العقد المن�سرم؛ اإذ لم تقت�سر هذه التغّيرات على اال�ستخدامات 
ة لخدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات، بل غّيرت الطريقة  الخا�سّ
التي نتوا�سل بها عبر اإن�ساء ”قرية عالمّية“ يرتبط بها الجميع في 
كل مكان والبقاء على ات�سال م�ستمر، كما اأ�سهمت في تحديد �سكل 
االت�ساالت  قطاع  اأ�سبح  فقد  هذا  وعلى  العالمّية.  االقت�سادّيات 
وخلق  االقت�سادي،  النمو  في  اأ�سا�سيًا  م�ساهمًا  المعلومات  وتقنّية 
فر�ص العمل، كما اأ�سبح م�سدرًا اأ�سا�سيًا في تمويل الخزينة. كما 

اإذ  عامة،  ب�سفة  االقت�ساد  تطوير  على  مبا�سر  غير  ب�سكل  �ساعد 
والقطاعات  والتعليم،  القطاعات كال�سحة،  العديد من  ا�ستفادت 
الحكومية االأخرى، وقطاع االأعمال والقطاع التجاري وغيرها، من 
حلول االت�ساالت وتقنية المعلومات؛ لتحقيق فوائد كبيرة، واإنجاز 
االأعمال بي�سر و�سهولة؛ ومن ثم خلق ما ي�سمى بالتاأثير الم�ساعف 

على النمو االقت�سادي وفر�ص العمل.
الحرمين  خادم  بقيادة  الر�سيدة  المملكة  حكومة  ل��روؤى  وتنفيذًا 
العهد  ول��ي  ول��ي  و�سمو  االأم��ي��ن،  ع��ه��ده  ول��ي  و�سمو  ال�سريفين، 
المحرك  ه��و  اال�ستثمار  يكون  اأن  ف��ي   - اهلل  -حفظهم  االأم��ي��ن 
خلق  في  جهودها  الهيئة  وا�سلت  االقت�سادية؛  للتنمية  الرئي�سي 
خالل  من  واإر�سائها،  للم�ستثمرين  المنا�سبة  اال�ستثمارية  البيئة 
باب  فتح  على  العمل  وكذلك  وعادلة،  �سفافة  تنظيمية  بيئة  اإيجاد 
المناف�سة العادلة لجميع الم�ستثمرين، وا�ستقطاب اآخر ما تو�سلت 
اإليه التقنية في قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات؛ لتقديم اأحدث 

الخدمات واأجودها للم�ستخدم النهائي.
بتنفيذ  الهيئة  قامت  )2014م(  1436/1435ه�����  العام  وخ��الل 
لتقديم  جديدين  ترخي�سين  منح  اأبرزها  المهمات،  من  العديد 
بهدف  االفترا�سية؛  المتنقلة  االت�ساالت  �سبكات  م�سغلي  خدمات 
وزي��ادة  المتنقلة،  االت�ساالت  خدمات  �سوق  في  المناف�سة  دع��م 
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خدمات  تقديم  تراخي�ص  اإج��راءات  في  ب��داأت  كما  م�ستخدميها.  اأم��ام  الخيارات 
االأقمار ال�سناعية ذات النطاق العري�ص؛ بهدف ن�سر خدماتها التي ًا�سبحت �سرورة 
للتطبيقات االإلكترونية، وخا�سة تطبيقات الحكومة االإلكترونية، ومتطلبات االأفراد، 
وقطاع االأعمال. كما ازداد عدد التراخي�ص ال�سادرة اإلى )325( ترخي�سًا مقابل 
اأ�سواق  اال�ستثمار في  يوؤكد على جدوى  بنهاية عام 2013م؛ مما  )309( ترخي�سًا 

االت�ساالت وتقنية المعلومات بالمملكة. 
وا�ستمرارًا لنهج الهيئة في متابعة تعزيز المناف�سة، وحماية م�سالح الم�ستخدمين، 
وت�سجيع تقديم خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات الموثوق بها باأ�سعار منا�سبة؛ 
قامت الهيئة بالبدء في م�سروع تنظيم اأ�سعار خدمات المكالمات ال�سوتية االنتهائية 
المحلية بالجملة، باالإ�سافة اإلى تنظيم اأ�سعار خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات 
اإع��داد  اأي�سًا  تم  كما  تخفي�سها.  على  والعمل  النهائي،  الم�ستخدم  اإل��ى  المقدمة 
وثيقة اإر�سادات الم�ساركة في البنية التحتية ل�سبكات االت�ساالت وتقنية المعلومات 
عادلة،  تناف�سية  بيئة  �سمن  الخدمات  ن�سر  ت�سجيع  اإلى  تهدف  التي  ؛  و�سوابطها 
للحد  الحفر  اأعمال  تقليل  مع  خدماتهم،  بتقديم  لهم  المرخ�ص  لجميع  ت�سمح 
اأو تكرارها من قبل المرخ�ص لهم؛ مما يحقق الحد من االإزع��اج، وتقليل  االأدنى، 
كفاءة الطريق؛ باالإ�سافة اإلى تقليل التكاليف الم�ساحبة لهذه االأعمال، والحد من 
العام مزيدًا  العام هذا  ال�سبكات. كما �سهد  تلك  والتنفيذ في  اإزدواجية اال�ستثمار 
من الجهود في رفع جاهزية المملكة، لالنتقال اإلى االإ�سدار ال�ساد�ص من بروتوكول 
بالمتطلبات  للوفاء  العناوين؛  توفير عدٍد �سخم من  �سيتيح  الذي   )IPv6( االإنترنت

العالمية الحالية والم�ستقبلية. وقد حظيت تجربة المملكة بتقدير كبير عالميًا.
وفي مجال حماية الم�ستخدم النهائي لخدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات؛ تمت 
مان�سبته  تمثل  وهي  الم�ستخدمين؛  �سكاوى  من  �سكوى  معالجة حوالي )31.656( 

اأن�سئ  كما  والمتنقلة.  الثابتة  االت�ساالت  خدمات  م�ستركي  عدد  من   )%0.055(
مركز ات�سال مخ�س�ص ال�ستقبال ال�سكاوى ومتابعتها؛ ت�سهياًل لم�ستخدمي خدمات 
االت�ساالت وتقنية المعلومات وحل م�ساكلهم. وبدئ العمل في نظام اإلكتروني متكامل 
اإلى  الورقي  العمل  من  والتحول  االت�ساالت،  نظام  مخالفات  معالجة  اإل��ى  يهدف 
االإلكتروني، وكذلك الرقابة االإلكترونية على االأداء والت�سعيد، وتوحيد االإجراءات 
والنماذج، والتاأكد من ا�ستيفاء االإجراءات النظامية، وا�سدار التقارير والموؤ�سرات 
الالزمة؛ باالإ�سافة اإلىتطوير نظام اإلكتروني لتقديم خدمات الطيف الترددي عبر 

�سبكة االإنترنت. وكل ذلك �سمن خطة الهيئة  نحو التحول اإلى بيئة ذكية.
وفي اإطار ن�سر خدمات االت�ساالت في االأماكن النائية، وغير المربحة تجاريًا؛ تم 
توفير الخدمات ال�سوتية وخدمات االإنترنت لحوالي )4326( تجمعًا �سكانيًا. كما 
اأر�سيت عدة م�سروعات اأخرى؛ لتقديم تلك الخدمات لحوالي من )17108( تجمعًا 
ويجري  المملكة،  م�ستوى  على  تجاريًا  المربحة  غير  النائية  المناطق  في  �سكانيًا 

تنفيذها حاليًا. 
ويتناول هذا التقرير العديد من الم�ساريع والبرامج التي تهدف اإلى  تطوير قطاع 
اأن  واأود  التنمية.  �ستى مجاالت  في  منه  واال�ستفاده  المعلومات،  وتقنية  االت�ساالت 
االت�ساالت  وزير  االإدارة،  مجل�ص  رئي�ص  معالي  اأ�سكر  اأن  في  الفر�سة  هذه  اأغتنم 
وتقنية المعلومات، واأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المجل�ص، وجميع العاملين في الهيئة 

على جهودهم، وال�سكر مو�سول لكل من اأ�سهم في اإنجاح اأعمال الهيئة.
واهلل من وراء الق�سد، والهادي اإلى �سواء ال�سبيل. 

اب  م. عــــبدالله بن عـــبدالعزيـز الضـــــرَّ
مـحـافـــظ الـهـيـئـــــة 
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المـلـخـص التنفيذي. 1
االلتزام  باأهمية  االأخرى  الحكومية  واالأجهزة  ال��وزارات  على  بالتاأكيد  القا�سي  1433/12/19ه���  والتاريخ   )53703( الرقم  ذي  الكريم  ال�سامي  لالأمر  تنفيذًا 
الوزراء  رئي�ص مجل�ص  اإلى  بالرفع  القا�سية  والتاريخ1414/3/3ه�  )اأ/13(  الرقم  الكريم ذي  باالأمر  ال�سادر  الوزراء  المادة )29( من نظام مجل�ص  بم�سمون 
خالل ت�سعين يومًا من بداية كل �سنة مالية تقريرًا عما حققته االأجهزة الحكومية من اإنجازات؛ مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خالل ال�سنة المالية 
المنق�سية، وماواجهها من �سعوبات، وماتراه من مقترحات لح�سن �سير العمل بها، وكذا مقت�سى ما ن�ست عليه المادة )16( من تنظيم هيئة االت�ساالت وتقنية 
المعلومات؛ فقد تم اإعداد هذا التقرير الذي ي�ستمل على اأهم منجزات الهيئة خالل العام المالي 1436/1435ه� )2014م(، وماحققته مقارنة بماورد في خطة 
التنمية التا�سعة 1432/1431-1436/1435ه� )2010-2014م( وال�سعوبات التي تواجهها الهيئة والمقترحات التي تراها لحلها؛ باالإ�سافة اإلى اأبرز الن�ساطات 

والمهمات التي قامت بها خالل العام الما�سي.
ويتناول هذا التقرير اأهم ن�ساطات هيئة االت�ساالت وتقنية المعلومات، واإنجازاتها، والدرا�سات التي قامت بها خالل العام المالي 1436/1435ه� )2014م(. 

ويمكن اإيجاز اأبرزها في االأتي: 
  

أواًل - تعزيز المنافسة وتطوير القطاع:
باإ�سدار تراخي�ص جديدة لعدد من الخدمات  في هذا المجال؛ قامت الهيئة 
التراخي�ص ال�سادرة )325( ترخي�سًا بنهاية عام  اإجمالي  بلغ  اإذ  المختلفة؛ 
جدوى  على  يدل  مما  2013م  عام  بنهاية  تراخي�ص   )309( مقابل  2014م 
اال�ستثمار في قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات، وتم منح ترخي�سين جديدين 
لتقديم خدمات م�سغلي �سبكات االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية؛ بهدف دعم 
هذا  في  اال�ستثمار  وزي��ادة  المتنقلة،  االت�ساالت  خدمات  �سوق  في  المناف�سة 
القطاع المهم، وكذلك زيادة الخيارات اأمام م�ستخدميها. كما تم البدء اإعداد 
وثائق طلب مرئيات العموم حول تقديم خدمات االأقمار ال�سناعية ذات النطاق 
العري�ص؛ بهدف ن�سر خدماتها التي اأ�سبحت �سرورة للتطبيقات االإلكترونية، 

وخا�سة تطبيقات الحكومة االإلكترونية، ومتطلبات االأفراد، وقطاع االأعمال.

كما قامت الهيئة بدرا�سة اأ�سعار خدمات المكالمات ال�سوتية المحلية االنتهائية 
بالجملة على �سبكات االت�ساالت المتنقلة والثابتة، ا�ستمرارًا لمهمتها في تعزيز 
المناف�سة، وحماية م�سالح الم�ستخدمين، وت�سجيع تقديم خدمات االت�ساالت 
وتقنية المعلومات الموثوق بها باأ�سعار منا�سبة. كما تم البدء في تحديث تقرير 
تحديد االأ�سواق وال�سيطرة وت�سنيفها في قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات؛ 
بهدف و�سع المتطلبات التنظيمية، للحد من الممار�سات غير التناف�سية. كما 
قامت بالبدء في م�سروع درا�سة اأ�سوق االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة 
واإعداد موؤ�سرات االأداء لها، وتحديث اإر�سادات الربط البيني، وكذلك اإر�سادات 
الم�ساركة في البنية التحتية ل�سبكات االألياف الب�سرية. وفي اإطار �سعي الهيئة 
لنقل  الجديدة  وال�سوابط  االإج���راءات  تنفيذ  تم  فقد  المناف�سة؛  تعزيز  اإل��ى 
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بلغت حوالي )1100(  التي  الم�ستخدمين  �سكاوى  والعمل على حل  االأرق��ام، 
�سكوى خالل عام 2014م وهي تمثل مان�سبته )0.002%( من عدد م�ستركي 
االت�ساالت المتنقلة، وكذلك حل خالفات الم�سغلين حول خدمة نقل االأرقام؛ 
كما تم اإتمام نقل اأكثر من )500( األف رقم بين الم�سغلين المرخ�ص لهم، 
باالإ�سافة اإلى تحديث خطط ا�ستعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ. 
من  بالعديد  القيام  بالهيئة  ال�سبكة  لمعلومات  ال�سعودي  المركز  ووا�سل 
الن�ساطات في مجال ت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية على �سبكة االإنترنت 
واإدارتها، كما ا�ستمرت الهيئة في جهودها لرفع جاهزية المملكة لالنتقال اإلى 

.)IPv6( االإ�سدار ال�ساد�ص لبروتوكول االإنترنت
ثانيًا - حماية المستخدم:

�سكاوى  معالجة  على  بالعمل  الهيئة  قامت  الم�ستخدم،  حماية  �سعيد  على 
م�ستخدمي خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات حيث ورد اإليها )31.656( 
�سكوى تم معالجة حولي )97%( منها خالل العام 1436/1435ه� )2014م(، 
وهي تمثل مان�سبته )0.055%( من عدد م�ستركي خدمات االت�ساالت الثابتة 
والمتنقلة، كما تم اإن�ساء مركز ات�سال مخ�س�ص ال�ستقبال ال�سكاوى ومتابعتها؛ 
ت�سهياًل على م�ستخدمي خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات وحل م�ساكلهم. 
1436/1435ه���  العام  خالل  مكالمة   )58.126( حوالي  الهيئة  وا�ستقبلت 
من  االإنتهاء  وتم  المركز.  خالل  من  المقدمة  ال�سكاوى  لمتابعة  )2014م( 
الربط مع مركز االت�سال الوطني )اآمر(، حيث يقدم المركز خدمة الرد على 
ا�ستف�سارات الجمهور والم�ستفيدين من التعامالت االإلكترونية للهيئة، وتقديم 
االإلكترونية  االأنظمة  من  وتد�سين عدد  تطوير  اإلى  باالإ�سافة   الفني.  الدعم 

هذه  �سمن  وم��ن  وخارجها،  الهيئة  داخ��ل  االأع��م��ال  تطوير  اإل��ى  تهدف  التي 
االأنظمة؛ نظام معالجة مخالفات نظام االت�ساالت الذي يهدف اإلى التحول 
من العمل الورقي اإلى االإلكتروني، والرقابة االإلكترونية على االأداء والت�سعيد، 
وتوحيد االإجراءات، ونماذج نظام متابعة الق�سايا، ونظام تراخي�ص اأجهزة 
ف�سح  بتقديم طلبات  ي�سمح  الذي  واإعتمادها،  المعلومات  وتقنية  االت�ساالت 
وترخي�ص اأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات الكترونيًا واعتمادها، ومتابعة 
الهيئة  وا�سلت  النظام مبا�سرًة. كما  المطابقة من  �سهادات  حالتها وطباعة 
وتطبيق  المعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  اأ�سعار  تنظيم  في  مهماتها 
الهيئة  من  وحر�سا  والتر�سيح.  االإنترنت  وخدمات  الخدمة،  جودة  موؤ�سرات 
والمعتمرين؛  الحرام  اهلل  بيت  لحجاج  الخدمات  اأف�سل  تقديم  �سمان  على 
خالل  لهم  المرخ�ص  االت�ساالت  خدمات  مقدمي  اأداء  بمتابعة  قامت  فقد 
المجاالت  لم�ستويات  الميدانية  القيا�سات  واإجراء  والحج،  رم�سان  مو�سمي 
المعلومات  الأمن  االإر�سادي  الوطني  المركز  وا�سل  كما  الكهرومغناطي�سية. 
القيام بمهماته في تعزيز االأمن االإلكتروني، وتوفير بيئة تعامالت اإلكترونية 

اآمنة.

ثالثًا - إدارة الموارد المحدودة:
وفي مجال اإدارة الموارد المحدودة؛ وا�سلت الهيئة اإدارة الترددات، ومتابعة 
الإدارتها،  حديث  نظام  وتاأ�سي�ص  ال��ت��رددي،  للطيف  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
وكذلك اإدارة الموارد الترقيمية من خالل الخطة الوطنية للترقيم المحدثة.
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رابعًا - البيئة التنظيمية والشفافية:
�سرعت الهيئة في و�سع ال�سوابط والتنظيمات الالزم مراعاتها، عند تنفيذ 
ال�سكنية،  المخططات  في  المعلومات  وتقنية  لالت�ساالت  التحتية  البنية 
ن�سر  ت�سجيع  اإلى  ال�سوابط  هذه  وتهدف  الجديدة.  والحكومية  والتجارية، 
من  لهم  المرخ�سين  جميع  تمكن  عادلة،  تناف�سية  بيئة  �سمن  الخدمات 
تقديم خدماتهم �سمن تلك المخططات؛ باالإ�سافة اإلى رفع كفاءة االأعمال 
االأعمال،  لهذه  الم�ساحبة  التكاليف  تقليل  بهدف  التنفيذ،  عند  االإن�سائية 
االأدنى من قبل  للحد  الحفر  اأعمال  تقليل  والحد من االزدواجية، ومراعاة 

المرخ�ص لهم؛ وما ت�سببه من اإزعاج لل�سكان، وتقليل كفاءة الطريق. 
وتقنية  االت�ساالت  خدمات  اأ�سواق  اأداء  لمراقبة  الهيئة  �سعي  اإط��ار  وفي 
الواردة  البيانات  وتحليل  االأ�سواق،  تلك  معطيات  درا�سة  تمت  المعلومات؛ 
من ال�سركات؛ ومن ثم اإعداد موؤ�سرات االأداء ون�سرها، باالإ�سافة اإلى القيام 
بالن�ساطات االإعالمية، والتفاعل مع الراأي العام؛ بغر�ص توعية م�ستخدمي 

خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات.
البنية  تجهيزات  من  الما�سية  ال�سنوات  خالل  الهيئة  بداأته  لما  وا�ستكمااًل 
الوزراء  مجل�ص  لقرار  وتنفيذًا  بمهماتها؛  للقيام  اإليها  تحتاج  التي  التحتية 
ال�ساد�سة  المادة  تن�ص  ال��ذي  وال��ت��اري��خ1427/2/27ه���   )40( الرقم  ذي 
مف�سلة  خطة  بو�سع  حكومية  جهة  كل  »تقوم  اأن  على  منه   )16( ع�سرة 
الحكومية، وتنفيذها خالل فترة زمنية  االإلكترونية  التعامالت  اإلى  للتحول 
بالتعاون  االإلكترونية  الحكومية  المرا�سالت  نظام  تد�سين  تم  محددة« فقد 
ر( �سمن تطوير اأعمال المرا�سالت،  مع برنامج التعامالت االإلكترونية )ي�سِّ

واعتماد التحول اإلى البيئة االإلكترونية الكاملة، كما تم تطوير وتد�سين نظام 
الطلبات  ا�ستالم  اأتمتة  اإلى  يهدف  الذي  القانوني  الدعم  لطلب  اإلكتروني 
خدمات  لتقديم  نظام  وتد�سين  تطوير  اإلى  باالإ�سافة  ودرا�ستها؛  القانونية 
الطيف الترددي اإلكترونيًا عبر �سبكة االإنترنت، ونظام ال�سكاوى االإلكتروني 
�سركات  عرو�ص  بتلقي  يتعلق  اإلكتروني  ونظام  الترددي،  بالطيف  الخا�ص 
االت�ساالت المرخ�ص لها لدرا�ستها؛ بغر�ص الموافقة عليها اأورف�سها وفقًا، 

الأنظمة الهيئة.

خامســًاً - الخدمة الشــاملة، ونشر خدمات االتصاالت 
في المناطق غير المخدومة:

المربحة  وغير  النائية،  االأماكن  في  االت�ساالت  خدمات  ن�سر  �سعيد  على 
 )11( بطرح  ال�ساملة  الخدمة  �سندوق  خالل  من  الهيئة  قامت  تجاريًا؛ 
التجمعات  من  كبير  لعدد  واالإنترنت،  ال�سوتية  الخدمات  لتوفير  م�سروعًا 
تقديم  وتم  المملكة،  محافظات  من  عدد  في  النائية  بالمناطق  ال�سكانية 
على  النائية  المناطق  في  �سكانيًا  تجمعًا   )4326( لحوالي  فعليًا  الخدمة 
م�ستوى المملكة، وجار حاليًا تنفيذ تقديم خدمات ال�سندوق للبقية . كما تم 
اإعداد الخطة الت�سغيلية ال�سنوية ال�ساد�سة للعام 1437/1436ه� )2015م( 
ومن ثم اعتمادها، وهي التي تغطي عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها 
وقد ا�ستملت الخطة على ثالثة م�ساريع لتوفير الخدمات ال�سوتية واالإنترنت 

لحوالي )3846( تجمعًا �سكانيًا بالمناطق النائية.
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سادسًا-  الدراسات:
وفي مجال الدرا�سات، قامت الهيئة بتطوير عدد من الدرا�سات بهدف تطوير القطاع ون�سر خدماته؛ حيث تم اإعداد درا�سة حول 
اأ�سعار خدمات االت�ساالت في المملكة، ومقارنتها بدول المنطقة والعالم؛ بهدف التاأكد من اأن اأ�سعار خدمات االت�ساالت في المملكة 
مت�سقة مع متو�سط االأ�سعار اإقليميًا ودوليًا. وقد بينت الدرا�سة اأنه نتيجًة النت�سار الهواتف الذكية واالأجهزة اللوحية )التابلت(، وما 
تحتويه من التطبيقات المختلفة؛ فقد ازداد الطلب على خدمات االإنترنت المتنقلة اإلى جانب خدمات الر�سائل الن�سية والمكالمات 
ال�سوتية. كما اأن التناف�ص بين ال�سركات على تقديم باقات متنوعة بمزايا اأف�سل بدا اأكثر و�سوحًا في تنوع عرو�ص الباقات محاولًة 
اأ�سعار الخدمات، مقارنة باأ�سعار عنا�سرها منفردة.  تلبية احتياجات قطاع عري�ص من العمالء، مع تقديم خ�سومات كبيرة على 
وقد اأثر ذلك اإيجابًا على اأ�سعار الخدمات، واأدى اإلى خف�سها ب�سكل كبير على م�ستوى المكالمات ال�سوتية وبيانات االإنترنت، كما 
اأو�سحت اأي�سًا اأن اأ�سعار خدمات االت�ساالت في المملكة ب�سكل عام �سهدت انخفا�سًا في االآونة االأخيرة؛ حيث تراجع معدل الت�سخم 
لقطاع االت�ساالت في المملكة بحوالي 6% خالل الفترة )2007م - 2014م(، واأ�سهم ب�سكل اإيجابي في خف�ص معدل الت�سخم ال�سنوي 
لل�سلع والخدمات. وجاء هذا االنخفا�ص نتيجة لعدد من العوامل؛ ومن اأهمها تحفيز المناف�سة من خالل ا�ستمرار الترخي�ص لعدد من 
مقدمي خدمات االت�ساالت المتنقلة، وكان اآخرها الترخي�ص خالل العام 2014م الطالق م�سغلين اثنين ل�سبكات االت�ساالت المتنقلة 

االفترا�سية، لي�سبح بذلك عدد مقدمي خدمات االت�ساالت المتنقلة في المملكة خم�سة م�سغلين.
كما اأعدت درا�سة تهدف اإلى مناق�سة الو�سع الراهن، والخطط الم�ستقبلية، والتحديات التي تواجه قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات 
بالمملكة، وكذلك العمل على رفع وعي الجمهور حول المو�سوعات المهمة بالقطاع، وتحفيز اهتمام اأ�سحاب الم�سلحة؛ عن طريق 
ت�سليط ال�سوء على التحديات الرئي�سية التي تواجه تطوير القطاع في المملكة، وتحفيز التحول اإلى مجتمع المعلومات، وت�سجيع تبني 
خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في بيئة االأعمال. وقد ا�ستملت الدرا�سة على ثالث محاور رئي�سة تتمثل في اإجراء 
درا�سة حول اال�ستثمار في االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة، واأخرى حول و�سع المهارات المتخ�س�سة في االت�ساالت وتقنية 

المعلومات في المملكة، وثالثة حول و�سع تطوير البرمجيات المحلية في المملكة.
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اإلطــار التـنـظـيـمـي. 2
العربية  المملكة  المعلومات في  وتقنية  االت�ساالت  تنظيم قطاع  الم�سوؤولة عن  الجهة  المعلومات هي  وتقنية  االت�ساالت  هيئة 
ال�سعودية. ويحدد كٌل من )نظام االت�ساالت( ال�سادر عام 1422ه� والئحته التنفيذية ال�سادرة عام 1423ه� االإطار القانوني 
وباأ�سعار  وكافية،  ات�ساالت متطورة  توفير خدمات  منها  االأهداف؛  النظام عددًا من  ويت�سمن هذا  القطاع.  بتنظيم  الخا�ص 
االت�ساالت  تقنية  وتوطين  فّعالة،  ب�سورة  الترددات  وا�ستخدام  العادلة،  المناف�سة  لت�سجيع  المنا�سب  المناخ  واإيجاد  منا�سبة، 
اإلى تحقيق مبادئ الم�ساواة، وعدم التمييز، وحماية  ومواكبة تقدمها، وتحقيق الو�سوح وال�سفافية في االإجراءات، باالإ�سافة 

الم�سلحة العامة وم�سالح الم�ستخدمين والم�ستثمرين. 
كما يحدد )تنظيم الهيئة( ال�سادر بقرار مجل�ص الوزراء ذي الرقم )74( في 1422/3/5ه�، والمعدل بقرار مجل�ص الوزراء ذي 
الرقم )133( في 1424/5/21ه�، مهمات هيئة االت�ساالت وتقنية المعلومات واخت�سا�ساتها، بو�سفها منظمًا للقطاع يتمتع 

بال�سخ�سية االعتبارية، وباال�ستقالل المالي واالإداري. 
وُتعنى االأهداف المرحلية للهيئة في الوقت الحا�سر بموا�سلة ال�سعي لجذب اال�ستثمار في قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات، 
وتعزيز البيئة التناف�سية في جميع اأ�سواق خدماته، وتوفير بيئة تنظمية �سفافة تهدف اإلى الم�ساواة، وعدم التمييز بين مقدمي 
الخدمات المرخ�ص لهم في المملكة، وحماية م�ستخدمي هذه الخدمات، والعمل على خف�ص اأ�سعارها؛ لتكون منا�سبة للم�ستخدم 
النهائي، ومتنا�سبة مع المعدالت العالمية واالإقليمية، وكذلك العمل على ت�سجيع تاأ�سي�ص البنى التحتية، ون�سر �سبكات جديدة 
لزيادة المناف�سة؛ مع ت�سجيع بناء �سبكات النطاق العري�ص، ون�سر خدماته في جميع اأنحاء المملكة، وتوفير البدائل في حاالت 

االأعطال والطوارئ، اإ�سافًة اإلى تقديم الخدمة ال�ساملة في جميع اأنحاء المملكة. 
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مهمـات الهيئة ومسؤولياتهـا. 3
تقوم الهيئة - وفقًا النظمتها- بمهمتها في تنظيم قطاع االت�ساالت وتقنية 
وتهيئة  وال�سفافية،  الو�سوح  تحقيق  اأهمية  الح�سبان  في  اآخذًة  المعلومات؛ 
اأف�سل  تقديم  اإلى  يوؤدي  بما  واإذكائها؛  العادلة  للمناف�سة  المنا�سب  المناخ 
كما  منا�سبة.  وباأ�سعار  عالية  بجودة  كافة  المملكة  انحاء  في  الخدمات 
تحر�ص الهيئة على اإيجاد التوازن بين جميع االأطراف ذات العالقة؛ مقدمي 
الخدمات، والم�ستثمرين، والحكومة، والم�ستخدمين من اأفراد وموؤ�س�سات.  
التي  القطاع  و�سيا�سات  الدولة،  اإ�ستراتيجيات  تنفيذ  على  الهيئة  تعمل  كما 

تعتمدها وزارة االت�ساالت وتقنية المعلومات. 
ومطورًا  منظمًا  بو�سفها  وم�سوؤولياتها  مهماتها  الهيئة(  )تنظيم  حدد  وقد 
لقطاع الت�ساالت، ومحفزًا لقطاع تقنية المعلومات. ومن اأبرز هذه المهمات 

ما يلي:  
تنفيذ ال�سيا�سات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير القطاع.	�
وتقنية 	� االت�����س��االت  خ��دم��ات  لتقديم  ال��الزم��ة؛  التراخي�ص  اإ���س��دار 

المعلومات.
العامة 	� االت�ساالت  لخدمات  الم�ستخدمين،  م�سالح  حماية  على  العمل 

واالإنترنت.
مراعاة 	� مع  لواجباتهم،  والم�سغلين  الم�ستخدمين  اأداء  من  التاأكد 

الم�سلحة العامة.

تتطلبه 	� ال��ذي  بالقدر  للخدمات  المالي  المقابل  تحديد  اأ�س�ص  و�سع 
المناف�سة.

اقتراح ال�سروط المتعلقة بالخدمة ال�ساملة، وحق اال�ستخدام ال�سامل.	�
ت�سجيع االعتماد على قوى ال�سوق؛ لتوفير الخدمات.	�
باأ�سعاٍر منا�سبة، وجودٍة 	� جذب اال�ستثمارات، وت�سجيع تقديم الخدمات 

عالية، في جميع مناطق المملكة.
لمورد 	� االأمثل  اال�ستخدام  لتحقيق  وال�سعي  بفعالية،  ال��ت��رددات  اإدارة 

الطيف الترددي المحدود.
و�سع الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتطبيقها، وتحديثها دوريًا.	�
و�سع الخطة الوطنية للترقيم، واإدارتها، وتحديثها.	�
ت�سجيع تحديث ال�سبكات والخدمات، وت�سجيع البحوث والتطوير، ونقل 	�

التقنية وتوطينها.
االإلكترونية 	� التعامالت  اإل��ى  التحول  برامج  في  والم�ساركة  التن�سيق 

الحكومية، والتجارة االإلكترونية وم�سروعاتها.
ت�سجيع اال�ستثمار في خدمات تقنية المعلومات، وت�سنيعها. 	�
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الـرؤيـة والرسالة. 4

  تنص رؤيـة الهيئة على:
} توفير خدمـات االتصـاالت وتقنية المعلومـات في جميع أنحـاء المملـكة بـجـودة عاليـة وأسـعـار مناسبة {

وتشمل رسالة الهيئة على ما يلي:    
توفير بيئة تنظيمية عادلة، مبنية على الو�سوح وال�سفافية؛ لتحفيز المناف�سة، وحماية ال�سالح العام، وحقوق جميع االأطراف.	�
ن�سر خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف اأرجاء المملكة، واال�ستخدام االأف�سل للموارد المحدودة.	�
ن�سر الوعي حول االت�ساالت وتقنية المعلومات، وت�سجيع ا�ستخدامها لتعزيز االإنتاجية، ورفع كفاءة االقت�ساد الوطني.	�
تطوير الموارد الب�سرية للهيئة، وفق اأعلى معايير االأداء المهني، في بيئة عمل اإيجابية محفزة.	�

أما القيم التي تأخذ بها الهيئة، فتشتمل على:
ال�سفافية والو�سوح في التعامل مع الجميع.	�
النزاهة وال�سدق في التعامل.	�
اال�ستنارة براأي االآخرين. 	�
اال�ستفادة من تجارب الدول االأخرى.	�
الحر�ص التام على حماية حقوق الم�ستخدمين، وجميع االطراف المعنيين.	�
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• مبنى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الجديد في حي النخيل بالرياض.



25

الوضع الراهن للهيئة. 5

الهيكل التنظيمي 551
يو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي للهيئة الذي مت اإقراره خالل العام 2011م ملواكبة التطورات التي �سهدها قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات، والعناية بتوفري احلماية للم�ستخدمني 

النهائيني خلدمات االت�ساالت وتقنية املعلومات، و�سبط ال�سوق، وت�سجيع املناف�سة على اأ�س�ص من ال�سفافية والعدالة وعدم التمييز، ومراقبة االأ�سواق؛ للحفاظ على املناف�سة وتعزيزها.
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مجلس اإلدارة 552
جمل�ص االإدارة، هو ال�سلطة العليا يف الهيئة، وامل�سرف على اإدارتها، وت�سريف اأمورها، وو�سع ال�سيا�سة العامة لها. ويراأ�ص املجل�ص معايل وزير االت�ساالت 

وتقنية املعلومات الدكتور /حممد بن اإبراهيم ال�سويل، ويتكون من ع�سوية كٍل من:   

محافظ الهيئة، ونائب رئي�ص المجل�ص. 	� اب؛  معالي المهند�س/ عبداهلل بن عبدالعزيز ال�ضرَّ

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية	� �ضعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد ال�ضويلم؛  

وزارة المالية.	� �ضعادة الأ�ضتاذ/ فهد بن عبداهلل الدكان؛   

وزارة االت�ساالت وتقنية المعلومات	� �ضعادة الأ�ضتاذ/ عمر بن محمد التركي؛  

وزارة التجارة وال�سناعة	� �ضعادة الأ�ضتاذ/ ماجد بن عبداهلل البواردي؛  

القطاع الخا�ص.	� �ضعادة الدكتور/عبدالعزيز بن عبدالرحمن القويز؛  

القطاع الخا�ص. 	� �ضعادة الدكتور/ �ضعيد بن طراد بن جرمان؛  

القطاع الخا�ص..	� �ضعادة الدكتور/ خالد بن �ضليمان الراجحي؛  

ويو�سح امللحق رقم )اأ(، اأهم قرارات املجل�ص.

القوى البشرية 553
ت�سعى الهيئة ال�ستقطاب الكفاءات واخلربات التي حتتاجها للقيام مبهماتها، ولتحقيق االأهداف التي اأن�سئت من اأجلها، واحلفاظ على بيئة عمل اإيجابية 
اإنتاجية عالية. وقد بلغ عدد العاملني حتى نهاية العام املايل 1436/1435ه��� )410( موظفًا، وتبلغ ن�سبة الكوادر الوطنية منهم حوايل  حمفزة وذات 
)97.5%( بخربات متخ�س�سة وموؤهالت عالية. وميثل املهند�سون والفنيون، واإخ�سائيو احلا�سب االآيل، واخلرباء القانونيون واملاليون ن�سبة تتجاوز %60 

من اإجمايل العاملني.
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ونظرًا ملهماتها التنظيمية، واإ�سرافها على ال�سركات املتناف�سة، وحر�سًا منها 
الهيئة  اعتمدت  والعدالة؛  النزاهة  اأ�س�ص  وتر�سيخ  العمل،  قيم  تعزيز  على 
اأ�س�ص التعامل يف  قواعد لل�سلوك الوظيفي واأخالقيات املهنة، م�ستملًة على 
ومنع  اأ�سرارها،  على  واحلفاظ  ال�سركات،  مع  التعامل  واأ�س�ص  العمل،  بيئة 
القواعد، من�سورة على موقع  ال�سلطة. وهذه  ا�ستغالل  اأو  تعار�ص امل�سالح، 

الهيئة على �سبكة االإنرتنت )اأنظر امللحق )و((.   

املباين 554
الريا�ص  الغربي مبدينة  النخيل  لها بحي  باإن�ساء مقر رئي�سي  الهيئة  قامت 
بناء  م�سطحات  وباإجمايل  مربع  مرت   )50.000( م�ساحتها  اأر���ص  على 
بلغت 84.000 مرت مربع، ويعد هذا املبنى معلما بارزا من معامل العا�سمة 
الريا�ص، وقد روعي يف التنفيذ ا�ستخدام اأف�سل املنتجات، واأحدث التقنيات 
من  الهيئة  من�سوبي  جميع  انتقال  اكتمل  وقد  الذكية.  للمباين  الهند�سية 
املباين االأربع امل�ستاأجرة اإىل املبنى اجلديد بنهاية �سهر يناير 2014م بكل 
ي�سر و�سهولة، دون انقطاع للخدمات املقدمة من الهيئة لعمالئها الداخليني 

و اخلارجيني .

كما مت تر�سية م�سروع ت�سميم مكتبي الهيئة يف كل من جده و الدمام على 
الطرح  ووثائق  الت�ساميم،  الإع��داد  الهند�سية؛  اال�ست�سارية  املكاتب  اأح��د 
املايل  العام  نهاية  قبل  امل�سروع  تنفيذ  تر�سية  املتوقع  ومن  املكتبني؛  لتنفيذ 

2015م . 

شهادة تميز للهيئة 555
مبخرجات  اخلا�ص  الرفيع،  امل�ستوى  ذي  االجتماع  باأعمال  اململكة  �ساركت 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات الذي نظمه االحتاد الدويل لالت�ساالت يف 
مدينة جنيف، خالل الفرتة من 10 اإىل 13 يونيو 2014 م بالتعاون مع موؤمتر 
االأمم املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( ومنظمة االأمم املتحدة للرتبية 
 .)UNDP( االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج   )UNESCO( والثقافة  والعلوم 
لالحتاد  العام  االأم��ني  قبل  من  متيز  �سهادة  تقدمي  املنا�سبة  ه��ذا  يف  ومت 
الدويل لالت�ساالت اإىل اململكة العربية ال�سعودية بو�سفها نائب رئي�ص فريق 
العمل املعني بالتح�سري الأعمال االجتماع ذي امل�ستوى الرفيع ؛ وذلك تقديرًا 

للمهمة القيادية والفعالة يف اإجناح اأعمال االجتماع.

المراجعة الداخلية  555
مت اعتماد خطة اأعمال املراجعة الداخلية للهيئة املبنية على تقييم املخاطر، 
وحتديد االأولويات للفرتة من عام 2014م وحتى عام 2017م . ومت القيام 
املتابعة  باأعمال  والقيام  2014م،  للعام  الداخلية  املراجعة  دورات  بتنفيذ 

ملخرجات تقارير املراجعة الداخلية، والتاأكد من تنفيذها.  
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أهم النشاطات واإلنجازات. 5

تعزيز المنافسة وتطوير القطاع 551

التراخيص وتعزيز المنافسة 55151
جديدة  تراخي�ص  باإ�سدار  املناف�سة،  تعزيز  نحو  اأن�سطتها  الهيئة  وا�سلت 
بلغ  وقد  االأخ��رى.  الرتاخي�ص  بع�ص  واإلغاء  املختلفة،  اخلدمات  من  لعدد 
اإجمايل الرتاخي�ص ال�سادرة )325( ترخي�سًا بنهاية العام 2014م مقابل 
)309( تراخي�ص بنهاية عام 2013م، وهذه الرتاخي�ص مدرجة يف امللحق 

)د(.

ويتم ب�سكل دوري متابعة التزام مقدمي خدمات االت�ساالت الثابتة واملتنقلة، 
وخدمات املعطيات املرخ�ص لهم، بخطط ن�سر ال�سبكة، والتغطية امل�سمنة 

بالعرو�ص املقدمة منهم للح�سول على الرخ�سة.

تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت  55152
المتنقلة االفتراضية

كبرية  جملة  حتقيق  على  املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت  هيئة  حت��ر���ص 
وتقنية  االت�ساالت  خدمات  م�ستوى  حت�سني  اأب��رزه��ا:  من  االأه���داف  من 
بامل�سرتكني،  والعناية  اأ�سعارها،  خف�ص  يف  واالإ�سهام  ون�سرها،  املعلومات 
اأ�سواق خدمات  املناف�سة يف  للمواطنني، وحتقيق  الوظيفية  الفر�ص  وزيادة 
املهم،  القطاع  ه��ذا  يف  اال�ستثمار  وزي��ادة  املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت 

باالإ�سافة اإىل زيادة اإ�سهامه يف اإجمايل الناجت املحلي. ولهذا قامت الهيئة 
اأنه يوجد  اإىل  بدرا�سة و�سع �سوق االت�ساالت املتنقلة يف اململكة؛ فتو�سلت 
خدمات  يف  امل�سرتكني  خدمة  جل��ودة  امل�سرتكني  ت�سنيف  يف  انخفا�ص 
بني  اخلدمات  ه��ذه  م�ستخدمي  خيارات  وانح�سار  املتنقلة،  االت�ساالت 
من  اأقل  املتاحة  البدائل  تكون  وبذلك  لهم،  مرخ�ص  خدمة  مقدمي  ثالثة 
املتوقع يف �سوق يخدم ما يزيد على 30 مليون ن�سمة. ولهذا، راأت الهيئة اأنه 
�سوق خدمات  التجزئة واجلملة يف  لزيادة هيكلية مبيعات  الوقت  قد حان 
جديدة  تراخي�ص  منح   اإج���راءات  يف  بالبدء  وذل��ك  املتنقلة؛  االت�ساالت 
مل�سغلي �سبكات االت�ساالت املتنقلة االفرتا�سية؛ ملا يف ذلك من نتائج توؤثر 
خيارات  وتوفري  بامل�سرتكني،  للعناية  متطورة  خدمات  تقدمي  على  اإيجابيًا 
التناف�ص  ال�سوق، مع زيادة يف  باقات خدمات مبتكرة يف  اإ�سافية، وتقدمي 
الطرفني  كال  تعم  التي  املنافع  عن  ف�ساًل  التجزئة؛  مبيعات  م�ستوى  على 
اإذ  االفرتا�سية(.  ال�سبكة  وم�سغل  التحتية  البنية  ذي  اخلدمة  )مقدم 
ن�سيب  على  االفرتا�سية  املتنقلة  االت�ساالت  �سبكات  م�سغل  يح�سل  �سوف 
اإن مقدم اخلدمة ذا  املتنقلة؛ كما  التجزئة لالت�ساالت  �سوق خدمات  من 
البنية التحتية امل�سيف، �سوف يقوم بتاأمني حركة جديدة، وذات قيمة على 
ال�سبكات اخلا�سة به؛ مما يزيد من اإيرادات خدمات مبيعات اجلملة، دون 
به  قامت  ملا  امل�سرتكني.وا�ستكمااًل  با�ستقطاب  اخلا�سة  التكاليف  حتمل 
الهيئة من اإعداد وثيقة طلب مرئيات العموم، وا�ستالم املرئيات وحتليلها، 
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والتن�سيق مع وزارة املالية حول املقابل املايل لقاء اإ�سدار الرتخي�ص؛ اأجنز 
مايلي خالل العام 1436/1435ه� )2014م(:

)فيرجن(، 	� ال�سعودية  موبايل  فيرجن  �سركة  من  لكل  ترخي�ص  اأ�سدر 
و�سركة اتحاد جوراء )ليبارا(.

اأطلقت خدمات �سركة فيرجن موبايل ال�سعودية بتاريخ 2014/10/1م.	�
اأطلقت خدمات �سركة اتحاد جوراء )ليبارا( بتاريخ 2014/12/14م.	�
ا�ستلم العر�ص الخا�ص بالمرحلة الثانية المتعلقة بطلب الح�سول على 	�

ترخي�ص تقديم خدمات م�سغل �سبكات االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية 
المتنقلة  االت�ساالت  )�سركة  الم�سيف  الخدمة  مقدم  مع   )MVNO(
النتائج  ورفعت  تقييمه،  وتم  اإك�سيوم،  اتحاد  قبل  ال�سعودية- زين( من 
اتحاد  تاأهيل  عدم  على  الموافقة  تمت  حيث  الهيئة،  اإدارة  مجل�ص  اإلى 
بوثيقة  المحددة  والمتطلبات  التقييم  لمعايير  ا�ستيفائه  لعدم  اإك�سيوم؛ 

طلب الح�سول على الترخي�ص ال�سادرة من الهيئة.

  تراخيص تقديم خدمات األقمار الصناعية ذات النطاق  55153
العريض

ُت�سجع الهيئة التو�سع يف ا�ستخدام خدمات النطاق العري�ص يف جميع اأنحاء 
اململكة. ويهدف هذا امل�سروع اإىل درا�سة التوجهات العاملية يف جمال االأقمار 
بداأت  التي  العري�ص  النطاق  خدمات  تقدم  التي  تلك  وخا�سة  ال�سناعية، 

تتوفر يف االآونة االأخ��رية، و من ثم تقييم مدى احلاجة اإىل الرتخي�ص لها 
باململكة. ودرا�سة اخليارات املنا�سبة للرتخي�ص، ومدى التاأثري االقت�سادي 
الإدخال  املنا�سب  التوقيت  وكذلك  املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  على قطاع 
هذا النوع من الرتاخي�ص  يف اأ�سواق االت�ساالت وتقنية املعلومات باململكة. 
ويف هذا ال�سياق وا�ستكمااًل ملامت اإجنازه يف ال�سابق من اإعداد درا�سة حول 
تقدمها،  التي  واخلدمات  وامل�ستقبلية،  احلالية  ال�سناعية  االأقمار  ت�سنيف 
واإعداد تقرير حول املقارنات الدولية عن عدة اأمور اأهمها؛ نطاق اخلدمات 
التي تقدمه االأقمار ال�سناعية ذات النطاق العري�ص، واأ�سلوب الرتاخي�ص 
تلك  تقدمي  لقاء  امل��ايل  واملقابل  ال���رتددي،  الطيف  ومتطلبات  واأن��واع��ه��ا، 
االإنرتنت،  خلدمات  الرت�سيح  ومتطلبات  الرتقيم،  ومتطلبات  اخلدمات، 
العام  خ��الل  مايلي  اإجن��از  مت  فقد  املهمة؛  التنظيمية  االأم��ور  من  وغريها 

1436/1435ه� )2014م(:

لتقديم 	� الترخي�ص  وثيقة  وم�سودة  العموم،  مرئيات  طلب  وثيقة  اإع��داد 
خدمات االأقمار ال�سناعية ذات النطاق العري�ص، 

اإعداد م�سودة وثيقة معلومات لطالبي الح�سول على الترخي�ص؛ لتقديم 	�
تلك الخدمات في المملكة.

وجاٍر حاليا عر�ص تلك الوثائق على جمل�ص االإدارة، متهيدًا لطرحها لطلب 
مرئيات العموم، ومن ثم �سيتم حتليل املرئيات امل�ستلمة وجتهيز الوثائق يف 

�سيغتها النهائية.
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 تحديث تقرير تحديد األسواق والسيطرة في قطاع  55154
االتصاالت وتقنية المعلومات وتصنيفها

يهدف هذا امل�سروع اإىل مراجعة تقرير حتديد االأ�سواق وال�سيطرة وت�سنيفها 
يف  )2010م(  العام  خالل  املعتمد  املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  قطاع  يف 
�سوء التغيريات وامل�ستجدات التي طراأت على القطاع خالل الفرتة املا�سية؛ 
اخلدمة  ومقدمي  لل�سيطرة،  اخلا�سعة  االأ���س��واق  حتديث  بغر�ص  وذل��ك 
مقدمي  ممار�سات  من  للحد  الالزمة  التنظيمية  واملتطلبات  امل�سيطرين، 
اإعداد املوا�سفات  ال�سياق مت  التناف�سية. ويف هذا  اخلدمة امل�سيطرين غري 
اإجناز  يف  الهيئة  ت�ساعد  عاملية  ا�ست�سارية  جهة  الإختيار  الالزمة  وال�سروط 
املطلوب، ومت طرحها للمناف�سة، ومن ثم ا�ستالم العرو�ص وحتليلها، واختيار 

اجلهة اال�ست�ساريه، وقد مت البدء يف التنفيذ.

  مشروع تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية  55155
اإلنتهائيه المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت 

الثابتة وشبكات االتصاالت المتنقلة  
م�سالح  وح��م��اي��ة  املناف�سة،  تعزيز  متابعة  يف  الهيئة  ملهمة  ا���س��ت��م��رارًا 
املوثوق  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  تقدمي خدمات  وت�سجيع  امل�ستخدمني، 
بها باأ�سعار منا�سبة؛ فقد قامت الهيئة بدرا�سة اأ�سعار خدمات اإنهاء املكاملات 
هذا  يف  عاملية  ا�ست�سارية  ب�سركة  اال�ستعانة  ومت  باجلملة،  املحلية  ال�سوتية 
املجال، وتبني اأن اأ�سعار خدمات املكاملات ال�سوتية االإنتهائية املحلية باجلملة 
على �سبكات االت�ساالت املتنقلة، و�سبكات االت�ساالت الثابتة مرتفعة؛ مقارنة 

باأ�سعار الدول االأخرى امل�سمولة بالدرا�سة.

وعليه قامت الهيئة باإعداد وثيقة طلب مرئيات العموم للح�سول؛ على اآراء 
ال�سوتية  املكاملات  اإنهاء  خدمات  اأ�سعار  حول  والعموم،  املعنية  االأط��راف 
اإنهاء  خدمات  واأ�سعار  املتنقلة،  االت�ساالت  �سبكات  على  باجلملة  املحلية 
املكاملات ال�سوتية املحلية باجلملة على �سبكات االت�ساالت الثابتة، وا�ستلمت 
�سوء  يف  املنا�سبة  التو�سيات  اإىل  واخللو�ص  حتليلها،  مت  ثم  ومن  املرئيات 
لها  املرخ�ص  ال�سركات  من  امل�ستلمة  واملرئيات  الدولية،  املقارنة  درا�سات 

والعموم.

الإ�سدار  متهيدًا  الهيئة،  اإدارة  جمل�ص  على  النتائج  عر�ص  حاليًا  وج��اٍر 
القرارات الالزمة.

  مشروع دراسة سوق االتصاالت وتقنية المعلومات  55155
في المملكة  

الو�سع  اإىل تقدمي تقارير حتليلية )كمية ونوعية( عن  يهدف هذا امل�سروع 
العام لقطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات يف اململكة، وذلك لالأعوام الثالثة 
وتقنية  االت�ساالت  ب�سوق  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعنى  و�سوف  )2014م-2016م(. 
املعلومات يف اململكة، واال�ستثمارات، وا�ستخدامات امل�سرتك للتقنية، وانت�سار 
ا�ستخدام احلا�سب االآيل واالإنرتنت، و�سلوك امل�سرتك، وم�ستوى ر�ساه عن 
طلب  وثيقة  طرحت  وقد  هذا  االإنرتنت.  ا�ستخدامات  وعوائق  اخلدمات، 
العرو�ص، ومن ثم تقييم العرو�ص املقدمة من اجلامعات الوطنية املتناف�سة، 
واع��ت��م��دت اجلامعة ال��ف��ائ��زة ب��امل�����س��روع. وخ���الل ال��ع��ام 1436/1435ه������ 

)2014م( مت  اإجناز ما يلي:
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تقارير 	� وكذلك  ة،  وتنفيذ  الميداني  الم�سوحات  اإج��راء  برنامج  اإع��داد 
االأداء للمرحلة االأولى.

الخا�ص 	� بالم�سح  المتعلقة  التو�سيات  مع  التحليلية  التقارير  اإ���س��دار 
التعليم  وم��راك��ز  بالموؤ�س�سات،  الخا�ص  والم�سح  واالأ���س��ر،  ب��االأف��راد 

والجهات الحكومية.
و جاٍر حاليًا اإعداد وتنفيذ برنامج اإجراء امل�سوحات امليدانية، وتقارير االأداء 
التو�سيات  مع  التحليلية،  التقارير  واإ�سدار  امل�سروع،  من  الثانية  للمرحلة 

اخلا�سة بتلك املرحلة. 

تحديث إرشادات الربط البيني   55156
اإر�سادات ربط االت�سال البيني املعتمدة بقرار  يهدف امل�سروع اإىل حتديث 
حيادية  ل�سمان  1424/9/23ه���  والتاريخ   )1424/25( الرقم  ذي  الهيئة 
من  العديد  واإ�سافة  القادم،  اجليل  �سبكات  اإىل  االنتقال  ظل  يف  التقنية 
خدمات الربط البيني لدعم املناف�سة بني مقدمي اخلدمة. ويف هذا ال�سياق 

مت اإجناز مايلي خالل العام 1436/1435ه� )2014م(:

اإلى 	� الو�سول  وار�سادات  البيني  الربط  اإر�سادات  وثيقة  م�سودة  اإع��داد 
المرافق المحدثة، بعد اأخذ مرئيات الجهات ذات العالقة.

تحليل 	� ثم  وم��ن  مرئياتهم،  الأخ��ذ  للعموم  المرئيات  طلب  وثائق  ن�سر 
المرئيات الم�ستلمة، وو�سع الوثائق في �سيغتها النهائية، والعر�ص عنها 

ل�ساحب ال�سالحية الإعتمادها، والعمل على تنفيذها.

 إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت  55156
وتقنية المعلومات

اأداء  اململكة، وحتليل  املعلومات يف  وتقنية  االت�ساالت  بهدف مراقبة قطاع 
املرخ�ص لهم؛ مت تطوير تقرير �سامل ربع �سنوي الأ�سواق خدمات االت�ساالت 
مقدمي  م��ن  ال����واردة  واالأرق����ام  ال��ب��ي��ان��ات،  حتليل  خ��الل  م��ن  اململكة؛  يف 
وتقنية  االت�ساالت  بخدمات  اخلا�سة  االأداء  موؤ�سرات  وح�ساب  اخلدمات، 
�سنة،  ربع  كل  نهاية  ن�سرها يف  واأخذ يف  املوؤ�سرات،  اأُع��دت  وقد  املعلومات. 
خالل العام 2014م. و�سوف يتم اال�ستمرار يف ذلك خالل االأعوام القادمة. 
االأداء  موؤ�سرات  الأهم  ملخ�سًا  التقرير  هذا  من  التا�سع  الف�سل  ويت�سمن 
الأ�سواق خدمات االت�ساالت وتفنية املعلومات باململكة يف نهاية عام 2014م. 
ب�ساأن  لالت�ساالت  ال��دويل  االحت��اد  اجتماعات  يف  امل�ساركة  اأي�سًا  مت  كما 
حتديث موؤ�سرات اأداء قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات اخلا�سة باململكة.

 إرشادات المشاركة في البنية التحتية لشبكات األلياف  55156
البصرية

تعمل الهيئة على اإ�سدار وثيقة اإر�سادات و�سوابط، تغطي كثريًا من اجلوانب 
بني  ال�سوئية  االألياف  �سبكة  يف  للم�ساركة  التجارية؛  واالتفاقيات  الفنية 
موحد  معيار  اأو  �سيغة  اإيجاد  على  الوثيقة  ه��ذه  وتعمل  اخلدمة.  مقدمي 
يتم  التجارية؛  للم�ساركة  اآلية  وكذلك  والتمديد،  للحفر  الفنية  للموا�سفات 
تطبيقها يف التمديدات اخلارجية ل�سبكات مقدمي اخلدمة يف املدن، وعلى 
الطرق ال�سريعة. وقد مت يف هذا ال�سدد اإعداد م�سودة تلك الوثيقة، و جاٍر 
االأخرى؛  املعنية  واجلهات  والقروية،  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  مع  مراجعتها 

الأخذ مرئياتهم، ومن ثم اعتمادها والعمل مبوجبها.
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نقل األرقام -55151
للخدمات  الرقم  بنقل  اخلا�سة  االإج���راءات  ت�سهيل  على  الهيئة  حر�ست 
العام  الهدف  يحقق  مبا  لذلك،  الزمنية  امل��دة  وتقليل  وت�سريعها،  املتنقلة 
املناف�سة بني مقدمي  ت�سجيع  اململكة؛ وهو  اإتاحة هذه اخلدمة يف  وراء  من 
الت�سغيلية،  الكفاءة  ورفع  اخلدمة،  جودة  حت�سني  اإىل  يوؤدي  اخلدمات، مبا 
على  امل�سيطرين  اخلدمة  مقدمي  الهيئة  �سجعت  كما  االأ�سعار،  وتخفي�ص 
الرفع من درجة اأداء ال�سبكات من اأجل احلفاظ على م�سرتكيهم، باالإ�سافة 

اإىل اأنها اأ�سهمت يف رفع كفاءة ا�ستخدام املوارد الرتقيمية.

ويف جمال االإ�سراف على نقل اأرقام الهاتف املتنقل؛ تقوم الهيئة مبتابعة عمل 
اخلدمة واالإ�سراف على قاعدة بياناتها، والتاأكد من فعالية اإجراءات خدمة 
نقل االأرقام، وتطبيق هذه االإجراءات من قبل امل�سغلني على الوجه ال�سحيح، 
والعمل على حل �سكاوى امل�ستخدمني التي بلغت )1100( �سكوى خالل العام 
من   )%0.002( مان�سبته  متثل  وه��ي  )2014م(،  1436/1435ه�����  امل��ايل 
امل�سغلني  خالفات  حل  وكذلك  املتنقلة،  االت�ساالت  م�سرتكي  عدد  اإجمايل 

حول اخلدمة، كما مت امتام نقل اأكرث من )500( األف رقم بني امل�سغلني.

   تحديث خطط استعادة الخدمة في حاالت الكوارث  551511
والطوارئ لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  

حاالت  يف  اخلدمة  ا�ستعادة  �سرعة  اإىل  الرامية  الهيئة  م�ساعي  اإط��ار  يف 
اأعدته يف هذا ال�ساأن من اإجناز االإطار التنظيمي  الكوارث والطوارئ، وما 
الكوارث  ح��االت  يف  اخلدمة  ا�ستعادة  خطط  بو�سع  املتعلقة  واالر���س��ادات 

)2014م(  1436/1435ه����  امل��ايل   العام  خالل  الهيئة  قامت  وال��ط��وارئ؛ 
البنية  ذوي  االت�ساالت  خدمات  مقدمي  من  املقدمة  اخلطط  مبراجعة 
التنظيمي  االإط��ار  ال��واردة يف  للمتطلبات  وفقًا  امللحوظات  واإب��داء  التحتية، 
والطوارئ  الكوارث  حاالت  يف  اخلدمة  ا�ستعادة  خلطة  العامة  واالإر�سادات 
لقطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات باململكة، وجاٍر حاليًا ا�ستيفاء ملحوظات 

الهيئة، متهيدًا العتماد اخلطط النهائية.

المركز السعودي لمعلومات الشبكة  551512
ن�ساطها  ال�سبكة  ملعلومات  ال�سعودي  امل��رك��ز  خ��الل  م��ن  الهيئة  توا�سل 
�سبكة  على  .ال�سعودية(  و   sa.( ال�سعودية  النطاقات  اأ�سماء  ت�سجيل  يف 
املقدمة  للخدمات  املهمة  االإ�سافات  من  واعتماد عدد  واإدارتها،  االإنرتنت، 
اإجناز  من  متكنهم  التي  االإلكرتونية،  اخلدمات  بوابة  عرب  للم�ستخدمني، 
العديد من املهمات واالإجراءات ذاتيًا مبرونة و�سرعة عاليتني. وقد مت خالل 

العام 1436/1435ه� )2014م( اإجناز مايلي:

في 	� العربية  للنطاقات  العربي  الم�ستخدم  م�ساكل  عن  تقني  تقرير  اإع��داد 
قبول  مدى  عن  وا�سحًا  ت�سورًا  التقرير  هذا  ويعطي  التطبيقات.  مختلف 
التطبيقات  على  تنفيذها  وج��ودة  العربية،  للنطاقات  العربي  الم�ستخدم 

والبيئات التقنية الحالية.
اإعداد درا�سة ال�ستك�ساف الخيارات وتحديدها، واإمكانيات تقديم خدمات 	�

التكامل  قناة  خ��الل  من  المهمة،  والتجارية  الحكومية  للجهات  المركز 
ر(، وفتح قنوات توا�سل معها، بعد االنتهاء من تنفيذ الربط  الحكومية )ي�سِّ

الكامل مع قناة التكامل الحكومية؛ وفي هذا االإطار تم مايلي: 
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التوا�سل مع وزارة التجارة وال�سناعة لالتفاق معها على جدوى الربط، 	�
واأخذ التزامها بذلك.

والخطط 	� الخدمة،  تقديم  وكيفية  الربط  لعملية  العام  االإط��ار  و�سع 
الالزمة لذلك.

بناء االأنظمة الداخلية الالزمة لعملية الربط.	�
الحكومية 	� ال�سبكة  عبر  وال�سناعة  التجارة  وزارة  مع  المبا�سر  الربط 

.GSN

و�سع الت�سور النهائي لكيفية الربط، و�سياغة االإجراءات وتوثيقها.	�
�	 )DNSsec( الموؤمنة النطاقات  اأ�سماء  بروتوكول خدمة  تبني  درا�سة  اإعداد 

الو�سع  تقييم  اإلى  الدرا�سة  هذه  وتهدف  ال�سعودية.   النطاقات  اأ�سماء  في 
خالل  من  تبنيه  وم��دى  االأمني،  االمتداد  هذا  يخ�ص  بما  الراهن  الدولي 
العملية  التجارب والنماذج  الدولية؛ ومن ثم عر�ص بع�ص  الت�سجيل  مراكز 
لتطبيق هذا االمتداد، من قبل مراكز الت�سجيل الدولية التي قامت بتنفيذه. 
كما اأن هذه الدرا�سة تر�سم خارطة طريق م�ستقبلية للمركز؛ من اأجل تطبيق 

هذا االمتداد على النطاقات العلوية ال�سعودية ).sa و .ال�سعودية(.
ت�سجيل حوالي )4042( ا�سم نطاق في المملكة خالل العام 2014م، لي�سبح 	�

اإجمالي عدد النطاقات الم�سجلة في المملكة حوالي )37547( نطاقًا.
ا�ستقبال حوالي )11268( طلب ت�سجيل ال�سم نطاق جديد.	�
تعديل المعلومات العامة لحوالي )6893( ا�سم نطاق قائم، وتحديث هوية 	�

م�ستفيدة،  جهة   )2588( ل�  النطاق  ا�سم  ح�ساب  وتغيير  م�سجاًل،   )966(
ونقل )90( ا�سم نطاق، واإن�ساء )1762( مفتاح خا�ص ال�سم النطاق.

واإلغاء 	� م�ستفيدة،  جهة   )16335( لحوالي  النطاق  ا�سم  معلومات  تجديد 
)88( ا�سم نطاق، وا�سترجاع )179( ح�ساب عميل.

اإن�ساء )5087( ح�سابًا في بوابة ت�سجيل اأ�سماء النطاقات، وتعديل معلومات 	�
حوالي )1038( ح�سابًا.

الرد على حوالي )8292( ا�ستف�سارًا واردًا من العمالء.	�

551513    )IPv6( دعم نشر االصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت
يف  الكبرية  وال��زي��ادة  االإن��رتن��ت،  ا�ستخدامات  يف  ال�سريع  للتطور  نتيجًة 
من  اأك��رث  وا�ستهالك  االإن��رتن��ت،  بروتوكول  اأ�سا�ص  على  املبنية  ال�سبكات 
 )IPv4( 90% من العناوين املتاحة من االإ�سدار الرابع لربوتوكول االإنرتنت
اململكة، لالنتقال  رفع جاهزية  العمل على  الهيئة  توا�سل  امل�ستخدم حاليًا؛ 
توفري  �سيتيح  الذي   )IPv6( االإنرتنت بروتوكول  من  ال�ساد�ص  االإ�سدار  اإىل 
عدٍد �سخم من العناوين؛ للوفاء باملتطلبات العاملية احلالية وامل�ستقبلية. وقد 

مت يف هذا ال�سدد خالل العام 1436/1435ه� )2014م( اإجناز مايلي:

اإعداد التقرير النهائي للدرا�سة الم�سحية عن و�سع االإ�سدار في المملكة.	�
في 	� والمنظمات  للدول  الدولية  المقارنة  لمرحلة  النهائي  التقرير  اإع��داد 

م�سروع  االإ�سدار.
اآلية 	� من  واالإنتهاء  االإ���س��دار،  هذا  تبني  على  الجهات  تحفيز  مرحلة  بدء 

االختيار للجهات الم�ساركة، وقد بداأ العمل مع ثالث جهات منها.
لبروتوكول 	� ال�ساد�ص  علىاالإ�سدار  تجارب  الإج��راء  اختبارات  معمل  بناء 

االإنترنت.
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لربوتوكول  ال�ساد�ص  االإ���س��دار  انت�سار  دعم  يف  ريادية  مبهمة  الهيئة  وتقوم 
فريق  لفعاليات  وقيادتها  املجال،  هذا  يف  مبادرتها  �سمن  وذلك  االإنرتنت؛ 
العمل الوطني اخلا�ص بهذا االإ�سدار. وتعد جتربة اململكة من التجارب الرائدة 
عامليا، ولها اأثر ملمو�ص على جاهزية اململكة؛ كما حتظى كذلك بتقدير عاملي 

كبري. 

يف  االإنرتنت  لربوتوكول  ال�ساد�ص  االإ�سدار  دعم  يف  املبذولة  اجلهود  و�سمن 
كما  �سنويا،  االإ�سدار  عمل  لفريق  اجتماعات  بتنظيم  الهيئة؛  تقوم  اململكة، 
ع�سر،  اخلام�ص  االإجتماع  عقد  مت  حيث  التدريبية؛  العمل  ور���ص  بعقد  تقوم 
الريا�ص واخلرب، كما قامت  الوطني يف مدينة  العمل  وال�ساد�ص ع�سر لفريق 
حوله،  تدريبيني  برناجمني  بتنظيم  الفريق  اجتماعات  مع  بالتزامن  الهيئة 
ومنظمة   MENOG االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سبكة  م�سغلي  جمموعة  مع  بالتعاون 
اململكة احلا�سلة  ازداد عدد اجلهات يف  فقد  لذلك  ونتيجة   .)RIPE(الرايب

على عناوين االإ�سدار ال�ساد�ص لالإنرتنت اإىل 60 جهة. 

تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات واعتمادها   551514
حتر�ص الهيئة على مطابقة اأجهزة االت�ساالت وتقنية املعلومات للمعايري الفنية 
التي اأعدتها، بناء على اأحدث املوا�سفات الدولية؛ ولذلك فهي تقوم مبراجعة 
الفنية الأجهزة االت�ساالت وتقنية املعلومات وحتديثها ب�سكل م�ستمر  املعايري 
ودوري؛ وكذلك تعمل على حتديث اإجراءات اعتماد االأجهزة، واإ�سدار اأذونات 
الف�سح اجلمركي ب�سكل دوري، مبا ي�سمن �سرعة االإجناز وفاعليته. اإذ تقوم 

الواردة  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  الأجهزة  الف�سح  اإذونات  بدرا�سة  الهيئة 
مطابقتها  من  والتاأكد  املرخ�سني،  وامل�سغلني  وال�سركات،  االأفراد،  من  اإليها 
للموا�سفات الفنية، واالأنظمة املعمول بها يف الهيئة؛ ومن ثم اإ�سدار املوافقات 
الالزمة للف�سح. وقد مت خالل العام 1436/1435ه��� )2014م( درا�سة اأكرث 
من )18500( طلب اإذن ف�سح جمركي وترخي�ص الأجهزة ومعدات االت�ساالت 

والبت فيها. ويت�سمن امللحق )ب 2( موجزًا الأبرز الن�ساطات يف هذا ال�ساأن.

حماية المستخدم 552

معالجة شكاوى المستخدمين 55251
وفقًا الأنظمة الهيئة ب�ساأن توفري احلماية للم�ستخدمني؛ مت العمل على معاجلة 
ا�ستالم  مت  فقد  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  م�ستخدمي  �سكاوى 
)31.656( �سكوى، وعولج منها حوايل )97%( خالل العام 1436/1435ه� 
خدمات  م�سرتكي  ع��دد  من   )%0.055( مان�سبته  متثل  وه��ي  )2014م(، 
االت�ساالت الثابتة واملتنقلة. وتتعلق ال�سكاوى بالفوترة، واالإزعاجات الهاتفية، 

وجودة اخلدمات، اأوعدم توفرها، وف�سل اخلدمة وغريها.

خدمات  مقدمي  خ��دم��ات  مراقبة  جت��اه  الهيئة  م�سوؤوليات  م��ن  وان��ط��الق��ًا 
وحفظ  وحمايتهم  امل�ستخدمني،  �سكاوى  ومعاجلة  اململكة،  يف  االت�ساالت 
العام  خالل  الهيئة  قامت  لديهم؛  الر�سا  م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  حقوقهم، 

1436/1435ه� )2014م( مبا يلي:
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ت�سهياًل 	� ومتابعتها؛  ال�سكاوى  ال�ستقبال  مخ�س�ص  ات�سال  مركز  اإن�ساء 
لم�ستخدمي خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات وحل م�ساكلهم، وقد 
1436/1435ه����  العام  خالل  مكالمة   )  58126( حوالي  ا�ستقبال  تم 
)2014م( لمتابعة ال�سكاوى المقدمة من خالل المركز. وتجدر االإ�سارة 
اإلى اأن الهيئة بجانب �سعيها لحل ال�سكاوى التي يتقدم بها الم�ستركون، 
حلول  الإيجاد  ال�سعي  ثم  ومن  وم�سبباتها،  ال�سكاوى  تلك  بتحليل  تقوم 

جذرية ت�سهم في الحد من تكرارها.
المركز 	� ويقدم  )اآمر(،  الوطني  االت�سال  الربط مع مركز  االإنتهاء من 

التعامالت  من  والم�ستفيدين  الجمهور  ا�ستف�سارات  على  ال��رد  خدمة 
يوميًا  �ساعة   24 م��دار  على  المركز  يعمل  حيث  للهيئة؛  االإلكترونية 
طوال االأ�سبوع، ومن ثم تقديم الدعم الفني لهم. ويعتمد المركز على 
مختلف قنوات االت�سال؛ للتوا�سل مع الم�ستفيدين من خالل الخدمات 
االإلكتروني،  الموقع  االإلكتروني،  البريد  )الهاتف،  ومنها  االإلكترونية 

الر�سائل الن�سية، والفاك�ص(.

الفصل في مخالفات نظام االتصاالت 55252
ق��ام��ت جل��ن��ة ال��ف�����س��ل يف خم��ال��ف��ات ن��ظ��ام االت�������س���االت خ���الل ال��ع��ام 
قرارًا   )1984( واأ�سدرت  املخالفات،  بدرا�سة  )2014م(  1436/1435ه��� 
للبت ب�ساأنها، وتتمثل معظم املخالفات يف قطوعات الكيابل، ومترير املكاملات 
بطريقة غري نظامية، وحيازة اأجهزة ات�ساالت غري مرخ�سة وبيعها، وبيع 
بطاقات ات�سال م�سبق الدفع بطرق غري نظامية، اأوعدم ربط اإعادة �سحنها 

برقم الهوية، وكذلك العرو�ص والباقات غري النظامية؛ ف�ساًل عن خمالفات 
اأخرى تتعلق برتاخي�ص تقدمي خدمات االت�ساالت، ونقل الرقم، وغريها.

اإلكرتوين يهدف اإىل معاجلة خمالفات نظام  كما مت تطوير وتد�سني نظام 
االت�ساالت، والتحول من العمل الورقي اإىل االإلكرتوين، والرقابة االإلكرتونية 
ا�ستيفاء  والتاأكد من  والنماذج،  االإجراءات  والت�سعيد، وتوحيد  االأداء  على 

االإجراءات النظامية، وا�سدار التقارير واملوؤ�سرات الالزمة.

نظام القضايا 55253
الق�سايا  متابعة  ت�سهيل  اإىل  يهدف  اإل��ك��رتوين  نظام  وتد�سني  تطوير  مت 
والتحقق من عدم جتاوز  �سدها؛  اأم  الهيئة  من  ذلك  اأكان  �سواء  املرفوعة 
وتقارير  ق�سية،  كل  مرحلة  ومعرفة  اال�ستئناف،  ومواعيد  النظامية  املدد 
الق�سايا وموؤ�سراتها، ور�سد ح�سور اجلل�سات ومتابعتها. وجتدر االإ�سارة اإىل 
التنظيمية من  الهيئة  املقامة اعرتا�سًا على قرارات  الق�سايا  اأن عددًا من 
قبل مقدمي اخلدمات خالل العام املايل 1436/1435ه� ؛ قد �سدرت فيها 

اأحكام ق�سائية ل�سالح الهيئة.

نظام طلب الدعم القانوني 55254
مت تد�سني نظام اإلكرتوين لطلب الدعم القانوين، ويهدف امل�سروع اإىل اأمتتة 
ا�ستالم الطلبات القانونية، وتوجيهها اإىل الدار�ص املخت�ص؛ ليتم درا�ستها 

وعر�ص نتيجة ذلك على �ساحب ال�سالحية، وفقًا ملدد زمنية حمددة.
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تنظيم أسعار خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات   55255
من منطلق ال�سعي حلماية حقوق امل�سرتكني، وتعزيز املناف�سة العادلة؛ تعمل 
الهيئة على تطبيق اأف�سل االإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات امل�سغلني كافة، 
وو�سع اإجراءات حمددة للتعامل مع تقدمي اخلدمات والعرو�ص، وفق اأف�سل 
املمار�سات العاملية. والهيئة م�ستمرة يف اإذكاء املناف�سة بني مقدمي خدمات 
االت�ساالت وتقنية املعلومات، لتقدمي املزيد من اخلدمات املتطورة، وباأ�سعار 
ا�سرتاط  بعدم  اخلا�ص  الهيئة  بقرار  العمل  ا�ستمرار  ذلك  ومن  منا�سبة؛ 
اإطالق العرو�ص الرتويجية  ح�سول مقدم اخلدمة على موافقة الهيئة قبل 

املوؤقتة خلدمات الهاتف املتنقل، واالكتفاء باإ�سعار الهيئة باإطالق العر�ص.

وق��د بلغ ع��دد ال��ع��رو���ص التي مت اإط��الق��ه��ا خ��الل ال��ع��ام 1436/1435ه����� 
)2014م(، حوايل )250( عر�سًا  جلميع امل�سغلني.

تطبيق مؤشرات جودة الخدمة    55255
بجودة  اخلدمات  تقدمي  و�سمان  امل�ستخدمني،  حقوق  حماية  على  حر�سًا 
عالية؛ تقوم الهيئة ب�سكل ربع �سنوي بدرا�سة التقارير الفنية الدورية الواردة 
قرارها  مبوجب  الهيئة  من  ال�سادرة  لل�سوابط  وفقا  اخلدمة  مقدمي  من 
ذي الرقم )1430/229(، وحتليلها، وا�ستخال�ص النتائج. ومن ثم املتابعة 
هذا  يف  اأي�سًا  مت  كما  املقدمة.  اخلدمة  ج��ودة  لتح�سني  معهم؛  امل�ستمرة 
التزام مقدمي  من  التحقق  متابعة  )اآلية  بعنوان  ور�سة عمل  اإقامة  ال�سياق 
اخلدمة مل�ستوى التغطية وجودة اخلدمة( مب�ساركة مقدمي اخلدمة، وعدد 

الور�سة  وتناولت  بالهيئة.  املعنية  القطاعات  من اجلامعات واملخت�سني من 
عددًا من املحاور املهمة من بينها، التنظيمات وال�سوابط اخلا�سة بتنظيم 
جودة اخلدمة، ومهمة الهيئة يف ذلك، واالأ�سلوب املتبع للتحقق امليداين من 

م�ستوى التغطية وجودة اخلدمة، والتجارب الدولية يف هذا املجال.

خدمات اإلنترنت وخدمة الترشيح  55256
والتاريخ   )51( ال��رق��م  ذي  ال����وزراء  جمل�ص  ق���رار  ���س��در  واأن  �سبق  لقد 
االأخالقي  )كاماًل(  املحتوى  تنظيم  مهمة  باإيكال  القا�سي  1435/2/6ه��� 
واالإعالمي بجميع و�سائطه املعلوماتية )التقليدية واالإلكرتونية( اإىل الهيئة 
اجلاري  املهمة  هذه  اإنتقال  حني  واإىل  وامل�سموع،  املرئي  لالإعالم  العامة 
التن�سيق معهم ب�سانها، قامت هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات خالل العام 

1436/1435ه� )2014م( باإجناز ما يلي:

ال��الزم 	� واتخاذ  معالجتها،  وت��م  للتر�سيح،  طلبًا   )466983( ا�ستالم 
ب�ساأنها بالتن�سيق مع مقدمي الخدمات المرخ�ص لهم؛ حيث تمثل طلبات 
المواقع  ن�سبة  وت�سكل  الطلبات؛  هذه  من  ن�سبته )%94.3(  ما  الحجب 

االإباحية منها )%85.6(.
تطوير اآلية منهجية لمحاولة فتح قنوات توا�سل مع اأهم مزودي المحتوى 	�

على �سبكة االإنترنت؛ لمكافحة المواد االإباحية، وتم التن�سيق بهذا ال�ساأن 
مع عدد من ال�سركات العالمية الموفرة للمحتوى؛ الإزالة المواد االإباحية 
من مواقع االإنترنت التابعة لها، حيث تم تزويدها باأكثر من اأربعين األف 

رابطًا لمراجعتها وحذفها.
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 التعامل مع اأكثر من )3400( طلب ا�ستف�سار من جهات متعددة.	�
ا�ستمرار قيام نظام تحليل ال�سجالت المطور، من قبل الهيئة؛ للتعرف 	�

تحاول  محجوبة؛  محددة  اأخ��رى  لنطاقات  الم�سابهة  النطاقات  على 
تجاوز الحظر.

ا�ستمرار نظام متابعة العناوين الرقمية المتغيرة )مثابر( المطور من 	�
عادة  ت�ستخدم  التي  المحجوبة،  النطاقات  بع�ص  بمتابعة  الهيئة؛  قبل 
منافذ غير قيا�سية، وتقوم بتغيير عنوانها الرقمي ب�سكل م�ستمر بهدف 
تجاوز الحظر. وتم حتى االآن التعرف على )2500( عنوانًا رقمي تابع 

لمواقع محجوبة.
خا�سة 	� الخدمة،  مقدمي  لدى  وتطبيقها  م�ستقلة  حجب  �سفحة  اإع��داد 

االعالم  وزارة  تقرر  التي  بالمواقع  وتتعلق   واالع��الم،  الثقافة  ب��وزارة 
حجبها؛ وذلك بعد التن�سيق معها .

تم اإ�سافة �سنف جديد لقائمة التر�سيح التجارية، مخت�ص بالمواقع التي 	�
تتجاوز التر�سيح.

درا�سة اإمكانية ا�ستخال�ص روابط التحميل، لتطبيقات الهواتف الذكية 	�
اآليًا، من متاجرالتطبيقات الم�سهورة.

تطوير المرحلة االأولى للبنية التحتية البرمجية لنظام اإدارة التر�سيح، 	�
وهند�سة قواعد البيانات، لزيادة الفعالية، وطاقة المعالجة، وا�ستيعاب 
التو�سع الم�ستقبلي والتوافق مع التحديثات الجديدة ال�سرورية. وقد تم 
اإعداد درا�سة تف�سيلية لو�سع النظام، مع تحديد البدائل، واالأماكن التي 

تتطلب التطوير والتح�سين.

اآلية 	� ال�سجالت، وذلك بتطوير  الثانية من نظام تحليل  المرحلة  تطوير 
البحث با�ستخدام الكلمات المفتاحية، وا�ستخراج الروابط بناء عليها.

تطوير نظام البحث عن المواد المخالفة، وجمعها وربطها بنظام اإدارة 	�
مواقع  اأحد  في  للبحث  برمجية  وحدة  بناء  خالل  من  وذلك  التر�سيح، 
التوا�سل االجتماعي ونظام البحث في ال�سجالت )م�سبار( وا�ستخال�ص 

الروابط، واإن�ساء التذاكر لكل رابط في نظام اإدارة التر�سيح.
اإ�سافة مجموعة من 	� بما يمكن من  الو�سول  اإدارة قوائم  تطوير واجهة 

العناوين ب�سكل مبا�سر، والتعامل ب�سكل اأف�سل مع المواقع التي ت�ستخدم 
 .)https( البروتوكول الم�سفر

ال��واردة 	� المواقع  عن  المعلومات  جمع  لنظام  االأول���ى  المرحلة  تنفيذ 
للتعريف بها وحفظ هذه المعلومات.

تنفيذ المرحلة الثانية لنظام التنبيه والت�سعيد )منذر( من خالل توفير 	�
اإمكانية اإ�سافة القواعد المعقدة، واإ�سافة اأدوات تنبيه اإ�سافية.

تطوير اإمكانية الترجمة للمواقع عند معالجتها.	�
تطوير نظام )معالج(.	�
تجاوز 	� برامج   ببع�ص  الخا�سة  الرقمية  العناوين  تتبع  في  اال�ستمرار 

التر�سيح، وحجب الو�سول اإليها ب�سكل ديناميكي قدر االإمكان، وذلك من 
خالل نظام )�سياد(.

�سيانة قوائم الو�سول على البوابات الدولية وتحديثها.	�
متابعة معالجة الم�ساكل الفنية المتعلقة باأنظمة التر�سيح لدى مقدمي 	�
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الفني لخدمات  الدعم  ت�سعيدها من خالل مكتب  يتم  والتي  الخدمة، 
االإنترنت بالهيئة.

التر�سيح 	� ق��وائ��م  ل��م��زودي  ال��دع��م  وتقديم  الفني،  التعاون  ا�ستمرار 
كفاءتها،  من  والرفع  واختبارها،  التر�سيح  اأدوات  لتحديث  المعتمدين؛ 

وتجاوز العقبات الفنية الطارئة و اقتراح الحلول.
اإ�سافة ن�سو�ص اإر�سادية تو�سيحية اإ�سافية على الرد االإلكتروني االآلي، 	�

تتعلق باآلية معالجة الهيئة لطلبات اأوا�ستف�سارات م�ستخدمي االإنترنت، 
وذلك باأن يتلقى الم�ستخدمون ر�سالة الرد االآلية فور تقديمهم لطلبهم، 

اأو ا�ستف�سارهم االإلكتروني.
اإعداد ون�سر الدليل االر�سادي عن كيفية التعامل مع اإ�ساءة اال�ستخدام 	�

في بع�ص مواقع التوا�سل االجتماعي.
المعلومات 	� الأمن  الدائمة  اللجنة  اأعمال  في  والم�ساركة  الهيئة،  تمثيل 

الثقافة  وزارة  في  االأخ��الق��ي  للمحتوى  االإعالمية  واللجنة  المكانية، 
واالإعالم.

المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات 55256
وا�سلت الهيئة من خالل املركز الوطني االر�سادي الأمن املعلومات؛ �سعيها 
لتعزيز االأمن االإلكرتوين، وتوفري بيئة تعامالت اإلكرتونية �سحية؛ مبا ي�سهم 
وجذبها  القطاع،  يف  واال�ستثمار  االإلكرتونية  التعامالت  يف  الثقة  زيادة  يف 
عام  خ��الل  ال�سدد  ه��ذا  يف  ومت  اململكة.  يف  املعلومات  تقنية  �سناعة  اإىل 

1436/1435ه� )2014م( اإجناز ما يلي:

�	 )CERT-SA( ن�سرت الهيئة، من خالل المركز الوطني الأمن المعلومات
تدريب  وتم  المعلومات(  اأمن  واإج��راءات  ل�سيا�سات  الحكومي  )الدليل 
الحكومية  الجهات  في  المعلومات  اأم��ن  في  المخت�سين  من   )350(
بهدف تعزيز االأمن ال�سيبراني، و�سمان بيئة وطنية اأكثر اأمنا للتعامالت 
في  االأجنبية  اال�ستثمارات  جذب  على  ي�ساعد  �سوف  مما  االإلكترونية؛ 

قطاع تقنية المعلومات واالت�ساالت في المملكة.
تنظيم )5( ور�ص عمل متتالية الأكثر من )260( ممثاًل للجهات الحكومية 	�

وتم  واالإر���س��ادات،  وال�سيا�سات  المعلومات،  اأم��ن  مجال  في  ال�سعودية 
المعلومات  اأمن  واإجراءات  ل�سيا�سات  االإر�سادي  )الدليل  على  التدريب 

للجهات الحكومية ال�سعودية(.
عن 	� ال��دول��ة  قطاعات  جميع  اإل��ى  متخ�س�سة  تحذيرات  �ستة  اإر���س��ال 

انت�سار فيرو�سات متخ�س�سة ت�ستهدف البنى التحتية لتقنية المعلومات 
واالت�ساالت في المملكة.

خدمة 	� في  بياناتها  الم�سجلة  للجهات  تحذيريًا  بالغًا   )1595( اإر�سال 
االإنذار، والبالغات المبكرة، ونظام اإدارة المخاطر.

ا�ستهدفت 	� وا�سع،  اإلكتروني  هجوم  حادثة  وخم�سين  ل�ست  االإ�ستجابة 
جهات ح�سا�سة وحكومية اأو خا�سة في المملكة.

الم�سجلين في 	� بيانات  اإلى قاعدة  اإ�سافة )222( من�سقًا لجهة م�سجلة 
خدمات المركز.

اإلكتروني، 	� وتحقيق  ق�سية   )19( في  المتخ�س�ص  الفني  الدعم  تقديم 
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وي�سمل ذلك؛ تحليل االأدلة االإلكترونية، ورفع التقارير الفنية والقانونية 
ح�سب مقت�سى الحال.

التن�سيق مع مواقع ال�سبكات االإجتماعية )مثل تويتر وفي�ص بوك( الإزالة 	�
)74( ح�سابًا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

تقديم )10( ا�ست�سارات ودرا�سات متخ�س�سة في مجال اأمن المعلومات 	�
ذات  عمل  وور���ص  لجان   )10( في  والم�ساركة  المعلوماتية،  والجريمة 

عالقة بالمو�سوع.

 نظام تراخيص واعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية  55256
المعلومات اإللكتروني   

يهدف هذا امل�سروع اإىل تطوير نظام يوفر خدمات ف�سح اأجهزة االت�ساالت 
وتقنية املعلومات واعتمادها اإلكرتونيًا؛ عن طريق تاأ�سي�ص قاعدة معلومات 
اإلكرتونية عرب  بوابة  واإن�ساء  الهيئة،  قبل  واملف�سوحة من  املعتمدة  لالأجهزة 
الف�سح  وطلبات  االأجهزة  اعتماد  طلبات  لتقدمي  االإلكرتوين؛  الهيئة  موقع 
اجلمركي لها، واإ�سدار �سهادات املطابقة، والبت فيها اإلكرتونيًا؛ كما ميكن 
من  اإلكرتونيا؛  اجلمركية  الف�سوحات  اإج��راءات  ا�ستكمال  من  النظام  هذا 
خالل الربط مع م�سلحة اجلمارك، عرب القناة التكاملية احلكومية لربنامج 
خالل  ال�سدد  هذا  يف  ومت  النظام.  من  املن�سودة  الفعالية  لتحقيق  )ي�ّسر( 

عام 1436/1435ه� )2014م( اإجناز ما يلي:

وتقنية 	� االت�����س��االت  الأج��ه��زة  الجمركي  الف�سح  اإذن  خ��دم��ات  اإط���الق 
المعلومات اإلكترونيًا للعموم في عدد من المنافذ الجمركية.

- اإطالق خدمات اعتماد اأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات اإلكترونيًا 	�
للعموم.

ويجري العمل حاليًا على تعميم خدمات اإذن الف�سح اجلمركي االلكرتونية 
الأجهزة االت�ساالت وتقنية املعلومات على باقي املنافذ اجلمركية، بالتن�سيق 

مع م�سلحة اجلمارك.

 اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي  -55251
رمضان والحج      

�سمن �سعي الهيئة للقيام بواجباتها؛ ل�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات حلجاج 
بيت اهلل احلرام، والزوار واملعتمرين؛ مت ت�سكيل فريق عمل من املخت�سني 
املنورة،  واملدينة  املكرمة،  مبكة  االت�ساالت  خدمات  اأداء  مبتابعة  للقيام 
وامل�ساعر املقد�سة خالل �سهر رم�سان، ومو�سم احلج. ويت�سمن امللحق )ب-

5( موجزًا الأبرز الن�ساطات يف هذا ال�ساأن.

 إجراء القياسات الميدانية لمستويات المجاالت  552511
الكهرومغناطيسية    

يهدف هذا امل�سروع اإىل متابعة التزام مقدمي خدمات االت�ساالت ب�سوابط 
القيا�سات  باإجراء  وذلك  الال�سلكية؛  املحطات  من  ال�سادرة  االإ�سعاعات 
للرتددات  الكهرومغناطي�سية  للموجات  الب�سري  التعر�ص  مل�ستوى  امليدانية 
خالل  من  وذلك  الال�سلكية؛  املحطات  هوائيات  من  ال�سادرة  الراديوية، 
برنامج التعاون مع اجلهات االأكادميية والبحثية الرائدة يف اململكة. ويف هذا 

ال�ساأن، مت اإجناز مايلي خالل عام 1436/1435ه� )2014م(:
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الخا�سة 	� الال�سلكية  للمحطات  والجغرافية  الفنية  المعلومات  تحديث 
بالم�سغلين؛ للتحقق ح�سابيًا من مدى التزام مقدمي خدمات االت�ساالت 
وال�ستخدامها  الال�سلكية،  المحطات  من  ال�سادرة  االإ�سعاعات  ب�سوابط 
في اختيار المواقع عند اإجراء القيا�سات الميدانية لم�ستويات المجاالت 

الكهرومغناطي�سية، وكذلك ال�ستخدامها في االأمور المتعلقة بالتغطية.
قيا�سها 	� تم  التي  االأب��راج  بمواقع  الخا�سة  الجغرافية  الخرائط  تحديث 

المجاالت  لم�ستويات  الميدانية  القيا�سات  اإج���راء  م�ساريع  خ��الل  من 
الكهرومغناطي�سية بالمملكة.

اإجراء 	� تم  الوطنية؛  االأكاديمية  الجهات  المبرمة مع  االتفاقية  من خالل 
م�ستوى  على  الال�سلكية  القاعدية  المحطات  من  لعدد  ميدانية  قيا�سات 
المملكة؛ للتحقق من مدى التزام مقدمي خدمات االت�ساالت باالإر�سادات 
وقد  الدولية.  المعايير  بناًء على  اإعدادها  تم  التي  الهيئة،  ال�سادرة عن 
بينت جميع القيا�سات التي تم اإجراوؤها - حتى االآن - على هذه المحطات 
االإ�سعاعات ال�سادرة من معظم هوائياتها، تقل  اأن م�ستويات  الال�سلكية 
بكثير عن الحد الم�سموح به وفقًا للمعايير العالمية. وقد اأنجزت مراحل 

الم�سروع التالية:
t� واالأخيرة �سمن والخام�سة،  الرابعة،  المجموعة  قيا�ص  االنتهاء من 

موقع   )302( قيا�ص  تمثل  التي  للم�سروع  )الخام�سة(  المرحلة 
بالتعاون  بالمملكة؛  ال�سمالية  والمناطق  المنورة،  المدينة  بمنطقة 

مع جامعة طيبة؛ وبهذا ا�ستلمت جميع مخرجات المرحلة الخام�سة، 
واأغلق الم�سروع.

t� تجهيز جميع الوثائق الالزمة؛ لتجديد العقد مع جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن )المرحلة التا�سعة( وذلك لمدة اأربع �سنوات.

t� المرحلة �سمن  والثانية؛  االأول���ى  المجموعة  قيا�ص  م��ن  االنتهاء 
بالمملكة،  موقعًا   )219( قيا�ص  تمثل  التي  للم�سروع  )الثامنة( 

بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
t� المرحلة �سمن  الثانية؛  المجموعة  م��واق��ع  قيا�ص  م��ن  االن��ت��ه��اء 

بالمنطقة  موقعًا   )226( قيا�ص  تمثل  التي  للم�سروع  )ال�ساد�سة( 
الو�سطى؛ بالتعاون مع جامعة االمام محمد بن �سعود.

t� )ال�سابعة( المرحلة  �سمن  الثالثة  المجموعة  قيا�ص  من  االنتهاء 
الغربية؛  بالمنطقة  موقعا�ص   )140( قيا�ص  تمثل  التي  للم�سروع، 

بالتعاون مع جامعة اأم القرى.
t� اأب��راج اأو���س��اع  لت�سحيح  لها  المرخ�ص  ال�سركات  م��ع  التن�سيق 

لجنة  وتزويد  الوطنية،  االإر�سادات  ل�سوابط  المخالفة  االت�ساالت، 
الف�سل في المخالفات بن�سخة منها؛ التخاذ االإجراء النظامي بحق 

ال�سركات المخالفة. 
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إدارة الموارد المحدودة 553

 إدارة الترددات ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي 55351
اعتمد جمل�ص الوزراء )اخلطة الوطنية للطيف الرتددي( بالقرار ذي الرقم )61( والتاريخ 1429/3/2ه� )2008/3/10م(، وتت�سمن اخلطة حتديد فئات 
امل�ستخدمني، وجدول توزيع الرتددات على اخلدمات املختلفة؛ مبا يتوافق مع احتياجات م�ستخدمي الرتددات يف اململكة، ويت�سق مع االجتاهات العاملية. ومت 

البدء بتنفيذها من 1429/5/2ه� ح�سب الفرتات املحددة يف اخلطة )عامني، ثالثة اأعوام، وخم�سة اأعوام( من هذا التاريخ.  

وفيما يلي نسب إخالء الترددات بنهاية العام  المالي1436/1435هـ )2014م(:

نسبة اإلخالءمستوى التخصيص

التــرددات المطلوب إخالؤها 
خــالل عاميــن مــن تاريــخ بــدء 

تنفيذ الخطة

45.41%المملكة

26.57%منطقة كاملة

96.87%مدينة كاملة

97.01%موقع محدد

التــرددات المطلوب إخالؤها 
مــن  أعــوام  ثالثــة   )3( خــالل 

تاريخ بدء تنفيذ الخطة

0.87%المملكة

97.95%منطقة كاملة

27.39%مدينة كاملة

14.55%موقع محدد

التــرددات المطلوب إخالؤها 
خــالل )5( خمســة أعــوام مــن 

تاريخ بدء تنفيذ الخطة

15.78%المملكة

23.59%منطقة كاملة

21%مدينة كاملة

19.15%موقع محدد

تتوافق مع  التي ال  ال��رتددات  اإخ��الء  نتيجة  ف��اإن  يت�سح من اجل��دول؛  وكما 
اخلطة، جاءت منخف�سة جدا، مقارنة بامل�ستهدف؛ اإذ اإن معظم الرتددات 
التي مل يتم اإخالوؤها خم�س�سة للجهات الع�سكرية واالأمنية، واأكرثها موزع 
م�ستمرة  والهيئة  اململكة.  العامة يف  االت�ساالت  لتقدمي خدمات  يف اخلطة 
يف متابعة التنفيذ، ومطالبة جميع اجلهات املخ�س�ص لها ترددات، لي�ست 
متوافقة مع اخلطة، باإخالئها. كما وا�سلت الهيئة اأداء مهماتها االأخرى يف 

اإدارة الطيف الرتددي، كما هو مو�سح يف امللحق )ب-1(.
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تأسيس نظام حديث إلدارة الطيف الترددي 55352
اإن�ساوؤه  مت  ال��ذي  ال���رتددي،  الطيف  الإدارة  احل��ايل  النظام  لقدم  نظرا 
ال��رتددي  الطيف  اإدارة  مبتطلبات  يفي  ال  واأ�سبح  حوايل)20(عاما،  قبل 
نظام  الإن�ساء  الالزمة،  االإج��راءات  الهيئة  اتخذت  فقد  احلديثة؛  وتقنياتها 
حديث الإدارة الطيف الرتددي؛ يت�سمن ا�ستخدام اأحدث التقنيات يف جمال 
واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  وتن�سيقها  وتخ�سي�سها  ال��رتددات  اإدارة 
التداخالت  لتحديد  للرتددات؛  الفنية  املراقبة  مبهمات  والقيام  وال��دويل، 
التفتي�ص  نظام  واإن�ساء  النظامي،  غري  البث  وك�سف  ا�ستخداماتها،  بني 
امليداين على اأجهزة االت�ساالت الال�سلكية، وخمترب اعتماد النوعية الأجهزة 
للرتددات،  الفنية  املراقبة  ملحطات  االإن�سائية  االأعمال  وتنفيذ  االت�ساالت، 
وفقًا الأف�سل املمار�سات العاملية. وقد قامت الهيئة باإعداد املوا�سفات الفنية 
للم�سروع، وُطرح يف مناف�سة عامة. ونظرًا لعدم ا�ستيفاء ال�سركات املتقدمة 
لكامل متطلبات امل�سروع؛ ف�سيتم اإعادة طرحه خالل الربع االأول من العام 

املايل 1437/1436ه� )2015م(.  

 تحديث اإلصدار الثاني من الخطة الوطنية للترقيم  55353
وإدارتها

املعتمدة  للرتقيم  الوطنية  اخلطة  بتحديث  اخلا�سة  للن�ساطات  ا�ستكمااًل 
املرونة ال�ستيعاب  وتوفري  امل�ستقبلي،  النمو  ملواكبة  االإدارة،  من قبل جمل�ص 
حتويل  تنفيذ  على  باالإ�سراف  الهيئة  قامت  اجلديدة؛  واخلدمات  التقنيات 
رموز املناطق اجلغرافية للهاتف الثابت، ومت تعديل رموز املناطق اجلغرافية 

بنجاح. ونتيجة لذلك فقد قامت الهيئة مبراجعة االإ�سدار الثاين من اخلطة 
الوطنية للرتقيم وحتديثها ؛ بناًء على ما ورد يف اأحد بنودها؛ الإزالة جميع 
يف  للرتقيم  اجلديد  بالو�سع  �سلة  لها  يعد  مل  التي  اأو  املتقادمة  املعلومات 
املقرتحة من  التعديالت  اعتماد  بعد  ن�سر اخلطة اجلديدة  و�سيتم  اململكة. 

قبل جمل�ص اإدارة الهيئة.

تخ�سي�ص  طلبات  درا�سة  متت  للرتقيم،  الوطنية  اخلطة  اإدارة  جمال  ويف 
نطاقات االأرقام والرموز من مقدمي اخلدمات، وبع�ص اجلهات، والبت فيها؛ 
والتن�سيق مع االحتاد الدويل لالت�ساالت بخ�سو�ص رموز تعريف ال�سبكات 
1436/1435ه�����  ال��ع��ام  خ��الل  اإجن���ازه  م��امت  اأب���رز  يلي  وفيما  الال�سلكية. 

)2014م(. 

قبل 	� من  مقدمة  رق��م(  مليون   34( من  اأكثر  تخ�سي�ص  طلبات  درا�سة 
�سركات االت�ساالت المرخ�ص لها بتقديم خدمات االت�ساالت، والجهات 

الحكومية؛ ومن ثم البت فيها.
درا�سة طلبات اإلغاء تخ�سي�ص اأكثر من 300 األف رقم. 	�
تم منح تراخي�ص ا�ستخدام االأرقام الأكثر من )16( مليون رقم لل�سركات 	�

المرخ�ص لها من قبل الهيئة.
درا�سة طلبات تحديد عدد من رموز النفاذ الق�سيرة، التي تخدم الجهات 	�

الحكومية والخدمية في المملكة العربية ال�سعودية. 
والتي 	� الموحدة  الر�سائل  رم��وز  من  رم��زًا   )20( من  اأكثر  تخ�سي�ص 

وجمعيات  البر،  جمعيات  فيها  بما  االإن�سانية  الجهات  قبل  من  ت�ستخدم 
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تحفيظ القراآن الكريم، وكذلك بع�ص الجهات الحكومية. 
تخ�سي�ص )8( رموز من رموز النفاذ الق�سيرة، التي ت�ستخدم من قبل 	�

توا�سل  لت�سهيل  االأخرى؛  الجهات  وبع�ص  الحكومية،  والجهات  الم�سغلين 
خانات  ذي  رقم  با�ستخدام  المملكة  اأرج��اء  جميع  من  معها،  المواطنين 

ق�سيرة، ي�سهل حفظه. 
اإجراء االختبارات الالزمة للتحقق من ا�ستخدام اأكثر من 30 مليون رقم 	�

مخ�س�سة لمقدمي الخدمات المرخ�ص لهم بالمملكة.
ال�سنوي 	� المالي  والمقابل  للتخ�سي�ص،  المالي  المقابل  دفعات  ح�سر 

الالزمة   االإج��راءات  واتخاذ  المخ�س�سة،  الترقيمية  الموارد  ال�ستخدام 
لتح�سيلها. 

البيئة التنظيمية والشفافية 554

  وضع التنظيمات والضوابط الخاصة بالبنى التحتية  55451
لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لألراضي 

والمخططات السكنية والتجارية والحكومية
واإدارتها  وتعزيزها،  وت�سجيعها،  املناف�سة،  الهيئة يف حماية  م�ساعي  �سمن 
�سمان  وكذلك  التمييز،  وعدم  والعدالة  ال�سفافية  من  اأ�س�ص  على  بكفاءة 
واإيجاد  العامة، واأجهزتها وخدماتها،  اإىل �سبكات االت�ساالت  حق الو�سول 
العمراين  التو�سع  حاجات  مبعاجلة  عنيت  فقد  ولذلك  لها،  املنا�سب  املناخ 
ال�سريع يف اململكة لتقدمي خدمات ات�ساالت وتقنية معلومات يف خمططات 
االأرا�سي اجلديدة، املطلوب تطويرها؛ ومنها ال�سكنية اخلا�سة، والتجارية، 

اأهمية  اإىل  احلاجة  ظهرت  ذلك  ولتحقيق  احلكومية.  املخططات  وكذلك 
تطوير تنظيمات ومعايري لتنفيذ البنى التحتية خلدمات االت�ساالت وتقنية 

املعلومات بتلك املخططات واالأحياء اجلديدة.

االإ�ستعانة  اإىل  يهدف  مل�سروع  املوا�سفات  باإعداد  الهيئة  قامت  هذا؛  وعلى 
ببيت خربة دويل متخ�س�ص يف هذا املجال؛ لو�سع ال�سوابط والتنظيمات 
الالزم مراعاتها عند تنفيذ البنى التحتية لالت�ساالت وتقنية املعلومات يف 
املخططات ال�سكنية والتجارية واحلكومية اجلديدة، وتهدف هذه ال�سوابط 
اإىل ت�سجيع ن�سر اخلدمات �سمن بيئة تناف�سية عادلة، متكن جميع املرخ�ص 
لهم من تقدمي خدماتهم �سمن تلك املخططات؛ دون االعتماد على مقدم 
خدمة وحيد، باالإ�سافة اإىل مراعاة تقليل اأعمال احلفر اإىل احلد االأدنى، مع 
عدم تكرار اأعمال احلفر من قبل املرخ�ص لهم ملا ت�سببه من اإزعاج لل�سكان، 
لهذه  امل�ساحبة  التكاليف  تقليل  اإىل  باالإ�سافة  الطريق،  كفاءة  تقليل  مع 
امل�سروع،  طرح  مت  وقد  والتنفيذ.  اال�ستثمار  ازدواجية  من  واحلد  االأعمال، 
العر�ص  امل�سروع على مقدم  وتر�سيتة  وتقييمها  امل�ستلمة،  العرو�ص  ودرا�سة 

الفائز، ومت البدء يف تنفيذ امل�سروع.

الجاهزية اإللكترونية واإلجراءات 55452
البنية  جتهيزات  من  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  الهيئة  بداأته  ملا  ا�ستكمااًل 
الوزراء  جمل�ص  لقرار  وتنفيذًا  مبهماتها،  للقيام  اإليها  حتتاج  التي  التحتية 
ذي الرقم )40( والتاريخ1427/2/27ه� الذي تن�ص املادة ال�ساد�سة ع�سرة 
)16( منه على اأن »تقوم كل جهة حكومية بو�سع خطة مف�سلة للتحول اإىل 
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التعامالت االإلكرتونية احلكومية، وتنفيذها خالل فرته زمنية حمددة« فقد 
مت خالل العام املن�سرم اإجناز ما يلي:

برنامج  مع  بالتعاون  االإلكرتونية  احلكومية  املرا�سالت  نظام  تد�سني   اأ( 
التعامالت االإلكرتونية )ي�سر( �سمن تطوير اأعمال املرا�سالت، واعتماد 
التحول اإىل البيئة االإلكرتونية الكاملة. ويهدف هذا النظام اإىل ت�سهيل 
توفري  ي�سمن  مبا  احلكومية  اجلهات  خمتلف  بني  املرا�سالت  عمليات 

الوقت واجلهد للعاملني يف االأجهزة احلكومية.

باأف�سل  للخروج  و�سعيًا  الهيئة،  الإج��راءات  امل�ستمر  التطوير  اإط��ار  يف   ب( 
التح�سني  م�ساريع  على  العمل  مت  الهيئة؛  الإج����راءات  ممكنة  ���س��ورة 
والتطوير واأمتتت هذه االجراءات، وخالل العام 2014م مت االنتهاء من 

حت�سني )32( اإجراًء.

تطوير وتد�سني نظام اإلكرتوين لطلب الدعم القانوين، ويهدف امل�سروع   ج( 
اإىل اأمتتة ا�ستالم الطلبات القانونية ودرا�ستها وتوجيهها اإىل الدار�ص 
املخت�ص؛ ليتم درا�ستها وعر�ص النتيجة على �ساحب ال�سالحية، وفقًا 

ملدد زمنية حمددة.

الهيئة  خطة  اأداء  قيا�ص  مل��وؤ���س��رات  ح��ي  اآيل  نظام  وتد�سني  تطوير   د( 
الفعلي،  واالأداء  احلايل،  الو�سع  تبني  بحيث  واإجراءاتها؛  وم�ساريعها 
ومعاجلتها،  الفجوات  حتديد  و�سرعة  املطلوبة،  بامل�ستهدفات  مقارنة 
وقد اأ�سهم هذا النظام يف اتخاذ القرارات الت�سحيحية يف وقت مبكر؛ 
ل�سمان الو�سول للغايات املطلوبة، كما يوؤدي اإىل زيادة التحفيز ملن�سوبي 

الهيئة للو�سول بها اإىل االأهداف املرجوة.

عرب  اإلكرتونيًا  الرتددي  الطيف  خدمات  لتقدمي  نظام  وتد�سني  تطوير   ه( 
�سبكة االإنرتنت، ومن اأبرز مزايا هذا النظام اجلديد ما يلي:

اأتمتت �سير عمل خدمات الطيف الترددي االإلكترونية عبر االإنترنت.	�
خدمة طلب تخ�سي�ص ترددات لمحطات ثابتة )جديد ، تعديل ، اإلغاء(.	�
خدمة طلب تخ�سي�ص ترددات لمحطات اأر�سية متنقلة )جديد ، تعديل، 	�

اإلغاء(.
�	 ، تعديل   ، )جديد  االإذاعية  للمحطات  ترددات  تخ�سي�ص  طلب  خدمة 

اإلغاء(..
خدمة طلب تخ�سي�ص ترددات لمحطات اأقمار �سناعية)جديد ، تعديل، 	�

اإلغاء(.
خدمة طلب رخ�سة لالأجهزة البحرية)جديد ، تعديل ، اإلغاء(.	�
خدمة طلب رخ�سة للمحطات ال�ساحلية)جديد ، تعديل ، اإلغاء(.	�
خدمة طلب رخ�سة للمحطات الجوية )جديد ، تعديل ، اإلغاء(.	�
خدمة طلب رخ�سة هواة ال�سلكي)جديد، الغاء(.	�
خدمة طلب رخ�سة محطة هواة ال�سلكي )جديد ، اإلغاء(.	�
خدمة طلب موؤقت ال�ستخدام ترددات)جديد، تعديل، اإلغاء(.	�
االأجهزة 	� وتراخي�ص  الترددية،  المخ�س�سات  عن  اال�ستعالم  خدمة 

الال�سلكية وطباعتها.
خدمة االطالع على المقابل المالي الم�ستحق.	�
خدمة اال�ستعالم عن بيانات الفواتير الم�ستحقة والم�سددة .	�
خدمة متابعة حالة الطلبات الجديدة / التعديل / االإلغاء.	�
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الرتددي،  بالطيف  اخلا�ص  االإلكرتوين  ال�سكاوى  نظام  وتد�سني  تطوير   و( 
ويتميز نظام �سكاوي الطيف املتكامل، مع نظام اإدارة اأوامر املراقبة مبا 

يلي:

تقديم �سكوى وفق نماذج االتحاد الدولي لالت�ساالت.	�
متابعة حال ال�سكوى بعد ت�سليمها للهيئة )تم قبول ال�سكوى، تحت اإجراء 	�

المراقبة، منجزة، معلقه، موؤر�سفة(.
االطالع على التقرير النهائي لل�سكوى. 	�

تطوير وتد�سين نظام اإلكتروني يتعلق بتلقي عرو�ص �سركات االت�ساالت   ز( 
المرخ�ص لها لدرا�ستها؛ بغر�ص الموافقة عليها اأورف�سها، وفقًا الأنظمة 

الهيئة.

النشاطات اإلعالمية 55453
الراأي  مع  والتفاعل  واجلمهور،  امل�ستخدمني  توعية  يف  مهمتها  الهيئة  تدرك 
و�سائل  مع  تتعامل  ولهذا  القطاع؛  يف  اال�ستثمارية  للفر�ص  والرتويج  العام، 
االإعالم املختلفة من خالل متحدثها الر�سمي؛ وت�سارك يف االأن�سطة والفعاليات 
االإعالمية، وتتابع االت�سال باجلمهور واملهتمني عرب قنوات التوا�سل املختلفة. 
وتزود العموم باالأخبار والبيانات ال�سحفية، والتقارير والت�ساريح الر�سمية. 
م�ستجدات  بر�سد  تعنى  �سنوية؛  ربع  اإلكرتونية  ن�سرة  اإطالق  اإىل  باالإ�سافة 

القطاع يف نهاية ربع كل �سنة )امللحق )ب-4((. 

 صندوق الخدمة الشاملة، ونشر خدمات  555
االتصاالت وتقنية المعلومات

أنشطة التخطيط والتنفيذ 55551
اخلطة  وتنفيذ  ال�سيا�سة  اأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  املبذولة  للجهود  ا�ستكمااًل 
االإ�سرتاتيجية �سمن االإطار الزمني املحدد واملعتمد؛ مت اإعداد خطط ت�سغيلية 
ي�سعى  التي  وم�ساريعه،  وبراجمه  لل�سندوق  الرئي�سة  االأهداف  على  م�ستملة 
امل�ساريع  هيكلة  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  ت�سغيلية؛  �سنة  كل  خ��الل  الإجن��ازه��ا 
ال�سندوق  برامج  خمرجات  تو�سيح  وكذلك  تنفيذها،  واأ�سلوب  وتخطيطها 
برامج  مل�ساندة  التقديرية،  التكاليف  وحتديد  العمل،  ونطاقات  عام،  ب�سكل 
ال�سندوق  اأنهى  ال�سياق  هذا  ويف  دعمها.  �سيتم  التي  وم�ساريعه  ال�سندوق 
اأربعة م�ساريع قبل عام 2014م، ويو�سح ال�سكل رقم )1( املحافظات  تنفيذ 

التي متت خدمتها �سمن امل�ساريع االأربعة االأوىل املكتملة وهي :

اال�ستك�سافي 	� امل�سروع  يهدف  االأول(:  )امل�سروع  اال�ستك�سايف  امل�سروع 
النطاق  ذات  االإنترنت  وخدمة  ال�سوتية،  الخدمة  توفير  اإلى  لل�سندوق 
خلي�ص،  محافظتي  في  المخدومة  غير  ال�سكانية  للتجمعات  العري�ص، 
المدينة  بمنطقة  المهد  ومحافظة  المكرمة،  مكة  بمنطقة  وال��ك��ام��ل 
المنورة، البالغ عددها )483( تجمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاني يبلغ حوالي 

)103.000( ن�سمة. 
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محافظات؛ 	� ت�سع  الم�سروع  ه��ذا  يغطي  الثاني:  الم�سروع 
ال�سمالية  الحدود  لمنطقة  التابعة  المحافظات  جميع  هي 
)عرعر، ورفحاء، وطريف، والعويقلية(، وجميع المحافظات 
التابعة لمنطقة الجوف )القريات، ودومة الجندل، و�سكاكا، 
وطبرجل( اإ�سافة اإلى محافظات )الدائر، والريث، والدرب( 
التي  ال�سكانية  التجمعات  ع��دد  بلغ  وق��د  ج���ازان.  بمنطقة 
�سكانيًا  تجمعًا   )563( الم�سروع  ه��ذا  عمل  نطاق  يغطيها 

بتعداد �سكاني يبلغ حوالي )175.000( ن�سمة. 
الثالث: يغطي هذا الم�سروع محافظتي )القنفذة، 	� الم�سروع 

ومحافظات  ال��م��ك��رم��ة،  م��ك��ة  منطقة  ف��ي  وال��ع��ر���س��ي��ات( 
اإلى  اإ�سافة  ع�سير؛  منطقة  في  وبي�سة(  وبلقرن،  )النما�ص، 
والباحة،  )العقيق،  الباحة  منطقة  في  المحافظات  جميع 
والمندق، والمخواة، والقرى، وبلجر�سي، وقلوة وبني ح�سن، 
التجمعات  ع��دد  ويبلغ  وال��ح��ج��رة(،  ال��زن��اد،  غامد  وف��رع��ة 
 )2،322( الم�سروع  هذا  عمل  نطاق  يغطيها  التي  ال�سكانية 
تجمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاني يبلغ حوالي )610،000( ن�سمة. 

الم�سروع الرابع: يغطي هذا الم�سروع محافظتي )المجمعة، 	�
ورماح( بمنطقة الريا�ص، اإ�سافة اإلى محافظات )الخفجي، 
ويبلغ عدد  ال�سرقية،  باملنطقة  العليا(  وقرية  الباطن،  وحفر 
امل�سروع  هذا  عمل  نطاق  يغطيها  التي  ال�سكانية  التجمعات 
)261( جتمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاين يبلغ حوايل )85.000( 

ن�سمة. 

ال�سكل رقم )1(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن م�ساريع �سندوق اخلدمة ال�ساملة رقم )4-1( 
امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات
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1436/1435ه�����  ع��ام  واإجن����ازات  ن�ساطات  اأب���رز  يلي  وفيما 
)2014م(:

6-5-1- 1  الخطة التشغيلية الثالثة 
مو�سح  هو  كما  الثالثة،  ال�سنوية  الت�سغيلية  اخلطة  اإع��داد  مت 
بال�سكل رقم )2(، واعتمدت للعام 1434/1433ه� )2012م(، 

واأُعدت املوازنة املالية لها. وقد ا�ستملت على م�سروعني هما:

 أ(  المشروع الخامس:
ي�سمل نطاق عمل هذا امل�سروع تغطية حمافظة تيماء مبنطقة 
وال�سملي،  وب��ق��ع��اء، وح��ائ��ل،  ت��ب��وك، وحم��اف��ظ��ات )ال�����س��ن��ان، 
التجمعات  اإجمايل  ويبلغ  حائل،  مبنطقة  و�سمرياء(  وموقق، 
ال�سكانية امل�ستهدفة )393( جتمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاين يبلغ 
حوايل )205.000( ن�سمة. ومت اإعداد وثائق عمليات املناف�سة 
وتر�سية  وتقييمها،  وحتليلها  العرو�ص  وا�ستقبال  وطرحها، 
بتاريخ  الفائز  العر�ص  مقدم  مع  االتفاقية  وتوقيع  امل�سروع 
ن�سبة  بلغت  قد  و  2012/12/16م،  املوافق  1434/02/03ه���� 

اإجناز تنفيذ امل�سروع 100% يف نهاية عام )2014م(.

 ب(  المشروع السادس:
امل��ح��اف��ظ��ات مبنطقة جن��ران  امل�����س��روع ج��م��ي��ع  ي��غ��ط��ي ه���ذا 
)اخل���رخ���ري، وب���در اجل��ن��وب، وح��ب��ون��ا، وخ��ب��ا���ص، وجن���ران، 
ال�سكانية  التجمعات  اإجمايل  ويبلغ  ويدمة(،  وث��ار،  و�سرورة، 
�سكاين  ب��ت��ع��داد  �سكانيًا  جتمعًا   )333( ح���وايل  امل�ستهدفة 

ال�سكل رقم )2(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الثالثة ل�سندوق 
 اخلدمة ال�ساملة  )امل�سروعان اخلام�ص وال�ساد�ص( 

 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات 
 

وطرحها،  املناف�سة  عمليات  وثائق  اإعداد  وقد مت  ن�سمة.  يبلغ حوايل )91.000( 
وا�ستقبال العرو�ص وحتليلها وتقييمها، وتر�سية امل�سروع وتوقيع االتفاقية، مع مقدم 
العر�ص الفائز بتاريخ 1434/02/03ه� املوافق 2012/12/16م  وقد بلغت ن�سبة 

اإجناز تنفيذ امل�سروع 100% يف نهاية عام )2014م(.
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6-5-1-2  الخطة التشغيلية الرابعة  
مو�سح  هو  كما  الثالثة،  ال�سنوية  الت�سغيلية  اخلطة  اإعداد  مت 

بال�سكل رقم )3(، واعتمدت للعام 1434/1433ه�

 أ(  المشروع السابع:
الق�سيم  مبنطقة  املحافظات  جميع  امل�����س��روع  ه��ذا  يغطي 
)بريدة، عنيزة، الر�ص، املذنب، البكرييه، البدائع، االأ�سياح، 
ال�سما�سية، وعقلة  ريا�ص اخلرباء،  النبهانية، عيون اجلواء، 
ثادق،  �سقراء،  )الزلفى،  وحمافظات  و�سرية(.  ال�سقور، 
حرميالء،  الريا�ص،  القويعية،  عفيف،  ال��دوادم��ي،  الغاط، 
اإجمايل  ويبلغ  الريا�ص،  مبنطقة  ومرات(  الدرعية،  �سرما، 
�سكانيًا  جتمعًا   )1،868( امل�ستهدفة  ال�سكانية  التجمعات 
مت  وق��د  ن�سمة.   )705،000( ح���وايل  يبلغ  �سكاين  بتعداد 
العرو�ص  وا�ستقبال  املناف�سة وطرحها،  وثائق عمليات  اإعداد 
وحتليلها وتقييمها، ومن ثم تر�سية امل�سروع وتوقيع االتفاقية 
املوافق  1435/03/25ه�����  بتاريخ  الفائز  العر�ص  مقدم  مع 
2014/01/26م، و قد بلغت ن�سبة اإجناز تنفيذ امل�سروع %75 

يف نهاية عام 2014م.

 ب(  المشروع الثامن:
رنية،  الطائف،  )اخل��رم��ة،  حمافظات  امل�سروع  ه��ذا  يغطي 
تربة، واملوية، ومي�سان( مبنطقة مكة املكرمة، ويبلغ اإجمايل 
�سكانيًا  جتمعًا  امل�ستهدفة)1،315(  ال�سكانية  التجمعات 
بتعداد �سكاين يبلغ حوايل )325،000( ن�سمة، وقد مت اإعداد 
وتقييم  وحتليل  وا�ستقبال  املناف�سة،  عمليات  وثائق  وط��رح 

1435/03/27ه���  بتاريخ  الفائز  العر�ص  مقدم  مع  االتفاقية  وتوقيع  امل�سروع  وتر�سية  امل�ستلمة،  العرو�ص 
املوافق 2014/01/28م، وبنهاية عام 2014م بلغت ن�سبة اإجناز تنفيذ امل�سروع %75.

 ال�سكل رقم )3(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية الرابعة ل�سندوق اخلدمة ال�ساملة 
)امل�سروعان ال�سابع والثامن( 

امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات 
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6-5-1-3   الخطة التشغيلية الخامسة:   
مت اإعداد اخلطة الت�سغيلية ال�سنوية اخلام�سة واعتمادها ، كما هو مو�سح يف )ال�سكل 
رقم 4(، للعام 1436/1435ه� )2014م(، واإعداد املوازنة املالية لها، وقد ا�ستملت 

على ثالثة م�ساريع، هي:

 أ(  المشروع التاسع:
يغطي هذا امل�سروع حمافظات )احلناكية، واملدينة املنورة، وبدر، وخيرب، وينبع، و 
وادي الفرع، والعي�ص ( مبنطقة املدينة املنورة. وحمافظات )الغزالة، واحلائط، 
وال�سليمي( مبنطقة حائل، ويبلغ اإجمايل التجمعات ال�سكانية امل�ستهدفة )1،901( 
جتمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاين يبلغ حوايل )345،000( ن�سمة، وقد مت اإعداد وثائق 
عمليات املناف�سة وطرحها ، وا�ستقبال العرو�ص وحتليلها وتقييمها، ومن ثم تر�سية 
امل�سروع، وتوقيع االتفاقية مع مقدم العر�ص الفائز بتاريخ 1436/02/09ه� املوافق 

2014/12/01م ومت البدء يف التنفيذ.

 ب(  المشروع العاشر:
يغطي هذا امل�سروع حمافظات )اأبها، واملجاردة، وحمايل، ورجال اأملع، و�سراة عبيدة 
وجازان،  وبي�ص،  )العيدابي،  تنومة( مبنطقة ع�سري. وحمافظات  بارق،  الربك،   ،
وفر�سان،  و�سمد،  واحل��رث،  والعار�سة،  امل�سارحة،  واأح��د  واأبوعري�ص،  و�سبياء، 
و�سامطة، الطوال، هروب، فيفا( مبنطقة جازان. ويبلغ اإجمايل التجمعات ال�سكانية 
 )1،255،000( حوايل  يبلغ  �سكاين  بتعداد  �سكانيًا  جتمعًا   )7.055( امل�ستهدفة 
ن�سمة، وقد مت اإعداد ثائق عمليات املناف�سة وطرحها ، وا�ستقبال  العرو�ص وحتليلها 
وتقييمها، ومن ثم تر�سية امل�سروع، وتوقيع االتفاقية مع مقدم العر�ص الفائز بتاريخ 

1436/02/09ه� املوافق 2014/12/01م ومت البدء يف التنفيذ. 

 ج(   المشروع الحادي عشر:
وتبوك،  وحقل،  و�سباء،  واأملج،  )الوجه،  حمافظات  من  كاًل  امل�سروع  هذا  يغطي 
والبدع( مبنطقة تبوك، وحمافظة )العال( مبنطقة املدينة املنورة. ويبلغ اإجمايل 

 )142.000( حوايل  يبلغ  �سكاين  بتعداد  �سكانيًا  جتمعًا   )643( امل�ستهدفة  ال�سكانية  التجمعات 
وتقييمه،  وحتليلها  العرو�ص  وا�ستقبال   ، وطرحها  املناف�سة  عمليات  وثائق  اإع��داد  مت  وقد  ن�سمة. 
ومن ثم تر�سية امل�سروع، وتوقيع االتفاقية مع مقدم العر�ص الفائز بتاريخ 1436/02/09ه� املوافق 

2014/12/01م ومت البدء يف التنفيذ.

ال�سكل رقم )4(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية اخلام�سة ل�سندوق اخلدمة 
ال�ساملة )امل�سروع التا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر( 
امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات 
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6-5-1-4   الخطة التشغيلية السادسة:   
مت اإعداد واعتماد اخلطة الت�سغيلية ال�سنوية ال�ساد�سة، كما هو مو�سح يف )ال�سكل 
وقد  لها،  املالية  املوازنة  واإع��داد  )2015م(،  1437/1436ه����  للعام   ،)5 رقم 

ا�ستملت على ثالثة م�ساريع هي:

أ(  المشروع الثاني عشر:
يغطي هذا امل�سروع حمافظات )اجلموم، الليث، جدة، مكة املكرمة، رابغ، بحرة، 
امل�ستهدفة  ال�سكانية  التجمعات  اإجمايل  ويبلغ  املكرمة.  مكة  مبنطقة  اأ�سم( 
)1.867( جتمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاين يبلغ حوايل )250.000( ن�سمة. و�سيتم 
باإذن اهلل اإعداد وثائق عمليات املناف�سة وطرحها، وا�ستقبال العرو�ص وحتليلها 
الفائز  العر�ص  مقدم  مع  االتفاقية  وتوقيع  امل�سروع،  تر�سية  ثم  ومن  وتقييمها، 

خالل العام 1437/1436ه� )2015م(.

ب( المشروع الثالث عشر:
اخلرب،  اجلبيل،  ال��دم��ام،  االأح�����س��اء،  )بقيق،  حمافظات  امل�سروع  ه��ذا  يغطي 
اإجمايل  ويبلغ  ال�سرقية.  باملنطقة  العديد(  تنورة،  راأ���ص  القطيف،  النعريية، 
التجمعات ال�سكانية امل�ستهدفة )421( جتمعًا �سكانيًا بتعداد �سكاين يبلغ حوايل 
اإعداد وثائق عمليات املناف�سة وطرحها،  )162.000( ن�سمة. و�سيتم باإذن اهلل 
وا�ستقبال العرو�ص وحتليلها وتقييمها، ومن ثم تر�سية امل�سروع، وتوقيع االتفاقية 

مع مقدم العر�ص الفائز خالل العام 1437/1436ه� )2015م(.

 ج(   المشروع رقم )14(:
م�سيط،  اجلنوب، خمي�ص  رفيدة، ظهران  )اأحد  امل�سروع حمافظات  هذا  يغطي 
ال�سليل،  تثليث، طريب( مبنطقة ع�سري، وحمافظات )وادى الدوا�سر، االأفالج، 
اخلرج، حوطه بنى متيم، املزاحمية ،احلريق( مبنطقة الريا�ص. ويبلغ اإجمايل 
يبلغ  �سكاين  بتعداد  �سكانيًا  جتمعًا   )1.612( امل�ستهدفة  ال�سكانية  التجمعات 

حوايل )000،387( ن�سمة. و�سيتم باإذن اهلل اإعداد وثائق عمليات املناف�سة وطرحها، وا�ستقبال 
العرو�ص وحتليلها وتقييمها، ومن ثم تر�سية امل�سروع وتوقيع االتفاقية مع مقدم العر�ص الفائز 

خالل العام 1437/1436ه� )2015م(.

)ال�سكل رقم 5(: املحافظات امل�ستهدفة �سمن اخلطة الت�سغيلية ال�ساد�سة ل�سندوق اخلدمة 
ال�ساملة )امل�سروع الثاين ع�سر والثالث ع�سر والرابع ع�سر(

امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات
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أنشطة الدراسات  2-5-6
ب�سندوق اخلدمة  اخلا�سة  ال�سكانية  التجمعات  بيانات  قاعدة  مت حتديث 
م�سلحة  من  ال�سادرة  التحديثات  على  اعتمادًا  رئي�سي،  ب�سكل  ال�ساملة 
االإح�ساءات العامة واملعلومات، وعلى خرائط التغطية املقدمة من مقدمي 
عملية  �سملت  وقد  اخلدمة،  طلبات  وعلى  اململكة،  يف  االت�ساالت  خدمات 

التحديث ما يلي: 

محافظات، 	� اإل��ى  وترقيتها  االإداري���ة  المراكز  بع�ص  معلومات  تحديث 
وترقية بع�ص القرى اإلى مراكز اإدارية.

مراجعة توزيع القرى والهجر �سمن المحافظات.	�
تحليل المعلومات الواردة من م�سلحة االإح�ساءات العامة والمعلومات 	�

ومقارنتها  ال�سكاني..(  التعداد  المحافظات،  ال�سكانية،  )التجمعات 
بقاعدة البيانات الحالية ل�سندوق الخدمة ال�ساملة.

معلومات 	� نظم  بيانات  قاعدة   ( المكانية  البيانات  قاعدة  تحديث 
الح�سول  تم  التي  االإح�سائية،  المعلومات  على  اعتمادا   ) جغرافية 

عليها من م�سلحة االإح�ساءات العامة و المعلومات. 
تغطية 	� بيانات  على  بناء  االت�ساالت؛  تغطية خدمات  معلومات  تحديث 

ال�ساملة؛  الخدمة  مقدمو  يقدمها  التي  والخرائط  االت�ساالت  خدمات 
�سمن متطلبات عرو�سهم، للمناف�سة على م�ساريع ال�سندوق.

م�سلحة 	� م��ن  المقدمة  الجغرافية  المعلومات  نظم  بيانات  تحليل 
في  االت�ساالت  خدمات  ومقدمي  والمعلومات  العامة  االإح�����س��اءات 

المملكة ومن ثم تقييمها.
الحكومية، 	� والجهات  المواطنين  من  ترد  التي  الخدمة  طلبات  ر�سد 

ال�سندوق،  اإمكانية تغطيتها �سمن م�ساريع  والنظر في  ودرا�ستها وتحليلها، 
وفقًا لل�سيا�سة واالأنظمة التي تحكم عمل ال�سندوق. 

األنشطة المالية للصندوق  3-5-6
اخلتامي،  احل�ساب  وكذلك  واعتمادها،  لل�سندوق  ال�سنوية  املوازنة  اإع��داد  مت 
يلي، موجز  وفيما  املعتمدة.  االإجراءات  ال�سرف، ح�سب  اإىل عمليات  باالإ�سافة 

باأهم ما مت اإجنازه بهذا ال�ساأن: 

اعتماد الموازنة ال�سنوية لل�سندوق 1437/1436ه� )2015م(.	�
تر�سيه الم�سروع التا�سع على ال�سركة الفائزة .	�
تر�سيه الم�سروع العا�سر على ال�سركة الفائزة .	�
تر�سيه الم�سروع الحادي ع�سر على ال�سركة الفائزة.	�
اعتماد الح�ساب الختامي لل�سندوق للعام المالي1435/1434ه� )2013م(.	�

اعتماد الموازنة ال�سنوية لل�سندوق 1437/1436ه� )2015م(.
تر�سيه الم�سروع التا�سع على ال�سركة الفائزة .
تر�سيه الم�سروع العا�سر على ال�سركة الفائزة .

تر�سيه الم�سروع الحادي ع�سر على ال�سركة الفائزة.
اعتماد الح�ساب الختامي لل�سندوق للعام المالي1435/1434ه� )2013م(.

555 إنجازات أخرى
الن�ساطات  من  بالعديد  الهيئة  قامت  اآنفًا؛  المذكورة  االإن��ج��ازات  اإل��ى  اإ�سافة 

االأخ��رى، كما هو مو�سح في الملحق )ب(.
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الـدراســات . 6
من  )2014م(  1436/1435ه����  عام  خالل  الدرا�سات  من  بعدد  القيام  تم 

اأبرزها ما يلي: 

 دراسة عن وضع االتصاالت وتقنية المعلومات  651
في المملكة  

امل�ستقبلية،  الراهن، واخلطط  الو�سع  اإىل مناق�سة  اإعداد درا�سة تهدف  مت 
ورفع  باململكة،  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  قطاع  تواجه  التي  والتحديات 
اأ�سحاب  اهتمام  وحتفيز  بالقطاع،  املهمة  املو�سوعات  حول  اجلمهور  وعي 
تواجه  التي  الرئي�سية  التحديات  على  ال�سوء  ت�سليط  طريق  عن  امل�سلحة؛ 
وت�سجيع  املعلومات،  اإىل جمتمع  التحول  اململكة، وحتفيز  القطاع يف  تطوير 
تبني خدمات االت�ساالت وتقنية املعلومات، وتطبيقاتها يف بيئة االأعمال. وقد 

ا�ستملت الدرا�سة على ثالثة حماور رئي�سة هي كالتايل: 

في 	� المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  في  اال�ستثمار  عن  درا���س��ة  اإج���راء 
المملكة. وتهدف هذه الدرا�سة اإلى تقييم الو�سع الراهن لال�ستثمار في 
مجال االت�ساالت وتقنية المعلومات، وتقديم التو�سيات الالزمة؛ لتطوير 
هذا الجانب. وقد �سملت الدرا�سة اأي�سًا اإجراء )413( مقابلة مع من�ساآت 
واإع��داد  وتحليلها،  البيانات  وجمع  والحكومي،  الخا�ص  القطاعين  من 

تقرير ي�سمل نتائج الم�سح الميداني والتحليالت والتو�سيات.
وتقنية 	� االت�ساالت  في  المتخ�س�سة  المهارات  و�سع  عن  درا�سة  اإجراء 

المعلومات في المملكة. وتهدف هذه الدرا�سة اإلى تقييم الو�سع الراهن 

الالزمة  التو�سيات  وتقديم  المتخ�س�سة،  المهارات  توفر  حيث  من 
لتطوير هذا الجانب. وقد  �سملت الدرا�سة اأي�سًا اإجراء )413( مقابلة 
مع من�ساآت من القطاعين الخا�ص، والحكومي، والجامعات، والمواطنين، 
العمل  �سوق  في  المتخ�س�سة  المهارات  توافر  لقيا�ص مدى  والمقيمين؛ 
والتحليالت  الميداني  الم�سح  نتائج  ي�سمل  تقرير  واإع��داد  المملكة،  في 

والتو�سيات. 
اإجراء درا�سة عن و�سع تطوير البرمجيات المحلية في المملكة. وتهدف 	�

المحلية،  البرمجيات  لتطوير  الراهن  الو�سع  تقييم  اإلى  الدرا�سة  هذه 
الدرا�سة  �سملت  وقد  الجانب.  هذا  لتطوير  الالزمة  التو�سيات  وتقديم 
والخا�ص،  العام  القطاعين  اإجراء مقابالت مطولة مع )18( جهة من 
ومعرفة  البيانات،  جمع  بهدف  المحلية؛  التطبيقات  تطوير  في  ت�سارك 
اآراء هذه المن�ساآت حول حجم �سوق تطوير التطبيقات، ومدى اعتمادها 
على المن�ساآت المطورة المحلية، والتعرف على التحديات التي تواجهها 

في المملكة.

دراسة أسعار خدمات االتصاالت المتنقلة في  652
المملكة 

االت�ساالت،  خدمات  )اأ�سعار(  تعرفة  مبراجعة  دوري  ب�سكل  الهيئة  تقوم 
خدمات  اأ�سعار  اأن  من  التاأكد  بهدف  وال��ع��امل؛  املنطقة  ب��دول  ومقارنتها 
وكذلك  ودوليًا؛  اإقليميًا  االأ�سعار  متو�سط  مع  مت�سقة  اململكة  يف  االت�ساالت 
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االقليمية  ال��دول  من  بعدد  اململكة  يف  االت�ساالت  خدمات  اأ�سعار  مقارنة 
خالل  مت  ال�سياق  هذا  ويف  واأهدافها.  املراجعات،  هذه  لتحقيق  والدولية، 
العام 1436/1435ه� )2014م( قيام الهيئة باإجراء درا�سة مقارنة علمية، 
وذات منهجية حمددة الأ�سعار خدمات االت�ساالت املتنقلة، تاأخذ يف احل�سبان 
ومقدمي  ال�سركات،  وتوجهات  االت�ساالت،  اأ�سواق  يف  احلا�سلة  التغريات 

اخلدمة يف ت�سويق خدماتهم ومنتجاتهم. وقد بينت الدرا�سة مايلي:

وما 	� )التابلت(،  اللوحية  واالأجهزة  الذكية  الهواتف  النت�سار  نتيجًة  اأنه   
االإنترنت  خدمات  على  الطلب  ازداد  المختلفة؛  التطبيقات  من  تحتويه 
المتنقل اإلى جانب خدمات الر�سائل الن�سية والمكالمات ال�سوتية، مما 
اأدى اإلى اإيجاد اأ�سلوب جديد لتقديم الخدمات في باقات مدمجة ت�ستمل 
مكالمات  ودقائق  االإنترنت،  مثل خدمات  الخدمات،  على مجموعة من 
�سوتية، ور�سائل ن�سية وغيرها، مقابل ر�سم ا�ستراك �سهري واحد، بدال 
ح�سب  والدفع  �سهري،  ا�ستراك  دفع  في  المتمثل  التقليدي،  النمط  من 

اال�ستخدام لكل خدمة على حدة. 
اأن التناف�ص بين ال�سركات على تقديم باقات متنوعة بمزايا اأف�سل بداأ 	�

اأكثر و�سوحًا، في تنوع عرو�ص الباقات، محاولًة تلبية احتياجات قطاع 
عري�ص من العمالء؛ مع تقديم خ�سومات كبيرة على اأ�سعار الخدمات 
اأ�سعار  على  اإيجابًا  ذلك  اأثر  وقد  منفردة.  عنا�سرها  باأ�سعار  مقارنة 
المكالمات  م�ستوى  على  كبير  ب�سكل  خف�سها  اإل��ى  واأدى  الخدمات، 
اإذ و�سل �سعر دقيقة المكالمات الداخلية  االإنترنت؛  ال�سوتية، وبيانات 

في بع�ص الباقات المدمجة التي يقدمها الم�سغلون اإلى اأقل من هللتين، 
هلالت.   3 من  اأقل  اإلى  نف�سها  الباقة  في  الميجابايت  �سعر  و�سل  فيما 
فعلى �سبيل المثال يقدم بع�ص مقدمي الخدمات المتنقلة باقات مفوترة 
ب�سعر ال يتجاوز 150 ريااًل في ال�سهر، تحتوي على اكثر من 3000 دقيقة 
مكالمات �سوتية وبيانات اإنترنت ت�سل اإلى 2 جيجابايت، باالإ�سافة اإلى 

1000 ر�سالة ن�سية ق�سيرة.
مقارنة 	� المملكة،  في  المتنقل  الهاتف  لخدمات  الباقات  تلك  اأ�سعار  اأن 

معدل  من  اأقل  تعد  ال��دول،  بع�ص  في  المتنقل  الهاتف  خدمات  باأ�سعار 
االأ�سعار في الدول العربية ومن االأقل عالميا.

اأ�سعار خدمات الهاتف المتنقل م�سبق الدفع، تاأثرت هي االأخرى باأ�سلوب 	�
الخدمات  هذه  على  العرو�ص  �سهدت  اإذ  باقات؛  في  الخدمات  تحزيم 
تنوعًا بدا اأكثر و�سوحا في محاولة تلبية احتياج العمالء، لفترات زمنية 
مختلفة؛ كباقة اليوم الواحد واالأ�سبوع؛ باالإ�سافة الى الباقات ال�سهرية، 
كما  االحتياج.  ح�سب  اال�ستخدام  في  التحكم  من  العميل  تمكن  بحيث 
توفر ال�سركات بطاقات اإعادة �سحن باأ�سعار تناف�سية وبمزايا متعددة. 
باقات  العرو�ص  �سملت  فقد  البيانات،  �سرائح  باأ�سعار  يتعلق  فيما  اأما 
تحميل  ب�سعات  واي�سا  متعددة،  زمنية  بفترات  محدودة  غير  ب�سعات 
محدودة )تتراوح ما بين 1 جيجابايت الى 60 جيجابايت(، فو�سل �سعر 

الميجابايت اإلى حوالي 0.02 ريال.



54

اأن اأ�سعار خدمات االت�ساالت في المملكة ب�سكل عام؛ �سهدت انخفا�سًا في االآونة االأخيرة، فتراجع معدل الت�سخم لقطاع 	�
االت�ساالت في المملكة بحوالي 6% خالل الفترة 2007م - 2014م، وقد اأ�سهم ب�سكل اإيجابي في خف�ص معدل الت�سخم 
ال�سنوي لل�سلع والخدمات. وياأتي هذا االنخفا�ص نتيجة عدد من العوامل، ومن اأهمها تحفيز المناف�سة من خالل ا�ستمرار 
الترخي�ص لعدد من مقدمي خدمات االت�ساالت المتنقلة، وكان اآخرها الترخي�ص خالل العام 2014م الطالق م�سغلين 
المملكة  المتنقلة في  المتنقلة االفترا�سية، ولي�سبح بذلك عدد مقدمي خدمات االت�ساالت  اثنين ل�سبكات االت�ساالت 

خم�سة م�سغلين.
كان لخدمة نقل الرقم اأثر اإيجابي في تحفيز المناف�سة، وتنوع العرو�ص بين مقدمي الخدمات؛ فمنذ اأن األزمت الهيئة 	�

مقدمي خدمات االت�ساالت في المملكة بعدم ا�ستراط ال�سداد قبل النقل؛ اأخذت اأعداد طلبات نقل الرقم تزيد في اطراد 
م�ستمر. وخالل العام 2014م، نقل اأكثر من ن�سف مليون م�سترك في خدمات االت�ساالت المتنقلة اأرقامهم بين جميع 
الم�سغلين ، ويعد هذا الرقم اأكبر عدد �سهدته خدمة نقل الرقم منذ اإطالقها في عام 2006م وكان ذلك نتيجةلت�سارع 

وتيرة المناف�سة، وت�سهيل اإجراءات النقل، وتزامنًا مع دخول م�سغلين جدد اإلى ال�سوق.

دراسات أخرى 653
اإ�سافة اإلى الدرا�سات ال�سابقة؛ قامت الهيئة بعدد من الدرا�سات االأخرى، كما هو مو�سح في الملحق )ب6(.
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اإلنجـازات مقارنة بخطة التنمية التاسعة. 6
تن�ص المادة ال�ساد�سة ع�سرة من تنظيم الهيئة على اأن "يرفع المحافظ خالل ت�سعين يومًا من بداية كل �سنة مالية اإلى الوزير تقريرًا �سنويًا، بعد اإقراره من المجل�ص، 
عّما حققته الهيئة من اإنجازات؛ مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خالل ال�سنة المنق�سية، وما واجهها من �سعوبات، وما تراه من مقترحات لتح�سين �سير العمل 
فيها؛ تمهيدًا لرفعه اإلى رئي�ص مجل�ص الوزراء". ويت�سمن الجدول التالي االأهداف ذات العالقة في خطة التنمية التا�سعة 1432/1431-1436/1435ه� )2010-2014م(، 

وملخ�سًا الأهم اإنجازات الهيئة بخ�سو�سها.

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

إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

موا�ضلة جهود وبرامج تحرير قطاع الت�ضالت وتقنية 
المعلومات وتنظيمه

ا�ستمرار الهيئة في تعزيز المناف�سة باإ�سدار تراخي�ص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة، واإلغاء 	�
بع�ص التراخي�ص االأخرى. وقد بلغ اإجمالي التراخي�ص ال�سادرة 325 ترخي�سًا بنهاية عام 2014م.

البرامج 	� من  عدد  تنفيذ  ومنها  بها،  المنوطة  والم�سوؤوليات  المهمات  اإنجاز  في  الهيئة  ا�ستمرار 
والم�سروعات، التي ياأتي من اأبرزها ما يلي:

ا�س��تكمال اإجراءات تراخي�ص تقديم خدمات م�س��غلي �س��بكات االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية، 	�
والترخي�ص ل�سركتين لتقديم تلك الخدمات.

تحديث اإجراءات اعتماد التعرفة لخدمات االت�ساالت بالتجزئة والجملة، بحيث تقلل من العبء 	�
التنظيمي على ال�سركات، وتحفز المناف�سة، وتخف�ص اأ�سعار الخدمات، وتح�سن من جودتها.

درا�سة اأ�سواق االت�ساالت في المملكة، وتعريفها وتحديدها، وت�سنيف مقدمي خدمات االت�ساالت 	�
في هذه اال�سواق، وتحديد مقدمي خدمات االت�ساالت الم�سيطرين فيها، والتزاماتهم التنظيمية. 
وقد تم تحرير اأربعة من اأ�س��واق االت�ساالت، نتيجة لهذه الدرا�س��ة؛ مما اأدى اإلى زيادة المناف�س��ة 
به��ا ف��ي تقدي��م خدمات اأف�سل باأ�س��عار اأق��ل، كما تم البدء ف��ي تحديث تلك الدرا�س��ة خالل عام 

2014م.
البدء في اجراءات الترخي�ص لتقديم خدمات االأقمار ال�سناعية ذات النطاق العري�ص.	�

ا�ستمرار الهيئة في متابعة التزام مقدمي خدمات االت�ساالت الثابتة والمتنقلة، وخدمات المعطيات، 	�
بخطط ن�سر ال�سبكة، والتغطية الم�سمنة بالعرو�ص المقدمة منهم؛ للح�سول على الرخ�سة.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

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

اإي�ضال �ضبكات النطاق العري�س والإنترنت ال�ضريع 
لجميع المدار�س والجامعات والجهات الحكومية، 

وموؤ�ض�ضات المجتمع المدني.

ثالثة 	� اإلى  الثابتة  ال�سبكات  عبر  العري�ص  النطاق  في خدمات  اال�ستراكات  نما عدد  عام 2014م،  بنهاية 
ماليين ا�ستراك بن�سبة انت�سار قدرها )54%( بالن�سبة للم�ساكن. كما و�سلت ن�سبة انت�سار خدمات النطاق 

العري�ص عبر ال�سبكات المتنقلة  اإلى )94.5%( بالن�سبة لل�سكان. 
زادت ن�سبة انت�سار االإنترنت بمعدالت عالية خالل ال�سنوات الما�سية؛ فقد ارتفعت من 13% عام 2005م اإلى 	�

حوالي 65.5% في نهاية العام 2014م. ويقدر عدد م�ستخدمي االإنترنت في المملكة حاليًا بحوالي 19.6 
اال�ستخدام  مع  موؤخرًا،  العري�ص  والنطاق  االإنترنت  خدمات  على  الطلب  زيادة  ويلحظ  ُم�ستخدم.  مليون 
و�سعات  اأعلى،  �سرعات  يبحث عن  الم�سترك  فاأ�سبح  بها؛  واالرتباط  االجتماعي  التوا�سل  بقنوات  الكبير 

تحميل اأكبر؛ وزادت كمية البيانات الم�ستخدمة ب�سكل كبير جدًا في ال�سنوات القليلة الما�سية.
نظرًا الأن تحقيق اأهداف خطة التنمية التا�سعة المتمثلة في«التوجه نحو االقت�ساد المبني على المعرفة، 	�

عري�ص  نطاق  ذات  ات�ساالت  �سبكات  من  تحتية  بنية  توفير  يتطلب  المعلومات«  مجتمع  مقومات  وتعزيز 
خدمات  تطوير  يجعل  مما  منا�سبة؛  واأ�سعار  عالية،  وجودة  ب�سعة  االإنترنت  اإلى  والدخول  البيانات،  لنقل 
النطاق العري�ص حجر الزاوية لنجاح خطة التنمية في المملكة، خالل ال�سنوات القليلة المقبلة؛ لهذا قامت 
وتقنية  االت�ساالت  لقطاع  المتخ�س�سة  الدرا�سات  من  عدد  باإجراء  المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة 
اأبرز المعوقات التي  اإلى اقت�ساد المعرفة، وتحديد  اأف�سل ال�سبل نحو تحقيق التحول  المعلومات، الإيجاد 
بال�سعة والجودة المطلوبة. والأهمية ت�سافر الجهود بين جميع  العري�ص  النطاق  انت�سار خدمات  تحد من 
الجهات ذات العالقة؛ فقد تم عقد عدة اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية، والموؤ�س�سات العامة، 
�ساملة  روؤية  وو�سعت  والخا�ص،  العام  القطاع  و�سركات  المعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  ومقدمي 

بعيدة المدى لتطوير خدمات النطاق العري�ص في المملكة. 
ال�سامل، 	� ال�ساملة، وحق اال�ستخدام  اأهداف �سيا�سة الخدمة  المبذولة في �سبيل تحقيق  للجهود  ا�ستكمااًل 

وتنفيذ الخطة االإ�ستراتيجية ل�سندوق الخدمة ال�ساملة، �سمن االإطار الزمني المحدد والمعتمد؛ تم اإعداد 
خطط ت�سغيلية، م�ستملة على االأهداف الرئي�سة لل�سندوق، وبرامجه وم�سروعاته؛ التي ي�سعى اإلى اإنجازها 
واأ�سلوب تنفيذها، وكذلك  الم�سروعات وتخطيطها،  اإلى تحديد هيكلة  خالل كل �سنة ت�سغيلية، باالإ�سافة 
لم�ساندة  التقديرية؛  التكاليف  وتحديد  العمل،  ونطاقات  ب�سكل عام،  ال�سندوق  برامج  تو�سيح مخرجات 

برامج ال�سندوق وم�سروعاته.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

توظيف موارد �ضندوق الخدمة ال�ضاملة لتوفير 
الخدمات الأكثر احتياجًا.

لتوفير 	� ال��الزم  الدعم  لتقديم  م�سروعًا   11 عدد  بطرح  ال�ساملة  الخدمة  �سندوق  خالل  من  الهيئة  قامت 
محافظات  من  عدد  في  الم�ستهدفة  ال�سكانية  التجمعات  من   %82 من  الأكثر  واالإنترنت  ال�سوتية  الخدمات 

ومناطق المملكة.
تم اإعداد واعتماد الخطة الت�سغيلية ال�سنوية ال�ساد�سة للعام 1437/1436ه� )2015م( التي تغطي عددًا من 	�

مناطق المملكة ومحافظاتها، وقد ا�ستملت على ثالثة م�ساريع؛ لتوفير الخدمات ال�سوتية واالإنترنت لحوالي 
18% تمثل المتبقي من التجمعات ال�سكانية الم�ستهدفة.

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

الترددي.

التي لها مخ�س�سات 	� الترددي، ومطالبة جميع الجهات  الهيئة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف  توا�سل 
ترددية، غير متوافقة مع الخطة، باإخالء تلك الترددات. )انظر الفقرة )6-3-1( والملحق رقم )ب 1( من 

هذا التقرير(.
تم تاأ�سي�ص نظام لتقديم خدمات الطيف الترددي اإلكترونيًا عبر �سبكة االإنترنت.	�
تم تطوير وتد�سين نظام ال�سكاوى االإلكتروني الخا�ص بالطيف الترددي، وفق نماذج االتحاد الدولي لالت�ساالت.	�

ال�ضتمرار في تطوير معايير الت�ضالت وتقنية 
المعلومات، وتحديث مقايي�ضها.

اأُكمل تحديث الموا�سفات المتعلقة باأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات.	�
تدريب فريق العمل على تطبيق الموا�سفات الفنية المحدثة؛ واالآلية المتبعة في تحديث الموا�سفات الفنية في 	�

الم�ستقبل.
قاعدة 	� تاأ�سي�ص  طريق  عن  للعموم،  المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  اأجهزة  واعتماد  تراخي�ص،  نظام  اإطالق 

معلومات لالأجهزة المعتمدة والمف�سوحة من قبل الهيئة، واإن�ساء بوابة اإلكترونية، عبر موقع الهيئة االإلكتروني؛ 
لتقديم طلبات الموافقة، واإذونات الف�سح الجمركي الأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات، والبت في الطلبات 

اإلكترونيا، وربط النظام، مع نظام م�سلحة الجمارك؛ لتحقيق الفعالية المن�سودة من النظام.
مدى 	� من  للتحقق  المملكة؛  م�ستوى  على  الال�سلكية  القاعدية  المحطات  من  لعدد  ميدانية  قيا�سات  اأجريت 

التزام مقدمي خدمات االت�ساالت باالإر�سادات ال�سادرة عن الهيئة؛ وهي التي تم اإعدادها؛ بناًء على المعايير 
الدولية. وقد بينت جميع القيا�سات التي تم اإجراوؤها - حتى االآن - على هذه المحطات الال�سلكية؛ اأن م�ستويات 

االإ�سعاعات ال�سادرة من هوائياتها، تقل بمئات المرات عن الحد الم�سموح به، وفقًا للمعايير العالمية.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

توفير مختلف الحوافز لجذب ال�ضتثمارات 
الأجنبية المبا�ضرة اإلى �ضناعة الت�ضالت وتقنية 

المعلومات.

�سعت هيئة االت�ساالت وتقنية المعلومات اإلى جذب اال�ستثمارات االأجنبية، عن طريق القيام بدرا�سات دورية 	�
الأ�سواق االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة؛ تو�سح جميع الموؤ�سرات المتعلقة بتلك االأ�سواق التي تهم 
مع  الهيئة،  موقع  على  الدرا�سات  بتلك  المتعلقة  المعلومات  ن�سر  ثم  ومن  والدوليين،  المحليين  الم�ستثمرين 
تحديثها ب�سكل دوري. ومن اأهم المعلومات التي تهم الم�ستثمرين، ن�سب انت�سار خدمات االت�ساالت المتنقلة 

والثابتة، والنطاق العري�ص في المملكة، وبيانات الغيرادات، واال�ستثمارات المتعلقة بالقطاع.
اأمام 	� الخيارات  وزي��ادة  المتنقلة،  االت�ساالت  خدمات  �سوق  في  اال�ستثمار  وزي��ادة  المناف�سة،  دعم  بهدف 

م�ستخدميها، تم منح ترخي�سين جديدين لتقديم خدمات م�سغلي �سبكات االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية؛. 
كما بداأت الهيئة في اإجراءات تراخي�ص تقديم خدمات االأقمار ال�سناعية ذات النطاق العري�ص؛ بهدف ن�سر 
ومتطلبات  االإلكترونية،  الحكومة  تطبيقات  وخا�سة  االإلكترونية،  للتطبيقات  �سرورة  ًا�سبحت  التي  خدماتها 
االأفراد، وقطاع االأعمال. كما ازداد عدد التراخي�ص ال�سادرة اإلى )325( ترخي�سًا مقابل )309( ترخي�سًا 
بنهاية عام 2013م؛ مما يوؤكد على جدوى اال�ستثمار في اأ�سواق االت�ساالت وتقنية المعلومات بالمملكة.اأ�سدرت 
الهيئة تقارير عن و�سع قطاع تقنية المعلومات في المملكة؛ لتكون اأداًة لجذب االهتمام العام باأو�ساع القطاع، 
ولتحفيز �سانعي القرار في الجهات العامة والخا�سة؛ على اإزالة  العقبات التي تواجه نموه، وخلق بيئة تناف�سية 
�سفافة تجذب اال�ستثمار في �سناعة تقنية المعلومات، وتقود اإلى تطويره. كما يتم تنظيم ملتقى لرفع الوعي 

بمو�سوعات التقرير وتو�سياته، ومناق�سة مخرجاته، و�سبل التعاون بين المعنيين بالقطاع.
وا�سلت الهيئة من خالل المركز الوطني االر�سادي الأمن المعلومات؛ �سعيها لتعزيز االأمن االإلكتروني، وتوفير 	�

بيئة تعامالت اإلكترونية �سحية؛ بما ي�سهم في زيادة الثقة في التعامالت االإلكترونية واال�ستثمارفي القطاع، 
وجذبها اإلى �سناعة تقنية المعلومات في المملكة، كما ن�سرت الهيئة »الدليل الحكومي ل�سيا�سات واإجراءات 
االأمن  تعزيز  الحكومية، بهدف  الجهات  المعلومات من  اأمن  تم تدريب 350 مخت�سًا في  و  المعلومات«  اأمن 
ال�سيبراني، و�سمان بيئة وطنية اأكثر اأمنا للتعامالت االإلكترونية؛ مما �سي�ساعد اأي�سًا على جذب اال�ستثمارات 

االأجنبية في قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

توفير مختلف الحوافز لجذب ال�ضتثمارات 
الأجنبية المبا�ضرة اإلى �ضناعة الت�ضالت وتقنية 

المعلومات.

اإلى 	� الحثيث  �سعيها  في  وذلك  المملكة،  في  المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  و�سع  عن  درا�سة  اأُعدت 
تطوير قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات. وتعالج هذه الدرا�سة الخدمات الجديدة؛ المتمثلة في 
مراكز البيانات، والخدمات المدارة وال�سحابية، بهدف رفع الوعي بها، وتحديد �سبل تطويرها. كما 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى طرح تو�سيات ت�سهم في دعم اأعمال من�ساآت تقنية المعلومات واالت�ساالت 
ال�سغيرة والمتو�سطة؛ باالإ�سافة اإلى جذب مزيد من اال�ستثمارات المحلية واالأجنبية، مما �سي�سهم 

في اإيجاد فر�ص وظيفية في القطاع، ورفع م�ستوى تناف�سية المملكة في هذا المجال.
اإعداد برنامج لرفع الوعي باأمن المعلومات على الم�ستوى الوطني. ويحتوي البرنامج على مجموعة 	�

المجتمع  �سرائح  لجميع  المعلومات  باأمن  العام  الوعي  رفع  ت�ستهدف  التي  الزمنية،  الخطط  من 
بالمملكة. ويتكون هذا البرنامج من اأدوات قيا�ص م�ستوى الوعي العام باأمن المعلومات على الم�ستوى 
زمنية،  خطة  وفق  الم�ستوى  هذا  لرفع  اإعالمية؛  وحمالت  باآليات  ذلك  في  اال�ستعانة  مع  الوطني، 

واأهداف قيا�سية، واإ�ستراتيجية محددة.
ت�ستمر الهيئة في تقديم خدمات ت�سجيل اأ�سماء النطاقات ال�سعودية بمختلف اأنواعها مجانا، وبكفاءة 	�

عالية؛ وب�سكل اإلكتروني بالكامل؛ مما يتيح للم�ستثمرين الح�سول على مواقع وطنية و موثوقة ب�سهولة.
العربي ).ال�سعودية(، 	� العلوي  التفريع  العربية تحت  النطاقات  لت�سجيل  المجال  بفتح  الهيئة  قامت 

كفاءة  ولديها  العربية،  النطاقات  اأ�سماء  لدعم  العالمي؛  الم�ستوى  على  و�سباق  ريادي  دور  وللهيئة 
وطنية، قامت بتوطين هذه التقنية.

تم تنفيذ م�سروع يهدف اإلى تطوير نظام تراخي�ص، واعتماد اأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات في 	�
الهيئة؛ عن طريق تاأ�سي�ص قاعدة معلومات لالأجهزة المعتمدة، والمف�سوحة من قبل الهيئة، واإن�ساء 
بوابة اإلكترونية عبر موقع الهيئة االإلكتروني؛ لتقديم طلبات  اعتماد االأجهزة، واإذن الف�سح الجمركي 

الأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات، والبت في الطلبات اإلكترونيًا، وتقديم الخدمة مجانًا.
اإعداد تقرير عن و�سع قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة، يهدف اإلى مناق�سة الو�سع 	�

الراهن، والخطط الم�ستقبلية، والتحديات التي تواجه القطاع، ورفع وعي الجمهور حول المو�سوعات 
التحديات  على  ال�سوء  ت�سليط  طريق  عن  الم�سلحة  ا�سحاب  اهتمام  وتحفيز  بالقطاع،  المهمة 
الرئي�سية التي تواجه تطوير القطاع في المملكة، وتحفيز التحول اإلى مجتمع المعلومات، وت�سجيع 

تبني خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في بيئة االأعمال.
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إنجازات الهيئة سياسات خطة التنمية التاسعة )1(

تطوير قدرات �ضركات وموؤ�ض�ضات الأعمال، وزيادة 
ا�ضتخدامها لتقنية الت�ضالت والمعلومات.

والخا�سة، 	� العامة  المن�ساآت  من  العديد  �سمل  ميداني،  وم�سح  مف�سلة،  درا�سة  بعمل  الهيئة  قامت 
وظهرت نتائج الدرا�سة في تقارير تقنية المعلومات التي ت�سدرها؛ اإذ ت�سلط  ال�سوء على فر�ص النمو 
واال�ستثمار في تقنية المعلومات، وعلى الثغرات الكائنة في المهارات، والتوظيف في القطاع؛ مما 
اأ�سحاب الم�سلحة في القطاعين العام والخا�ص بالمعلومات االأ�سا�سية، التي �ستدعم جهود  يزود 
غير  ب�سكل  �سي�سهم  كما  واال�ستثمار،  والتدريب  التوظيف  حيث  من  قدراتها  تح�سين  في  ال�سركات 

مبا�سر في تطوير قدرات ال�سركات وموؤ�س�سات االأعمال.
ا�ستمرارًا لنهج الهيئة في ت�سجيع تقديم خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات الموثوق بها باأ�سعار 	�

اإلى  المقدمة  المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  اأ�سعار  بتنظيم  الهيئة  قامت  فقد  منا�سبة؛ 
الم�ستخدم النهائي، والعمل على تخفي�سها. كما تم اأي�سًا اإعداد وثيقة اإر�سادات الم�ساركة في البنية 
التحتية ل�سبكات االت�ساالت وتقنية المعلومات و�سوابطها ؛ التي تهدف اإلى ت�سجيع ن�سر الخدمات 
اإزدواجية  من  والحد  خدماتهم،  بتقديم  لهم  المرخ�ص  لجميع  ت�سمح  عادلة،  تناف�سية  بيئة  �سمن 
اال�ستثمار والتنفيذ في تلك ال�سبكات. كما �سهد العام هذا العام مزيدًا من الجهود في رفع جاهزية 
توفير عدٍد  �سيتيح  الذي   )IPv6( االإنترنت بروتوكول  ال�ساد�ص من  االإ�سدار  اإلى  لالنتقال  المملكة، 
والم�ستقبلية. وكل ذلك ي�سب في زيادة  الحالية  العالمية  بالمتطلبات  للوفاء  العناوين؛  �سخم من 
االإلكترونية  الخدمات  واالإعتماد على  المجتمع  وا�ستخدامها من قبل جميع فئات  الخدمات  انت�سار 

في تي�سير االأعمال.
قامت الهيئة باإطالق برنامج )تحفيز( بهدف تحفيز �سناعة االت�ساالت وتقنية المعلومات وخدماتها 	�

في المملكة، والتعامل مع النق�ص الحالي في المنتجات والخدمات التي توفرها من�ساآت االت�ساالت 
وتقنية المعلومات ال�سغيرة والمتو�سطة المحلية، وت�سجيعها؛ لتح�سين قدراتها التناف�سية. ويهدف 
البرنامج على المدى البعيد اإلى تمهيد الطريق اأمام قيام �سركات وطنية رائدة، من �ساأنها االإ�سهام 

في زيادة معدالت النمو والتوظيف في قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة.

)1( ال�سيا�سات المحددة كما وردت في البند 3/5/1/24 من خطة التنمية التا�سعة )1431-1436ه�( 
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نمو قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ومؤشرات انتشار الخدمات   . 6

االتصاالت المتنقلة.  651
بلغ عدد اال�سرتاكات يف خدمات االت�ساالت املتنقلة حوايل 53 مليون 
ا�سرتاك بنهاية العام 2014م. ومتثل اال�سرتاكات ذات الدفع امل�سبق 
الغالبية العظمى منها بن�سبة تتجاوز 87%، وبذلك تكون ن�سبة االنت�سار 
خلدمات االت�ساالت املتنقلة على م�ستوى ال�سكان حوايل %171.4.. 
امل�سغل  تراخي�ص  مبنح  2014م   ع��ام  اأواخ��ر  يف  الهيئة  قامت  وق��د 
حت�سني  يف  ي�سهم  �سوف  مما  املتنقل؛  الهاتف  ل�سبكة  االفرتا�سي 
اخلدمات  يف  التنوع  وزي��ادة  بامل�سرتكني  والعناية  اخلدمات  م�ستوى 
اخليارات  مزيد من  واإتاحة  االت�ساالت،  �سوق  وتو�سيع  لهم،  املقدمة 
للعامني  اال�سرتاكات  انخفا�ص طفيف يف عدد  للم�سرتكني. ويالحظ 
اجلهود  اإىل  ذلك  ويعزى  2011م.  بالعام  مقارنة  2013م  2012م: 

املبذولة يف احلد من انت�سار ال�سرائح جمهولة الهوية.

ال�ضكل رقم )6(: منو الت�ضالت املتنقلة
 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات
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االتصاالت الثابتة  652
2014م  ع��ام  بنهاية  الثابت  للهاتف  العاملة  اخلطوط  ع��دد  يبلغ 
حوايل 3.62 مليون خط، منها حوايل 2.53 مليون خط �سكني؛ اأي 
ما ميثل حوايل )70%( من اإجمايل اخلطوط العاملة. وبذلك تبلغ 
ال�سكان حوايل 11.8%، يف حني  اإىل  الثابت  الهاتف  انت�سار  ن�سبة 
هذا  يف  يلحظ  ومما   .%45 بحدود  للم�ساكن  االنت�سار  ن�سبة  بلغت 
اجلانب انخفا�ص عدد االإ�سرتاكات يف خدمات االت�ساالت الثابتة؛ 
ومنا�سبة  لها،  املتنقلة  االت�ساالت  خدمات  ملناف�سة  نتيجة  وذلك 
اأ�سا�سية بديلة  اأ�سعارها، واعتماد امل�سرتكني عليها بو�سفها خدمة 
العامل،  الثابتة كما هو احلال يف يف غالبية دول  ال�سوتية  للخدمة 
ب�سداد  املتعرثين  للعمالء  الت�سويات  اإج��راء  تطبيق  اإىل  باالإ�سافة 
امل�ستحقات عليهم، واإلغاء اخلطوط التي كانت خم�س�سه للوافدين 

عند اخلروج النهائي.

ال�ضكل رقم )7(: منو الت�ضالت الثابتة
 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات

ملحوظة: تقا�ص ن�سبة االنت�سار لل�سكان بق�سمة اإجمايل خطوط الهاتف الثابت 
العاملة على عدد ال�سكان، اأما ن�سبة االنت�سار للم�ساكن؛  فيتم ح�سابها بق�سمة عدد 

اخلطوط ال�سكنية على عدد امل�ساكن. 
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النطاق العريض   653
زاد الطلب على خدمات النطاق العري�ص موؤخرًا  ب�سكل كبري، مقارنة بال�سنوات 
املا�سية؛ ويرجع ذلك اإىل عدة اأمور من اأهمها، دعم احلكومة دعمها للم�ساريع 
ذات التقنية العالية، التي تتطلب بنية رقمية قوية، وكذلك بعد اأن اأ�سبحت الكثري 
من االجراءات احلكومية تتم عن طريق التعامالت احلكومية االإلكرتونية. ومما 
�ساعد على هذا االرتفاع اأي�سًا انت�سار ا�ستخدام خدمات االإنرتنت يف املجتمع، بعد 
ان اأ�سبحت م�سدرًا رئي�سًا للتوا�سل، والو�سول للمعلومات واإدارة االأعمال، وذلك 
بعد ا�ستخدام العديد من الربامج والتطبيقات التي يتم حتميلها على االأجهزة 
االأع��م��ال،  وتطبيقات  االجتماعية،  التوا�سل  �سبكات  تطبيقات  مثل  الذكية؛ 
ومعاجلة الن�سو�ص، وبرامج املحادثة، واالألعاب وغريها، وهي التطبيقات التي 

تتطلب �سعات حتميل كبرية و�سرعات عالية..

 أ(  خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة:

منا عدد اال�سرتاكات يف خدمات النطاق العري�ص عرب �سبكات االت�ساالت الثابتة؛ 
التي ت�سمل خطوط امل�سرتكني الرقمية )DSL( والتو�سيالت الال�سلكية الثابتة، 
حواليثالثة  اإىل  االأخرى؛  ال�سلكية  واخلطوط  الب�سرية،  االألياف  اإىل  باالإ�سافة 
ماليني ا�سرتاك بنهاية عام 2014م؛  بن�سبة انت�سار تقدر بحوايل 43.2% على 
امل�سرتكني  خطوط  خدمات  من  حتوال  هناك  ب��اأن  العلم  مع  امل�ساكن.  م�ستوى 
التو�سيالت  اإىل  الثابتة  النحا�سية  االت�ساالت  �سبكات  عرب   )DSL( الرقمية 
باقات  تقدم  التي  املتنقل  �سبكات  واإىل  الب�سرية،  واالألياف  الثابتة،  الال�سلكية 

ال�ضكل رقم )8(: منو خدمات النطاق العري�س عرب �ضبكات الت�ضالت الثابتةمتنوعة ت�سمل االإنرتنت؛ وذلك نتيجة النت�سار خدمات اجليلني الثالث والرابع.
 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات

التو�سيالت الال�سلكية الثابتة خطوط امل�سرتكني الرقمية
االألياف الب�سرية واخلطوط ال�سلكية االأخرى
اإجمايل ا�سرتاكات النطاق العري�ص عرب �سبكات االت�ساالت الثابتة
ن�سبة االنت�سار للم�ساكن )%(

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.5

3.0

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

اإجمايل ال�ضرتاكات يف خدمات النطاق العري�س 
عرب �ضبكات الت�ضالت الثابتة

ن(
ليو

)م
ت 

اكا
ضرت

ل�
د ا

عد

)%
ر )

�ضا
لنت

ة ا
�ضب

ن

2010 2011 2012 2013 2014

1.74

1.95

2.54
2.92

3.03

1.49 1.56
1.87 1.85

0.258

1.38

%33

%40.8
%45.5

%43.2

0.6
0.8

1.2

0.3

0.2

%27.3

0.428



64

 ب(  خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة:

و�سل اإجمايل اال�سرتاكات يف خدمات النطاق العري�ص عرب �سبكات 
مليون   14.27 ح��وايل  اإىل  ال�سامل  بتعريفها  املتنقلة  االت�ساالت 
العام 2013م، منها حوايل 9.68 مليون ا�سرتاك  ا�سرتاك بنهاية 
يف خدمات املعطيات )البيانات(وبذلك تكون ن�سبة انت�سار خدمات 
م�ستوى  على  املتنقلة  االت�ساالت  �سبكات  عرب  العري�ص  النطاق 
ال�سكان حوايل 47.6%. وقد اأدى االنت�سار املتزايد الأجهزة الهواتف 
يف  كبري  ب�سكل  امل�ستخدمني  ع��دد  يف  ارتفاع  اإىل  املتنقلة  الذكية 
االأجهزة،  البيانات عرب هذه  وزي��ادة يف حركة  االخ��رية،  ال�سنوات 
يف  وال��راب��ع  الثالث  اجليل  �سبكات  من  وا�سعة  بتغطية  املدعومة 

خمتلف مناطق اململكة.

 ال�ضكل رقم )9(: منو خدمات النطاق العري�س 
عرب �سبكات االت�ساالت املتنقلة

 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلوما
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اإجمايل اال�سرتاكات اخلا�سة بخدمات املعطيات
اإجمايل ا�سرتاكات النطاق العري�ص عرب �سبكات االت�ساالت املتنقلة
ن�سبة االنت�سار لل�سكان )%(
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خدمات اإلنترنت    654
ال�سنوات  االإنرتنت مبعدالت عالية خالل  انت�سار  ن�سبة  زادت 
املا�سية؛ فارتفعت من 13% عام 2005م اإىل حوايل %63.7 
يف  االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد  ويقدر  2014م.  عام  نهاية  يف 
زيادة  ويلحظ  ُم�ستخدم؛  مليون  بحوايل 19.6  حاليًا  اململكة 
الطلب على خدمات االإنرتنت، والنطاق العري�ص موؤخرًا؛ مع 
ا�ستخدام قنوات التوا�سل االجتماعي واالرتباط بها، فاأ�سبح 
اأك��رب؛  حتميل  و�سعات  اأعلى،  �سرعات  عن  يبحث  امل�سرتك 
فزادت كمية البيانات امل�ستخدمة يف ال�سنوات القليلة املا�سية.

 ومن املتوقع اأن ي�سهد الطلب على خدمات االإنرتنت ارتفاعا 
توفري  البدء يف  نتيجة  القادمة؛  القليلة  ال�سنوات  ملحوظًا يف 
�سرعات  من  تقدمه  وما   )FTTx( الب�سرية  االألياف  �سبكات 
ل�سبكات  الوا�سعة  والتغطية  الكبرية،  املدن  وخا�سة يف  عالية 
اجليل الثالث والرابع، ملختلف مناطق اململكة، وكذلك تزايد 
واإنت�سار  االإن��رتن��ت،  ملحتوى  وال��داع��م��ة  امل�ساعدة  العوامل 
وتطبيقات  برامج  من  حتتويه  وما  الذكية،  الكفية  االأجهزة 

معتمدة على االت�سال باالإنرتنت.

ال�ضكل رقم )10(: منو خدمات الإنرتنت
 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات
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اإليرادات    655
حققت �سركات االت�ساالت اإيرادات اإجمالية مبا�سرة من عملياتها يف اململكة 
بحوايل )68.18( مليار ريال يف نهاية عام )2014م( منخف�سة عن العام 
املا�سي 2013م بن�سبة بلغت )4.3%( وذلك نتيجة انخفا�ص اأ�سعار اخلدمات 
اأ�سعار  لتنظيم  الهيئة  بها  قامت  التي  واملجهودات  عام،  ب�سكل  اململكة  يف 
اخلدمات يف االأ�سواق غري التناف�سية؛ ف�ساًل عن انخفا�ص عدد االإ�سرتاكات 
املتنقلة  االت�ساالت  ملناف�سة خدمات  نتيجة  الثابتة،  االت�ساالت  يف خدمات 
اأ�سا�سية  بو�سفها خدمة  امل�سرتكني عليها  واعتماد  اأ�سعارها،  ومنا�سبة  لها، 
للعمالء  الت�سويات  اإج��راء  اإىل  باال�سافة  الثابتة؛  ال�سوتية  للخدمة  بديلة 
املتعرثين ب�سداد امل�ستحقات عليهم، واإلغاء اخلطوط التي كانت خم�س�سه 
للوافدين عند اخلروج النهائي، ومتثل اإيرادات خدمات االت�ساالت املتنقلة 
حوايل )77.8%( من اإجمايل االإيرادات، يف حني متثل خدمات االت�ساالت 

الثابتة واملعطيات حوايل )%22.2(.

 

ال�ضكل رقم )11(: منو الإيرادات

 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات
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سعة الربط الدولي لإلنترنت     655
بلغ اإجمايل �سعات الربط الدويل لالإنرتنت لعام 2014م حوايل 1321 جيجا 

بت/ثانية؛ ُمقارنًة ب� 318 جيجا بت/ثانية يف عام 2010م.
سعة الربط الدولي لإلنترنت
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ال�ضكل رقم )12(: منو �ضعات الربط الدويل للإنرتنت

امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات

أسماء نطاقات اإلنترنت المسجلة بالممكة     656
بلغ عدد النطاقات امل�سجلة باململكة تراكميا حتى نهاية عام 2014م حوايل )37547( نطاقًا؛ مقارنة )2817( 

نطاقًا يف عام 2000م مما يدل على اأن عدد النطاقات امل�سجلة يف اململكة يف تزايد م�ستمر. 

ال�ضكل رقم )13(: منو اأ�ضماء نطاقات الإنرتنت

 امل�سدر: هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات
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أسعار خدمات االتصاالت والتضخم     656
اأدى حترير قطاع االت�ساالت، وفتح �سوقه للمناف�سة؛ اإىل 
اخليارات؛  وتعدد  اجل��ودة،  وحت�سن  اخلدمات،  انت�سار 
متوا�سلة  بوترية  اأ�سعار اخلدمات  انخفا�ص  اإىل  اإ�سافًة 
خالل ال�سنوات املا�سية. ومما يجدر ذكره هذا العام اأنه 
ال�سوق ال�سعودي ارتفاعًا ملحوظًا  يف الوقت الذي �سهد 
ال�سنوات  خ��الل  االأخ���رى  واخل��دم��ات  ال�سلع  اأ�سعار  يف 
يف  �سهدت  االت�ساالت  خدمات  اأ�سعار  اأن  اإال  االأخ��رية؛ 

املقابل انخفا�سا متوا�ساًل. 

املعي�سة  لتكاليف  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  �سجل  فقد 
)جلميع ال�سكان( خالل عام 2014 م زيادة،ن�سبتها 7،2 
هذا  ويعزى  ال�سابق،  العام  يف  عليه  كان  مبا  مقارنًة   %
اإىل ارتفاع معظم  املجموعات الرئي�سة، وبن�سب متفاوتة 
�سهدت  املقابل  يف  اأنه  اإال  لالأ�سعار؛  القيا�سي  الرقم  يف 
جمموعة ن�ساط االت�ساالت انخفا�سًا بواقع 0.1% لعام 

2014 مقارنة بالعام 2013م.

ويت�سح من ال�سكل )14( اأن موؤ�سر الرقم القيا�سي العام 
متوا�سلة  ارتفاعات  �سهد  قد  اململكة  يف  املعي�سة  لتكلفة 
فزاد الت�سخم )التغري الن�سبي ملتو�سط تكاليف املعي�سة( 
وباملقابل  الفرتة )2014-2007(  بن�سبة 30.1% خالل 

االأ�سا�سي يف  الف�سل  ويعود  بلغ )-%6.3(،  انخفا�سًا )انكما�ص(  الرئي�سة لالت�ساالت  املجموعة  تكاليف  �سهدت 
هذا االنخفا�ص اإىل ت�سارع وترية املناف�سة يف �سوق االإت�ساالت وتقنية املعلومات، وتنوع العرو�ص الرتويجية؛ مما 

اأثر اإيجابياآ على اأ�سعار اخلدمات.  

ال�ضكل رقم )14(: التغري الن�ضبي للرقم القيا�ضي لتكاليف املعي�ضة )الت�ضخم( بني عامي 2007-2014م 

 امل�سدر: م�سلحة االإح�ساءات العامة
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المعلومات  656 وتقنية  االتصاالت  نشاط  إسهام 
في االقتصاد الوطني    

لقطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات اأثر مهم يف االقت�ساد الوطني، وميكن 
قيا�ص ذلك من خالل معرفة مدى تاأثريه يف عدة موؤ�سرات حيوية اأهمها: 
االت�ساالت  ن�ساط  يف  واال�ستثمار  لالقت�ساد،  املحلي  الناجت  يف  االإ�سهام 
وتقنية املعلومات، وحجم االإنفاق على خدمات االت�ساالت وتقنية املعلومات

إسهام نشاط االتصاالت في الناتج المحلى اإلجمالي      1-9-9
اأدى تنامي اال�ستثمارات الراأ�سمالية، وتو�سيع �سبكات االت�ساالت وتطويرها 
ب�سكل  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  االت�ساالت  ن�ساط  اإ�سهام  زي��ادة  اإىل 
ملمو�ص؛ نتيجة حترير قطاع االت�ساالت، وفتح اأ�سواقه للمناف�سة؛. وبح�سب 
درا�سات الهيئة، تقدر اإ�سهامات قطاع االت�ساالت بحوايل )2.78%( للعام 
االأع��وام  خالل  االت�ساالت  لن�ساط  امل�سافة  القيمة  ارتفاع  مع  )2014م( 
الناجت  مكون  يف  والتعدين  البرتول  قطاع  حتييد  وعند  املا�سية.  الثالثة 
املحلي؛ فاإن ن�سبة اإ�سهام ن�ساط االت�ساالت يف اإجمايل الناجت املحلي -غري 
اإ�سافة اىل ذلك، �سوف  النفطي-  تقدر بحوايل )8%( للعام )2014م(. 
وخا�سة  وال�سبكات،  التحتية  البنى  يف  ال�سخمة  اال�ستثمارات  قيم  ت�سهم 
اإجمايل  يف  االت�ساالت  ن�ساط  اأث��ر  تعزيز  يف  العري�ص  النطاق  خدمات 
الناجت املحلي؛ اإذ ُتبنّي الدرا�سات اأن هنالك عالقه طردية بني ن�سبة انت�سار 

خدمات النطاق العري�ص، ومعدل النمو يف اإجمايل الناجت املحلي.

القطاعات االقت�سادية منوًا؛  اأ�سرع  والنقل، هو  اأن قطاع االت�ساالت  اإىل  املن�سورة  البيانات االقت�سادية  وت�سري 
فقد حقق هذا القطاع منوا بحوايل )6%( يف عام 2014، كما بلغ متو�سط النمو ال�سنوي )8.7%( خالل االأعوام 

اخلم�سة املا�سية )2014-2010(.
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ال�ضكل )15(: متو�ضط النمو ال�ضنوي للناجت املحلي الإجمايل ح�ضب القطاعات )2014-2010(
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االستثمار في نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات       2-9-9
وبالعوائد  امل�ستمر،  بتطورها  اململكة  يف  اال�ستثمارية  البيئة  تتميز 
ي�سهدها  التي  اال�ستثمارات  تزايد  للم�ستثمرين يف ظل  العالية  الربحية 
القطاع احلكومي واخلا�ص، وانتعا�ص ثقة امل�ستهلكني؛ ف�ساًل عن الرتكيز 
املتنامي من قبل ال�سركات على تعزيز كفاءتها ودعم قدراتها. وتهدف 
اململكة اإىل اأن تتحول اإىل جمتمع معلوماتي، واأن ت�سبح رائدة  يف جمال 
تقنية املعلومات واالت�ساالت. وتتطلع اإىل حتقيق ذلك من خالل توطني 
اال�ستثمارات وجذبها مما تعزز من تناف�سيتها، وت�ساعد يف الوقت نف�سه 
ونقل  الدخل  م�سادر  تنويع  يف  ي�سهم  مما  متميزة؛  وظائف  خلق  على 
حملية  ا�ستثمارات  اململكة  يف  اال�ستثمار  حوافز  جذبت  ولقد  التقنية. 
وتقنية  االت�ساالت  قطاع  اأهمها  من  اإ�سرتاتيجية؛  قطاعات  يف  وعاملية 
يف  االأكرب  االقت�ساديات  �سمن  اململكة  موقع  من  عزز  مما  املعلومات، 
العامل، حتى حتتل املرتبة )19( عامليًا،واملرتبة االأوىل يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

وتقنية  االت�ساالت  قطاع  يف  الراأ�سمالية-  اال�ستثمارات-  حجم  ويقدر 
املعلومات يف اململكة حاليًا باأكرث من 30 مليار ريال )8 مليارات دوالر( 
�سبكات  يف  خا�ص  وب�سكل  التحتية،  البنى  م�ساريع  يف  معظمها  يرتكز 
واخلدمات  املعلومات،  اأمن  وحلول  واملتنقل،  الثابت  العري�ص  النطاق 
حجم  يتزايد  اأن  الهيئة  وتتوقع  الثالثة.  املن�سة  وتقنيات  امل���دارة، 
اال�ستثمارات يف القطاع يف ال�سنوات القليلة القادمة؛ مع تنامي الطلب 
النطاق  خدمات  على  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  �سوق  يف 
اإىل  باال�سافة  الثالثة،  املن�سة  وتطبيقات  البيانات،  العري�ص،وخدمات 
مع دخول م�سغلي ال�سبكات االفرتا�سية املتنقلة )MVNOs( اإىل ال�سوق. 
م�ستوى  وحت�سني  ال�سوق  كفاءة  تعزيز  اإىل  ي��وؤدي  �سوف  �سك  بال  وهذا 

اخلدمات، واالإ�سهام يف خف�ص اأ�سعارها.

حجم اإلنفاق في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات        3-9-9
قامت الهيئة باإجراء درا�سة حتليلية لتقدير حجم االإنفاق على خدمات االت�ساالت وتقنية املعلومات يف اململكة، 
وتبني التقنيات اجلديدة، واالأجهزة والربجميات يف اململكة؛ اإذ قدرت حجم االإنفاق عليها بحوايل )111( مليار 
ري�ال يف عام 2014م، مبعدل منو يقدر بحوايل 9% عن العام 2013م. وي�ستاأثر قطاع االت�ساالت بالن�سيب االأكرب 
من االإنفاق بن�سبة 64%، يف حني تبلغ ن�سبة االإنفاق على خدمات تقنية املعلومات حوايل 36%. وهذا احلجم من 
االإنفاق  يرجع اإىل اال�ستثمار يف البنى التحتية ل�سبكات اجليل القادم، و�سبكات اجليل الرابع لالت�ساالت املتنقلة، 
وتبني اخلدمات االإلكرتونية ) احلكومة االإلكرتونية، ال�سحة االإلكرتونية، التعليم االإلكرتوين، التجارة االإلكرتونية 
وغريها( ف�ساًل عن االإنفاق على اأمن املعلومات. ومن املتوقع اأن ي�ستمر �سوق االت�ساالت وتقنية املعلومات يف النمو 

ب�سكل منتظم، ليتجاوز حجم االإنفاق فيه عن حوايل 120مليار ري�ال يف العام 2015م.

ال�ضكل رقم )16(: منو الإنفاق على خدمات الت�ضالت وتقنية املعلومات
امل�سدر : م�سلحة االإح�ساءات العامة، وحتليالت الهيئة
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برنامج عمل الهيئة خالل العام القادم 1437/1436هـ )2015م( . -1
�سوف توا�سل الهيئة - مب�سيئة اهلل - القيام باملهمات وامل�سوؤوليات املنوطة بها، ومن ذلك تعتزم تنفيذ اأو البدء يف تنفيذ عدد من الربامج وامل�سروعات خالل العام املايل 

القادم 1437/1436ه� )2015م( ومن اأبرزها ما يلي:

عبر 	� العري�ص،  النطاق  ذات  االت�ساالت  خدمات  تقديم  تراخي�ص  م�سروع 
االأقمار ال�سناعية.

قطاع 	� في  وت�سنيفها  وال�سيطرة،  االأ���س��واق  تحديد  تقرير  تحديث  م�سروع 
االت�ساالت في المملكة.

م�سروع تنظيم اأ�سعار المكالمات ال�سوتية المحلية االنتهائية بالجملة. 	�
م�سروع درا�سة �سوق االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة.	�
اال�ستمرار في تنظيم اأ�سعار خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات، وا�ستكمال 	�

االإجراءات المحدثة لها.
البدء في م�سروع درا�سة تاأثير قطاع االت�ساالت على االقت�ساد ال�سعودي.	�
البدء في م�سروع  تحديث درا�سة االأ�سعار.	�
البدء في م�سروع  اآلية اعتماد التعرفة.	�
البدء في م�سروع دار�سة تعديل الالئحة التنفيذية لنظام االت�ساالت.	�
ال�سرعة 	� يحقق  بما  االت�ساالت،  نظام  مخالفات  في  البت  اإج��راءات  تطوير 

المطلوبة، والحد من اأي عيوب �سكلية اأو مو�سوعية، توؤدي اإلى اإلغاء قرارات 
اللجنة.

متابعة اإجراءات العمل لجميع القرارات ال�سادرة عن الهيئة، اأو لجنة الف�سل 	�
وطريقة تنفيذها، والتاأكد من توافق تلك االإجراءات مع اأنظمة الهيئة واأنظمة 

المملكة.

اآلية 	� اال�ستمرار في متابعة ق�سايا الهيئة لدى ديوان المظالم، وذلك بتطبيق 
العمل بنظام الق�سايا وتد�سينه.

الرقم، 	� بنقل  المتعلقة  لل�سكاوى  الفنية  الجوانب  متابعة  ف��ي  اال�ستمرار 
ومعالجتها.

اال�ستمرار في درا�سة طلبات تخ�سي�ص االأرقام، والرموز للجهات الم�ستفيدة؛ 	�
�سواء اأكان ذلك لمقدمي الخدمة المرخ�ص لهم اأم لغيرهم؛ وفقًا للمبادئ، 

والقواعد، واالأحكام الم�سمنة بالخطة الوطنية للترقيم.
المعلومات 	� وتقنية  االت�ساالت  الأجهزة  الفنية  المعايير  اإعداد  في  اال�ستمرار 

ومعداتها؛ بما يتفق مع المعايير الدولية، وتحديثها ب�سكل دوري بما يتواكب مع 
تطورها، واإ�سدار �سهادات المطابقة لها.

وتقنية 	� االت�ساالت  اأجهزة  لتراخي�ص  االإلكتروني  النظام  م�سروع  تد�سين 
المعلومات واعتمادها، وتعميم تطبيقه على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة.

ال�سبكة 	� عنا�سر  اإلى  والنفاذ  البيني  االت�سال  ربط  اإر�سادات  م�سروع  تنفيذ 
المادية. 

متابعة مراقبة اأداء �سبكات االت�ساالت في جميع اأنحاء المملكة، وفي الموا�سم 	�
خالل مو�سمي الحج و رم�سان بالحرمين ال�سريفين، والم�ساعر المقد�سة.

اإطار 	� في  بالمملكة  االإ�سعاع  لم�ستوى  ميدانية  قيا�سات  اإجراء  في  اال�ستمرار 
برنامج التعاون التقني مع الجهات االأكاديمية والبحثية.
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البدء في م�سروع متابعة تقنيات االت�ساالت والمعلومات وموؤ�سراتها.	�
لخدمات 	� التحتية،  بالبنى  الخا�سة  وال�����س��واب��ط  التنظيمات،  م�سروع 

االت�ساالت وتقنية المعلومات، لالأرا�سي، والمخططات ال�سكنية، والتجارية، 
والحكومية.

و�سع اإر�سادات الم�ساركة في البنية التحتية ل�سبكات االألياف الب�سرية.	�
لخطة 	� التنظيمي  االإطار  بموجب  المطلوبة،  المهمات  تنفيذ  في  اال�ستمرار 

لتجارب  م�سحية  درا�سة  واإج��راء  الطوارئ،  حاالت  في  الخدمة،  ا�ستعادة 
التنظيمي  االإط���ار  لتحديث  الحاجة  م��دى  لتحديد  ال���دول؛  وممار�سات 

ال�ستعادة الخدمة، في حاالت الطوارئ، وال�سوابط الخا�سة به.
رئي�سية في خدمات 	� انقطاعات  والتبليغ عند حدوث  اال�سعار  اآلية  مراجعة 

االت�ساالت وتحديثها.
اال�ستمرار في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي.	�
تنفيذ م�سروع اإن�ساء نظام حديث الإدارة الطيف الترددي.	�
اإعداد تقرير عن و�سع االت�ساالت وتقنية المعلومات.	�
بالمهمات 	� القيام  المعلومات في  االإر�سادي الأمن  الوطني  المركز  ا�ستمرار 

والن�ساطات المنوطة به.
وخدمة 	� االإنترنت  خدمات  بتقديم  المتعلقة  الن�ساطات  في  اال�ستمرار 

التر�سيح.
تاأ�سي�ص بوابة من�ساآت قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات	�
االإنترنت 	� لبروتوكول  ال�ساد�ص  االإ�سدار  ن�سر  دعم  ن�ساطات  في  اال�ستمرار 

)IPv6( وتوطينه في المملكة. 
اال�ستمرار في ن�ساطات المركز ال�سعودي لمعلومات ال�سبكة 	�
ل�سندوق 	� الرابعة(  الت�سغيلية  )الخطة  والثامن  ال�سابع  الم�سروع  تنفيذ 

الخدمة ال�ساملة.
الت�سغيلية 	� ع�سر)الخطة  وال��ح��ادي  والعا�سر،  التا�سع،  الم�سروع  تنفيذ 

الخام�سة(  ل�سندوق الخدمة ال�ساملة.
ع�سر، 	� والثالث  ع�سر،  الثاني  للم�ساريع  العرو�ص  تقديم  وثائق طلب  اإعداد 

وا�ستالم  للمناف�سة،  وطرحها  ال�ساد�سة(  الت�سغيلية  )الخطة  ع�سر  والرابع 
العرو�ص وتقييمها وتر�سيتها.

وطرحه 	� الفنية،  المراقبة  لم�سروع  العرو�ص،  تقديم  طلب  وثائق  اإع��داد 
للمناف�سة، وا�ستالم العرو�ص، واإنهاء عمليات التقييم والتر�سية.

الجغرافية، 	� المعلومات  نظم  لم�سروع  العرو�ص،  تقديم  طلب  وثائق  اإعداد 
وطرحه للمناف�سة، وا�ستالم العرو�ص، واإنهاء عمليات التقييم والتر�سية.

ا�ستمرار العمل على تحديث قاعدة البيانات في �سوء مخرجات الم�ساريع 	�
والم�ساكن،  لل�سكان  العام  للتعداد  التف�سيلية  والنتائج  تنفيذها،  الجاري 

ال�سادرة من م�سلحة االإح�ساءات العامة والمعلومات. 
المالي 	� للعام  ال�ساملة  ال��خ��دم��ة  ل�سندوق  الختامي  الح�ساب  اإع����داد 

1435/1434 )2013م(.
البدء في م�سروع اإن�ساء ركن االت�ساالت وتقنية المعلومات.	�
اال�ستمرار في اأعمال المراجعة الداخلية، وفق خطة المراجعة لعام 2015م، 	�

وفق الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة؛ ومتابعة تقارير المراجعة المنجزة.
اإ�سدار تقرير المراجعة الداخلية ال�سنوي. 	�
اإنتاج االأفالم الوثائقية، والتفاعلية، والتوعوية.	�
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المالحق. 11

  قرارات مجلس اإلدارةالأ) ق لملا
عقد املجل�ص ثمانية اجتماعات خالل عام 1436/1435ه� )2014م( واتخذ عدة قرارات من اأبرزها:

اعتماد ميزانية الهيئة للعام المالي 1437/36ه� )2015 م( 	�
المالي 1437/36ه� 	� للعام  المعلومات  لمجتمع  الوطنية  اللجنة  ميزانية  اعتماد 

)2015م(. 
اعتماد ميزانية �سندوق الخدمة ال�ساملة للعام المالي 1437/36ه� )2015م(. 	�
للعام 	� المعلومات  لمجتمع  الوطنية  واللجنة  للهيئة،  الختامي  الح�ساب  اعتماد 

1435/34ه� )2013م(.
المالي 	� ال��ع��ام  ع��ن  ال�ساملة  الخدمة  ل�سندوق  الختامي  الح�ساب  اعتماد 

1435/34ه� )2013م(.
المالية 	� ل��الأع��وام  للهيئة  الخارجي  الح�سابات  مراجع  تعيين  على  الموافقة 

)1436/1435ه�(، )1437/1436ه�(، )1438/1437ه�(.
الموافقة على منح )اتحاد فيرجن موبايل ال�سعودية( ترخي�سًا لتقديم خدمات 	�

.)MVNO( م�سغلي �سبكات االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية
�سبكات 	� م�سغلي  خدمات  لتقديم  ترخي�سًا  جوراء(  )اتحاد  منح  على  الموافقة 

.)MVNO( االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية
الموافقة على الوثيقة )المعدلة( لطلب الح�سول على ترخي�ص تقديم خدمات 	�

م�سغلي �سبكات االت�ساالت المتنقلة االفترا�سية )MVNO( في المملكة مع مقدم 
الخدمة الم�سيف �سركة االت�ساالت المتنقلة ال�سعودية )زين(

الخطة 	� من  ع�سر(  )التا�سع،والعا�سر،والحادي  الم�ساريع  تر�سية  على  الموافقة 

الت�سغيلية الخام�سة ل�سندوق الخدمة ال�ساملة، على �سركة االت�ساالت ال�سعودية 
الجتيازها جميع عنا�سر التقييم المطلوبة.

الموافقة على تر�سية تنفيذ م�سروع اإن�ساء نظام حديث الإدارة الطيف الترددي 	�
في المملكة على �سركة )ديتكون ال�سعودية المحدودة( خالل المدة المحددة. 

الطيف 	� الإدارة  حديث  نظام  اإن�ساء  م�سروع  تنفيذ  تر�سية  اإلغاء  على  الموافقة 
ا�ستكمالها  لعدم  نظرًا  المحدودة(  ال�سعودية  )ديتكون  �سركة  على  الترددي 
لملحوظات الهيئة على اإتفاقية ايداع �سفرة م�سدر برامج م�سروع اإن�ساء النظام 

خالل المدة المحددة.
الطيف 	� الإدارة  حديث  نظام  اإن�ساء  م�سروع  تنفيذ  طرح  اإع��ادة  على  الموافقة 

الترددي في المملكة في مناف�سة عامة.
الموافقة على ا�ستمرار الهيئة في التن�سيق مع وزارة المالية؛ التخاذ االإجراءات 	�

المالية على مقدمي خدمات  الم�ستحقات  ب�ساأن تح�سيل  المنا�سبة  والخطوات 
االت�ساالت،والموؤ�س�سات واالأفراد؛ ممن �سدر بحقهم قرارات من لجنة الف�سل 
في مخالفات نظام االت�ساالت، وتح�سيل المبالغ المترتبة لح�سة الحكومة من 

االإيرادات الت�سغيلية لدى مقدمي الخدمات. 
اإقرار التقرير ال�سنوي الإنجازات الهيئة للعام 1435/34ه� )2013م( الذي تم 	�

اإعداده، طبقًا لقواعد اإعداد التقارير ال�سنوية للوزارات، والموؤ�س�سات، واالأجهزة 
الحكومية، والذي ا�ستمل على مجمل اأعمال الهيئة واأن�سطتها وبرامجها، خالل 

فترة التقرير.
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  األنشطة واإلنجازات األخرى الأ) ق لملا
اإ�سافة اإىل االإجنازات الرئي�سة امل�سمنة بالف�سل ال�ساد�ص من هذا التقرير؛ قامت 

الهيئة باأن�سطة متعددة اأخرى، ومنها ما يلي:  

إدارة الطيف الترددي 1م5
ومقدمي 	� الحكومية،  الجهات  ال�ستخدامات  ت���ردد،   )9500( تخ�سي�ص 

واالأفراد  الدولية،  والمنظمات  الخا�سة،  وال�سركات  والموؤ�س�سات  الخدمات، 
بالمملكة؛ لتوفير خدمات ات�ساالت خا�سة، وتقديم خدمات ات�ساالت عامة، 
من قبل ال�سركات المرخ�ص لها بتقديم هذه الخدمات. وتم ت�سجيل بع�سها 
الدول  من  التداخالت  من  حمايتها  بهدف  لالت�ساالت؛  الدولي  االتحاد  لدى 

االأخرى.
للطيف 	� الوطنية  الخطة  لتنفيذ  اإما  وذلك  تردديًا؛  مخ�س�سًا   )4955( اإلغاء 

الترددي، اأو نتيجة ال�ستغناء بع�ص الم�ستخدمين عنها.
اإ�سدار وتجديد )113( رخ�سة لالأجهزة الال�سلكية الثابتة والمتنقلة، وكذلك 	�

)240( رخ�سة ا�ستخدام ترددات، لل�سفن وقوارب النزهة وال�سيد، و )127( 
الهواة،  ال�سلكي  ت��رددات  ال�ستخدام  رخ�سة  و)187(  ال�سلكي،  هواة  رخ�سة 

و)551( رخ�سة محطة ال�سلكية الت�ساالت المالحة الجوية.
اأجهزة 	� في  ت��رددات  ال�ستخدام  ترخي�ص  على   للح�سول  طلبا   )16( درا�سة 

مالحة جوية.
اإلغاء )12( رخ�سة محطة ال�سلكية لخدمة ات�ساالت المالحة الجوية.	�
درا�سة )190( طلبا  للح�سول على رخ�سة هواة الال�سلكي.	�

اإجراء االختبارات ل� )120( �سخ�سًا من هواة الال�سلكي.	�
معايرة )333( جهازًا، واإ�سالح )125( جهازًا الأنظمة اإدارة الطيف الترددي، 	�

وكذلك اإجراء القيا�سات الفنية ل� )667( جهازًا ال�سلكيًا.
اإجراء الك�سف الفني على )5529( جهازًا ال�سلكيًا و )39483( قطعة غيار.	�
درا�سة )22( طلبًا لترخي�ص ا�ستخدام اأجهزة ال�سلكية.	�
المملكة، 	� لحدود  المتجاوزة  التغطية  في  توؤثر  ترددًا   )2892( ور�سد  مراقبة 

وال�سادرة من دول مجاورة لها، ومعالجتها.
الر�سمية 	� ال�سخ�سيات  زيارة  اأثناء  ت��رددات،  ال�ستخدام  طلبًا   )121( تن�سيق 

للمملكة، اأو ال�سفن الدولية، اأثناء دخولها المياه االإقليمية للمملكة.
مجل�ص 	� ودول  المملكة،  بين  ت��رددات  تخ�سي�ص  لتن�سيق  طلبًا   )54( درا�سة 

التعاون، واتخاذ االإجراءات المنا�سبة حيالها.
مراقبة )33992( ترددًا لك�سف اال�ستخدامات غير النظامية للترددات، والتي 	�

ت�سبب تداخالت مع الترددات النظامية.
ل�سروط 	� مطابقتها  من  للتاأكد  نظاميًا؛  ت��رددًا   )12882( ل�  قيا�سات  اإج��راء 

التخ�سي�ص.
ل�سبط 	� المخت�سة  الجهات  ومخاطبة  نظامي،  غير  ت��رددًا   )5636( ر�سد 

االأجهزة التي ت�ستخدمها، واتخاذ االإجراءات النظامية ب�ساأنها.
اإجراء الفح�ص الميداني ل� )36( موقعًا؛ للتاأكد من التزام الجهات الم�ستخدمة 	�

للطيف الترددي بالموا�سفات الفنية للترددات التي تم الترخي�ص بها من قبل 
الهيئة؛ للحد من حدوث التداخالت ال�سارة.

لمعرفة 	� الترددات،  م�ستخدمي  بيانات  قواعد  وفق  ت��رددًا   )25464( مراقبة 
اال�ستخدامات الحقيقية للطيف الترددي.
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ومعالجتها، 	� المملكة  داخ��ل  من  تداخالت  عن  تقريرًا   )817( درا�سة 
والعمل على اإزالتها.

المتعلقتين 	� واال�ستغاثة،  ال�سالمة  لخدمتي  ت��ردد   )110000( مراقبة 
التداخالت  من  خلوها  من  للتاأكد  والممتلكات؛  الب�سر  اأرواح  بحماية 

ال�سارة.

اأجهزة ومعدات االت�ساالت وتقنية املعلومات: 2م5

درا�سة اأكثر من )2600( طلب العتماد االأجهزة،والبت فيها.	�
درا�سة اأكثر من )18500( طلب اإذن ف�سح وترخي�ص، الأجهزة ات�ساالت 	�

م�ستلمة من ال�سركات الموردة، الأجهزة االت�ساالت وتقنية المعلومات، 
والبت في اإجراءات ف�سحها.

من 	� فني  ودع��م  مرئيات،  وطلب  ا�ستف�سار   )3000( من  اأكثر  درا�سة 
الجهات الداخلية والخارجية، والرد عليها.

درا�سة اأكثر من )150( طلب اإفادة حيال م�سبوطات اأجهزة االت�ساالت 	�
وتقنية المعلومات واال�ست�سارات الفنية.

الداخلية  3م5 للجهات  الفنية  والمشورة  الدعم  تقديم 
والخارجية:

تقديم الدعم الفني الم�ستمر للعديد من الجهات، ولمو�سوعات مختلفة 	�
ومتغيرة؛ مثل المو�سوعات الواردة من بع�ص الجهات الحكومية، والهالل 

االأحمر. 
ومع 	� معهم،  والتن�سيق  ال�سريفين،  للحرمين  العامة  الرئا�سة  مخاطبة 

الم�سغلين بخ�سو�ص تنفيذ م�سروع التغطية الداخلية، وتركيب الهوائيات 
الم�ستركة للحرم المكي ال�سريف.

االإ�سكان، بخ�سو�ص 	� وزارة  الواردة من  واال�ستف�سارات  الطلبات  درا�سة 
المخططات  في  االت�ساالت،  لخدمات  التحتية  البنية  توفير  اإج��راءات 

ال�سكنية الخا�سة بالوزارة. 
تقديم الدعم الإمارة منطقة الباحة بهدف التجاوب مع ملحوظات مجل�ص 	�

المنطقة على م�ستوى التغطية، وتغطية االأماكن غير المجدية تجاريا.
تقديم الم�سورة الفنية المتخ�س�سة، والتن�سيق في مو�سوع العوائق التي 	�

تواجه الم�سغلين ب�سبب �سوابط االأمانات والبلديات.
تقديم الم�سورة الفنية المتخ�س�سة، والتن�سيق فيما يتعلق برفع اأ�سعار 	�

االإيجارات على مقدمي الخدمة بن�سب عالية جدًا من قبل اأمانة العا�سمة 
المقد�سة.

خدمات 	� اإي�����س��ال  بتكلفة  يتعلق  فيما  المناطق  اأم��ان��ات  م��ع  التن�سيق 
االت�ساالت للمخططات الجديدة.

التن�سيق مع �سركة اأرامكو ب�ساأن متطلبات تنفيذ البنية التحتية الم�ستركة 	�
بناء  بم�سروع  للقيام  المتعلقة  المعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  لخدمات 
الأعلى  وفقًا  بالمملكة  مختلفة  مناطق  في  ريا�سيًا  ا�ستادًا  ع�سر  اأح��د 

الموا�سفات والمعايير العالمية.
التحتية 	� البنية  ذوي  المتنقلة  االت�ساالت  خدمات  مقدمي  مع  التن�سيق 

ب�ساأن م�سروع النقل العام بمحافظة جدة، وو�سع االحتياجات له، وتوفير 
الخدمات في الم�سارات الخا�سة به.

ذلك 	� ف��ي  بما  الهيئة،  اإل��ى  ال���واردة  التغطية  طلبات  بمعالجة  القيام 
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مراجعة التزام مقدمي خدمات االت�ساالت نحوها، والبت في كونها من 
�سمن التزامات مقدمي الخدمة من عدمه، واتخاذ مايلزم نحو توفير 

الخدمات المطلوبة.
�سجالت 	� حفظ  متطلب  ا�ستكمال  ب�ساأن  الخدمة  مقدمي  مع  التن�سيق 

الم�ستركين وبياناتهم لمدة 12 �سهرًا.
القيام بجوله تفتي�سية على اأنظمة بع�ص ال�سركات المرخ�ص لها؛ للتحقق 	�

للم�ستخدم  المقدمة  الخدمة  لباقات  العادل  اال�ستخدام  �سيا�سة  من 
رقم  اإدخ��ال  دون  ال��زوار  بطاقة  �سحن  مخالفة  من  وللتحقق  النهائي، 
ر�سائل  رموز  على  المحتوى  خدمة  حجب  تطبيق  من  وللتحقق  الهوية، 

ق�سيرة مخالفة.
تقديم الدعم الفني ب�ساأن تعطل خدمات االت�ساالت في منطقة ع�سير؛ 	�

نتيجة لتعر�ص المق�سم الرئي�سي التابع ل�سركة االت�ساالت ال�سعودية في 
اإلى حريق، وتفعيل خطة ا�ستعادة الخدمة في  محافظة خمي�ص م�سيط 

حاالت الكوارث والطوارئ الخا�سة بال�سركة، فور وقوع الحادثة. 
الهاتف 	� وخ��ط��وط  ال��دوائ��ر  جميع  تعطل  ب�ساأن  الفني  ال��دع��م  تقديم 

وتفعيل  لها،  التابعة  واالإدارات  ال�سرقية  المنطقة  بجوازات  وانقطاعها 
ب�سركة  الخا�سة  والطوارئ  الكوارث  حاالت  في  الخدمة  ا�ستعادة  خطة 

االت�ساالت ال�سعودية؛ فور وقوع الحادثة. 
لتنفيذ خطط وتدابير الطوارئ 	� التن�سيق والمتابعة مع مقدمي الخدمة 

من الدفاع المدني؛ فيما يخ�ص خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات 
بالعا�سمة المقد�سة خالل �سهر رم�سان ومو�سم الحج لعام 1435ه�.

األنشطة والفعاليات اإلعالمية: 4م5
اأطلقت الهيئة خالل الربع االأول من 1435ه� حملة توعوية تعنى بالجرائم 	�

المعلوماتية،  جرائم  بنظام  التعريف  اإلى  الحملة  وتهدف  المعلوماتية، 
بتجنب  الم�ستخدمين  وتوعية  بالنظام،  عليها  المن�سو�ص  والعقوبات 
الو�سائل  م��ن  العديد  خ��الل  م��ن  ن�سرها  وت��م  المعلوماتية.  الجرائم 

االإعالنية واالإعالمية.
ببع�ص 	� للتعريف  الق�سيرة؛  التوعوية  االأف��الم  من  مجموعة  اإنتاج  تم 

خدمات الهيئة واالإجراءات الواجب اتباعها من قبل م�ستخدمي خدمات 
االت�ساالت وتقنية المعلومات.

الجهات 	� مع  التعاون  م�سروع  فعاليات  �سمن  الهيئة  لجهود  ا�ستمرارًا 
الحكومية؛ تم اإطالق عدد من ور�ص العمل والمحا�سرات التوعوية لبع�ص 
الهيئة  قامت  كما  الحكومية.  والجهات  التجارية،  والغرف  الجامعات 
باأمن  تعنى  توعوية،  وكتيبات  بن�سرات  الحكومية  الجهات  بع�ص  بتزويد 
المعلومات، وتم توزيع اأكثر من 189 األف ن�سخة من الن�سرات والكتيبات. 

قامت 	� حيث  االجتماعية؛  ال�سبكات  في  قنواتها  بتفعيل  الهيئة  قامت 
بتوثيق ح�ساباتها في ال�سبكات االجتماعية، ومن ثم تكثيف بث الر�سائل 
التوعوية، والتعريف ببع�ص خدمات الهيئة واإجراءاتها الواجب اتباعها، 
تلك  عبر  المعلومات؛  وتقنية  االت�ساالت  خدمات  م�ستخدمي  قبل  من 

القنوات. 
واالإنجليزية، 	� العربية  باللغتين  �سحفية  م��ادة   )70( من  اأكثر  اإع��داد 

ون�سرها في مختلف الو�سائل االإعالمية؛ المحلية واالأجنبية.
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الهيئة 	� الهيئة؛ ومن ثم تعميمه على من�سوبي   تطوير دليل خا�ص بهوية 
والوكاالت االعالنية والمطابع التي تتعامل معها الهيئة.

اإعداد ا�ستراتيجية اإعالمية �ساملة للهيئة من )2014م - 2016م(.	�
اإطالق اأربع ن�سرات اإلكترونية ربعية، باللغتين العربية واالإنجليزية؛ عن 	�

اأهم موؤ�سرات اأداء قطاع االت�ساالت وتقنية المعلومات في المملكة.
تحديث المطوية المعنونة ب� )حقائق واأرقام عن قطاع االت�ساالت وتقنية 	�

المعلومات في المملكة خالل عام 2014م(.
تجهيز ملف �سحفي �سنوي؛ لر�سد ما تم ن�سره عن الهيئة خالل عام في 	�

مختلف و�سائل االإعالم المقروءة.
م�ساركة الهيئة بو�سفها داعم وراع لملتقى عرب نت، وموؤتمر �سي�سكو، 	�

وموؤتمر تل�سا لعام 2014م.
تنظيم عدد من ور�ص العمل والبرامج التدريبية.	�
العالمي 	� الموؤتمر  الأعمال  بالتح�سير  المكلف  الخليجي  االجتماع  تنظيم 

لالت�ساالت الراديوية لعام 2015م.
في 	� المعلومات  وتقنية  االت�ساالت  قطاع  تاريخ  عن  وثائقي  فيلم  غنتاج 

المملكة.
الم�ساركة في تنظيم احتفاالت المملكة في الموؤتمرات الدولية. 	�
اإعداد منهجية العالقات العامة واآليات التوا�سل الداخلي. 	�

اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل موسمي  5م5
رمضان والحج  

المنورة 	� والمدينة  المكرمة  مكة  من  كل  في  ميدانية  قيا�سات  اإج��راء 
�سركات  ال��ت��زام  م��ن  للتحقق  رم�����س��ان؛  ف��ي  وال��ع��م��رة  الحج  لمو�سمي 
االت�ساالت المتنقلة، العاملة في المملكة، بالمعايير الفنية والتنظيمية، 
الأف�سل  وفقا  المقدمة،  الخدمة  ل��ج��ودة  الهيئة،  قبل  م��ن  ال��م��ح��ددة 
الممار�سات والتجارب الدولية المت�سقة مع المقايي�ص العالمية، وتعميد 
�سنوات  ثالث  لمدة  الميدانية  القيا�سات  باإجراء  للقيام  جامعات  اأربع 
في  مماثلة  قيا�سات  باإجراء  الهيئة  تقوم  كما  عام 2015م،  من  ابتداءًا 
معايير  وف��ق  اختيارها  يتم  المملكة؛  في  المختلفة  المواقع  من  ع��دد 

تحددها الهيئة.
االت�ساالت 	� لخدمات  الم�سغلة  االت�ساالت  �سركات  ا�ستعدادات  مراجعة 

والبحرية  الجوية  والمنافذ  المقد�سة،  والم�ساعر  المكرمة  مكة  ف��ي  
وُتلبي  المملكة،  ب�سمعة  تليق  ات�ساالت  خدمات  تقديم  ل�سمان  وج��دة؛ 

حاجات �سيوف الرحمن.
متابعة اأداء �سبكات مقدمي خدمات االت�ساالت، اأثناء مو�سمي رم�سان 	�

المنورة،  والحج لعام 1435 ه� في مكة المكرمة، والم�ساعر، والمدينة 
واإعداد اإجراءات التبليغ عن االأعطال لمو�سم الحج.

المتنقلة؛ قبيل مو�سم الحج حول 	� الترددي لالت�ساالت  مراقبة المجال 
تداخالت  وجود  عدم  من  للتاأكد  المقد�سة؛  والم�ساعر  المكي،  الحرم 

توؤثر على تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين، واالأجهزة الحكومية.
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تخ�سي�ص ترددات اإ�سافية لمقدمي خدمات االت�ساالت وتقنية المعلومات ب�سفة 	�
موؤقتة خالل مو�سم الحج لعام 1435 هجرية )للهاتف المتنقل( لتح�سين م�ستوى 

الخدمات المقدمة ل�سيوف الرحمن، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
التن�سيق بين الجهات الحكومية، ومقدمي خدمات االت�ساالت؛ للتاأكد من تنفيذ 	�

التنظيمات المتعلقة بمو�سم الحج.
اأداء 	� على  واالط���الع  االت�����س��االت،  خدمات  لمقدمي  ميدانية  ب��زي��ارات  القيام 

�سبكاتهم.
القيام بزيارات ومراجعات يومية لمراكز الت�سغيل، اأثناء مو�سمي الحج والعمرة 	�

في رم�سان، ال�سيما في اأوقات الذروة.
الخدمات؛ 	� مقدمي  قبل  من  المتنقلة،  االت�ساالت  �سبكات  دعم  على  االإ�سراف 

لمقابلة زيادة الحركة اأثناء مو�سم الحج.
ا�ستقبال ال�سكاوى المتعلقة بخدمات االت�ساالت في الم�ساعر، والتن�سيق لحلها. 	�
الرفع بالتقارير اليومية اإلى لجنة الحج المركزية، اأثناء مو�سم الحج.	�
الحج 	� نهاية مو�سم  بعد  المعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  اأداء  تقويم  تقرير  اإعداد 

لعام 1435ه� لال�ستفادة منه لالأعوام القادمة.

نشاطات ودراسات أخرى متفرقة: 5م5
درا�سة التقرير ال�سادر من البنك الدولي عن النطاق العري�ص في دول ال�سرق 	�

االأو�سط، و�سمال اأفريقيا؛ واإعداد ملخ�ص متكامل حول التقرير، واإبداء عدد من 
الملحوظات والمرئيات حوله.

الدول 	� في  ال�سحابية  الحو�سبة  العتماد  التوجيهية؛  االإر���س��ادات  م�سودة  درا�سة 
العربية.

درا�سة طلب �سركة االت�ساالت ال�سعودية باإن�ساء نظام مركزي، ت�سرف 	�
عليه الهيئة؛ لمراقبة خدمة اإنهاء المكالمات الدولية.

درا�سة طلب وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية حول رغبة �سركات خا�سة 	�
االإنترنت  خدمات  لتقديم  ح�سرية؛  ب�سورة  االإن��ارة  اأعمدة  با�ستخدام 

واالت�ساالت. 
درا�سة مقترح تفعيل نظام تجوال وطني، بين مقدمي خدمات االت�ساالت 	�

المتنقلة العاملة بالمملكة في حاالت الطوارئ.
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واإلقليمية  المحلية  المشاركات  )ج(:  الملحق 
والدولية

�ساركت الهيئة يف العديد من االجتماعات، واملوؤمترات، والندوات، واملعار�ص 
املحلية، واالإقليمية والدولية خالل العام 1436/1435ه� )2014م(، كان من 

اأبرزها ما يلي:
المشاركات اإلقليمية ج- 1 

1.  اجتماعات مجل�س التعاون الخليجي :
مجل�ص 	� دول  بين  الدولي،  التجوال  اأ�سعار  عمل  لفريق  الثامن  االجتماع 

التعاون، لدول الخليج العربية، في م�سقط )06-2014/01/10م(.
مجل�ص 	� دول  بين  الدولي  التجوال  اأ�سعار  عمل  لفريق  التا�سع  االجتماع 

التعاون لدول الخليج العربية، في اأبوظبي )10-2014/02/13م(. 
االجتماع الثاني لفريق دول مجل�ص التعاون؛ للتح�سير للموؤتمر العالمي 	�

-18( المنامة  في  المفو�سين،  المندوبين  وموؤتمر  االت�ساالت  لتنمية 
2014/02/20م(.

العاملة، 	� اللجان  هيكلة  واإع��ادة  تنظيم  عمل  لفريق  ال�ساد�ص  االجتماع 
تحت مظلة اللجنة الوزارية للبريد واالت�ساالت بدول مجل�ص، في المنامة 

)25-2014/02/26م(.
ولجنة 	� االإلكترونية،  للحكومة  التنفيذية  اللجنة  بين  الم�سترك  االجتماع 

في  الخليجي،  التعاون  مجل�ص  بدول  واالت�ساالت  البريد  وزارات  وكالء 
الكويت )2014/03/09م(.

ال���راداري���ة، 	� ال��ت��داخ��الت  لمناق�سة  وال��ث��الث��ون   ال��خ��ام�����ص  االج��ت��م��اع 

-16( المنامة  في  الخليج،  منطقة  في  ال��ت��رددات  ا�ستخدام  وتن�سيق 
2014/03/17م(.

االجتماع العا�سر  للجنة المراكز الوطنية، لال�ستجابة لطوارئ الحا�سب، 	�
في الكويت )08-2014/04/09م(.

االجتماع الثالث لفريق دول المجل�ص، المكلف بالتح�سير للموؤتمر العالمي 	�
لالت�ساالت الراديوية 2015م، في المنامة )12-2014/04/13م(.

االجتماع الخليجي التح�سيري لموؤتمر الراديو 2015م، والم�ساركة في 	�
االجتماع الخام�ص والثالثين، للجنة الفنية للمكتب الفني لالت�ساالت، 

في المنامة )12-2014/04/17م(.
لالت�ساالت 	� العالمي  للموؤتمر  بالتح�سير  المكلف  الخليجي  االجتماع 

الراديوية، لعام 2015م في المنامة )12-2014/04/13م(.
االجتماع الخام�ص والثالثون )35( للمكتب الفني لالت�ساالت بدول مجل�ص 	�

التعاون لدول الخليج العربية، في المنامة )14-2014/04/17م(.
والخدمات 	� التطبيقات  تنظيم  ت�سريع  عمل  لفريق  الثاني  االجتماع 

في  الخليجي،  التعاون  مجل�ص  دول  في  االإنترنت  خ��الل  من  المقدمة 
الكويت )2014/04/27م(.

االجتماع ال�ساد�ص للجنة التوجيهية لالت�ساالت وتقنية المعلومات، في 	�
الكويت )28-2014/04/30م(.

اجتماع لجنة وكالء البريد و االت�ساالت و تقنية المعلومات، بدول مجل�ص 	�
التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت )26-2014/05/27م(.

االجتماع المتعلق بالتداخالت على �سبكة )LTE( في قطر ال�سادرة من 	�
�سركة االت�ساالت ال�سعودية، في المنامة )2014/05/29م(.
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في 	� واالقت�ساد،  لال�ستثمار  اأمريكا،  مع  التعاون  مجل�ص  دول  منتدى 
وا�سنطن )10-2014/06/13م(.

مجل�ص 	� ب��دول  المعلومات  وتقنية  لالت�ساالت  الوزارية  اللجنة  اجتماع 
التعاون لدولي الخليج العربية، في الكويت )2014/06/11م(.

االجتماع الخليجي الثالث، واالجتماع العربي الثاني للمكلفين بالتح�سير 	�
-21( المنامة  ف��ي  2014م،  للعام  المفو�سين  المندوبين  لموؤتمر 

2014/06/26م(.
على 	� التداخالت  لمعالجة  البحريني،  الجانب  مع  التن�سيقي  االجتماع 

النطاق )800 م. ه�( و االتفاق على اآلية قيا�ص ل�سبكات الواي ماك�ص في 
المناطق الحدودية، في المنامة )1-2014/09/02م(.

المكلف 	� الخليجي،  ال��ت��ع��اون  مجل�ص  دول  ل��ف��ري��ق  ال��راب��ع  االج��ت��م��اع 
بالتح�سير لموؤتمر المندوبين المفو�سين )pp-14(، في المنامة )03-

2014/09/04م(.
اجتماع فريق العمل الخليجي لزيارة �سركات االنترنت الكبرى، في �سان 	�

فران�سي�سكو )22-2014/09/28م(.
بدبي 	� الكبرى،  االنترنت  �سركات  لزيارة  الخليجي  العمل  فريق  اجتماع 

)2014/09/29م(.
على 	� البحريني  الجانب  مع  الم�ستركة  الفنية  القيا�سات  اإجراء  اجتماع 

�سبكات الواي ماك�ص، في المنامة )2014/10/27م(.
الفنية من مواقع �سركة )اأور يدو( 	� الميدانية  القيا�سات  اإجراء  اجتماع 

القطرية، في الدوحة )2014/11/03م(.

التعاون الخليجية 	� الثاني بين مخت�سي دول مجل�ص  التن�سيقي  االجتماع 
القنوات  وتن�سيق  المتبادلة  التداخالت  لمناق�سة  االإيرانية  والجمهورية 

االذاعية، في جنيف )23-2014/11/28م(.
2.  اجتماعات جامعة الدول العربية:  

االجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتح�سير للموؤتمر العالمي 	�
لتنمية االت�ساالت)WTDC-14(، في القاهرة )02-2014/03/03م(.

الترددي، 	� للطيف  الدائم،  العربي  العمل  لفريق  ع�سر  الثامن  االجتماع 
لعام  ال��رادي��وي��ة  لالت�ساالت  العالمي  للموؤتمر  بالتح�سير  والمكلف 

2015م)WRC-15(، في دبي )19-2014/05/23م(.
الرقمية 	� التلفزيونية  االذاعية  الخدمة  لتن�سيق  الثاني  العربي  االجتماع 

االأر�سية، الحمامات في تون�ص )08-2014/09/12م(.
لموؤتمر 	� بالتح�سير  المكلف  العربي  العمل  لفريق  ال��راب��ع  االجتماع 

المندوبين المفو�سين لعام 2014م، في دبي )14-2014/09/16م(.
اجتماع اللجنة التوجيهية لم�سروع النطاقات العلوية العربية العامة، في 	�

القاهرة )09/30-2014/10/01م(.
واالأح���داث 	� التقيي�ص،  ل�سوؤون  العربي  العمل  لفريق  الثامن  االجتماع 

الم�ساحبة له، في الكويت )23-2014/11/27م(.
اجتماع اللجنة العربية الدائمة لالت�ساالت، واأعمال اجتماعات الدورة 	�

وتقنية  لالت�ساالت  ال��ع��رب  ال����وزراء  لمجل�ص  التنفيذي  للمكتب   36
وتقنية  لالت�ساالت  العرب  الوزراء  لمجل�ص   )18( والدورة  المعلومات، 

المعلومات، في القاهرة )16-2014/12/18م(.



81

في 	� ال�سيبراني  الف�ساء  على  واالأم��ن  الحماية  تعزيز  حول  عمل  ور�سة  ح�سور 
المنطقة العربية، في م�سقط )08-2014/12/09م(.

3.  اجتماعات ال�ضبكة العربية.
االجتماع الثاني ع�سر الأع�ساء ال�سبكة العربية لهياآت تنظيم االت�ساالت وتقنية 	�

المعلومات، في م�سقط )04/28-2014/05/01م(.
االنترنت 	� بروتوكوالت  عبر  االت�ساالت  تطبيقات  عمل  لفريق  الثالث  االجتماع 

OTTs بال�سبكة العربية لهياآت تنظيم االت�ساالت وتقنية المعلومات، في القاهرة 

)09-2014/09/10م(.
ج-2  المشاركات الدولية  

1.  اجتماعات التحاد الدولي للت�ضالت:
االجتماع التن�سيقي االقليمي لتن�سيق الترددات االذاعية HF للمو�سم A142، في 	�

كواال لمبور )20-2014/01/24م(.
باالتحاد 	� الراديوية  االت�ساالت  بقطاع  )4ج(  و  )4اأ(  العمل  فريقي  اجتماع 

الدولي لالت�ساالت، في جنيف )05-2014/02/19م(.
�	-20( ج��ن��ي��ف  ف���ي   ،)7-6-5-4( ال��م�����س��ت��رك��ة  ال��م��ه��ام  ف��ري��ق  اج��ت��م��اع 

2014/02/28م(.
االتحاد 	� مجل�ص  عمل  وفريق  المعززة  التعاونية  عمل  لفريق  الثالث  االجتماع 

المت�سلة  الدولية  العامة  ال�سيا�سات  بق�سايا  المعني  لالت�ساالت  ال��دول��ي 
باالإنترنت، في جنيف )02/24-2014/03/04م(.

االجتماع الرابع لفريق عمل المجل�ص المعني بق�سايا ال�سيا�سات العامة الدولية 	�
المتعلقة باالإنترنت، في جنيف )03-2014/03/04م(.

اجتماع لجنة الدرا�سات الخام�سة ع�سر بهدف الموافقة على م�سروع تو�سية 	�
ذات الرقم  ))ITU-T G.9901، في جنيف  )03/24-2014/04/04م(

للعام WTDC( 2014-14(، في 	� االت�ساالت  لتنمية  العالمي  الموؤتمر  اجتماع 
دبي )03/30-2014/02/04/10م(.

بجنيف 	� الم�ستوى،  رفيع   )ITU( االتحاد  لحدث  الرابع  التح�سيري  االجتماع 
)14-2014/04/17م(.

ور�سة عمل بحث اال�ستخدام االأمثل للمواقع المدارية والطيف الترددي، في 	�
يما �سول )2014/04/14م(.

اجتماع الخبراء للتجارة، في جنيف )15-2014/04/17م(.	�
االجتماع الرابع لفريق عمل التعاونية المعززة CSTD، في جنيف )04/30-	�

2014/05/02م(.
جنيف 	� في  2014م،  للعام  لالت�ساالت  الدولي  االتحاد  مجل�ص  دورة  اجتماع 

)06-2014/05/15م(.
الأغرا�ص 	� والتكنولوجيا  العلم  ت�سخير  للجنة  ع�سر  ال�سابعة  ال��دورة  اجتماع 

االتحاد  مجل�ص  هام�ص  على  المملكة  ا�ستقبال  لحفل  والتح�سير  التنمية، 
الدولي لالت�ساالت، في جنيف )08-2014/05/16م(.

اجتماع فريق العمل )5ب( التابع للجنة الدرا�سية الخام�سة بقطاع االت�ساالت 	�
الراديوية، في جنيف )19-2014/05/30م(.

اجتماع فريق العمل ) 5اأ ( في االتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )19-	�
2014/05/29م(.

جنيف 	� في  لالت�ساالت،  الدولي  باالتحاد  الثانية  الدرا�سية  اللجنة  اجتماع 
)05/28-2014/06/06م(.



82

جنيف 	� في  الم�ستوى،  رفيع   )ITU( االتحاد  لحدث  الخام�ص  التح�سيري  االجتماع 
)28-2014/05/31م(.

الندوة العالمية الرابعة ع�سرة لمنظمي قطاع االت�ساالت GSR 2014، في المنامة 	�
)02-2014/06/05م(.

االذاع��ي��ة 	� بالخدمة  الخا�سة  لالت�ساالت  ال��دول��ي  االت��ح��اد  عمل  لور�سة  اجتماع 
التلفزيونية  واالجتماع العربي االول لتن�سيق القنوات التلفزيونية الرقمية االر�سية، 

في دبي )17-2014/05/20م(.
اجتماع اللجنة الدرا�سية االولى، واجتماع فريق العمل )1ب( المعنيان بالدرا�سات 	�

جنيف  في  االقت�سادية،  واال�ستراتيجيات  الترددي  الطيف  اإدارة  بمعايير  المتعلقة 
)03-2014/06/12م(.

اجتماع فريق العمل )1اأ( التابع للجنة الدرا�سية االأولى بقطاع االت�ساالت الراديوية 	�
باالتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )03-2014/06/11م(.

اجتماع فريق العمل )1ج( التابع للجنة الدرا�سية االأولى بقطاع االت�ساالت الراديوية 	�
باالتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )03-2014/06/11م(.

االجتماع الخا�ص بم�سروع المجاالت الكهرومغناطي�سية بمنظمة ال�سحة العالمية، 	�
في جنيف )04-2014/06/05م(.

الحدث رفيع الم�ستوى الذي يعد الن�سخة المو�سعة من منتدى القمة العالمية لمجتمع 	�
المعلومات High-Leve Event WSIS+10، في جنيف )09-2014/06/13م(.

لجنة 	� اجتماع  وكذلك   ،)TSAG( االت�ساالت  لتقيي�ص  اال�ست�ساري  الفريق  اجتماع 
اال�ستعرا�ص )Review Committee(، في جنيف )16-2014/06/20م(.

االجتماع الحادي والع�سرين للفريق اال�ست�ساري لالت�ساالت الراديوية )RAG( في 	�
مقر االتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )24-2014/06/27م(.

اجتماع فريق العمل )5د(، في هالي فاك�ص )18-2014/06/25م(.	�
اجتماعي فريق العمل 4اأ واللجنة الدرا�سية الرابعة بقطاع االت�ساالت الراديوية 	�

باالتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )02-2014/07/11م(.
االجتماع ال�ساد�ص لفريق المهام الم�ستركة )4-5-6-7( المعني بالبندين 1.1 	�

و 1.2 من بنود جدول اأعمال الموؤتمر العالمي لالت�ساالت الراديوية 2015م، في 
جنيف )21-2014/07/31م(.

�سوفيا 	� في   ،B14 للمو�سم   HF االذاعية  للترددات  التن�سيقي  االقليمي  االجتماع 
)25-2014/08/29م(.

اجتماع فريق الخبراء ) EGTI ( و) EGH ( باالتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف 	�
)14-2014/09/19م(.

اإلقاء عر�ص في ور�سة عمل االتحاد الدولي لالت�ساالت ب�ساأن تحديات التقيي�ص في 	�
مجال اأمن تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت، في جنيف )15-2014/09/16م(.

في االجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بموؤ�سرات ا�ستعمال االأ�سر لتكنولوجيا 	�
المعلومات واالت�ساالت، في جنيف )15-2014/09/19م(.

اجتماع فريق العمل )5د(، في جنيف )15-2014/10/22م(.	�
الدولي 	� لالتحاد  المفو�سين  المندوبين  وموؤتمر  الختامية،  الجل�سة  ح�سور 

لالت�ساالت للعام PP(2014-14(، في بو�سان )10/18-2014/11/07م(.
االت�ساالت 	� بقطاع  الخام�سة  الدرا�سية  للجنة  التابع  )5ب(  العمل  فريق  اجتماع 

الراديوية باالتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )10/27-2014/11/07م(.
اجتماع فريق العمل )5اأ( في االتحاد الدولي لالت�ساالت، في جنيف )10/27-	�

2014/11/07م(.
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جنيف 	� ف��ي  لالت�ساالت،  ال��دول��ي  االت��ح��اد  ف��ي  )5ب(  العمل  فريق  اجتماع 
)10/27-2014/11/07م(.

التح�سير 	� ب�ساأن  الثانية  االإقليمية  الور�سة  اأعمال  وتقديم عر�ص في  الم�ساركة 
الأعمال الموؤتمر العالمي لالت�ساالت الراديوية لعام 2015م، في جنيف )12-

2014/11/13م(.
�	-10( جنيف  ف��ي  رئي�ص،  كنائب  الخام�سة  الدرا�سية  المجموعة  اجتماع 

2014/11/11م(.
وتكنولوجيا 	� االت�ساالت  بموؤ�سرات  المعني  ع�سر  الثاني  العالمي  االجتماع 

المعلومات واالت�ساالت، في تلبي�سي )24-2014/11/26م(.
التنمية 	� الأغرا�ص  والتكنولوجيا  العلوم  ت�سخير  لجنة  دورت��ي  بين  ما  اجتماع 

اآ�سيا  منطقة  عن  الرئي�ص  نائب  من�سب  المملكة  وت�سغل  2014-2015م، 
والمحيط الهادئ، في جنيف )26-2014/11/28م(.

اجتماع اللجنة الخا�سة بقطاع االت�ساالت الراديوية باالتحاد، في جنيف )01-	�
2014/12/05م(.

�	 World Radio( ال��رادي��وي��ة  االت�����س��االت  لقطاع  العالمية  الدرا�سية  الحلقة 
Seminar-2014(، رجنيف )08-2014/12/12م(. 

2.  الم�ضاركات الدوليـة الأخرى العامة.
لندن 	� في  الم�ستركة،  البريطانية  ال�سعودية  للجنة  الثامنة  ال��دورة  اجتماعات 

)04-2014/02/06م(.
حاجة العمل لح�سور الدورة الثانية من القمة الحكومية 2014م، في دبي )10-	�

2014/02/12م(.
اجتماع APTLD وموؤتمر APRICOT، في تالين جايا )18-2014/02/28م(.	�
اجتماع الجمعية الدولية ل�سبكات الهاتف المتنقل )GSMA(، في بر�سلونة )24-	�

2014/02/27م(.

موؤتمر CeBIT 2014، في هانوفر )10-2014/03/14م(.	�
�	 ،MENOG تقديم عر�ص في ملتقى مجموعة م�سغلي ال�سبكة في ال�سرق االأو�سط

في دبي )03/30-2014/04/01م(.
على 	� واالطالع  لالت�ساالت  الحديثة  والتقنيات  الخبرات  من  اال�ستفادة  اجتماع 

ما هو معمول به في البلدان المتقدمة، في ا�سطنبول )01-2014/04/03م(.
قمة االأمن ال�سيبراني، في براغ )08-2014/04/10م(.	�
الموؤتمر العالمي ال�سبكات االفترا�سية 2014، في رلين )08-2014/04/10م(.	�
اجتماع ا�ستعرا�ص التجربة الكورية في الحكومة االإلكترونية، في �سيئول )14-	�

2014/04/18م(.
م�سقط 	� في  له،  الم�ساحبة  العمل  ور�ص  و  ال�سيبراني  لالأمن  االقليمي  الموؤتمر 

)20-2014/04/22م(.
االجتماع العالمي الأ�سحاب ال�ساأن حول م�ستقبل االنترنت، في �ساو باولو )23-	�

2014/04/24م(.
موؤتمر تنظيم االت�ساالت لعام 2014م، في لندن )28-2014/04/30م(.	�
CRCC، في وا�سنطن )04/29-	� الو�سطى  بالمنطقة  موؤتمر االت�ساالت الخا�ص 

2014/05/01م(.
معرفة الخدمة )M2M( ب�سكل مف�سل، للم�ساعدة في تحديد الموارد الترقيمية 	�

المنا�سبة لمثل هذه الخدمات، في دبي )11-2014/05/12م(.
اجتماع الجمعية االأ�سيوية للنطاقات العليا، في م�سقط )11-2014/05/13م(.	�
الدورة الثامنة للمجل�ص الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع، في باري�ص )19-	�

2014/05/20م(.
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اال�ساليب، 	� ب�ساأن  االأمريكية،  العدل  وزارة  تنظمها  التي  العمل  ور�سة 
المعلوماتية،  الجرائم  والتحري، حول  البحث  في  الم�ستخدمة  والطرق 

في الرباط )20-2014/05/22م(.
�	-02( ل��ن��دن  ف���ي   ،2014 ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  ال��خ��دم��ات  م��وؤت��م��ر 

2014/06/04م(.
اجتماع مراكز طوارئ الحا�سب، وح�سور منتدى فير�ست لمراكز طوارئ 	�

الحا�سب، في بو�سطن )22-2014/06/29م(.
االأف��ك��ار، 	� على  ل��الط��الع   LS انظمة  لم�ستخدمي  ال�سنوي  االج��ت��م��اع 

مجال  في  الم�ستخدمين،  مع  الخبرات  وتبادل  الجديدة،  والتو�سيات 
اأنظمة اإدارة الطيف، بلي�ستناو )06/30-2014/07/03م(.

والخدمات، 	� لل�سلع  االإذربيجاني  بالجانب  الخا�سة  المفاو�سات  ح�سور 
في جنيف 2014/07/04م(.

االأعمال 	� ب�سان   CITEL االأمريكية  للبلدان  االإقليمية  المجموعة  اجتماع 
التح�سيرية، لموؤتمر المندوبين المفو�سين، وعر�ص مواقف المجموعات 

االإقليمية االأخرى، في بوين�ص اآير�ص )11-2014/09/12م(.
على 	� المتزايد  الطلب  لتلبية  المتنقل  الهاتف  �سبكات  تح�سين  موؤتمر 

الخدمات والبيانات، في لندن )16-2014/09/17م(.
اجتماع مجموعة الدول االوربية، في برلين )2014/09/17م(.	�
 ور����س���ة ع��م��ل ب�����س��اأن اأن��ظ��م��ة االق���م���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة، ف���ي ال��ق��اه��رة 	�

)21-2014/09/25م(.
�	-28( دب��ي  ف��ي  الم�ساريع،  الإدارة  العالمي  دب��ي  منتدى  عمل  ور���ص 

2014/09/30م(.

اجتماعات مع عدد من �سركات االنترنت، في دبي )2014/09/29م(.	�
�	-02( ج��ن��ي��ف  ف���ي  ال��ع��ال��م��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  لمنظمة  ال���ع���ام  ال��م��ن��ت��دى 

2014/10/03م(.
المنتدى االقت�سادي والتجاري االأول بين المملكة وجمهورية كوريا، في 	�

�سيئول )29-2014/10/31م(.
اأف�سل التجارب العالية، في بناء القدرات الداخلية 	� اجتماع ا�ستعرا�ص 

لالإدارة، التي �ست�ساعد في اإدارة االإجراءات وتطوير اأدائها وتح�سينها، 
في فلوريدا )02-2014/11/06م(.

ح�سور ملتقى الرايب )RIPE69(، في لندن )03-2014/11/07م(.	�
اج��ت��م��اع��ات ت��ت��ع��ل��ق ب���االإن���ت���رن���ت، ف���ي ����س���ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��و )21-	�

2014/11/24م(.
القمة االوروبية لقانون الحو�سبة ال�سحابية، في لندن )2014/11/25م(.	�
اجتماع وموؤتمر منظمة التجارة، في جنيف )27-2014/11/28م(.	�
االجتماع مع �سركة جوجل حول كيفية التعامل مع المحتوى المخالف في 	�

خدمة يوتيوب، في دبي )2014/12/18م



85

الملحق )د(: التراخيص الصادرة

د-1  أعداد المرخص لهم

الـخـدمــة
1425/24
)2004م(

1427/26
)2006م(

1429/28
)2008م(

1431/30
)2010م(

1434/33
)2012م(

1435/34
)2013م(

1436/35
)2014م(

1112222خدمات الهاتف الثابت
2233333خدمات الت�ضالت المتنقلة

2ــــــــــــخدمات م�ضغلي �ضبكات الت�ضالت المتنقلة الفترا�ضية
2222223خدمات المعطيات
23475356404150خدمات الإنترنت

571418191919ات�ضالت الأقمار ال�ضناعية بالأطباق ال�ضغيرة )الفي�ضات(
2333221الت�ضالت ال�ضخ�ضية المتنقلة عبر الأقمار ال�ضناعية

ــــــ1111الإنترنت على الطائرات
ــــــ112ــخدمة الجوال على الطائرات

6242644647489خدمات متابعة المركبات
692135137127131116خدمة الر�ضائل الق�ضيرة

262414656ــالن�ضو�س الم�ضموعة )700(
71011152024ــخدمات مراكز الت�ضالت

ــــ_255ــخدمات المحفظة الإلكترونية
خدمــة اإعــادة �ضــحن البطاقــات م�ضــبقة الدفــع للت�ضالت 

ــــ4451ــالمتنقلة
334444ــاإدارة ومراقبة ال�ضبكات

ــــــــــــــالت�ضال الآلي بالم�ضترك
36766ــــا�ضت�ضافة اأجهزة ومعدات الت�ضالت وتقنية المعلومات

ــــــــ1ــــالر�ضائل ال�ضوتية التفاعلية
48222289313292309325إجمالي الـتـراخـيــص
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الشركات المرخص لها بتقديم خدمات االتصاالت العامة في المملكة : د2 

تقدمي خدمات االت�ساالت الثابتة ذات البنية التحتية
�سركة االت�ساالت ال�سعودية 1

�سركة احتاد عذيب لالت�ساالت 2
تقدمي خدمات االت�ساالت املتنقلة ذات البنية التحتية

�سركة االت�ساالت ال�سعودية 1
�سركة احتاد ات�ساالت )موبايلي( 2

�سركة االت�ساالت املتنقلة ال�سعودية )زين( 3
تقدمي خدمات املعطيات

�سركة االت�ساالت ال�سعودية 1
�سركة االت�ساالت املتكاملة املحدودة 2

�سركة بيانات االأوىل خلدمات ال�سبكات 3
تقدمي خدمات م�سغلي �سبكات االت�ساالت املتنقلة االفرتا�سية

�سركة احتاد جوراء لالت�ساالت وتقنية املعلومات 1
�سركة احتاد فريجن موبايل ال�سعودية  2

GMPCS  - ت�سغيل اأنظمة و�سبكات االت�ساالت ال�سخ�سية املتنقلة عرب االأقمار ال�سناعية
�سركة الرثيا لالت�ساالت  1

) VSAT (   تقدمي خدمات االت�ساالت با�ستخدام نظام الفي�سات
�سركة االت�ساالت ال�سعودية 1

�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة 2
�سركة اأطل�ص التقنية املتقدمة لالت�ساالت 3

�سركة االت�ساالت املتكاملة املحدودة 4
�سركة بعد لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية املحدودة 5

مركز القنوات لالأجهزة االإلكرتونية 6
�سركة �سهد ال�سحراء للتجارة 7

موؤ�س�سة البرتول والطاقة للخدمات التجارية 8
موؤ�س�سة علوم ال�سبكة لالت�ساالت ال�سلكية 9

�سركة احتاد ات�ساالت ) موبايلي( 10
�سركة الو�سلة الذكية املحدودة 11

�سركة نوفا�ست التجارية املحدودة 12
موؤ�س�سة الكفاءات ال�سعودية لالت�ساالت وتقنية املعلومات 13

ال�سركة العربية خلدمات االإنرتنت واالت�ساالت 14
�سركة الف�ساء القمرية لالت�ساالت املحدودة 15
�سركة الكفاءات العالية لالت�ساالت املحدودة 16
�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة )ديتا�ساد( 17

موؤ�س�سة نا�سر حجاب احلربي للتجارة 18
مركز خدمة قنوات االإلكرتونيات العاملية 19
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) ISP ( تقدمي خدمة االنرتنت
�سركة االت�ساالت املتكاملة املحدودة 1

�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة )ديتا�ساد( 2
�سركة �سبكة اخلليج الدولية لالت�ساالت 3

�سركة لينك دوت نت العربية ال�سعودية 4
ال�سركة اخلليجية خلدمات احلا�سب االيل املحدودة 5

ال�سركة الدولية لهند�سة النظم املحدودة 6
ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 7

ال�سركة ال�سعودية للحا�سبات االلكرتونية 8
ال�سركة العربية خلدمات االنرتنت واالت�ساالت 9

�سركة االت�ساالت املتنقلة ال�سعودية )زين( 10
�سركة العيون ال�سبع املحدودة 11

�سركة الف�ساء القمرية لالت�ساالت املحدودة 12
�سركة برنامج �سلطان بن عبدالعزيز لالت�ساالت الطبية والتعليمية 

املحدودة
13

�سركة �سبكة �سحارى املحدودة 14
�سركة �سوئيات لالت�ساالت )�سوئيات( 15

موؤ�س�سة النطاق الوا�سع 16
جمموعة �سامبا املالية 17

�سبكة اجلزيرة خلدمات االنرتنت ”�سحف” 18
�سركة احتاد ات�ساالت - موبايلي 19

�سركة االعمال النوعية 20

�سركة البوابة اال�سا�سية لالت�ساالت وتقنية املعلومات 21
�سركة التقنيات التطبيقية 22

�سركة التقنية الرقمية املحدودة 23
�سركة اجلري�سي للخدمات االلكرتونية 24

�سركة ال�سبكات املتكاملة  25
�سركة ال�سرق االأو�سط لالإنرتنت املحدودة  26

�سركة العر�ص املتقن للخدمات التجارية 27
�سركة الكمبيوتر الدولية 28

�سركة املفتاح الدويل لالت�ساالت والكمبيوتر 29
�سركة الوفائي الدولية لالت�ساالت وتقنية املعلومات 30

�سركة بغروب ال�سعودية 31
�سركة بريتي�ص تليكوم ال�سعودية املحدودة 32

�سركة بيانات االأوىل خلدمات ال�سبكات 33
�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة 34

�سركة �سبكة التقنية املتكاملة لالت�ساالت وتقنية املعلومات 35
�سركة �سبكة زاجل الدولية لالت�ساالت 36

�سركة �سهد ال�سحراء للتجارة 37
�سركة �سوابط التقنية للتجارة 38

�سركة جمموعة قمة ال�سبكة للتجارة 39
�سركة جمموعة حممد من�سر العي�سائي وعلي ح�سني ال�سوادي 

و�سركائهم املحدودة
40

موؤ�س�سة التقنية اخل�سبة، فرع موؤ�س�سة حممد علي العي�سائي للتجارة 41
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�سركة اآل �ساري العاملية 13
�سركة االبعاد الذكية للتجارة 14

�سركة االأجرة الذكية لالت�ساالت واأنظمة املعلومات 15
�سركة االأجهزة اليدوية املتخ�س�سة 16

�سركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة 17
�سركة الربامج املتقدمة للتجارة املحدودة 18

�سركة البعد املطور لتقنية املعلومات 19
�سركة الت�سوير اجلوي ال�سعودية املحدودة 20

�سركة الدهناء الدولية للت�سويق املحدودة 21
�سركة ال�سهم االأول لتقنية املعلومات املحدودة 22

�سركة الطريق االآمن لتكنلوجيا املعلومات املحدودة 23
�سركة العمودي للتجارة املحدودة 24

�سركة الكفاءات العالية لالت�ساالت املحدودة 25
�سركة املتابع لالأنظمة االإلكرتونية احلديثة املحدودة 26

�سركة امللتقى املحدودة للمقاوالت 27
�سركة املهارات لالت�ساالت والتقنية 28

�سركة النافذة الدولية لتقنية املعلومات 29
�سركة اأنظمة حلول االعمال اال�سرتاتيجية 30

�سركة تقنية االمداد 31
�سركة تقنية البعد الثالث املحدودة 32

�سركة تقنية املرور املتقدمة التجارية املحدودة 33
�سركة تقنية امل�سروعات ال�سناعية 34

�سركة تقنية تتبع املركبات 35

موؤ�س�سة املعلومات املتكاملة لالت�ساالت وتقنية املعلومات 42
موؤ�س�سة اأمربو لتقنية املعلومات 43
موؤ�س�سة �سعودي كول التجارية 44

موؤ�س�سة �سبكات االأقمار لالت�ساالت 45
موؤ�س�سة نا�سر حجاب احلربي للتجارة 46

مركز القنوات لالأجهزة االلكرتونية 47
نور اإنرتنت فرع �سركة نور لالت�ساالت 48

�سركة احتاد عذيب لالت�ساالت 49
�سركة تقدمي احللول الرقمية لالت�ساالت املحدودة 50

) AVL ( تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات
�سركة احتاد ات�ساالت )موبايلي( 1

ال�سركة ال�سعودية لتكنولوجيا املواقع املحدودة 2
�سركة االت�ساالت املتنقلة ال�سعودية )زين( 3

�سركة العيون ال�سبع املحدودة 4
�سركة القائد لال�ستثمار 5

�سركة حممد بن عبود العمودي و�سريكه للحرا�سة املدنية اخلا�سة 
)املجال(

6

فرع موؤ�س�سة املوارد الفنية العربية لالأجهزة االأمنية 7
موؤ�س�سة باقة التطور لتقنية املعلومات 8

ال�سركة ال�سعودية للموا�سالت املحدودة 9
املوؤ�س�سة العاملية لالأعمال الكهربائية 10

�سركة اأبيات ال�سعودية ملواد البناء 11
�سركة اأحمد �سليمان الفهاد واأوالده 12
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�سركة توا�سل الريا�ص 36
�سركة حائل للتنمية الزراعية 37

�سركة ح�سن حممد العجمي واأوالده 38
�سركة حلول االأماكن لتقنية املعلومات 39

�سركة حماية املتحدة ال�سرق اأو�سطية لال�ستثمار التجاري املحدودة 40
�سركة خدمات امل�ستقبل للت�سويق املحدودة 41

�سركة دليل للخدمات اللوج�ستية 42
�سركة دوائر التقنية 43

�سركة ربط ال�سبكات ال�سعودية املحدودة 44
�سركة زولتيك ملتابعة املركبات املحدودة 45

�سركة �سهد ال�سحراء للتجارة 46
�سركة عبداللطيف العرفج واخوانه القاب�سة 47

�سركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة املحدودة 48
�سركة عالمات الدولية 49

�سركة فرحان التجارية املحدودة 50
�سركة نافتك العربية ال�سعودية املحدودة 51

�سركة جنم البيانات  52
�سركة نومد لالت�ساالت وتقنية املعلومات 53

فرع موؤ�س�سة ال�سايف 54
فرع موؤ�س�سة �سالح علي �سالح العمري لالت�ساالت 55

موؤ�س�سة اأبجد التقنية لنظم املعلومات 56
موؤ�س�سة اإبهار تقني للتجارة 57

موؤ�س�سة ازرار التقنية لتقنية املعلومات 58
موؤ�س�سة اأطهر للتجارة 59

موؤ�س�سة اآفاقي للتقنية للتجارة 60
موؤ�س�سة االأ�سطورة الرقمية لالأنظمة احلا�سب االآيل  61

موؤ�س�سة التطور املتجدد لالت�ساالت وتقنية املعلومات 62
موؤ�س�سة التقنية اخل�سبة فرع موؤ�س�سة حممد علي العي�سائي للتجارة 63

موؤ�س�سة التقنية املفيدة الأنظمة املعلومات 64
موؤ�س�سة اخلريطة الرقمية للتجارة 65

موؤ�س�سة ال�سبكات التكاملية التجارية 66
موؤ�س�سة ال�سمال االإلكرتونية للتجارة 67

موؤ�س�سة ب�سمة التجهيزات للتجارة 68
موؤ�س�سة تتبع امل�سار التجارية 69

موؤ�س�سة جبال لتقنية املعلومات 70
موؤ�س�سة خرباء التكامل لتقنية املعلومات 71

موؤ�س�سة دار موجة لالإلكرتونيات 72
موؤ�س�سة ديناميكية العرب للتجارة 73

موؤ�س�سة رايات التقنية للتجارة 74
موؤ�س�سة �سعاع االأنظمة للتقنية 75

موؤ�س�سة عامل املتقدمون لالت�ساالت وتقنية املعلومات 76
موؤ�س�سة عرب االأبعاد لالت�ساالت املتحدة 77

موؤ�س�سة كراء للخرائط ونظم املعلومات اجلغرافية 78
موؤ�س�سة مبكار لالإلكرتونيات 79
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موؤ�س�سة حممد ممتاز اأن�سار خلدمات احلا�سب االآيل 80
موؤ�س�سة حمور اخلليج للمقاوالت 81

موؤ�س�سة جنم االإلكرتونيات لالت�ساالت وتقنية املعلومات 82
جمموعة خطوات االأعمال الدولية للتجارة 83

�سركة ال�سرعة االإلكرتونية التجارية 84
موؤ�س�سة اأركان امل�ستقبل الت�ساالت 85

موؤ�س�سة اأنظمة التتبع لتقنية املعلومات 86
موؤ�س�سة التخطيط الرقمي التجارية 87

موؤ�س�سة تقنية املعلومات االوىل التجارية 88
مركز خدمة قنوات االلكرتونيات العاملية 89

تقدمي خدمة الن�سو�ص امل�سموعة ) 700 (
�سركة �سما لالت�ساالت املحدودة 1

�سركة ت�سهيل املتميزة لالت�ساالت املحدودة 2
�سركة الفلك اجلديد لالت�ساالت وتقنية املعلومات 3

�سركة املوارد الغلكرتونية املحدودة 4
�سركة لوؤلوؤة ال�سعودية للت�سييد والبناء واعمال الطرق 5

موؤ�س�سة قرية ال�سخر للتقنية 6
تقدمي خدمة اإدارة ومراقبة ال�سبكات

ال�سركة االإلكرتونية لالت�ساالت الدولية 1
�سركة ديتكون ال�سعودية املحدودة )ديتا�ساد( 2

�سركة ال�سبكات املتكاملة  3
�سركة بريتي�ص تليكوم ال�سعودية املحدودة 4

) SMS ( تقدمي خدمة الر�سائل الق�سرية
ال�سركة العربية خلدمات االإنرتنت واالت�ساالت 1

ال�سركة العربية لو�سائل الدعاية واالإعالن املحدودة  2
�سركة اآرا لو�سائل الدعاية واالإعالن املحدودة 3

�سركة ا�سيج املتحدة لالت�ساالت 4
�سركة باب العاملية للخدمات املتخ�س�سة 5

�سركة بيت االإعالم لالإنتاج والتوزيع 6
�سركة جت�سيد املحدودة 7

�سركة �سما لالت�ساالت املحدودة 8
�سركة جمموعة م�سيان للت�سويق املحدودة 9

�سركة مدار �سدمي لالت�ساالت وتقنية املعلومات املحدودة 10
�سركة م�ستقبل العامل لالت�ساالت 11

موؤ�س�سة الرتا�سل واملعطيات للتجارة 12
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�سركة حلول اجلوال املبتكرة 20
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موؤ�س�سة االت�ساالت امل�سافة للتجارة 27
موؤ�س�سة ال�سبكة النموذجية للتجارة 28
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موؤ�س�سة فانا الدولية لالت�ساالت 101
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�سركة برنامج �سلطان بن عبدالعزيز لالت�ساالت الطبية والتعليمية 
املحدودة

12

�سركة تك�سب امل�ساندة للت�سويق 13
�سركة رواد اال�سناد املحدودة 14

�سركة مراكز االت�سال الطبية املحدودة 15
�سركة نوفا�ست التجارية املحدودة 16

�سركة نومد لالت�ساالت وتقنية املعلومات 17
�سركة هندبا املحدودة 18

فرع �سركة امل�ساندة خلدمات االإ�سناد ومراكز االت�سال امل�ساهمة 
اخلا�سة املحدودة

19

موؤ�س�سة االت�ساالت املتخ�س�سة للخدمات التجارية 20
موؤ�س�سة انت�سار االعمال للتجارة 21

موؤ�س�سة �سالت البيان للخدمات التجارية 22
�سركة العر�ص املتقن للخدمات التجارية 23

�سركة العناية الهاتفية 24
تقدمي خدمات ا�ست�سافة اأجهزة ومعدات االت�ساالت وتقنية املعلومات

ال�سركة االإلكرتونية لالت�ساالت الدولية 1
�سركة �سبكة اخلليج الدولية لالت�ساالت 2
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الملحق )هـ(: المواقع التابعة للهيئة على شبكة اإلنترنت

 www.citc.gov.saموقع الهيئة الرئيسي:

www.cert.gov.saالمركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات:

www.internet.gov.saالبوبة السعودية لخدمة اإلنترنت:

www.nic.net.saالمركز السعودي لمعلومات الشبكة:

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

احترام حقوق المتعاملين مع الهيئة وم�سالحهم، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكيا�سة وحيادية، وتجرد ومو�سوعية دون تمييز. . 1
االمتناع عن اأي ت�سرفات، اأو ممار�سات، اأو اأعمال؛ تنتهك االآداب وال�سلوك القويم، وتخل بال�سرف والكرامة. . 2
عدم قبول هدايا اأو طلبها، اأو طلب اإكراميات، اأو �سيافة، اأو اأي فوائد اأخرى من اأي نوع كانت، له اأو لغيره من الجهات واالأفراد المتعاملين مع الهيئة، . 3

�سواًء اأكان ذلك بطريق مبا�سر اأم غير مبا�سر.
عدم ا�ستغالل وظيفته ب�سورة مبا�سرة، اأو غير مبا�سرة؛ للح�سول على مكا�سب مالية، اأو معنوية، اأو اأي �سيء ذي قيمة؛ لم�سلحة خا�سة به، اأو باأحد . 4

اأقاربه اأو معارفه. 
االمتناع عن القيام باأي ن�ساط من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى ن�سوء ت�سارب بين م�سالحه ال�سخ�سية من جهة، وم�سوؤولياته، ومهماته  الوظيفية من جهة اأخرى، . 5

وفي حال وجود ت�سارب في الم�سالح اأو احتمال وجوده، اأو تعر�ص العامل اإلى �سغوط تتعار�ص مع مهماته  الر�سمية، اأو تثير �سكوكًا، حول المو�سوعية 
التي يجب اأن يلتزم بها؛ فعلى الموظف اإبالغ رئي�سه المبا�سر خطيًا بذلك. 

االمتناع عن القيام باأي فعل، يمكن اأن يوؤدي اإلى معاملة تف�سيلية، الأ�سخا�ص طبيعيين، اأو اعتباريين في تعامالتهم مع الهيئة، اأو ي�سيء ل�سمعة الهيئة. . 6
اإف�ساء . 7 اأو  تقديم ن�سائح،  واالمتناع عن  الهيئة،  تعتمد م�سالحها على قرارات  و�سركات  موؤ�س�سات،  اأو  اأفراد،  اإقامة عالقات عمل خا�سة مع  تفادي 

معلومات من �ساأنها اأن تتيح فر�سًا غير متكافئة الأي جهة، اعتمادًا على معلومات غير متوفرة للعموم.  
 عدم اإف�ساء المعلومات ال�سرية التي يطلع عليها اأثناء تاأديته لعمله، �سواًء اأكان ذلك كتابيًا اأم  �سفويًا اأو اإلكترونيًا؛ ويظل هذا االلتزام قائمًا حتى بعد . 8

انتهاء مدة خدمة العامل بالهيئة. 
عدم ا�ستغالل اأو توظيف المعلومات غير المتاحة للعموم التي ح�سل عليها الموظف، اأو اطلع عليها اأثناء تاأديته لمهماته الر�سمية؛ و�سيلًة لتحقيق منافع . 9

�سخ�سية لنف�سه، اأو لغيره ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر، اأو لالإ�ساءة اإلى غيره، �سواًء اأكان ذلك اأثناء قيام عالقته الوظيفية بالهيئة اأم كان بعد انتهائها.
اأال يقوم اأثناء عمله في الهيئة بمزاولة اأي اأعمال حرة تتفق في طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة اأو مجاله، كما يحظر مزاولة االأعمال الحرة التي ال تتفق . 10

في طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئة اأو مجاله؛ اإال بعد الح�سول على موافقة ر�سمية م�سبقة من المحافظ. 
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  الملحق )ز(: الحسابات الختامية

البيــــــــــــــان
العام المالي 1435/1434هـ  كما في 
 2013/12/31ممراجعة ومعتمدة 

)باآلف الريالت(
 العام المالي 1436/1435هـ  

 كما في 2014/12/31م غير مراجعة
)باآلف الريالت(

الإيـــرادات:
5.045.2024.538.748المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا

382.190355.873المقابل المالي للتراخي�س
الطيــف  ل�ضــتخدام  المالــي  المقابــل 

3.811.851487.028الترددي

63.767372.775اإيرادات اأخرى
9.303.0105.754.424اإجمـــالي الإيــــرادات

الـمـ�ضـروفـــات:
185.020220.344تكاليف الموظفين

66.72486.401الم�ضروفات الإدارية والعمومية
7.79226.965ال�ضت�ضارات

1.9593.221اأنظمة وبرمجيات تقنية المعلومات
329.29814.329الم�ضروفات الراأ�ضمالية

590.793351.259اإجمــــــالي الـمـ�ضـــروفــات
8.712.2175.403.165الـفــائــــــــــ�س

ثمانية مليارات، و�ضبع مئة واثنا ع�ضر مليونًا، 
ومئتان و�ضبعة ع�ضر األف ريال.

خم�ضة مليارات، واأربع مئة وثلثة مليين، 
ومئة وخم�ضة و�ضتون األف ريال.

ملحظـات: تقوم الهيئة بالفوترة، وتح�ضيل الإيرادات، وتوريدها للخزينة العامة. 






