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 ضيف $ بن احمد سالم الزھراني

بكالوريوس انظمة 
(قانون) جامعة الملك 

م)١٩٨٩سعود (  

 (LL.M) ماجستير
كلية القانون بجامعة ھارفارد 

م)١٩٩٣الو5يات المتحدة (  . 

 (S.J.D) دكتوراه
كلية القانون بجامعة إنديانا  
 بلومنجتون/ الو5يات المتحدة

م) ٢٠١١(  

حتى الوقت الراھن - ٢٠١٧مستشار المحافظ ھيئة ا5تصا5ت وتقنية المعلومات  -  
الوقت الراھن  -٢٠١٨البريد بالمملكة رئيس لجنة اقرار الجوانب التنظيمية المستقبلية لقطاع  -  

-٢٠١٠نائب محافظ ھيئة ا5تصا5ت وتقنية المعلومات لشؤون المنافسة والقانونية ( 
م)٢٠١٧ .    

م)٢٠١٠-٢٠٠٦نائب محافظ ھيئة ا5تصا5ت وتقنية المعلومات للشؤون القانونية (  -  
م)٢٠٠٦خبير ومحكم معتمد لدى وزارة العدل (   -  

م)٢٠٠٦قانوني دولي "منتخب" لدى منظمة الصحة ( خبير   - 
كبير المستشارين القانونين و مدير عام اJدارة القانونية/ ھيئة ا5تصا5ت وتقنية - 

م)٢٠٠٧-٢٠٠٥المعلومات (   
م)٢٠٠٤مستشار غير متفرغ/ جمعية الھ	ل اLحمر عام (  - 

- مھامي  م) من ضمن٢٠٠٦-٢٠٠٣( أستاذ اLنظمة المساعد/رئيس قسم ا5نظمة / معھد اJدارة-
على مواضيع والقضائية ات الوظائف القيادية والقانونية ئتدريب موظفي القطاع الحكومي من ف

/ العقود /احكام الوظيفة العامةا5داري القضاء ا5داري/ القانون / المرافعات / متخصصة منھا قانونية
/ اجراءات التقاضي..وأصولھا/ المسئولية اJداريةا5دارية/ القرارات اJدارية/ أساليب اJدارة   

. 

تمثيل المملكة ورئيس وفدھا في لجنة وك	ء وزارات ا5تصا5ت وتقنية المعلومات في دول  - 
م٢٠١٧ -٢٠٠٦ مجلس التعاون   

م ٢٠١٧-٢٠١٦  رئيس اللجنة التنسيقية Jعادة ھيكلة وتنظيم البريد  -    
عضو مجلس إدارة ھيئة ا5ذاعة والتلفزيون   م٢٠١٨ -٢٠١٢  -   
  م٢٠١٨ - ٢٠١٢ عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية - 

م ٢٠١٨-٢٠١٦  عضو اللجنة الدائمة لحماية المستھلك بوزارة التجارة -   
م ٢٠١٨ -٢٠١٤  عضو مجلس إدارة مركز دراسات الجرائم المعلوماتية/ جامعة ا5مام -     
م ٢٠١٧-٢٠١٦  عضو اللجنة التوجيھية لخطة ا5تصا5ت وتقنية المعلومات بالمملكة -    

عضوية وفد المملكة في بعض فعاليات ا5مم المتحدة والجامعة العربية   -  
المتخصصة في ھيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوية العديد من اللجان  -   



 

 بعض المھام العملية في الھيئة

العمل منذ بدء انط	ق تخصيص قطاع ا5تصا5ت وتقنية وفي فرق العمل المتخصصة المشاركة 
  :المعلومات على العديد من المواضيع منھا

وثيقة شروط الخدمة، ا5طار التنظيمي لتحديد  ومن ذلك وضع ا5طر التنظيمية ال	زمة للقطاع  -
ا5سواق والسيطرة، التعرفة، تنظيم اسعار المكالمات ا5نتھائية على شبكات ا5تصا5ت الثابتة والمتنقلة، 

 ا5ستحواذ    الربط البيني، التراخيص، التطبيقات ووسائل التواصل ا5جتماعي، الحوسبة السحابية
  ..وا5ندماج

ات، منازعات مقدمي الخدمة، المخالفمصالحھم  وحمايةالمستخدمين شكاوى حل  -  
                                                                       التنفيذية ا5تصا5ت و5ئحته نظام تعديل -
إعداد المسودة ا5ولية لمشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وما في حكمھا  -  

المسودة ا5ولية لمشروع نظام التعام	ت ا5لكترونيةإعداد   -  
مراجعة العديد من مشاريع اLنظمة بالمملكة ضمن لجان ھيئة الخبراء بمجلس الوزراء -    

                                                                                                   تنظيم البريد -
وصياغة البنود الخاصة بعرض المملكة ل	نضمام لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقطاع مراجعة  -

                                                                                  ا5تصا5ت وتقنية المعلومات
اLوروبي ضمن إطار اتفاقية التجارة  ا5تحاد مراجعة وثيقة ا5تفاقية العامة بين دول مجلس التعاون و -

                                                                                          الحرة
 -صياغة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و استراليا 

 -إعداد قواعد الحكومة ا5لكترونية 
خصصة بھيئة الخبراء، تقديم ا5ستشارات القانونية للھيئة ثيل الھيئة في اللجان المتتم - 

                                                                     مواضيعمن   عرضي فيما ادارتھا ومجلس
        الترافع عن الھيئة في القضايا ذات ا5ھمية الخاصة                                                   -
عضوية بعض الفرق المشكلة من الھيئة والجھات ا5خرى ذات الع	قة بالتعامل مع تطبيقات التواصل  -

          ا5جتماعي
دراسة بعض مشاريع اLنظمة لدول مجلس التعاون مثل المشروع الموحد لتجارة اJلكترونية،  - 

                                                                                                         ومشروع النظام الموحد لمكافحة جرائم المعلومات
المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة بدول مجلس التعاون مثل: (اللجنة المشتركة  - 

لجنة تشريع وتنظيم للتجارة ا5لكترونية/ اللجنة التنفيذية للبريد وا5تصا5ت وتقنية المعلومات/ 
  ا5تصا5ت وتقنية المعلومات)

اJشراف على الفريق القانوني المشارك في إجراءات منح رخصة الھاتف المتنقل الثانية  - 
  والثالثة بالمملكة، وكذلك تراخيص الھاتف الثابت وعضو اللجنة التوجيھية المعنية بذلك

ةخدمات ا5تصا5ت ا5فتراضية في المملكرئيس اللجنة التوجيھية الخاصة بتراخيص مقدمي    -  


