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تواصـــل هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
حتقيـــق  طريـــق  علـــى  الطموحـــة  مســـيرتها 
املســـتمدة  للقطـــاع  االســـتراتيجية  األهـــداف 
للمســـاهمة  وذلـــك   ،2030 اململكـــة  رؤيـــة  مـــن 
يف حتقيـــق اقتصـــاد تنافســـي متـــوازن ومتنـــوع 
لتحقيـــق  واملعرفـــة  االبتـــكار  علـــى  يعتمـــد 
حيـــاة  نوعيـــة  وحتســـن  املســـتدامة،  التنميـــة 
مـــن  العديـــد  الســـعودي عبـــر تنفيـــذ  املواطـــن 
علـــى  إيجابيـــًا  ســـينعكس  مـــا  وهـــو  املبـــادرات. 
توســـيع مســـاهمات نشـــاط االتصـــاالت وتقنيـــة 

االقتصـــادي.  النمـــو  يف  املعلومـــات 
ضمـــن خطـــة الهيئـــة االســـتراتيجية لتطويـــر 
شـــهد  فقـــد  2017م،  يف  بـــدأت  التـــي  القطـــاع 
القطـــاع خـــال العـــام املاضـــي تطـــورات وتغيـــرات 
مهمـــة تلبـــي طموحـــات قيـــادة حكومـــة اململكـــة 

يف  متمثلـــة  التطـــورات  فجـــاءت  ومواطنيهـــا، 
والتشـــريعات،  التنظيميـــة  األســـس  تطويـــر 
االتصـــاالت  أســـواق خدمـــات  واتســـاع وحتفيـــز 
جديـــدة  خدمـــات  لدخـــول  املعلومـــات  وتقنيـــة 
ومتطـــورة تفـــي باحتياجـــات املســـتفيدين منهـــا، 
ســـواء مـــن األفـــراد أو قطـــاع األعمـــال أو القطـــاع 
دعـــم  يف  ذلـــك  كل  ســـاهم  وقـــد  احلكومـــي. 
رئيـــس  فاعـــٍل  دوٍر  أداء  مـــن  ومتكينـــه  القطـــاع 
يف  مســـاهمته  وزيـــادة  الوطنـــي،  االقتصـــاد  يف 

للمملكـــة. اإلجمالـــي  احمللـــي  النـــاجت 
مـــع  ومكمـــًا  داعمـــًا  دورًا  الهيئـــة  وتـــؤدي 
رســـم  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة 
عبـــر  واضحـــة  برؤيـــة  القطـــاع  اســـتراتيجية 
والتنظيميـــة  التشـــريعية  البيئـــة  تعزيـــز 
واالبتـــكار،  اإلبـــداع  تشـــجع  منافســـة،  ألســـواق 

كلـمـة
رئيس مجلس 
إدارة الـهـــيـئــة

وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومات
رئيـــس مجلـــس اإلدارة

املهنـــدس عبـــداهلل بـــن عامر الســـواحة

وحمايـــة حقـــوق املســـتخدمن، باإلضافـــة إلـــى 
تقـــدمي اخلدمـــات واملنتجـــات بجـــودة عاليـــة، 
وإقليميـــًا  محليـــًا  القطـــاع  قـــدرة  وتعزيـــز 
وُتعّمـــق  االســـتثمارات،  واســـتقطاب  ودوليـــًا، 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  مـــوارد  مـــن  االســـتفادة 
س مفاهيمهـــا واســـتخداماتها  املعلومـــات وتكـــرِّ
الرقميـــة  الفجـــوة  تقليـــص  يف  للمســـاهمة 

معـــريف. مجتمـــع  إلـــى  للوصـــول 
وعلـــى صفحـــات هـــذا التقريـــر توثيـــق ألبـــرز 
هيئـــة  بنائهـــا  يف  جنحـــت  التـــي  اإلجنـــازات 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف العـــام املالـــي 
النجاحـــات  هـــذه  أن  والشـــك  1439/1438هــــ، 
خـــادم  لـــدن  مـــن  وتشـــجيع  دعـــم  وراءهـــا  كان 
بـــن  ســـلمان  امللـــك  الشـــريفن  احلرمـــن 
صاحـــب  األمـــن  عهـــده  وولـــي  عبدالعزيـــز، 

الســـمو امللكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز - يحفظهـــم اهلل-، فالشـــكر لهمـــا 
علـــى هـــذا الدعـــم، ويتصـــل الشـــكر لـــكل مـــن 
ــازات،  ــذه اإلجنـ ــة هـ ــة يف صناعـ ــه بصمـ كانـــت لـ
االتصـــاالت  هيئـــة  محافـــظ  معالـــي  وأخـــص 
مجلـــس  أعضـــاء  وكافـــة  املعلومـــات،  وتقنيـــة 
مـــا  علـــى  منســـوبيها  وجميـــع  الهيئـــة،  إدارة 
يبذلونـــه مـــن جهـــد مخلـــص، وعمـــل متقـــن.

وفـــق اهلل اجلميع،،
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ُمتزايـــدًا  علميـــًا  تطـــورًا  اليـــوم  العالـــم  يشـــهد 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  مجـــاالت  ُمختلـــف  يف 
التطـــور  هـــذا  ويقـــود  وتطبيقاتهـــا؛  املعلومـــات 
مـــا بـــات ُيعـــرف »بالتحـــول الرقمـــي« الـــذي ُيؤثـــر 
علـــى ُمختلـــف نواحـــي حيـــاة اإلنســـان أينمـــا كان. 
ففـــي هـــذا التحـــول رفاهيـــة لإلنســـان، وفاعليـــة 
يف األعمـــال امُلختلفـــة، وكفـــاءة يف أدائهـــا؛ إلـــى 
التـــي  والتحديـــات  املصاعـــب  بعـــض  جانـــب 
للحـــد  معهـــا  والتعامـــل  بهـــا  االهتمـــام  يجـــب 
مـــن ســـلبياتها. وقـــد اســـتجابت اململكـــة العربيـــة 
ــريفن  ــادم احلرمـــن الشـ ــادة خـ ــعودية، بقيـ السـ
امللـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز يحفظـــه اهلل، 
امللكـــي  الســـمو  صاحـــب  األمـــن  عهـــده  وولـــي 
العزيـــز  بـــن عبـــد  بـــن ســـلمان  األميـــر محمـــد 

أيـــده اهلل، ملعطيـــات هـــذا التطـــور الهـــام، وقـــد 
متثلـــت هـــذه االســـتجابة »برؤيـــة اململكـــة 2030« 
و»برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020« الـــذي حـــدد 
ُمبـــادرات عديـــدة يجـــري العمـــل علـــى تنفيذهـــا 

وصـــواًل إلـــى حتقيـــق الطموحـــات املنشـــودة. 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  وُتعـــد 
بامُلشـــاركة  املعنيـــة  اجلهـــات  أبـــرز  مـــن  واحـــدة 
برنامـــج  ُمتطلبـــات  تنفيـــذ  علـــى  العمـــل  يف 
التحـــول الوطنـــي، واإلســـهام يف حتقيـــق الرؤيـــة 
املنشـــودة للمملكـــة،  فهـــي تتحمـــل مســـؤولية 
تنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
وتفعيـــل  ُمعطياتـــه،  حتفيـــز  علـــى  وتعمـــل 
التنميـــة  يف  ُيســـهم  مبـــا  منهـــا،  االســـتفادة 
أنشـــطة  شـــملت  وقـــد  اســـتدامتها.  وُيعـــزز 

كـلــمـــة
محافظ 
الـهــيــئـة

محافــظ هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة

الدكتــور عبدالعزيــز بــن ســالم الرويس

وإجنـــازات الهيئـــة خـــال العـــام 1439/1438هــــ 
تطويـــر  هـــي:  رئيســـة  محـــاور  أربعـــة  )2017م( 
لُيـــؤدي  املعلومـــات  قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
دوره املنشـــود بكفـــاءة وفاعليـــة؛ وتفعيـــل ســـوق 
مـــن  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
وتســـهيل  التراخيـــص  شـــؤون  تنظيـــم  خـــال 
ُمختلـــف  مـــن  املســـتخدم  وحمايـــة  إصدارهـــا؛ 
واالســـتجابة  ُيواجههـــا؛  التـــي  التحديـــات 
منطقـــة  يف  الرحمـــن  ضيـــوف  ملتطلبـــات 
الهيئـــة  حققـــت  وقـــد  الشـــريفن.  احلرمـــن 
ُمعطيـــات متميـــزة، عبـــر هـــذه احملـــاور األربعـــة، 

التقريـــر. هـــذا  موضـــح يف  هـــو  كمـــا 
وكان للهيئـــة، خـــال العـــام الـــذي يوثـــق إجنازاته 
هـــذا التقريـــر، حضـــورًا ُمتميـــزًا علـــى املســـتوى 

ومكانتهـــا،  اململكـــة  بأهميـــة  يليـــق  الدولـــي 
باإلضافـــة إلـــى نشـــاطات أخـــرى تشـــمل إنتـــاج 
للســـوق،  ودراســـات  للتوعيـــة،  إعاميـــة  مـــواد 
ُمؤشـــرات لتقييـــم احلـــاالت املختلفـــة  ووضـــع 
املرتبطـــة بالقطـــاع. وستســـتمر الهيئـــة ماضيـــة 
بعـــزم يف التحديـــث املســـتمر لقطـــاع االتصـــاالت 
الدائـــم لتقنيـــة املعلومـــات لتبقـــى  والتطويـــر 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف املكانـــة املتقدمـــة  

التـــي تســـتحقها.
وُيســـرني أن أتوجـــه بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
جلميـــع العاملـــن يف الهيئـــة علـــى جهودهـــم يف 
حتقيـــق مـــا مت إجنـــازه، وأخـــص بالذكـــر معالـــي 
الســـعادة  وأصحـــاب  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس 
أعضـــاء املجلـــس؛ وال شـــك أن مـــا مت إجنـــازه 

يأتـــي تنفيـــذًا للتوجيهـــات الكرميـــة لقيادتنـــا 
الرشـــيدة، وتطلعاتهـــا نحـــو ُمســـتقبل ُمشـــرق 

اهلل. مبشـــيئة 
ســـواء  إلـــى  والهـــادي  القصـــد  وراء  مـــن  واهلل 

لســـبيل. ا



١
الملخص التنفيذي
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يُعطـــي امللخـــص التنفيـــذي نبـــذة ُمختصـــرة تُغطـــي 
ُمختلـــف جوانـــب ُمعطيـــات التقريـــر الســـنوي 
للعـــام  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  لهيئـــة 
ويشـــمل  )2017م(.  1438-1439هــــ  احلالـــي 
ذلـــك موضوعـــات: اإلطـــار التنظيمـــي للهيئـــة؛ 
االتصـــاالت  قطـــاع  يشـــهده  الـــذي  والتحـــول 
الهيئـــة؛  واســـتراتيجية  املعلومـــات؛  وتقنيـــة 
ووضعهـــا الراهـــن؛  وأهـــم األنشـــطة واإلجنـــازات 
التـــي قامـــت بهـــا وهـــي التـــي ترتبـــط بأربعـــة 
ـــر القطـــاع، وإصـــدار  محـــاور رئيســـة هـــي: تطوي
وخدمـــة  املُســـتخدمني؛  وحمايـــة  التراخيـــص، 
ضيـــوف الرحمـــن؛ ثُـــم اإلجنـــازات واملشـــاركات 
التـــي أســـهمت بتقدميهـــا علـــى املســـتوى الدولـــي؛ 
إضافـــة إلـــى أنشـــطتها اإلعالميـــة؛ ودراســـاتها؛ 
وخططهـــا  تعتمدهـــا؛  التـــي  واملُؤشـــرات 

لعـــام 2018م. املُســـتقبلية 

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
ــاع  ــم قطـ ــن تنظيـ ــؤولة عـ ــة املسـ هـــي اجلهـ
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة. 
اعتباريـــة،  بشـــخصية  الهيئـــة  وتتمتـــع 

واإلداري. املالـــي  وباالســـتقالل 

الملخص التنفيذي
أواًل:

ثانيًا:

اإلطار التنظيمي للهيئة

اإلطار التنظيمي
للهيئة

التحول الذي يشهده قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات

استراتيجية
الهيئة

وضعها
الراهن

تنظيم القطاع وتعزيز الُمنافسة.

حماية المستخدمين.

ضمـــان توفـــر التقنيـــة وتفعيـــل 
البنية التحتية.

المملكـــة  مصالـــح  وحمايـــة  تنميـــة 
وتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية.

رابعًا:

ثالثًا:
قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات ضمن برنامج 

التحول الوطني 2020
ــة  ــاور رئيسـ ــة محـ ــة 2030 ثالثـ ــة اململكـ ــمل رؤيـ تشـ
حيـــوي،  وُمجتمـــع  طمـــوح،  »وطـــن  إلـــى  تتطلـــع 
التحـــول  برنامـــج  ويُقـــدم  ُمزدهـــر«؛  واقتصـــاد 
الوطنـــي 2020 مرحلـــة أولـــى علـــى الطريـــق نحـــو 
ترجمـــة أهـــداف الرؤيـــة إلـــى واقـــع ملمـــوس. ويطـــرح 
تقتـــرن  التـــي  املبـــادرات  مـــن  العديـــد  البرنامـــج 
بخطـــط تنفيذيـــة تتـــوزع مســـؤوليتها علـــى ُمختلـــف 
االتصـــاالت  هيئـــة  وتُعـــد  احلكوميـــة.  اجلهـــات 
وتقنيـــة املعلومـــات واحـــدة مـــن أبـــرز اجلهـــات املعنيـــة 
باملشـــاركة يف العمـــل علـــى تنفيـــذ ُمبـــادرات برنامـــج 
التحـــول، واإلســـهام يف حتقيـــق الرؤيـــة املنشـــودة.

تحديث استراتيجية الهيئة 
لألعـــوام  االســـتراتيجية  خطتهـــا  الهيئـــة  أعـــدت 
اخلطـــط  االعتبـــار  يف  أخـــذاً  )2016-2020م(، 
لقطـــاع  الراهـــن  والوضـــع  اململكـــة،  يف  التنمويـــة 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، واألطـــر والتنظيمـــات 
ـــة، وقـــد  ـــًة بأفضـــل املمارســـات الدولي القائمـــة مقارن
خـــالل  االســـتراتيجية  اخلطـــة  تلـــك  حتديـــث  مت 
مـــع  لتتوافـــق  2017م  العـــام  مـــن  األخيـــر  الربـــع 
توجهـــات القطـــاع احملدثـــة، وبالتنســـيق والتكامـــل 
مـــع االســـتراتيجية الوطنيـــة الرقميـــة التـــي أعدتهـــا 
وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات لتنظيـــم جهـــود 
الـــوزارة وجميـــع اجلهـــات التابعـــة لهـــا. وتشـــمل هـــذه 

االســـتراتيجية اربعـــة محـــاور رئيســـة هـــي:
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وضع مسودة لإلطار التنظيمي 
للحوسبة السحابية.

 تحديث الضوابط البلدية المتعلقة بأبراج 
جـــودة  تحســـين  أجـــل  مـــن  االتصـــاالت 

الخدمة وزيادة سرعات اإلنترنت. 

شـــبكات  لنشـــر  تنظيـــم  إعـــداد  
االتصاالت وتقنية المعلومات في 
مناطق التطويـــر الجديدة من أجل 

تعزيز جاهزية البنية التحتية.

ألســـعار  تنظيـــم  إصـــدار 
المكالمات الصوتية  خدمات 
التـــي يحصـــل عليهـــا مقـــدم 
الخدمة من مقدم خدمة آخر 
شـــبكات  مـــن  ُكل  علـــى 
االتصاالت المتنقلة والثابتة. 

اعتماد تنظيمات إلدارة النطاقات 
ألنظمـــة  المحـــددة  التردديـــة 

االتصاالت المتنقلة الدولية. 

إعتماد تعرفـــة خدمات االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات، حرصـــًا علـــى 

حماية المستخدمين.

لشـــؤون  تنظيـــم  وضـــع 
جـــودة خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات.

إطـــالق مشـــروع لتطوير العـــروض المرجعية 
للنفاذ إلى الشـــبكات والربـــط البيني من أجل 
ضمـــان توفير بيئـــة تنظيمية تتســـم بالعدالة 
خدمـــات  مقدمـــي  لجميـــع  والشـــفافية 

االتصاالت. 

وفي مجال التوجه نحو الخدمة الشـــاملة ونشـــر خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات 
ذ هذا الصندوق  فـــي ُمختلف أرجاء المملكة، أنشـــأت الهيئـــة صندوقًا لهذه الغايـــة، ونفَّ
حتى نهاية عام ٢٠١٧ م "١١ مشـــروعًا" ويجري العمل على ثالثة مشـــروعات أخرى. وقد 
اســـتطاعت هذه المشـــروعات توفير خدمـــات االتصاالت وتقنية المعلومـــات لـ "١٩٣٥٦ 

تجمعًا سكانيًا" في ُمختلف أنحاء المملكة. 
وقـــد تم أيضًا توســـيع نطاق عمل هذا الصندوق لدعم االســـتثمار فـــي النطاق العريض 

للمناطق النائية.

 نسبة السعوديين
٪٩٩٫٥٢

عدد موظفي
الهيئة

٤١١موظفًا

SR

الوضع الراهن للهيئة
ـــر  ـــة خـــالل عـــام 2017م بتطوي قامـــت الهيئ
الهيـــكل مبـــا يتوافـــق مـــع متطلبـــات القطـــاع 
املتجـــددة. ويشـــمل الهيـــكل التنظيمـــي أربعـــة 
قطاعـــات هـــي قطـــاع التنظيـــم واملنافســـة؛ 
وقطـــاع التقنيـــة والبنيـــة التحتيـــة؛ وقطـــاع 
شـــؤون املســـتخدمني والشـــركاء؛ إضافـــة 
ـــغ عـــدد  ـــى قطـــاع الدعـــم املؤسســـي. ويبل إل
موظفـــي الهيئـــة »411 موظفـــاً«، تبلـــغ نســـبة 

الســـعوديني »%99.52«.  

أبرز اإلنجازات واألنشطة

١- تطوير القطاع

خامسًا:

سادسًا:
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2-التراخيص 

ذت  وفـــي مجـــال تراخيـــص الترقيم، فقـــد نفَّ
الهيئـــة خطتهـــا الوطنية للترقيـــم وتخصيص 

األرقام للجهات المختلفة تبعًا للُمتطلبات.

االتصـــاالت  أجهـــزة  تراخيـــص  مجـــال  وفـــي 
وتقنيـــة المعلومات، بلغ عدد التراخيص التي 
منحتها الهيئة عام ٢٠١٧م «٥٤٠٣ ترخيصًا». 

www.

وصل عدد التراخيص الســـارية  التي أصدرتها 
الهيئة لتقديـــم خدمات االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات فـــي نهايـــة عـــام ٢٠١٧م إلـــى 
«٣٢٩ ترخيصـــًا»؛ وفـــي هـــذا المجـــال أيضـــَا، 
أصدرت الهيئة ترخيصًا يســـمح بتأجير مرافق 
االتصـــاالت، التابعة لهيئة الربـــط الكهربائي 
لـــدول مجلـــس التعـــاون، لشـــركات خدمات 
فـــي  بالعمـــل  لهـــا  المرخـــص  االتصـــاالت 

المملكة. 

وفـــي مجـــال تراخيص اســـتخدام التـــرددات؛ فقد 
علنـــي  مـــزاد  أول  ٢٠١٧م  عـــام  الهيئـــة  أطلقـــت 
لتخصيـــص النطاقـــات التردديـــة، وذلـــك مـــن أجل 
تلبية حاجة ســـوق االتصـــاالت المتنقلة إلى مزيد 
من الترددات، وتحديد سعر عادل لها؛ كما قامت 
أيضًا باالستجابة لمختلف ُمتطلبات إدارة الطيف. 

٣٢٩
ترخيصًا

٥٤٠٣
ترخيصًا

وفـــي مجال تســـجيل نطاقـــات اإلنترنت في 
المملكـــة (.sa)، أجـــازت الهيئـــة عـــام ٢٠١٧م 
«٥٠٣٩ نطاقًا جديدًا»، ليصل هذا العدد إلى

نطاقًا٥١٩٥٣
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٧٠٠
مليون
مكالمة تم 

تنفيذها خالل 
٢٣حج هذا العام

ألف
تيرا بايت 
تم نقلها

بحمايـــة  الخاصـــة  التنظيمـــات  تحديـــث 
المستخدمين، وشمل ذلك «١٤ مجاًال». 
حيـــــــــث تـــــــم تحديــــــــث التنظيمات التي 
تعنى بحماية حقوق المســـتخدمين، بما 

ُيؤدي إلى تعزيز هذه الحقوق. 

وجهت الهيئـــة بإتاحة جميـــع التطبيقات 
التـــي توفـــر خاصيـــة االتصـــاالت الصوتية 

والمرئية عبر اإلنترنت.

تطويـــر ونشـــر ُمؤشـــر تصنيـــف مقدمـــي 
الخدمـــات، تبعـــًا لعـــدد الشـــكاوى التـــي 
تلقتها من المستخدمين، وذلك من أجل 

تعزيز تنافسية تقديم الخدمات. 

تأســـيس منصـــة خاصـــة لقيـــاس واختبـــار 
جودة استخدام اإلنترنت،

توثيـــق بطاقـــات االتصـــال لحماية جميع 
المستخدمين وحفظ حقوقهم. 

تطويـــر إجـــراءات الحد من الرســـائل غير 
المرغوب بها من قبل ُمستلميها.

عـــدد  بلـــغ  الشـــكاوى،  مجـــال  وفـــي 
شـــكاوى المســـتخدمين التـــي تلقتهـــا 
الهيئـــة عـــام ٢٠١٧ «٩٥٦١٧ شـــكوى»؛ 
وقد قامـــت الهيئـــة بتطويـــر منظومة 
الشـــكاوى وبناء شـــراكات مع مقدمي 
الخدمـــة لمعالجـــة أســـباب الشـــكاوى، 
باإلضافـــة إلى تفعيل عـــدد من الحلول 
األخرى لخفض أعداد الشكاوى وزيادة 
رضـــا المســـتخدمين، ومـــن المأمول أن 
تظهـــر نتائج هذه اإلجـــراءات التطويرية 

في عام ٢٠١٨م.

بيـــن  المنقولـــة  األرقـــام  وبشـــأن 
المشـــغلين، تابعـــت الهيئة، خـــالل عام 
٢٠١٧م، نقل أكثر مـــن «٨٠٠ ألف رقم» 
عبـــر اإلشـــراف علـــى النظـــام المركـــزي 

المخصص لذلك.

خدمـــات  «ترشـــيح»  مجـــال  فـــي  أمـــا 
التجـــاوزات  مـــن  للحمايـــة  اإلنترنـــت 
األخالقية التي تطرحها بعض المواقع، 
فقد وصل عـــدد المواقـــع التي ُحجبت 
عـــام ٢٠١٧م  إلـــى «١١٩٧٢٩٠ موقعًا»، 
العـــام  عـــن   "٪  ٢٤  " قدرهـــا  بزيـــادة 

السابق.

لخدمـــات  آمنـــة  بيئـــة  تأميـــن  مجـــال  فـــي 
اســـتمر  المعلومـــات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
اهتمـــام الهيئـــة بذلـــك مـــن خـــالل المركـــز 
الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات، الذي 
يتبع حاليًا الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. 
الدليـــل  بإصـــدار  االهتمـــام  هـــذا  وتمثـــل 
أمـــن  وإجـــراءات  لسياســـات  اإلرشـــادي 
المعلومات فـــي القطـــاع الحكومي. وبلغ 
عـــدد الجهات الحكومية التي ســـجلت في 

خدمات هذا الدليل «٥٠ جهة».

فـــي مجـــال الفصـــل فـــي ُمخالفـــات نظـــام 
لجنـــة  عبـــر  الهيئـــة  نجحـــت  االتصـــاالت، 
متخصصة في الفصل في «٤٦٥١ ُمخالفة». 

ُمقدمـــي  التـــزام  بُمتابعـــة  الهيئـــة  قامـــت 
الخدمة باإلرشـــادات الوطنية الخاصة بإبعاد 
عـــن  الكهرومغناطيســـية  األشـــعة  ضـــرر 
الُمســـتخدمين. وانطالقـــًا مـــن حرصها على 
جـــودة خدمات االتصاالت الُمتنقلة، أطلقت 
الهيئـــة مشـــروعات ُمشـــتركة مـــع عـــدد من 
جامعـــات المملكة إلجراء قياســـات ميدانية 

لهذه الجودة. 

إلزام ُمقدمي الخدمة بإشعار المستخدمين 
بالُمكالمات خارج الشبكة. 

تحديث وتطوير سياســـة االستخدام العادل 
لمزيـــد مـــن حمايـــة المســـتخدمين ، وتعزيـــز 

التنافسية .

٤-حماية المستخدمين  ٣-خدمة ضيوف الرحمن 
ـــر  ـــى توفي ـــة العمـــل عل ـــة مبتابع قامـــت الهيئ
ُمرتفـــع  أداء  مبســـتوى  اخلدمـــات  هـــذه 
ـــاء موســـم احلـــج وخـــالل شـــهر رمضـــان  أثن
علـــى  الطلـــب  يرتفـــع  حيـــث  املُبـــارك 
إلـــى مزيـــد  وتـــزداد احلاجـــة  اخلدمـــات 
احلرمـــني  منطقتـــي  يف  اإلمكانـــات  مـــن 
ـــك مت، خـــالل حـــج  الشـــريفني. ونتيجـــة لذل
هـــذا العـــام، تنفيـــذ »700 مليـــون ُمكاملـــة«، 

ونقـــل »23 ألـــف تيـــرا بايـــت«.
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 مدة استخدام 
اإلنترنت من قبل 

الُمستخدمين.

الرضا العام عن ُكل من 
خدمات االتصاالت 

الُمتنقلة.

خدمات الهاتف 
الثابت.

إيرادات الشركات الُمقدمة 
للخدمات.

سعة الربط الدولي لإلنترنت.

إسهام قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات في االقتصاد الوطني.

اإلنفاق على خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات.

 عدد المواد اإلعالمية 
التي أعدتها الهيئة

٢١٦٨٩

األنشطة اإلعالمية 
أنشـــطتها  مبتابعـــة  الهيئـــة  اهتمـــت 
التوعويـــة، وعملـــت بشـــكل خـــاص علـــى 
تعزيـــز حملتهـــا اخلاصـــة بنظـــام مكافحـــة 
ــغ  ــد بلـ ــا. وقـ ــة وعقوباتهـ ــم املعلوماتيـ جرائـ
أعدتهـــا  التـــي  اإلعالميـــة  املـــواد  عـــدد 
الهيئـــة »21689 مـــادة«. وتـــوزع نشـــر هـــذه 
املـــواد علـــى وســـائل اإلعـــالم التقليديـــة، 
وقنـــوات التواصـــل االجتماعـــي، وغيرهـــا

ثامنًا:

اإلنجــازات والمشــاركات 
الدوليــة

ــر  ــام، عبـ ــذا العـ ــة خـــالل هـ حققـــت اململكـ
نشـــاطات الهيئـــة، عـــدداً مـــن اإلجنـــازات 
واملشـــاركات علـــى املســـتوى الدولـــي، ومـــن 
ذلـــك  حصولهـــا علـــى دور قيـــادي يف كل 
مـــن جلنـــة األمم املتحـــدة املعنيـــة بتســـخير 
التنميـــة،  ألغـــراض  والتقنيـــة  العلـــم 
ـــة األمم املتحـــدة املتخصصـــة  ومجلـــس وكال
باالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، إضافـــة 
ـــي  ـــي املعن ـــق العرب ـــال الفري ـــادة أعم ـــى قي إل

سابعًا:

ــي  ــة، وتولـ ــدن الذكيـ ــياء واملـ ــت األشـ بإنترنـ
منصـــب نائـــب رئيـــس فريـــق القمـــة العامليـــة 
ملجتمـــع املعلومـــات، واالســـتمرار يف رئاســـة 
فريـــق عمـــل االحتـــاد الدولـــي لالتصـــاالت 
الدوليـــة  العامـــة  بالسياســـات  املعنـــي 
العربيـــة  املجموعـــة  ورئاســـة  لإلنترنـــت؛ 
لتقييـــس االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
املؤمتـــر  جلـــان  إحـــدى  رئاســـة  وكذلـــك 

العاملـــي لتنميـــة االتصـــاالت.

الدراسات والتقارير
قامـــت الهيئـــة بإعـــداد وإصـــدار العديـــد 
علـــى  ومنهـــا  والتقاريـــر  الدراســـات  مـــن 

ســـبيل املثـــال: 
ــاالت  ــع االتصـ ــن وضـ ــنوي عـ ــر السـ التقريـ
ويُقـــدم  اململكـــة.  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة 
التقريـــر دراســـة حـــول التجـــارة اإللكترونيـــة 
تبنـــي  يف  املؤثـــرة  والعوامـــل  اململكـــة،  يف 
للتجـــارة  األعمـــال  وقطاعـــات  األفـــراد 
اإللكترونيـــة. ويســـتعرض التقريـــر اجلهـــود 
ـــر  ـــا اجلهـــات املُختلفـــة لتطوي ـــي تقـــوم به الت

ــارة.  ــذه التجـ هـ
حـــول  دراســـة  أيضـــاً  الهيئـــة  وأجنـــزت 
ســـوق االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف 
ــوق  ــات السـ ــرز موضوعـ ــن أبـ ــة . ومـ اململكـ
التـــي شـــملتها الدراســـة: مـــدة اســـتخدام 
ـــتخدمني، والرضـــا  ـــل املُس ـــت مـــن قب اإلنترن
العـــام عـــن ُكل مـــن خدمـــات االتصـــاالت 

املُتنقلـــة، وخدمـــات الهاتـــف الثابـــت. 

الُمؤشرات 
ـــي  ـــن املُؤشـــرات الت ـــدد م ـــة بع اهتمـــت الهيئ
االتصـــاالت  خدمـــات  حالـــة  عـــن  تُعبـــر 
ــب  ــة، واجلوانـ ــات يف اململكـ ــة املعلومـ وتقنيـ
املُرتبطـــة بهـــا، وأثرهـــا يف املُجتمـــع. وتشـــمل 

ــي:  ــرات التالـ ــذه املُؤشـ ــات هـ موضوعـ

تاسعًا:

عاشرًا:



2
اإلطــار التـنـظيمي للهيئة
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توفير خدمات اتصاالت 
متطورة وكافية 
بأسعار مناسبة.

إيجاد المناخ المناسب 
لتشجيع المنافسة 

العادلة.

استخدام 
الترددات بصورة 

فّعالة.

توطين تقنية 
االتصاالت ومواكبة 

تقدمها.

تحقيق الوضوح 
والشفافية في 

اإلجراءات.

تحقيق مبادئ 
المساواة وعدم 

التمييز.

حماية المصلحة العامة 
ومصالح المستخدمين 

والمستثمرين.

اإلطار التنظيمي للهيئة 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
ــاع  ــم قطـ ــن تنظيـ ــؤولة عـ ــة املسـ هـــي اجلهـ
ــة  ــات يف اململكـ ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ االتصـ
العربيـــة الســـعودية. ويحـــدد كل مـــن نظـــام 
االتصـــاالت الصـــادر باملرســـوم امللكـــي ذي 
الرقـــم )م/12( والتاريـــخ  1422/03/12هــــ 
عـــام  يف  الصـــادرة  التنفيذيـــة  والئحتـــه 

1423هــــ اإلطـــار القانونـــي اخلـــاص بتنظيـــم 
القطـــاع.

الصـــادر  الهيئـــة  تنظيـــم  يحـــدد  كمـــا 
بقـــرار مجلـــس الـــوزراء ذي الرقـــم )74( 
واملعـــدل  1422/03/05هــــ،  والتاريـــخ 
ــم )133(  ــوزراء ذي الرقـ ــس الـ ــرار مجلـ بقـ
مهمـــات  1424/05/21هــــ،  والتاريـــخ 

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
منظمـــاً  بوصفهـــا  واختصاصاتهـــا، 
للقطـــاع، يتمتـــع بالشـــخصية االعتباريـــة، 

واإلداري. املالـــي  وباالســـتقالل 

ويتضمـــن هـــذا النظـــام عـــدداً مـــن األهـــداف 
منهـــا:



٣
قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات ضمن برنامج 

التحول الوطني 2020



33 32

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات 

ضمن برنامج التحول 
الوطني 2020 

مت وضـــع خطـــة لتحـــول قطـــاع االتصـــاالت 
برنامـــج  ضمـــن  املعلومـــات  وتقنيـــة 
ــد  ــول الوطنـــي 2020، وقـــد مت حتديـ التحـ
ــاالت  ــاع االتصـ ــية لقطـ ــات الرئيسـ التحديـ
ـــا  ـــي ســـيتم معاجلته ـــة املعلومـــات والت وتقني
خـــالل اخلمـــس ســـنوات القادمـــة مـــن أجـــل 
ـــاً يف القطـــاع  ـــرات املوجـــودة حالي ســـد الثغ
ولتلبيـــة متطلبـــات رؤيـــة اململكـــة 2030. 

ويُعـــدُّ حتـــدي نشـــر البنيـــة التحتيـــة للنطـــاق 
ـــات املوضوعـــة،  ـــض مـــن أهـــم التحدي العري
مـــن  مجموعـــة  اعتُمـــدت  فقـــد  ولذلـــك 
ـــق  ـــادرات ملعاجلـــة هـــذا التحـــدي وحتقي املب
ـــة بقطـــاع االتصـــاالت  التطلعـــات ذات الصل

وتقنيـــة املعلومـــات.

وقـــد بـــدأت الهيئـــة يف تنفيـــذ املبـــادرات 
املســـندة إليهـــا ضمـــن هـــذا التحـــدي كمـــا 

يلـــي:

إخـــاء التـــرددات الخاصـــة بتقديـــم 
خـــال  مـــن  االتصـــاالت  خدمـــات 
اســـتكمال تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة 

للطيـــف التـــرددي.

نسبة اإلنجاز: %50

للبنــيـــــــة  الفنيـــــــة  المعاييـــــر  تــطـويـــــــر 
التحتيـــة لشـــبكات االتصـــاالت وتقنيـــــة 
المبانـــي وتمكيـــن  داخـــل  المعلومـــات 
االســـتفادة مـــن البنيـــة التحتيـــة القائمـــة.

نسبة اإلنجاز: ١00%

ــر مؤشـــرات لقيـــاس جـــودة خدمـــات  تطويـ
النطـــاق العريـــض ونشـــرها للعمـــوم مـــن 
علـــى  الخدمـــات  مقدمـــي  تحفيـــز  أجـــل 

خدماتهـــا. جـــودة  تحســـين 

نسبة اإلنجاز: %90

بيـــن  تنظيمـــي  عمـــل  إطـــار  وضـــع 
لتســـهيل  والبلديـــات  المشـــغلين 
وتخطـــى  الخدمـــة  نشـــر  أعمـــال 

التشـــغيلية. الصعوبـــات 

نسبة اإلنجاز: %20



٤
تحديث استراتيجية 

الهيئة
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تطوير التنظيمات والمؤشرات 
الخاصة بجودة الخدمات 

ومتابعة أداء الشبكات.

تمكين استخدام التقنيات 
الحديثة في المملكة.

تطوير التنظيمات والمؤشرات 
الخاصة بالبنية التحتية.

المساهمة في تحسين أداء 
خدمات مقدمي الخدمة.

ضمان توفر الموارد الحرجة (الطيف 
الترددي واألرقام) وإدارتها بشكل فعال.

تطوير التنظيمات الخاصة 
بالتقنية وتقييس االتصاالت.

تسهيل نشر شبكات االتصاالت 
وتقنية المعلومات.

وضع التنظيمات لضمان 
استمرارية الخدمات في 
حاالت الطوارئ والكوارث.

تنظيم الطيف الترددي 
لضمان االستخدام الفعال.

التقنية والبنية
التحتية 

تحديـــث وتطويـــر اللوائـــح واألطـــر 
التنظيمية واألدوات ذات العالقة 
ومواءمتها مع أفضل الممارسات.

تعزيز البيئة االستثمارية في القطاع 
التراخيـــص  إجـــراءات  تحســـين  عبـــر 

واألطر التنظيمية ذات العالقة.

لقطـــاع  القانونيـــة  المنظومـــة  حمايـــة 
االتصاالت، والدعم القانوني داخل الهيئة، 
واالدعاء والتقاضي أمام الجهات الخارجية.

رفع مستوى التزام المرخصين بتنظيمات 
المســـتخدمين  حقـــوق  وحمايـــة  الهيئـــة 

والحكومة ومقدمي الخدمات.

مشـــاركة  عبـــر  الشـــفافية  زيـــادة 
المهتمين في صياغة التنظيمات.

بتطويـــر  المنافســـة  وتعزيـــز  ضبـــط 
إجـــراءات وآليات تحديـــد تكلفة تقديم 
الخدمات ، وضبط التعرفة والتفتيش.

نشر بيانات القطاع عبر المؤشرات 
والدراسات عن أسواق االتصاالت 

وتقنية المعلومات.

تطوير وتشـــغيل منظومة 
التفتيش والمراقبة.

تنظيم القطاع 
وتعزيز المنافسة

أعــدت الهيئــة خطتها االســتراتيجية لألعوام 
احلســبان  يف  أخــذاً  )2016-2020م(، 
والوضــع  اململكــة  يف  التنمويــة  اخلطــط 
الراهــن لقطاع االتصــاالت وتقنية املعلومات، 
واألطــر والتنظيمــات القائمــة مقارنًة بأفضل 

الدوليــة. املمارســات 
وقــد مت حتديــث تلــك اخلطــة االســتراتيجية 

2017م؛  العــام  مــن  األخيــر  الربــع  خــالل 
احملدثــة،  القطــاع  توجهــات  مــع  لتتوافــق 
االســتراتيجية  مــع  والتكامــل  وبالتنســيق 
وزارة  أعدتهــا  التــي  الرقميــة  الوطنيــة 
لتنظيــم  املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
جهــود الــوزارة وجميــع اجلهــات التابعــة لهــا، 
وســيتبع هــذه املهمــة العمل علــى خطة الهيئة 

االســتراتيجية احملدثــة خــالل العــام 2018م. 
االســتراتيجية  يف  الهيئــة  ركــزت  وقــد 
ــق للتنافســية  ــم احملق ــى التنظي ــة عل احملدث
للمشــتركني،  املتميــزة  واخلدمــة  العاليــة، 
والبيئــة احملفــزة للمســتثمرين،  وذلــك مــن 

التاليــة: احملــاور  علــى  العمــل  خــالل 

تحديث استراتيجية الهيئة
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إدارة وتطوير منظومة 
الشكاوى ورفع فعاليتها.

بناء شراكات فعالة في 
قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات.

رفع مستوى الوعي لدى 
المستخدمين في مجال 

حقوقهم والتزاماتهم.

رفع مستوى معايير تقديم خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات المتعلقة 

بحقوق المستخدمين وااللتزام بها.

قياس جودة تجربة استخدام 
اإلنترنت في المملكة 

والمساهمة في تحسينها.

منظمـــي  وتجـــارب  خبـــرات  مـــن  االســـتفادة 
بهـــدف  الـــدول  مختلـــف  فـــي  االتصـــاالت 
الحصول على أفضل الممارسات ذات الصلة.

تعزيـــز مكانـــة المملكة فـــي المنظمـــات الدولية 
واإلقليمية ذات الصلة، والتأثير في المفاوضات 

التي تتم فيها بما يخدم مصالح المملكة.

إبراز جهـــود وإنجازات المملكة 
ذات الصلة بقطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات. تعزيز التمثيل الريادي للمملكة 
في األنشطة الدولية.

تعزيز ورفع مستوى األمن الرقمي في 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا.

حماية
المستخدمين

تنمية وحماية مصالح المملكة 
وتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية 

في المجاالت المتعلقة بالقطاع



5
الوضع الراهن للهيئة
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عبدالله بن عامر السواحة

سعادة المهندس
عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل

سعادة األستاذ
أحمد بن محمد الصويان

معــالي المهندس

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وزارة المالية

معالي الدكتور
عبدالعزيز بن سالم الرويس

محافظ الهيئة 
نائب رئيس المجلس

سعادة الدكتور
زياد بن عبدالعزيز آل الشيخ

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سعادة الدكتور
عبدالله بن سعد المديميغ

وزارة التجارة واالستثمار

الوضع الراهن للهيئة 

5-١ مجلس اإلدارة

مجلـــس اإلدارة هـــو الســـلطة العليـــا يف الهيئـــة، 
واملشـــرف علـــى إدارتهـــا، وتصريـــف أمورهـــا، 
ووضـــع السياســـة العامـــة لهـــا، وفيمـــا يلـــي 

ــاء املجلـــس احلاليـــني:  أعضـ

ويوضح امللحق ذو الرقم )أ(، أهم قرارات املجلس التي اتخذها خالل العام 1439/1438هـ.
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موظفًا ٤١١

نسبة السعوديين

نسبة غير السعوديين

٪٩٩,٥٢

٪٠,٤٨

األمانة العامة
لمجلس اإلدارة

لجنةاللجنة التنفيذية
المراجعة

لجنة النظر
في المخالفات

مساندة لجنة النظر

المحافظ

مكتب المحافظ

المستشارين

االتصاالت اإلدارية

المتابعة

اللجنة الوطنيةسكرتارية المكتب
لمجتمع المعلومات

المراجعة الداخلية

إدارة إدارة عامةقطاع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

مجلس اإلدارة

التنظيم
والمنافسة

التقنية والبنية
التحتية

شؤون المستخدمين
والشركاء

التخطيط
االستراتيجي

الشؤون
الدولية

دراسات السوق
والدراسات
 االقتصادية

الطيف
الترددي

التقنية
والتقييس

البنية
التحتية

خدمات
 اإلنترنت

المركز الوطني
ألمن المعلومات

الشكاوى

معايير الخدمات
الماليةوالتوعية

الخدمات
المساندة

الموارد
البشرية

خدمات
تقنية

المعلومات

التنظيم
والتراخيص

المنافسة

القانونية

التسويق
واإلعالم

التخطيط

دراسات السوق
الدراسات االقتصادية

الدراسات العامة

معايير الخدماتإدارة الترددات

التوعية

اإليرادات

التخطيط والحسابات

الوثائق واالتصاالت اإلدارية
المشتريات والخدمات

المرافق والفروع

عمليات الموارد البشرية

تطوير الموارد البشرية

الشبكات واألنظمة

الدعم التقني

أمن المعلومات التشغيلي

خدمات الشكاوى

دراسة الشكاوى

أمن المعلومات
الخدمات والتحليل

ترشيح اإلنترنت

تطوير خدمات اإلنترنت

تسجيل النطاقات

تنسيق الترددات
مراقبة الترددات

معايير األجهزة
الدعم والجودة

الخطة الوطنية للترقيم

المتابعة والعمليات
التخطيط والتطوير

الطوارىء والمشاريع الخاصة

التنظيمات

التراخيص

التعرفة وضبط السوق
الربط البيني

التفتيش

الدعم القانوني
اإلدعاء والتقاضي
متابعة القرارات

االجراءات

اإلعالم

العالقات العامة

التسويق

العالقات والتمثيل الدولي

االستراتيجية الدولية والتفاوض

PMO المشاريع

الدعم
المؤسسي

5-2 الهيكل التنظيمي

أعـــادت الهيئـــة بنـــاء هيكلهـــا التنظيمـــي 
خـــالل العـــام 2017م مبـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة 
القطـــاع احملدثـــة ومبـــا يركـــز علـــى دورهـــا 

كمنظـــم للقطـــاع.

5-٣ البناء المؤسسي

الكفـــاءات  الســـتقطاب  الهيئـــة  تســـعى 
واخلبـــرات التـــي حتتاجهـــا للقيـــام مبهماتهـــا 
ــة  ــى بيئـ ــاظ علـ ــا، واحلفـ ــق أهدافهـ وحتقيـ
إنتاجيـــة  وذات  محفـــزة  إيجابيـــة  عمـــل 

عاليـــة.

يبلغ عدد املوظفني  )411(  موظفاً.
نسبة عدد العاملني السعوديني )%99.52(

نسبة عدد العاملني غير السعودين )%0.48(



6
أبرز اإلنجازات 
واألنشطة 
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6-١ تطوير قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات 

االتصـــاالت  قطـــاع  كـــون  مـــن  انطالقـــاً 
ــياً  ــراً أساسـ ــد عنصـ ــات يعـ ــة املعلومـ وتقنيـ
للتقـــدم والكفـــاءة واســـتحداث القيمـــة يف 
جميـــع قطاعـــات االقتصـــاد يف اململكـــة؛ فقد 
واصلـــت الهيئـــة يف العـــام 2017م تقـــدمي 
وحتديـــث أنشـــطتها الراميـــة لتطويـــر قطـــاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة، 
ومعاجلـــة بعـــض التحديـــات القائمـــة التـــي 

تعـــوق تقـــدم القطـــاع. 

ويف هـــذا الصـــدد؛ فقـــد مت العمـــل علـــى 
ـــل  ـــك العم ـــات، وكذل ـــض التنظيم ـــر بع تطوي
ــل  ــرى لتذليـ ــة األخـ ــات احلكوميـ ــع اجلهـ مـ
بعـــض الصعوبـــات، واالســـتمرار يف نشـــر 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
يف كافـــة أنحـــاء اململكـــة. ويســـتعرض هـــذا 
واإلجنـــازات يف  األنشـــطة  أبـــرز  القســـم 

ــأن.  ــذا الشـ هـ

أبرز اإلنجازات واألنشطة

6-١-١ اإلطـــار التنظيمـــي للحوســـبة 
السحابية 

درســـت الهيئـــة وحلَّلـــت  جتـــارب الـــدول 
ـــم احلوســـبة الســـحابية،  ـــق بتنظي فيمـــا يتعل
ـــات العمـــوم يف هـــذا الشـــأن.  وأخـــذت مرئي

للحوســـبة  التنظيمـــي  اإلطـــار  ويهـــدف 
الســـحابية إلـــى تطويـــر قطـــاع االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات، وتوفيـــر البيئـــة املالئمـــة 
ــني،  ــني والدوليـ ــتثمرين احملليـ ــذب املسـ جلـ
وتوطـــني خدمـــات احلوســـبة الســـحابية، 
باإلضافـــة إلـــى حتفيـــز اعتمـــاد احللـــول 
اململكـــة  يف  بهـــا  اخلاصـــة  والتقنيـــات 
واإلنتاجيـــة  األداء  مبســـتوى  لالرتقـــاء 
والقطـــاع  احلكوميـــة  للجهـــات  واملرونـــة 
ـــات  اخلـــاص، وحتســـني جـــودة هـــذه اخلدم
املعـــريف  االقتصـــاد  ومتكـــني  باململكـــة، 
األفـــراد  وحتفيـــز  املعلوماتـــي،  واملجتمـــع 
للتحـــول  واخلـــاص  احلكومـــي  والقطـــاع 
الرقمـــي حتقيقـــاً ألهـــداف برنامـــج التحـــول 
.2030 اململكـــة  ورؤيـــة   ،2020 الوطنـــي 

وقـــد انتهـــت الهيئـــة مـــن مســـودة اإلطـــار 
ومـــن  الســـحابية،  للحوســـبة  التنظيمـــي 
مـــن  األول  الربـــع  يصـــدر يف  أن  املتوقـــع 

2018م.  العـــام 
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تتطلــــب التقنيــــات احلاليـــة واملســـتقبلية 
لالتصـــاالت مثـــل تقنيـــات اجليـــل اخلامـــس 
لالتصاالت املتنقلة، إنشــــاء أبــــراج متقاربــــة 
فيمــــا بينهــــا، كمـــا أن غالـــب معـــدالت الطلب 
ـــة  واالســـتخدام خلدمـــات االتصـــاالت وتقني
املعلومـــات تكـــون مـــن املناطـــق الســـكنية 
والضوابــــط  الســـكانية،  الكثافـــة  ذات 
الشــــؤون  وزارة  مــــن  الصــــادرة  الســـابقة 
البلديــــة والقرويــــة ال تســــمح بإنشــــاء أبـــراج 
االتصـــاالت ومحطاتهـــــا داخـــــل األحيـــاء 
ـــع  ـــاؤها يف املواق ـــر إنشــ ـــكنية، ويقتصــ الســ
التـــــي تكـــــون علـــــى شـــــوارع جتاريـــــة والتـــي 
عـــادة تكـــون بعيـــدة نســـبياً عـــن املناطـــق 
ـــاء الســـكنية، ممـــا  ـــة يف بعـــض األحي املركزي
يتســـبب يف ضعـــف اإلشـــارة ممـــا يـــؤدي إلـــى 

ضعـــف جـــودة اخلدمـــة املقدمـــة للمســـتخدم 
لبُعـــد تلـــك األبـــراج وكثافـــة االســـتخدام علـــى 
عـــدد محـــدود مـــن األبـــراج. وهـــذا يـــؤدي 
ـــى شـــريحة  ـــات عل ـــى تقاســـم ســـعة البيان إل
ــه  ــج عنـ ــا ينتـ ــتخدمني ممـ ــن املسـ ــرة مـ كبيـ
للمســـتخدمني  متدنيـــة  ســـرعات  تقـــدمي 
ـــل  ـــف املتنق ويســـبب اســـتياء مشـــتركي الهات

يف اململكـــة. 
وقــد مت الرفــع للمقــام الســامي للنظــر يف 
إحالـــــة هـــــذا املوضـــوع إلـــــى هيئـــــة اخلبـــراء 
يف مجلـــــس الـــــوزراء لدراســة وتعديل بعض 
البنـــــود يف الضوابـــــط البلديـــــة والفنيـــــة 
بإنشــــاء أجهــــزة االتصـــاالت  للترخيــــص 
واملتعلقـــة مبواقـــع  التجاريـــــة  الالســـلكية 
موافقـــة  وصـــدرت  االتصـــاالت،  أبـــراج 

ـــام 2017م باملوافقـــة  املقـــام الســـامي يف الع
علـــى حتديـــث الضوابـــط الصــــادرة مــــن 
ليتـــم  البلديــــة والقرويــــة  الشــــؤون  وزارة 
املواقـــع  علـــى  املفروضـــة  القيـــود  تقليـــل 
أبـــراج اتصـــاالت فيهـــا  املســـموح إنشـــاء 
حيـــث دعمـــت املوافقـــة إنشـــاء تلـــك االبـــراج 
املثـــال  باألحيـــاء الســـكنية وعلـــى ســـبيل 
اجلداريـــة  الهوائيـــات  بتركيـــب  الســـماح 
املرتفعـــة بشـــكل  املبانـــي  علـــى واجهـــات 
مباشـــر، وإنشـــاء أبـــراج االتصـــاالت بداخـــل 
األحيـــاء الســـكنية وفـــق ضوابـــط محـــددة، 
وذلـــك مبـــا يتوافـــق مـــع النمـــط العمرانـــي 
ــني  ــك بتحسـ ــهم ذلـ ــاء، وسيسـ ــك األحيـ لتلـ
جـــودة اخلدمـــة وارتفـــاع ســـرعات اإلنترنـــت 

املقدمـــة بـــإذن اهلل.

6-١-2 تحديـــث الضوابـــط البلديـــة 
المتعلقـــة بإنشـــاء أبـــراج االتصـــاالت

بهـــدف احلـــد مـــن تأخـــر جاهزيـــة البنيـــة 
املناطـــق  وتوفيـــر اخلدمـــات يف  التحتيـــة 
اجلديـــدة، وعـــدم تكـــرار أعمـــال احلفـــر 
التـــي تتســـبب يف إزعـــاج العمـــوم والتكاليـــف 
املترتبـــة علـــى ذلـــك؛ تعمـــل الهيئـــة علـــى 
وضـــع التنظيمـــات اخلاصـــة بنشـــر شـــبكات 
ــق  ــات يف مناطـ ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ االتصـ
تنظيـــم  خـــالل  مـــن  اجلديـــدة  التطويـــر 
ـــن  ـــات اخلاصـــة باملطوري ـــوق وااللتزام احلق
ومقدمـــي اخلدمـــة ذوي البنـــى التحتيـــة، 
مناطـــق  يف  اخلارجيـــة  الشـــبكة  لتنفيـــذ 
التطويـــر اجلديـــدة، وكذلـــك البنيـــة التحتيـــة 
أســـس  ووضـــع  املبانـــي،  داخـــل  املاديـــة 

6-١-٣ تنظيـــم نشـــر شـــبكات االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات فـــي مناطـــق التطويـــر الجديـــدة 

التنســـيق املســـبق بـــني مقدمـــي اخلدمـــة 
ذوي البنـــى التحتيـــة واملُطوريـــن، ووضـــع 
تلـــك  لتنفيـــذ  الالزمـــة  الفنيـــة  املعاييـــر 
الشـــبكات، وكذلـــك ضمـــان وصـــول مقدمـــي 
ــة  ــى البنيـ ــة إلـ ــى التحتيـ ــة ذوي البنـ اخلدمـ
املعلومـــات  وتقنيـــة  لالتصـــاالت  التحتيـــة 
بشـــكل عـــادل ومحايـــد وبـــدون متييـــز يف 
ــاهم  ــا يسـ ــدة، ممـ ــر اجلديـ ــق التطويـ مناطـ
خلدمـــات  التحتيـــة  البنيـــة  جاهزيـــة  يف 
ــة التـــي توفـــر  االتصـــاالت وتعزيـــز املنافسـ
مســـتويات عاليـــة مـــن األداء واخليـــارات 
للمســـتخدمني، واملســـاهمة يف تقليـــل الهـــدر 

ــي. املالـ

وقـــد مت طـــرح التنظيـــم لطلـــب مرئيـــات 
ـــع  ـــن املتوق ـــام 2017م وم العمـــوم خـــالل الع
اعتمـــاده خـــالل الربـــع األول مـــن العـــام 

2018م.
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تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة 
على شبكات االتصاالت المتنقلة والثابتة

ما الهدف من هذا القرار؟

من ١٠ هللة
إلى ٥٫٥ هللة للمتنقل

من ٤٫٥ هللة
إلى ٢٫١ هللة للثابت

تعزيز المنافسة،
وتشجيعها

تقديم خدمات
االتصاالت بأسعار مناسبة

المكالمات المحلية داخل بلد التجوال .

دولـــة  أي  إلـــى  الدوليـــة  المكالمـــات 
خليجية أخرى.

اســـتقبال المكالمات أثناء التجوال في 
دول المجلس.

الرســـائل النصية القصيرة الصادرة أثناء 
التجوال.

خدمـــة البيانات أثناء التجـــوال في دول 
المجلس.

سقف أسعار 
الجملة

المكالمات 
المحلية داخل 

بلد التجوال

المكالمات الدولية 
إلى أي دولة 
خليجية أخرى

استقبال المكالمات 
أثناء التجوال في 

دول المجلس

الرسائل النصية 
القصيرة الصادرة 

أثناء التجوال

خدمة البيانات أثناء 
التجوال في دول 

المجلس

٠٫٦٧٥ ريال

سقف أسعار 
التجزئة

٠٫٩٣٨ ريال

١٫٦٨٨ ريال

٢٫٣٢٥ ريال

٠

١٫٠٥٠ريال

٠٫١٥ريال

٠٫٢٦٣ ريال

١٫٨٧٥ ريال

٣٫١٨٨ ريال

SR

االنتهائيـــة  الصوتيـــة  باملكاملـــات  يقصـــد 
مقـــدم  عليهـــا  يتحصـــل  التـــي  األســـعار 
اخلدمـــة مـــن مقـــدم خدمـــة آخـــر نظيـــر 
قيـــام أحدهمـــا بإيصـــال املكاملـــات الـــواردة 
ويكـــون  لشـــبكته،  تابعـــني  مشـــتركني  إلـــى 
مقـــدم  يدفعـــه  مالـــي  مقابـــل  وفـــق  ذلـــك 
اخلدمـــة الـــذي صـــدرت منـــه املكاملـــات إلـــى 
املكاملـــة.  اســـتقبل  الـــذي  اخلدمـــة  مقـــدم 
وتقـــوم الهيئـــة بتنظيـــم هـــذه األســـعار بأمـــل 
أن يســـاهم هـــذا التنظيـــم يف خفـــض أســـعار 
احملليـــة  الصوتيـــة  االنتهائيـــة  املكاملـــات 

باجلملـــة بـــني مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت يف 
خفـــض األســـعار النهائيـــة املقدمـــة بالتجزئـــة 
إلـــى املســـتخدم النهائـــي؛ وذلـــك لالرتبـــاط بـــني 
أســـعار خدمـــات املكاملـــات الصوتيـــة االنتهائيـــة 
باجلملـــة التـــي يفرضهـــا مقدمـــو اخلدمـــات 
علـــى  وتأثيرهـــا  البعـــض،  بعضهـــم  بـــني 
ـــك  ـــي. وذل األســـعار املقدمـــة للمســـتخدم النهائ
حرصـــاً مـــن الهيئـــة علـــى تعزيـــز املنافســـة، 
االتصـــاالت  خدمـــات  وتقـــدمي  وتشـــجيعها، 
نتائـــج  علـــى  واســـتناداً  مناســـبة.  بأســـعار 
حتليـــل دراســـات املقارنـــة التـــي أجرتهـــا الهيئـــة 

يف هـــذا اخلصـــوص، واالطـــالع علـــى أفضـــل 
التجـــارب العامليـــة يف هـــذا الشـــأن، فقـــد أقـــرت 

الهيئـــة يف عـــام 2017م مـــا يلـــي:
املكاملـــات  خدمـــة  أســـعار  ســـقف  يكـــون  أن 
علـــى  باجلملـــة  احملليـــة  االنتهائيـــة  الصوتيـــة 
شـــبكات االتصـــاالت املتنقلـــة )5.5( هلـــالت.

املكاملـــات  خدمـــة  أســـعار  ســـقف  يكـــون  أن 
علـــى  باجلملـــة  احملليـــة  االنتهائيـــة  الصوتيـــة 
هلـــالت.  )2.1( الثابتـــة  االتصـــاالت  شـــبكات 

وتأتـــي هـــذه األســـعار متوافقـــة مـــع املتوســـط 
العاملـــي وفـــق الدراســـات التـــي قامـــت بهـــا الهيئـــة.

6-١-٤ تنظيـــم أســـعار خدمـــات المكالمـــات الصوتيـــة االنتهائيـــة المحليـــة 
ـــة ـــة والثابت ـــى شـــبكات االتصـــاالت المتنقل ـــة عل بالجمل

6-١-5 تحديد أسقف أسعار 
خدمات التجوال الدولي المتنقل 
بين دول مجلس التعاون الخليجي

أقـــرت اللجنـــة الوزاريـــة للبريـــد واالتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات مبجلـــس التعـــاون لـــدول 
اخلليـــج العربيـــة باملوافقـــة علـــى أســـقف أســـعار 
خدمـــات التجـــوال الدولـــي املتنقـــل بـــني دول 
ــاق  ــي مت اإلتفـ ــي التـ ــاون اخلليجـ ــس التعـ مجلـ
ــوال اخلليجـــي  ــا عبـــر فريـــق عمـــل التجـ عليهـ
مبشـــاركة الهيئـــة. ومت تطبيـــق ســـقوف ألســـعار 

خدمـــات االتصـــاالت التاليـــة:

بتاريـــخ  لهـــا  اجلملـــة  أســـعار  أســـقف  فض  ســـتُخَّ املذكـــورة  اخلدمـــات  أســـعار  أســـقف  خفـــض  مـــن  الثالثـــة  املرحلـــة  يف 
2018/04/01م. بتاريـــخ  اخلدمـــات  لنفـــس  التجزئـــة  أســـعار  أســـقف  تخفيـــض  تطبيـــق  يليهـــا  2018/01/01م 

دت أســـقف  ألســـعار اجلملـــة  وقـــد ُحـــدِّ
بتاريـــخ  آنفـــاً  املذكـــورة  للخدمـــات 
أســـقف  تطبيـــق  تالهـــا  2017/01/01م 
ـــة لنفـــس اخلدمـــات بتاريـــخ  ألســـعار التجزئ

2017م. /04 /01

 جتـــدر اإلشـــارة بـــأن هـــذه هـــي املرحلـــة 
ــيتم  ــل سـ ــل خمـــس مراحـ ــن أصـ ــى مـ األولـ

تخفيـــض أســـقف األســـعار فيهـــا.
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6-١-6 النطاقات الترددية 
المحددة ألنظمة االتصاالت 

)IMT( المتنقلة الدولية

إلدارة  تنظيمـــات  الهيئـــة  اعتمـــدت 
ألنظمـــة  احملـــددة  التردديـــة  النطاقـــات 
 )IMT( الدوليـــة  املتنقلـــة  االتصـــاالت 
خـــالل الربـــع األول مـــن العـــام 2017م وذلـــك 
لتحقيـــق االســـتخدام األمثـــل لهـــذه الثـــروة 
الوطنيـــة احملـــدودة، وإيجـــاد املنـــاخ املناســـب 
للمنافســـة العادلـــة والفعالـــة وتشـــجيعها، 
ألنظمـــة  احملـــددة  التـــرددات  واســـتخدام 
االتصـــاالت املتنقلـــة الدوليـــة بصـــورة فعالـــة 

بينهـــا.  ودون تداخـــالت 

6-١-٧ آليـــة اعتمـــاد تعرفـــة خدمـــات 
االتصـــاالت فـــي المملكـــة

بهـــدف تنظيـــم ومواكبـــة التطـــورات يف قطـــاع 
ـــرت الهيئـــة  االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات أقَّ
اشـــتراط االعتمـــاد املســـبق جلميـــع فئـــات 
بالتجزئـــة،  االتصـــاالت  خدمـــات  باقـــات 
التـــي ســـيكون لهـــا أثـــر علـــى ضمـــان حمايـــة 
املســـتخدمني، وتعزيـــز املنافســـة العادلـــة يف 
ســـوق االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، وذلـــك 
ــة،  ــات الدوليـ ــل املمارسـ ــة أفضـ ــد دراسـ بعـ
ودراســـات املقارنـــة الدوليـــة، وتطـــور ســـوق 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة.

كمـــا يهـــدف التنظيـــم إلـــى حتقيـــق الوضـــوح 
تخصيـــص  إجـــراءات  يف  والشـــفافية 
التـــرددات احملـــددة ألنظمـــة االتصـــاالت 
املتنقلـــة الدوليـــة، وحتقيـــق مبـــدأ املســـاواة 
وعـــدم التمييـــز بـــني مقدمـــي اخلدمـــات، 
وتهيئـــة الوضـــع املناســـب لذلـــك، وخلـــق 
بيئـــة تنظيميـــة مشـــجعة لتطويـــر وحتفيـــز 
ملواكبـــة  الالســـلكية  االتصـــاالت  تقنيـــة 

تطوراتهـــا.

6-١-٨ تنظيم أسلوب جودة 
الخدمة

ـــى االســـتمرار يف حتســـني  ـــة إل تهـــدف الهيئ
وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  جـــودة 
بتحفيـــز  وذلـــك  اململكـــة  يف  املعلومـــات 
وأداء  جـــودة  علـــى  املرتكـــز  االســـتثمار 
متطلبـــات  لتلبيـــة  والتغطيـــة  الشـــبكة 
ضـــرورة  الهيئـــة  حلظـــت  إذ  املســـتخدم؛ 
ــة  ــع احلالـــي يف اململكـ ــم الوضـ ــادة تقييـ إعـ
يتعلـــق بجـــودة اخلدمـــة،  وخاصـــة فيمـــا 
ومعاجلـــة الشـــكاوى، والتغطيـــة؛ ولذلـــك 
درســـت الهيئـــة الوضـــع احلالـــي لتنظيـــم 
ــوات،  ــى الفجـ ــرف علـ ــة للتعـ ــودة اخلدمـ جـ

6-١-9 مشـــروع مراجعـــة العـــروض 
المرجعيـــة للنفـــاذ إلـــى الشـــبكات 

والربـــط البينـــي

يهـــدف املشـــروع إلـــى مراجعـــة وحتديـــث 
املقدمـــة  املرجعيـــة  العـــروض  وثائـــق 
مـــن قبـــل ُمقدمـــي اخلدمـــة املســـيطرين 
العتمادهـــا مـــن الهيئـــة؛ وذلـــك لضمـــان 
بالعدالـــة  تتســـم  تنظيميـــة  بيئـــة  توفيـــر 
خدمـــات  مقدمـــي  جلميـــع  والشـــفافية 
مرحلـــة  يف  حاليـــاً  والهيئـــة  االتصـــاالت، 
ـــة، ومـــن املتوقـــع  مراجعـــة العـــروض املرجعي
عـــام  نهايـــة  قبـــل  ونشـــرها  اعتمادهـــا 

2018م.

ووضعـــت مجموعـــة مـــن مؤشـــرات األداء 
الرئيســـة لقيـــاس جـــودة خدمـــات النطـــاق 
أجـــل  مـــن  للعمـــوم  ونشـــرها  العريـــض 
حتفيـــز مقدمـــي اخلدمـــات علـــى حتســـني 
جـــودة خدماتهـــم، والتركيـــز علـــى خدمـــة 
املســـتهلك، بحيـــث يتـــم نشـــر هـــذه املؤشـــرات 
ـــق الشـــفافية  ـــة حتق ـــة للمقارن ـــة قابل بطريق
املطلوبـــة وتعـــزز التنافســـية. ومـــن املتوقـــع 
ــن  ــع األول مـ ــالل الربـ ــم خـ ــاد التنظيـ اعتمـ

2018م. العـــام 
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يسكنها حوالي

نسمة

٧١٣٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
فـي الـمراكز والـقـرى والـهـجـر (منطقة مكة المكرمة)

في المحافظات التالية

مكة
 المكرمة

مكة المكرمة 

بحرة

جدة

الطائف

ميسان

المويه

 القنفذة 

العرضيات

الليث

أضم

رابغ

الجموم 

خليص

الكامل 

الخرمة

 رنية

تربة

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٣٫٧٨٨

عدد المراكز والقرى والهجر المخدومة

يسكنها حوالي

نسمة

٤٫٤٦٦٫٠٠٠

١٩,٣٥٦

الرياض

القصيم

حائل

الحدود
الشمالية

المنطقة
الشرقية

عسير

جازان

الباحة

نجران

الجوف

تبوك

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

يســـتهدف الصندوق خدمة 
ذات  الســـكانية  التجمعـــات 
التعداد السكاني األقل من

٥ آالف
نسمة

بالخدمـــة الصوتية وخدمة 
اإلنترنت من خالل شبكات 

االتصاالت الالسلكية

6-١-١0 نشر خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات وصندوق 

الخدمة الشاملة

ســـبيل  يف  املبذولـــة  للجهـــود  اســـتكماالً 
حتقيـــق أهـــداف سياســـة اخلدمـــة الشـــاملة 
وحـــق االســـتخدام الشـــامل وتنفيـــذ اخلطـــة 
ـــدوق اخلدمـــة الشـــاملة  االســـتراتيجية لصن
ضمـــن اإلطـــار الزمنـــي احملـــدد واملعتمـــد؛ 
عشـــر  أحـــد  تنفيـــذ  الصنـــدوق  أنهـــى 

ثالثـــة  علـــى  العمـــل  ويجـــري  مشـــروعاً 
مشـــروعات أخـــرى مت مـــن خاللهـــا توفيـــر 
ســـكانياً  جتمعـــاً   )19356( ِلــــ  اخلدمـــات 
موزعـــاً علـــى كافـــة مناطـــق ومحافظـــات 
أدنـــاه  األشـــكال  وتوضـــح  اململكـــة. 
ــرى  ــز والقـ ــدوق يف املركـ ــروعات الصنـ مشـ

والهجـــر مبختلـــف مناطـــق اململكـــة، وممـــا 
يجـــدر ذكـــره أن مجلـــس إدارة الهيئـــة أصـــدر 
قـــراره ذي الرقـــم )2017-126-5( والتاريـــخ 
2017/10/16م  املوافـــق  1439/1/26هــــ 
بنقـــل صنـــدوق اخلدمـــة الشـــاملة إلـــى وزارة 

االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات.
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يسكنها حوالي

نسمة

٣٣٥٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة المدينة المنورة)

في المحافظات التالية

المدينة المنورة

وادي الفرع

بدر

الحناكيه

العيص

ينبع

العال

المهد

خيبر

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ١٫٨٥٧

المدينة
المنورة

يسكنها حوالي

نسمة

٤٩٥٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة الرياض)

في المحافظات التالية

الرياض 

مرات 

الدرعية 

الخرج 

الدوادمى

المجمعة

القويعية 

وادي الدواسر 

األفالج

الزلفي

شقراء

حوطة بنى 
تميم

عفيف

السليل

ضرما 

المزاحمية

رماح

ثادق

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٢٫٠١٨

الرياض

حريمالء

الغاط

الحريق



61 60

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

يسكنها حوالي

نسمة

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة عسير)

عسير

في المحافظات التالية

أبها

تنومة

البرك

خميس مشيط

طريب

بيشة

بالقرن

النماص 

محايل

بارق

المجاردة

سراة عبيدة 

تثليث

رجال ألمع

أحد رفيدة، 

ظهران الجنوب

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٥٫٢٩٦

٨١٥٫٠٠٠

يسكنها حوالي

نسمة

١٤٧٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (المنطقة الشرقية)

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٢٧٥

الدمام

الخبر 

االحساء 

العديد

حفر الباطن

الجبيل 

القطيف

الخفجى

رأس تنوره

بقيق

المنطقة
الشرقية

النعيريه

قريه العليا

في المحافظات التالية



63 62

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة الباحة)

يسكنها حوالي

نسمة

٢٠٨٫٠٠٠

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة

الباحة

في المحافظات التالية

٩٣٤

الباحة

بني حسن 

بلجرشي 

المندق 

المخواة 

فرعة غامد

الزناد

العقيق

قلوة

الحجرة

القرى

يسكنها حوالي

نسمة

٣٠٤٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة القصيم)

في المحافظات التالية

بريدة  

عقلة الصقور  

عنيزة  

الرس  

ضرية 

النبهانية  

البكيرية

البدائع 

األسياح  

المذنب  

عيون الجواء  

رياض الخبراء  

الشماسية 

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٥٧٠

القصيم
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يسكنها حوالي

نسمة

٨٦٩٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة جـــازان)

في المحافظات التالية

الدائر  

الدرب 

الريث

العيدابي  

هروب 

بيش

جازان  

فيفا

صبياء 

أبو عريش 

أحد المسارحة 

العارضة 

الحرث 

ضمد 

فرسان 

صامطة  

الطوال 

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٢٫٦١٢

جازان

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة الجوف)

يسكنها حوالي

نسمة
٧١٫٠٠٠

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ١٤٥

في المحافظات التالية

القريات  

دومة الجندل  

طبرجل  

سكاكا

الجوف



67 66

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

يسكنها حوالي

نسمة

١١٣٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة نجران)

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٤٦٦

نجران

في المحافظات التالية

الخرخير 

بدر الجنوب  

حبونا 

خباش 

نجران

شرورة

ثار 

يدمة 

يسكنها حوالي

نسمة

٣٧٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة الحدود الشمالية)

الحدود
الشمالية

في المحافظات التالية

عرعر  

العويقلية  

رفحاء  

طريف

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ١٢٤



69 68

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

تبوك

يسكنها حوالي

نسمة

١١٦٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة تبوك)

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٤٥٩

في المحافظات التالية

تبوك

البدع

الوجه

ضباء

تيماء

املج

حقل

يسكنها حوالي

نسمة

٢٤٣٫٠٠٠

مشروعات صندوق الخدمة الشاملة
في المراكز والقرى والهجر (منطقة حائل)

عدد المراكز والقرى
والهجر المخدومة ٨٢١

في المحافظات التالية

الشملى 

حائل

موقق

 الغزاله

سميراء

بقعاء

السليمي

الحائط

الشنان

حائل
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٢٠١٦ ٢٠١٧

٣٤٩

٣٢٩٣١٥
٣٢٥

٣٠٩
٢٩٢

٢٣٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

تهـــدف هـــذه المبادرة إلـــى تغطية شـــبكات 
النطـــاق العريـــض الالســـلكية (أكثـــر مـــن ١٠ 
ميجابت بالثانية) بالمناطق النائية حتى نسبة

ويبلغ إجمالي التجمعات 
١٢٩السكانية المستهدفة 

٪٧٠

تجمعًا سكانيًا

١٢٥٫٢٣٢
 تحوي

مسكنًا

من المساكن

6-١-١١ المشروعات المنجزة 
للنطاق العريض

وتُعـــدُّ مبـــادرة "توســـيع نطـــاق عمـــل صنـــدوق 
االســـتثمار يف  لدعـــم  الشـــاملة  اخلدمـــة 
النائيـــة"  للمناطـــق  العريـــض  النطـــاق 
إحـــدى مبـــادرات التحـــول الوطنـــي 2020، 
وتهـــدف هـــذه املبـــادرة إلـــى تغطيـــة شـــبكات 
النطـــاق العريـــض الالســـلكية )أكثـــر مـــن 
10 ميجابـــت بالثانيـــة( باملناطـــق النائيـــة 
حتـــى نســـبة 70% مـــن املســـاكن. وخـــالل 
ـــة  هـــذا العـــام مت االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ املرحل
العريـــض  النطـــاق  مشـــروع  مـــن  األولـــى 
الالســـلكي رقـــم )1( ويغطـــي هـــذا املشـــروع 
اجلنـــدل  ودومـــة  )القريـــات  محافظـــات 
اجلـــوف،  مبنطقـــة  وطبرجـــل(  وســـكاكا 
ومحافظـــات )العويقيلـــة ورفحـــاء وطريـــف 
الشـــمالية،  احلـــدود  مبنطقـــة  وعرعـــر( 
ومحافظـــات )املجمعـــة ورمـــاح( مبنطقـــة 
الريـــاض، ومحافظـــات )اخلفجـــي وحفـــر 
الباطـــن وقريـــه العليـــا( باملنطقـــة الشـــرقية.

6-2 التراخيص 

6-2-١ تراخيص تقديم خدمات 
االتصاالت

التراخيـــص الفرديـــة والفئويـــة لتقديـــم 
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات
ســـعياً مـــن الهيئـــة لتيســـير إجـــراءات احلصـــول 
علـــى تراخيـــص خدمـــات االتصـــاالت؛ فقـــد أطلقـــت 
بوابـــة خدمـــات التراخيـــص اإللكترونيـــة التـــي تتيـــح 
إمكانيـــة اإلصـــدار والتجديـــد واإللغـــاء والتحديـــث 
للتراخيـــص الفئويـــة مـــن النـــوع )ب(، مـــع  إرســـال 
إشـــعارات للجهـــات املرخصـــة. وقـــد بلـــغ عـــدد 
ـــة عـــام  التراخيـــص الســـارية )329( ترخيصـــاً بنهاي
ـــل التراخيـــص  2017م ويوضـــح امللحـــق )ب( تفاصي

الصـــادرة. 

تأجيـــر  خدمـــة  تقديـــم  ترخيـــص  إصـــدار 
الربـــط  لهيئـــة  االتصـــاالت  مرافـــق 
الكهربائـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 

العربيـــة الخليـــج 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أصـــدرت 
ترخيـــص تقـــدمي خدمـــة تأجيـــر مرافـــق االتصـــاالت 
ــاون  ــدول مجلـــس التعـ ــي لـ ــة الربـــط الكهربائـ لهيئـ
لـــدول اخلليـــج العربيـــة، التـــي تربـــط بـــني دول 
املجلـــس بشـــبكة كهربائيـــة تشـــتمل علـــى خطـــوط 
أليـــاف ضوئيـــة ممتـــدة علـــى طـــول شـــبكة الربـــط 
هيئـــة  الترخيـــص  هـــذا  وســـيمكن  الكهربائيـــة. 
الربـــط الكهربائـــي مـــن تأجيـــر األليـــاف الضوئيـــة 
لشـــركات االتصـــاالت ذات البنيـــة التحتيـــة املرخـــص 
لهـــا باململكـــة، كمـــا ســـيمكن اجلهـــات املالكـــة ملرافـــق 
يف  وأبـــراج(  بصريـــة  أليـــاف  )كوابـــل  اتصـــاالت 
ــر فائـــض تلـــك املرافـــق علـــى  اململكـــة، مـــن تأجيـ
شـــركات االتصـــاالت ذات البنيـــة التحتيـــة املرخـــص 
لهـــا مـــن قبـــل هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات.
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مجموع الترددات المخصصة 
للخدمات المتنقلة عريضة النطاق 

في المملكة حتى العام ٢٠١٦

أسهمت الترددات بتحسين 
سرعة الوصول لإلنترنت من 

خالل شبكات االتصاالت 
المتنقلة بنسبة تتجاوز ٤٠٪

الترددات التي تم 
تخصيصها

في العام ٢٠١٧

ترددات إضافية من المزمع 
توفيرها خالل العام ٢٠١٩ 
لشبكات االتصاالت المتنقلة

ترددات إضافية من المزمع 
توفيرها خالل العام ٢٠١٨ 
لشبكات االتصاالت المتنقلة

٦٠٧ميجاهرتز
بريطانيا حاليًا

٦٨٩ميجاهرتز
ألمانيا حاليًا

من المتوقع أن تسهم هذه 
الترددات بتحسين سرعة 

الوصول لإلنترنت من خالل 
شبكات االتصاالت المتنقلة 

بنسبة إضافية تتجاوز ٦٠٪

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٦٠
ميجاهرتز

٨٠
ميجاهرتزميجاهرتز

٢١٠١٣٠
ميجاهرتز

توفير طيف ترددي إضافي
لشبكات االتصاالت المتنقلة

٣٤٠ ميجاهرتز
مجموع الترددات
المخصصة بنهاية

عام ٢٠١٧م.

6-2-2 تراخيص استخدام الترددات
 

ــزاد علنـــي لتخصيـــص  إطـــاق أول مـ
ــة ــات التردديـ النطاقـ

أطلقـــت الهيئـــة خـــالل العـــام 2017م أول 
مـــزاد علنـــي للطيـــف التـــرددي يف اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية. ومت يف هـــذا املـــزاد 
 700( النطاقـــني  يف  تـــرددات  تخصيـــص 
و1800( ميجاهيرتـــز وذلـــك بســـعة )80( 
التـــرددات  الهيئـــة  وتطـــرح  ميجاهيرتـــز. 
ســـوق  حلاجـــة  نظـــراً  علنـــي  مـــزاد  يف 
االتصـــاالت املتنقلـــة ملزيـــد مـــن التـــرددات 
خدمـــات  علـــى  املتزايـــد  الطلـــب  لتلبيـــة 
االتصـــال باإلنترنـــت عبـــر األجهـــزة املتنقلـــة. 
املشـــغلني  علـــى  التـــرددات  توزيـــع  ـــد  ويُعُّ
مـــن خـــالل مـــزاد علنـــي أســـلوباً منوذجيـــاً 
لتحديـــد الســـعر العـــادل لهـــذه التـــرددات 
وحتديـــد عـــرض النطـــاق الـــذي يحتاجـــه كل 
ـــرددات  ـــة بطـــرح ت مشـــغل، وستســـتمر الهيئ
الســـنوات  املـــزاد يف  خـــالل  مـــن  أخـــرى 

القادمـــة.
وقـــد أثمـــرت جهـــود تخصيـــص التـــرددات 
بتحســـني ســـرعة الوصـــول إلـــى اإلنترنـــت 
مـــن خـــالل شـــبكات الهاتـــف املتنقـــل بنســـبة 
أكثـــر مـــن 40% ، كمـــا أنـــه مـــن املتوقـــع أن 
تســـهم هـــذه التـــرددات بتحســـني ســـرعة 
الوصـــول لإلنترنـــت مـــن خـــالل شـــبكات 
إضافيـــة  بنســـبة  املتنقلـــة  االتصـــاالت 

تتجـــاوز %60 . 



75 74

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

إدارة الطيف الترددي
مت خـــالل العـــام 2017م العديـــد مـــن األنشـــطة املتعلقـــة بتخصيـــص التـــرددات ومراقبتهـــا. 

وتوضـــح اإلحصـــاءات التاليـــة موجـــز ألبـــرز تلـــك األنشـــطة: 

تم تجديـــد (٩١٠٤٣) ترددًا الســـتخدامات 
الجهـــات الحكوميـــة ومقدمي الخدمات 
الــخاصـــــة  والشــركــــــات  والــمــؤسســـات 

بالمملكــة.

تم تخصيص (٨٨٦١) ترددًا الستخدامات 
الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات 
والــمــؤسســـات والشــركـــات الــخاصـــــة  

بالمملكة.

تـــم إلغـــاء (٢١٠١) مخصصًا تردديـــًا؛ نتيجة 
لتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، 

أو الستغناء بعض المستخدمين عنها.

تـــم إصدار (٤٣٤٠) رخصة بحرية باســـتخدام ترددات للســـفن 
وقـــوارب النزهـــة والصيـــد وتجديدهـــا، و(٣٧) رخصـــة هواة 
السلكي، و(٨٧) رخصة الستخدام ترددات السلكي الهواة، 
و(١٨٤٢) رخصة محطة السلكية التصاالت المالحة الجوية. 

تـــم معايـــرة (٣٦٧) جهازًا، وإصـــالح (١٦٠) 
جهـــازًا ألنظمـــة ادارة الطيـــف التـــرددي، 
وإجـــراء القياســـات الفنية لــــ (٤٩٥) جهازًا 

السلكيًا.

عـــن  تقريـــرًا   (١١٢١) دراســـة   تـــم 
تداخـــالت ضارة  بين اســـتخدامات 

الترددات في المملكة وإزالتها.

تـــم مراقبـــة ورصـــد (٦١٨) تـــرددًا تؤثـــر فـــي 
المملكـــة،  لحـــدود  المتجـــاوزة  التغطيـــة 
والصادرة من دول مجاورة لها، ومعالجتها.

تم رصد (٣٠٦) ترددات غير مرخص 
باســـتخدامها، ومخاطبـــة الجهات 
المختصـــة، لضبـــط األجهـــزة التي 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  تســـتخدمها، 

النظامية بشأنها.

تم مراقبة (١٩٨٢) ترددًا لكشـــف 
االســـتخدامات غير المرخص بها، 
وتســـبب تداخالت مع الترددات 

النظامية.

تـــم إجـــراء قياســـات لــــ (٥٠٢٠) تـــرددًا مرخصـــًا 
باســـتخدامها؛ للتأكـــد من مطابقتها لشـــروط 

التخصيص.

تم إجـــراء الفحص الميداني لـ (٥٢) موقعًا؛ 
للتأكـــد مـــن التـــزام الجهات المســـتخدمة 
للتـــرددات بالمواصفـــات الفنيـــة للترددات 

المرخصة من قبل الهيئة. 

تـــم مراقبـــة (٩٠٤٧) تـــرددًا مخصصًا، 
لمعرفة حجم االستخدامات الفعلية 
االســـتخدام  تحقيـــق  بهـــدف  لهـــا، 

األفضل للترددات.

٩١٠٤٣

٢١٠١ ٨٨٦١٣٠٦١٩٨٢

٥٢

٩٠٤٧

٤٣٤٠١١٢١٦١٨٥٠٢٠

و٣٦٧١٦٠
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6-2-٣ تراخيص األجهزة والمعدات 
 

ألجهـــزة  الفنيـــة  املعاييـــر  الهيئـــة  تضـــع 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، وإجـــراءات 
اعتمـــاد األجهـــزة، وتصـــدر أذونـــات الفســـح 
ـــاً. وقـــد مت خـــالل هـــذا  ـــي إلكتروني اجلمرك

ــا يلـــي: ــة مـ ــام معاجلـ العـ

طلب اعتماد

دراسة لمضبوطات 
أجهزة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

طلب فسح جمركي

تراخيص األجهزة
20١١

2٤٨ ٨٤29

5٤0٣

٢٠١٦ ٢٠١٧

١٨٤٥٣

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

فسح جمركي وترخيصطلب اعتماد

٢٩٦٥

١٨٤٣٩

٥٨٢٦

١٣٨٣٢

٢٠١١

١٨٥٠٠

٢٦٠٠

١٨٣٤٦

٢٠٥٥

١١١٩٤

٢٣١٦

٨٧٥٧

٩٧٣

تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات واعتمادها
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٢٠٠٧

١٠.٨٦

٢٠٠٨

١٠.٩٤

٢٠٠٩

١٠.٤٩

٢٠١٠

١٠.٥٥

٢٠١١

١٠.٨١

٢٠١٢

١٠.٧٧

٢٠١٣

١٠.٧٨

٢٠١٤

١٠.٨٦

٢٠١٥

١٠.٨٣

٢٠١٦

١٠.٨٢

٢٠١٧

١١.٢٤

إجمالي أرقام االتصال الجغرافية المخصصة لمقدمي الخدمة  (بالمليون)

٤٥.١
٥٤.٢ ٥٥.٣

٥٨.٣
٦٣.٣ ٦٣.٣ ٦٣.٨

٧.٠
١١.٠ ١١.٠

٢١.٠
٢٤.٠

٣١.٠
٢٧.٠

٤.٠ ٤.٠ ٦.٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

أرقام الهاتف المتنقل العامأرقام االتصال بين آلة وأخرى أرقام خدمات البيانات للهاتف المتنقل

إجمالي أرقام الخدمات المتنقلة المخصصة لمقدمي الخدمة (بالمليون)

٦٩.٨ ٦٩.٨ ٧٠.٣
٧٠.٨

وتِعـــد الهيئـــة اخلطـــة الوطنيـــة للترقيـــم 
دوريـــاً؛  وحتديثهـــا  ونشـــرها،  وإدارتهـــا 
ملواكبـــة النمـــو املســـتقبلي، وتوفيـــر املرونـــة 
الالزمـــة الســـتيعاب التقنيـــات واخلدمـــات 
مـــع  االنســـجام  وحتقيـــق  اجلديـــدة، 
توصيـــات قطـــاع تقييـــس االتصـــاالت التابـــع 
وحتـــدد  لالتصـــاالت.  الدولـــي  لالحتـــاد 
الهيئـــة شـــروط تخصيـــص نطـــاق األرقـــام، 

باســـتخدامها،  التراخيـــص  وإجـــراءات 
ــود  ــار جهـ ــك. ويف إطـ ــي لذلـ ــل املالـ واملقابـ
الهيئـــة لضمـــان توفـــر ســـعات األرقـــام التـــي 
تتيـــح تقـــدمي خدمـــات جديـــدة؛ فقـــد مت 
تعيـــني نطـــاق مـــن مليـــار رقـــم خلدمـــات 
بيانـــات الهاتـــف املتنقـــل والتـــي ســـاهمت 
يف نشـــر خدمـــات النطـــاق العريـــض، حيـــث 

6-2-٤ تراخيص الترقيم

مت تخصيـــص أول نطـــاق مـــن هـــذه األرقـــام 
الهيئـــة  عينـــت  كمـــا  2011م،  العـــام  يف 
نطاقـــاً آخـــر مـــن مليـــار رقـــم خلدمـــات 
االتصـــال بـــني آلـــة وأخـــرى، وتطبيقـــات 
ــد مت تخصيـــص أول  ــياء، وقـ ــت األشـ إنترنـ
نطـــاق مـــن هـــذه األرقـــام يف العـــام 2014م. 
وقـــد درســـت الهيئـــة خـــالل العـــام املاضـــي 

وتابعـــت العديـــد مـــن طلبـــات تخصيـــص 
املـــوارد الترقيميـــة، وإصـــدار التراخيـــص 
اخلاصـــة بهـــا لتمكـــني مقدمـــي خدمـــات 
احتياجاتهـــم،  تلبيـــة  مـــن  االتصـــاالت 
تخصيـــص  املاضـــي  العـــام  شـــهد  حيـــث 
ألـــف رقـــم مـــن أرقـــام االتصـــال   )360(
اجلغرافيـــة ملقدمـــي اخلدمـــة احلاصلـــني 

البنيـــة  ذي  املوحـــد  الترخيـــص  علـــى 
التحتيـــة، باإلضافـــة إلـــى تخصيـــص عـــدد 
مـــن املـــوارد الترقيميـــة األخـــرى ملقدمـــي 
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
ويوضـــح الشـــكل التالـــي تفاصيـــل أرقـــام 
وأرقـــام  املتنقلـــة،  االتصـــاالت  خدمـــات 
ـــل  ـــن قب ـــة املخصصـــة م االتصـــال اجلغرافي

االتصـــاالت.  خدمـــات  ملقدمـــي  الهيئـــة 
وتعـــد أرقـــام شـــبكات وخدمـــات االتصـــاالت 
مـــورداً وطنيـــاً محـــدوداً يجـــب احملافظـــة 
عليـــه وترشـــيد اســـتخدامه؛ لدعـــم خدمـــات 
مـــع  يتزامـــن  منظـــم  بشـــكل  االتصـــاالت 
احتياجـــات مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت.   
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6-2-5 المركز السعودي لمعلومات الشبكة

ـــعودي  ـــز السـ ـــالل املركـ ـــة مـــن خـ عملـــت الهيئ
ــجيل أســــماء  ملعلومــــات الشــــبكة علـــى تســ
النطاقات السعودية ).sa و .السـعودية( على 
شـبكة اإلنترنـت، وإدارتهـا، و تقدمي اخلدمـات 
للمستفيدين عبـر بوابـة اخلدمـات اإللكترونيـة، 
التـي متكنهـم مـن إجنـاز العديـد مـن املهمـات 
واإلجــــراءات ذاتيـاً، مبرونـة وسـرعة عاليتـني. 

وقـــد حتقـــق هـــذ العـــام األعمـــال واإلجنـــازات 
التاليـــة:

ــاق 	  ــم نطـ ــي )5049( اسـ ــجيل حوالـ تسـ
العـــام  خـــالل  اململكـــة  يف  ســـعودي 
عـــدد  إجمالـــي  ليصبـــح  2017م، 
النطاقـــات املســـجلة يف اململكـــة حوالـــي 

نطـــاق. اســـم   )51953(

وإتاحـــة 	  تطبيـــق  يف  األولـــى  اململكـــة 
االمتـــداد اآلمـــن )DNSSEC( علـــى 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  مســـتوى 

إفريقيـــا.
التعريفيـــة 	  العمـــل  ورشـــة  إقامـــة 

حـــول االمتـــداد اآلمـــن لنظـــام أســـماء 
ومجـــال   )DNSSEC( النطاقـــات 

عمليـــاً. تطبيقـــه 

توفيـــر خدمـــة تفعيـــل االمتـــداد اآلمـــن 	 
للنطاقـــات الســـعودية.

ـــي 	  ـــع الدول ـــر شـــامل للمجتم نشـــر تقري
املركـــز  ممارســـات  أفضـــل  حـــول 
الســـعودي ملعلومـــات الشـــبكة يف دعـــم 

العربيـــة. النطاقـــات  أســـماء  وإدارة 
زيـــادة رقعـــة انتشـــار اخلـــوادم اجلذريـــة 	 

ــا  ــعودية محليـ ــات السـ ــماء النطاقـ ألسـ
وإقليميـــاً ودوليـــاً ليكـــون هنـــاك حوالـــي 
)150( جهـــازاً حـــول العالـــم خلدمـــة 

أســـماء النطاقـــات الســـعودية.
اســـتقبال ومعاجلـــة حوالـــي 58 ألـــف 	 

أســـماء  تســـجيل  خلدمـــات  طلـــب 
النطاقـــات الســـعودية )مثـــل: تســـجيل، 

نقـــل(،  جتديـــد،  حـــذف،  تعديـــل، 
علـــى حوالـــي  الـــرد  إلـــى  باإلضافـــة 
العمـــالء. مـــن  استفســـار  تذكـــرة   3500
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؟ ؟

قطع خدمة االتصاالت أو تغيير أي من الخدمات 
بالمبلـــغ  مطالبتـــه  أو  للمســـتخدم  المقدمـــة 
المعترض على صحته خالل وقت بحث الشكوى، 
لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة.

 مدة حق المستخدم باالعتراض على الفواتير من 
٣٠ إلى ٦٠ يومًا مـــن تاريخ صدور الفاتورة, أو من 

تاريخ الواقعة محل الشكوى.

مـــدة معالجة الشـــكوى لدى مقـــدم الخدمة من 
١٥ يومـــًا إلى ٥ أيـــام كحد أقصى, ومـــن ثم يحق 

للمستخدم تصعيد شكواه للهيئة.

زيـــادة

تقليص

م عــــد

نقل الخدمة 
والتنازل عنها

الحد 
االئتماني

سرية معلومات 
واتصاالت المستخدم

تعليق و إلغاء 
الخدمات

التجوال للمتنقلالفوترة

وثيقـــة تنظـــم العالقة بين المســـتخدم 
ومقدم الخدمة.

أمثلة على 
محتويات الوثيقة

تتضمـــن األحكام والشـــروط العامة التي 
الخدمـــة  مقـــدم  يوفـــر  أساســـها  علـــى 

خدماته للمستخدمين.

تبين حقوق والتزامات كل طرف.

تقديم شكوى

وثيقة شروط تقديم خدمات
االتصاالت وتقنية المعلومات

ــق  ــا يتعلـ ــراً مبـ ــاً كبيـ ــة اهتمامـ ــت الهيئـ أولـ
خدمـــات  مســـتخدمي  حقـــوق  بحمايـــة 
وعملـــت  املعلومـــات،  وتقينـــه  االتصـــاالت 
واتخـــذت  احلقـــوق  تلـــك  تعزيـــز  علـــى 
عـــدد مـــن اإلجـــراءات يف هـــذا الصـــدد، 
ــؤون  حيـــث اســـتحدثت قطاعـــاً معنيـــاً بشـ
املســـتخدمني والشـــركاء، باإلضافـــة إلـــى 
مراجعـــة وحتديـــث التنظيمـــات اخلاصـــة 
خدمـــات  مســـتخدمي  حقـــوق  بحمايـــة 
االتصـــاالت التـــي مـــن أبرزهـــا تخفيـــض 

مـــدة معاجلـــة الشـــكوى لـــدى مقـــدم اخلدمـــة 
مـــن 15 يومـــاً إلـــى 5 أيـــام كحـــد أقصـــى 
مـــن تاريـــخ تقـــدمي الشـــكوى، مـــع زيـــادة 
مـــدة حـــق املســـتخدم باالعتـــراض علـــى 
الفواتيـــر مـــن )30( يومـــاً إلـــى )60( يومـــاً 
مـــن تاريـــخ صـــدور الفاتـــورة. وذلـــك بتعديـــل 
املـــادة )59(  واملـــادة )66( مـــن الالئحـــة 
التنفيذيـــة لنظـــام االتصـــاالت، واملتعلقـــة 
بإجـــراءات معاجلـــة الشـــكاوى والفوتـــرة. 
ألزمـــت مقدمـــي اخلدمـــة بتطويـــر  كمـــا 

6-٣ حماية المستخدمين والشفافية  

إجـــراءات وآليـــات التعامـــل  مـــع شـــكاوى 
ــة  ــة املطلوبـ ــرعة والدقـ ــتخدميهم بالسـ مسـ
بوضـــوح وشـــفافية وذلـــك بنشـــر إجـــراءات 
يتعلـــق  ومـــا  الشـــكاوى  معاجلـــة  ومـــدد 
للمســـتخدمني،  شـــائعة  أســـئلة  مـــن  بهـــا 
ـــى  ـــى عمـــل مقـــدم اخلدمـــة عل باإلضافـــة إل
تـــاليف أســـباب الشـــكوى وإعـــداد تقاريـــر 

دوريـــة بخصوصهـــا. 

6-٣-١ تحديث التنظيمات التي 
تعنى بحماية حقوق المستخدمين

املســـتخدمني،  حقـــوق  حمايـــة  ســـبيل  يف 
أصـــدرت الهيئـــة وثيقـــة »شـــروط تقـــدمي 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
وحقـــوق والتزامـــات املســـتخدمني ومقدمـــي 
اخلدمـــة« وهـــي وثيقـــة تنظـــم العالقـــة بـــني 
وتتضمـــن  اخلدمـــة،  ومقـــدم  املســـتخدم 

6-٣-2 إصدار وثيقة شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة

التـــي علـــى  العامـــة  األحـــكام والشـــروط 
أساســـها يوفـــر مقـــدم اخلدمـــة خدماتـــه 
للمســـتخدمني، كمـــا تبـــني حقـــوق والتزامـــات 

كل طـــرف.
ولعـــل أبـــرز املواضيـــع التـــي نظمتهـــا الوثيقة: 
إجـــراءات طلـــب تقـــدمي اخلدمـــة، الشـــفافية 

والوضـــوح، التوثيـــق، التزامـــات املســـتخدم 
معلومـــات  ســـرية  اخلدمـــة،  ومقـــدم 
احلـــد  الفوتـــرة،  املســـتخدم،  واتصـــاالت 
وشـــكاوى  اخلدمـــات،  إلغـــاء  االئتمانـــي، 

املســـتخدمني.
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خدمـــات  مقدمـــي  لتصنيـــف  مؤشـــر  هـــو 
االتصاالت من حيث عدد الشكاوى المصعدة 
للهيئة من المشـــتركين ضـــد مقدمي الخدمة

مــا هــو الـمـؤشــر؟

مـــا هـــو
الهدف؟

يعرض المؤشـــر بيانـــات الشـــكاوى التي اســـتقبلتها هيئـــة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات مـــن المشـــتركين فـــي خدمـــات االتصـــاالت عبر 

نــــظــــامـــهــا اإللــكــتــرونـــي.

 تقديم معلومات عن أداء مقدمي خدمات 
االتصاالت في حل شكاوى عمالئهم ليتمكن 
المشتركين من اختيار مقدم الخدمة المناسب.

تعزيز الشفافية 
والتنافسية بين مقدمي 

خدمات االتصاالت.

رفع مستوى االهتمام 
بشكاوى المشتركين.

6-٣-٣ إتاحة تطبيقات االتصاالت 
عبر اإلنترنت

شـــهد قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
اخلدمـــات  يف  ومتســـارعاً  كبيـــراً  تطـــوراً 
ــر اإلنترنـــت،  ــل عبـ ــي تعمـ ــات التـ والتطبيقـ
ومـــن أجـــل مواكبـــة هـــذه التطـــورات وإتاحـــة 
يف  للمســـتخدمني  اخلدمـــات  هـــذه  مثـــل 
اململكـــة، فقـــد عملـــت الهيئـــة خـــالل العـــام 
ــة اســـتخدام التطبيقـــات  2017 علـــى إتاحـ
التـــي توفـــر خاصيـــة االتصـــاالت املرئيـــة 

ــت.  ــر اإلنترنـ ــة عبـ والصوتيـ

مـــع  متاشـــياً  اخلطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
التوجهـــات احلديثـــة يف قطـــاع االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات؛ و تســـاهم يف إتاحـــة 
يف  للمســـتخدمني  الفـــرص  مـــن  العديـــد 
ــل  ــآت للتواصـ ــراد أو منشـ ــن أفـ ــة مـ اململكـ
وتطويـــر أعمالهـــم باالســـتفادة مـــن مثـــل 

اخلدمـــات.  هـــذه 

6-٣-٤ نشر مؤشرات تصنيف 
مقدمي الخدمة

 
عملـــت الهيئـــة علـــى تطويـــر ونشـــر مؤشـــر 
تصنيـــف مقدمـــي اخلدمـــات مـــن حيـــث 
مـــن  للهيئـــة  املصعـــدة  الشـــكاوى  عـــدد 

مقـــدم اخلدمـــة.  املســـتخدمني ضـــد 

ويعـــرض املؤشـــر الـــذي يتـــم نشـــره بشـــكل 
ربـــع ســـنوي تصنيـــف مقدمـــي اخلدمـــة  
ــر  ــكاوى. ويهـــدف املؤشـ ــب تلـــك الشـ بحسـ
ـــى تقـــدمي معلومـــات لعمـــوم املســـتخدمني  إل
عـــن أداء مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت يف 
التعامـــل مـــع شـــكاوى عمالئهـــم بوضـــوح 
وشـــفافية؛ لتعزيـــز التنافســـية بـــني مقدمـــي 
ــات.  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــات االتصـ خدمـ

ويتـــم حســـاب املؤشـــر بنـــاء علـــى عـــدد 
قبـــل  مـــن  للهيئـــة  املصعـــدة  الشـــكاوى 
املســـتخدمني كنســـبة مـــن عـــدد اشـــتراكات 
فئـــات  مـــن  فئـــة  لـــكل  اخلدمـــة  مقـــدم 

املؤشـــر.
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توفير منظومة لقياس جودة 
تجربة اإلنترنت للمستخدمين 

في المملكة.

 زيادة الشفافية لتشجيع 
المنافسة في مستوى 
تقديم خدمات اإلنترنت.

توفير معلومات للهيئة تساهم 
في العمل على تطوير مستوى 

اإلنترنت في المملكة.

اعداد ونشر تقارير دورية عن 
أداء تجربة استخدام اإلنترنت.

�����
MEQYAS

بطاقات االتصال الصادرة

٢٠١٧

٣٥،٠٠٠،٠٠٠

٣٠،٠٠٠،٠٠٠

٢٥،٠٠٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

١٥،٠٠٠،٠٠٠

١٠،٠٠٠،٠٠٠

٥،٠٠٠،٠٠٠

٠

٢٠١٦

الربع
األول

١١،٨٨٢،٢٩٣

الربع
الثاني

٣٠،٣٩٩،٩٧١

الربع
الثالث

١٨،٣٢١،٩٧٧

الربع
الرابع

١٢،٥٤٦،٤٥١

الربع
الرابع

الربع
األول

٦،٦٠٨،٢٧٤

الربع
الثاني

٦،٩٢١،٩٨٢

الربع
الثالث

٦،٦٢١،٦٢٧٥،٥٢٤،٨٢٥

أطلقـــت الهيئـــة علـــى مشـــروع قيـــاس جـــودة 
جتربـــة اســـتخدام اإلنترنـــت يف اململكـــة اســـم 
"مقيـــاس" وهـــو أحـــد مبادراتهـــا التـــي تهـــدف 
ــودة  ــار جـ ــاس واختبـ ــة لقيـ ــيس منصـ لتأسـ
ـــة اســـتخدام اإلنترنـــت بغـــرض تزويـــد  جترب
مســـتخدمي اإلنترنـــت يف اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية ببيانـــات موثوقـــة ودقيقـــة حـــول 
خدمـــات اإلنترنـــت املقدمـــة لهـــم. ويهـــدف 
"مقيـــاس" إلـــى توفيـــر معلومـــات حـــول جـــودة 
ـــر  ـــدى املســـتخدم، وتوفي ـــت ل ـــة اإلنترن جترب

6-٣-5 مشروع قياس جودة تجربة 
استخدام اإلنترنت في المملكة

معـــدل قياســـات جـــودة جتربـــة اإلنترنـــت 
ــة  ــرات زمنيـ ــى فتـ ــتخدم علـ ــة للمسـ املقدمـ
أو  شـــهرية  أســـبوعية،  يوميـــة،  مختلفـــة 
ســـنوية، ونشـــر تقاريـــر دوريـــة حـــول جتربـــة 
اإلنترنـــت يف اململكـــة، لزيـــادة الشـــفافية 
واملنافســـة بـــني مقدمـــي اخلدمـــة. وميكـــن 
ــاركة يف "مقيـــاس" مـــن خـــالل املوقـــع  املشـ
اإللكترونـــي لقيـــاس ســـرعة اإلنترنـــت مـــن 
 ،)www.meqyas.sa( أجهـــزة احلاســـب
ـــة لقيـــاس خدمـــة  أو تطبيـــق األجهـــزة الذكي

اإلنترنـــت املتنقـــل، أو أجهـــزة قيـــاس خدمـــة 
اإلنترنـــت الثابـــت. وجتـــدر االشـــارة بـــأن 
قياســـات جتربـــة اإلنترنـــت تتأثـــر بعوامـــل 
ــاءة مقســـم أو بـــرج شـــبكة  ــا، كفـ عـــدة منهـ
مقـــدم اخلدمـــة وبعـــد املســـافة الفاصلـــة 
والراوتـــر  املـــودم  وإعـــدادات  بينهمـــا، 
عـــدد  وكذلـــك  الداخليـــة،  والتوصيـــالت 
املســـتخدمني وعـــدد األجهـــزة لالشـــتراك 

الواحـــد يف نفـــس الوقـــت. 

أعـــدت الهيئـــة  وحدثـــت قواعـــد وإجـــراءات 
ـــا،  ـــى تنفيذه ـــام واإلشـــراف عل ـــق األرق توثي
ـــام بشـــكل  ـــق األرق ـــات توثي ـــع عملي ـــا تتاب كم
دوري، بهـــدف التأكـــد مـــن فعاليـــة تلـــك 
اإلجـــراءات والعمـــل علـــى تطويرهـــا، والتـــزام 
ـــوب. يأتـــي  ـــى الوجـــه املطل املشـــغلني بهـــا عل
ــة  ــة يف معاجلـ ــود الهيئـ ــداداً جلهـ ذلـــك امتـ
االتصـــال  بطاقـــات  انتشـــار  ظاهـــرة 
مجهولـــة الهويـــة؛ حلمايـــة جميـــع املشـــتركني 

6-٣-6 توثيق بطاقات االتصال

يف خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
اســـتغالل  وعـــدم  حقوقهـــم،  وحلفـــظ 
بياناتهـــم الشـــخصية، باإلضافـــة إلـــى أن 
ــلبية  ــار سـ ــن أي آثـ ــد مـ ــراء يحـ ــذا اإلجـ هـ
ــتخدام  ــى اسـ ــب علـ ــد تترتـ ــات قـ أو مخالفـ
مخالفـــة  بطريقـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
التنفيذيـــة.  والئحتـــه  االتصـــاالت  لنظـــام 
تطويـــر  خـــالل  مـــن  الهيئـــة  وتســـعى 
اإلجـــراءات اخلاصـــة بتوثيـــق األرقـــام إلـــى 

التســـهيل علـــى املشـــتركني، حيـــث تعمـــل 
الهيئـــة علـــى إتاحـــة قنـــوات جديـــدة متكـــن 
املشـــترك مـــن توثيـــق أرقامـــه إلكترونيـــاً، 
التـــي  املوثقـــة  أرقامـــي  وإصـــدار خدمـــة 
تتيـــح للمشـــترك االســـتعالم عـــن أرقامـــه 
مطلـــع  متاحـــاً  ذلـــك  وســـيكون  املوثقـــة، 

2018م. العـــام 
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رســـالة  أي  االقتحاميـــة  بالرســـائل  يقصـــد 
ــن  ــبقة مـ ــة مسـ ــل دون موافقـ ــة، ترسـ إلكترونيـ
وســـيلة  أي  بواســـطة  وذلـــك  لهـــا،  املســـتلم 
ضوابـــط  علـــى  وبنـــاًء  إلكترونيـــة.  اتصـــال 
املعتمـــدة  االقتحاميـــة  الرســـائل  مـــن  احلـــد 
بقـــرار الهيئـــة ذي الرقـــم )259( لعـــام 1431هــــ، 
ــة إال  ــالة إلكترونيـ ــال أي رسـ ــوز إرسـ ــال يجـ فـ
بعـــد احلصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن 
ووجـــود عالقـــات  الرســـائل،  لهـــذه  املســـتلم 
جتاريـــة أو عمليـــة بـــني املرســـل واملســـتلم. ومـــن 
ـــات االتصـــاالت  ـــي خدم ـــات مقدم ـــرز التزام أب
ــائل  ــن الرسـ ــتخدمني مـ ــة املسـ ــة حلمايـ املتنقلـ

االقتحاميـــة مـــا يلـــي: 

6-٣-٧ مراجعة إجراءات الحد من 
الرسائل االقتحامية

ــة . 1 ــراءات الالزمـ ــود اإلجـ ــن وجـ ــد مـ التأكـ
ســـواًء فنيـــة أو قانونيـــة وغيرهـــا؛ ملنـــع 
رســـائل  إلرســـال  شـــبكاتهم  اســـتخدام 
للحـــد  شـــبكاتهم  ومراقبـــة  اقتحاميـــة، 
مـــن هـــذه الرســـائل، واتخـــاذ اإلجـــراءات 

الوقائيـــة الالزمـــة للقضـــاء عليهـــا.
توفيـــر خدمـــة مجانيـــة، ســـهلة االســـتخدام، . 2

للمشـــتركني متكنهـــم مـــن رفـــض اســـتقبال 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة أو الرســـائل 
املتعـــددة الوســـائط مـــن بعـــض أو جميـــع 

املرســـلني. 
خدمـــة  مقدمـــي  مـــع  الهيئـــة  عملـــت  وقـــد 

الهاتـــف املتنقـــل ومقدمـــي خدمـــة الرســـائل 
ــة  ــراءات املتبعـ ــة اإلجـ ــى مراجعـ ــرة علـ القصيـ
النصيـــة  الرســـائل  مـــن  للحـــد  قبلهـــم  مـــن 
الالزمـــة  التنظيمـــات  االقتحاميـــة وحتديـــث 
بهـــدف متكـــني  املشـــترك  مـــن التحكـــم بشـــكل 
ــة  ــه ونوعيـ ــم التـــي تصلـ ــر وآلـــي يف القوائـ أكبـ
الرســـائل التـــي تصلـــه دون تدخـــل أي جهـــة 
ــالة  أخـــرى. ويحـــق ألي شـــخص تعـــرض لرسـ
اقتحاميـــة أن يتقـــدم بشـــكواه عبـــر النظـــام 
هيئـــة  موقـــع  علـــى  للشـــكاوي  اإللكترونـــي 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات وفقـــاً لنظـــام 

التنفيذيـــة.  والئحتـــه  االتصـــاالت 

نظمت الهيئة ضوابط الحد من الرسائل االقتحامية، فال يجوز إرسال أي 
رسالة إلكترونية إال بعد االلتزام بالتالي:

الحصول على موافقة 
مسبقة من المستلم 

على هذه الرسائل

وجود عالقات تجارية 
أو عملية بين المرسل 

والمستلم

١٥٫٢٦ ٪ثابت

متنقل
٤٢٫٢٠ ٪مفوتر

متنقل
مسبق
الدفع

٪ ١٥٫٨٨

إنترنت
١٤٫١٥ ٪(ثابت)

٪ ١٢٫٥١ إنترنت
(متنقل)

٩٥،٦٧١
شكوى من مستخدمي خدمات 

االتصاالت وتقنية المعلومات

6-٣-٨ معالجة شكاوى 
المستخدمين 

معاجلـــة  ومعاييـــر  آليـــات  الهيئـــة  طـــورت 
الشـــكاوى مبـــا يســـاهم يف التعامـــل الفعـــال 
ــا  ــن رضـ ــد مـ ــكاوى ويزيـ ــن شـ ــرد مـ ــا يـ ــع مـ مـ
لتلـــك  الهيئـــة  معاجلـــة  عـــن  املســـتخدمني 
اســـتقبال  2017م  عـــام  يف  ومت  الشـــكاوى. 
الهيئـــة  قامـــت  شـــكوى،   )95671( حوالـــي 
مبعاجلتهـــا جميعـــاً وفـــق نظـــام االتصـــاالت 
والئحتـــه التنفيذيـــة. ويوضـــح الشـــكل أدنـــاه 
ـــة بحســـب  ـــى الهيئ ـــدة إل عـــدد الشـــكاوى املصع

نـــوع اخلدمـــة. 

ومـــن أجـــل زيـــادة رضـــا املســـتخدمني، فقـــد 
ـــول  ـــى إيجـــاد عـــدد مـــن احلل ـــة عل ـــت الهيئ عمل
لتحفيـــز مقدمـــي اخلدمـــة علـــى حـــل مشـــاكل 
ــة، و مـــن  ــا إلـــى الهيئـ العمـــالء قبـــل تصعيدهـ
هـــذه احللـــول إعـــداد مؤشـــر تصنيـــف مقدمـــي 
املصعـــدة  الشـــكاوى  حيـــث  مـــن  اخلدمـــات 
ــل مالـــي  ــة إلـــى فـــرض مقابـ ــة، باإلضافـ للهيئـ
ـــة  ـــر معاجلـــة الهيئ ـــى مقدمـــي اخلدمـــة نظي عل
للشـــكاوى املصعـــدة لهـــا، كمـــا تعمـــل الهيئـــة 
وبنـــاء  الشـــكاوى  منظومـــة  تطويـــر  علـــى 
ملعاجلـــة  اخلدمـــة  مقدمـــي  مـــع  شـــراكات 

ــباب الشـــكاوى،وتفعيل عـــدد مـــن احللـــول  أسـ
األخـــرى خلفـــض أعـــداد الشـــكاوى وزيـــادة 
رضـــا املســـتخدمني، ومـــن املؤمـــل أن تظهـــر 
نتائـــج هـــذه اإلجـــراءات التطويريـــة يف عـــام 
2018م. و ســـعياً مـــن الهيئـــة لزيـــادة الشـــفافية 
اخلدمـــة،   مقدمـــي  بـــني  املنافســـة  وحتفيـــز 
الشـــركات،  تصنيـــف  مؤشـــر  تنشـــر  فإنهـــا 
املؤشـــرات  مـــن  العديـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
ـــن  اخلاصـــة بالشـــكاوى ورضـــا املســـتخدمني م
ــت. ــبكة اإلنترنـ ــى شـ ــة علـ ــة الهيئـ ــالل بوابـ خـ
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6-٣-9 نقل األرقام 

ـــام  ـــل األرق ـــة نق ـــة خدم ـــة مبتابع ـــوم الهيئ تق
واإلشـــراف علـــى النظـــام املركـــزي لنقـــل 
الرقـــم، والتأكـــد مـــن فعاليـــة إجراءاتهـــا، 
املشـــغلني،  قبـــل  مـــن  تطبيقهـــا  وصحـــة 
والعمـــل علـــى حـــل شـــكاوى املســـتخدمني 
بشـــأنها، وبحـــث ســـبل تطويـــر اخلدمـــة. 
بـــني  املنتقلـــة  األرقـــام  عـــدد  بلـــغ  وقـــد 
املشـــغلني خـــالل العـــام 2017م  أكثـــر مـــن 

)800( ألـــف رقـــم.

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٥٥٩٥٤٤

٤٧٢٧٧٩

١،٠٠٠،٧٩٥

٢٤٤٥٩٢

٢٠١٧

٨٤٢٢٥٩

٢٤٧٥٩٤٤٠٢٠

عدد األرقام باآلالف

رقـــم تـــم نقلها بيـــن المشـــغلين 
خالل هذا العام.

٨٠٠ ألف

٢٠١٠

٦٠٥٦٨

٢٠٠٩

١٧٤٩٢١

٢٠٠٨

١٦٠٦٧٣

٢٠٠٧

٣٩١٣٦

٢٠٠٦

١١٥٥٦

أكثر من

6-٣-١0 ترشيح خدمات اإلنترنت

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  تلتـــزم 
ــة  ــا يف اجلوانـــب الفنيـــة اخلاصـــة بخدمـ بدورهـ
الترشـــيح الوطنيـــة واحلـــد مـــن الوصـــول حملتـــوى 
غيـــر  محتـــوى  كان  ســـواًء  املخالـــف  اإلنترنـــت 
أخالقـــي أو يخالـــف أنظمـــة اململكـــة، و ذلـــك 
وفـــق مـــا يـــرد الهيئـــة مـــن اجلهـــات و اللجـــان 
وقـــد  اململكـــة.  اإلنترنـــت يف  بترشـــيح  املعنيـــة 
قامـــت الهيئـــة خـــالل العـــام 2017م مبـــا يلـــي:

ــيح 	  ــب ترشـ ــن )3000( طلـ ــر مـ ــة أكثـ معاجلـ
ــة. ــتخدمني باململكـ ــوم املسـ ــن عمـ ــاً مـ يوميـ

ــة 	  ــود حمايـ ــم جهـ ــة يف دعـ ــاهمة بفعاليـ املسـ
األطفـــال مـــن خـــالل حجـــب املـــواد املســـيئة 
لألطفـــال وإبـــالغ اجلهـــات األمنيـــة املختصـــة 
واملنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة بهـــا، حيـــث متـــت 
معاجلـــة أكثـــر مـــن )100( رابـــط يحتـــوي 

علـــى مـــواد مســـيئة لألطفـــال.
ويف إطـــار املســـاهمة يف حمايـــة األطفـــال 	 

ـــل  ـــت وتفعي ـــن مخاطـــر اإلنترن ـــني م واملراهق
تعرضهـــم  مـــن  احلـــد  يف  األســـرة  دور 
للمحتـــوى الضـــار علـــى شـــبكة اإلنترنـــت؛ 
عملـــت الهيئـــة علـــى إعـــداد املســـودة النهائيـــة 
ثـــم  األبـــوي  للتحكـــم  التنظيمـــي  لإلطـــار 
عرضهـــا علـــى مرئيـــات العمـــوم واســـتقبال 
اقتراحـــات مقدمـــي اخلدمـــة، ويتـــم العمـــل 
اآلن علـــى املراجعـــة النهائيـــة واالعتمـــاد.

الفنيـــة 	  املنظومـــة  تطويـــر  يف  االســـتمرار 
للترشـــيح ورفـــع مســـتوى أدائهـــا مبـــا يتواكـــب 
ــت  ــم اإلنترنـ ــة يف عالـ ــورات الفنيـ ــع التطـ مـ

واحتياجـــات املســـتخدمني.
االســـتمرار يف بنـــاء شـــراكات فعالـــة مـــع 	 

ــي  ــل االجتماعـ ــع التواصـ ــن مواقـ ــد مـ العديـ
و اجلهـــات املالكـــة للمحتـــوى، و ذلـــك بهـــدف 
احلـــد مـــن الوصـــول إلـــى احملتـــوى املســـيء. 

طلبات الحجب ورفع الحجب عن المواقع

1197290اإلجماليالحجب
بزيادة 24% عن 2016

التصنيف
81%اإلباحية

19%أخرى

رفع الحجب   
5264اإلجمالي
1%326المقبولة

99%4882المرفوضة  

حجب التطبيقات
عدد التطبيقات التي تم التواصل 

32بشأنها

18عدد التطبيقات التي تم حجبها

التواصل مع مالكي المحتوى
4437  )بانخفاض 25% عن 2016(عدد استفسارات المستخدمين

عدد الروابط التي تم التواصل 
إلزالتها يزيد عن

112845 بزيادة قدرها )215%( عن 
 2016

وبزيادة قدرها %113 
عن عام 2014

 %24 بزيادة قدرها 

عن عام 2016م
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تطبيـق تـرشـيـح مـواقـع اإلنـتـرنــت

استخدام خاصية المشاركة 
المتوفرة في األجهزة الذكية

اختر خدمة الترشيح المطلوبة 
(طلب حجب، طلب رفع حجب)

تعبئة النموذج الخاص بخدمة 
الترشيح المطلوبة

٣

٤

 ٢

معالجة الطلب من 
قبل الفريق المختص

لتـحـمـيـل تـطبـيــق (ترشيح.السعودية)
من المتجر الخاص بجهازك

١

بلـــغ عدد الجهـــات الحكومية المســـجلة 
في خدمة الدليل اإلرشـــادي لسياســـات 
وإجـــراءات أمـــن المعلومـــات (٥٠) جهـــة 

حكومية.

بالسياســـات  الجهـــات  تلـــك  اســـتعانت 
الدليـــل  فـــي  المضمنـــة  واإلجـــراءات 
بإعـــداد  منهـــا  لالســـتفادة  اإلرشـــادي، 
وتنفيذ أكثـــر من (٢٨٢٠) سياســـة وإجراء 

ألمن المعلومات لديهم.

نشـــر (٥٠) خبـــرًا أمنيـــًا عامـــًا و(٧٠) تحذيرًا 
الوطنـــي  المركـــز  موقـــع  علـــى  أمنيـــًا 

اإلرشادي ألمن المعلومات.

(١١٠٦٠) بالغـــًا خاصـــًا ُأرســـلت بخصـــوص 
عناويـــن مصابة بأحد البرمجيـــات الخبيثة 
للجهـــات  تابعـــة  األمنيـــة  والثغـــرات 

المسجلة لدى المركز .

لجهـــات  ُأرســـل   خاصـــًا  تحذيـــرًا   (١٩٢)
مستهدفة أو تم تسريب معلومات عنها.

٥٠

٥٠ و ٧٠

٢٨٢٠ ٧٦٠
٣٣

١١٠٦٠

١٩٢ ٣٢

حادثة إلكترونية (Phishing) تم 
استالمها ومعالجتها. 

(٣٢) تحذيـــرًا عامًا ُأرســـلت ألكثـــر من ٧٣٠ 
ضابـــط اتصـــال ممثـــل للجهات المســـجلة 

لدى المركز.

بالغًا واستفسارًا من عموم المستخدمين 
عولجـــت  عـــن طريق قنـــوات التواصل مع 
البريـــد  أو  الهاتـــف،  طريـــق  عـــن  المركـــز 

اإللكتروني، أو الموقع اإللكتروني.

ــة  ــزة الذكيـ ــتخدام األجهـ ــار اسـ ــراً النتشـ نظـ
تطبيـــق  الهيئـــة  طـــورت  فقـــد  اململكـــة  يف 
ــى  ــير علـ ــدف التيسـ ــعودية(، بهـ )ترشيح.السـ
املســـتخدمني مـــن مشـــاركة روابـــط احلجـــب 
ورفـــع احلجـــب عـــن املواقـــع. وقـــد بلغـــت 
عـــدد مـــرات التحميـــل لتطبيـــق الترشـــيح مـــن 
األجهـــزة التـــي تعمـــل علـــى نظـــام األندرويـــد: 
مـــن  حتميـــاًل  و)1666(  حتميـــاًل،   )1931(
 .)IOS( ــام ــى نظـ ــل علـ ــي تعمـ ــزة التـ األجهـ
ــوزراء  ــس الـ ــرار مجلـ ــتناداً لقـ ــه اسـ ــاً أنـ علمـ

فقـــد  وتاريـــخ  1435/2/6هــــ   )51( رقـــم 
أُســـندت مهمـــة تنظيـــم احملتـــوى )كامـــاًل( 
وســـائطه  بجميـــع  واإلعالمـــي  األخالقـــي 
ــة( إلـــى  ــة واإللكترونيـ ــة )التقليديـ املعلوماتيـ
ـــي و املســـموع،   ـــة العامـــة لإلعـــالم املرئ الهيئ
وتشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لتقنـــني احملتـــوى 
األخالقـــي لتقنيـــة املعلومـــات التـــي تضـــم 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  عضويتهـــا  يف 
تقنيـــة  و  االتصـــاالت  وهيئـــة  املعلومـــات، 
املعلومـــات، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن اجلهـــات.  

وبنـــاء علـــى األمـــر الســـامي الكـــرمي ذي الرقـــم )6801( والتاريـــخ 1439/2/11هــــ القاضـــي باملوافقـــة علـــى تنظيـــم الهيئـــة الوطنيـــة لألمـــن الســـيبراني؛ 
فإنـــه يجـــري العمـــل علـــى نقـــل املركـــز الوطنـــي اإلرشـــادي ألمـــن املعلومـــات إلـــى الهيئـــة الوطنيـــة لألمـــن الســـيبراني.

6-٣-١١ المركز الوطني اإلرشادي 
ألمن المعلومات

واصلـــت الهيئـــة مـــن خـــالل املركـــز الوطنـــي 
اإلرشـــادي ألمـــن املعلومـــات ســـعيها لتعزيـــز 
األمـــن اإللكترونـــي، وتوفيـــر بيئـــة تعامـــالت 
إلكترونيـــة صحيـــة؛ مبـــا يســـهم يف زيـــادة الثقـــة 

يف  واالســـتثمار  اإللكترونيـــة  التعامـــالت  يف 
القطـــاع، وجـــذب االســـتثمارات للمملكـــة.

وكان مـــن أبـــرز إجنـــازات املركـــز خـــالل عـــام 
)2017م( مـــا يلـــي:  نشـــرت الهيئـــة، مـــن خـــالل 

 )CERT-SA( ـــات ـــن املعلوم ـــي ألم ـــز الوطن املرك
ــن  ــراءات أمـ ــات وإجـ ــادي لسياسـ ــل اإلرشـ )الدليـ

املعلومـــات يف القطـــاع احلكومـــي(، حيـــث:
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اإلجمالي
٤٦٥١

١٤٢٤
عدم تنفيذ قرار

١٢٩١
قطع كيبل هاتفي

١١٩١
بطاقات

٢٨٨
مخالفات أخرى

٢٤٢
أجهزة غير مصرحة

١٦٣
عدم تقديم 

معلومات

١٤
عروض

١٣
تقديم خدمة بطريقة 

غير نظامية

٩
تمرير مكالمات

٦
استخدام  إساءة 

و ازعاج

٦
استخدام ترددات

٤
رسائل

تعتمد هذه القياسات على 
استخدام أحدث األساليب 
والبرامج في جمع وتحليل 

البيانات 

6-٣-١2 الفصل في مخالفات 
نظام االتصاالت

نظـــام  مـــن   )5  /  38( الفقـــرة  نصـــت 
يف  النظـــر  يتـــم  أن  علـــى  االتصـــاالت 
األعمـــال التـــي تعـــد مخالفـــة للنظـــام مـــن 
قبـــل جلنـــة يســـمى أعضاؤهـــا بقـــرار مـــن 

الهيئـــة. إدارة  مجلـــس 

6-٣-١٣ قياسات األشعة 
الكهرومغناطيسية 

يهـــــدف هـــــذا املشـــروع ملتابعـــــة التـــــزام 
مقدمـــــي خدمـــــات االتصـــاالت باإلرشـــادات 
ــاالت  ــري للمجـ ــرض البشـــ ـــة للتعـــ الوطنيــ
ـــة؛  ـــن الهيئـ ـــدة مـ ـــية املعتم الكهرومغناطيســ
عامليـــاً  املطبقـــة  املعاييـــر  علــــى  املبنيـــة 
واملوصى بهــــا مــــن منظمــــة الصحـة العامليـة 
وذلـــــك  الدولـــــي لالتصـــاالت،  واالحتـــاد 
للحـــــد مـــــن التعـــــرض البشـــــري للمجـــاالت 
الكهرومغناطيســـــية،  وتوفيــــر احلماية مــــن 
أي آثــــار ســــلبية علــــى الصحــــة ناجتـــة عـــــن 
الهاتـــف  أبـــراج  علـــى  املثبتـــة  الهوائيـــات 

املتنقـــل. 
ـــات  ـــراء قياســ ـــة املواقـــع بإجــ ـــم مطابقــ وتتــ
ميدانيـــــة ملســـــتويات اإلشـــعاعات الصـــــادرة 
ـــن  ـــات الالســـلكية عـ ـــات احملطـ ـــن هوائيــ مــ
طريــــق برنامــــج التعــــاون مـــــع اجلهـــات 
األكادمييـــة والبحثيـــــة الرائـــــدة يف اململكـــة.

6-٣-١٤مشروعات إجراء قياسات 
ميدانية لجودة خدمات االتصاالت 

المتنقلة 

الـــى  الراميـــة  الهيئـــة  مســـاعي  ضمـــن 
تنظيـــم ســـوق قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
ــتخدمني  ــح املسـ ــة مصالـ ــات، وحمايـ املعلومـ
مســـتوى  ورفـــع  اخلدمـــات،  ومقدمـــي 
جـــودة خدمـــات االتصـــاالت يف اململكـــة ، 
وحتديـــداً يف موســـمي احلـــج والعمـــرة مـــن 
ــة  ــات ميدانيـ ــري قياسـ ــا جتـ ــام، فإنهـ كل عـ
يف كل مـــن مكـــة املكرمـــة واملدينـــة املنـــورة 
للتحقـــق مـــن التـــزام شـــركات االتصـــاالت 
باملعاييـــر  اململكـــة  يف  العاملـــة  املتنقلـــة 
قبـــل  مـــن  احملـــددة  والتنظيميـــة  الفنيـــة 
وفقـــا  املقدمـــة  اخلدمـــة  جلـــودة  الهيئـــة 
الدوليـــة  والتجـــارب  املمارســـات  ألفضـــل 

العامليـــة. كمـــا  املقاييـــس  مـــع  املنســـجمة 
ــدد  ــة يف عـ ــات مماثلـ ــة قياسـ ــري الهيئـ جتـ
ـــم  ـــي يت مـــن املواقـــع املختلفـــة يف اململكـــة الت
ــة،  ــا الهيئـ ــر حتددهـ ــق معاييـ ــا وفـ اختيارهـ
ــاون  ــة بالتعـ ــات امليدانيـ ــذه القياسـ ــم هـ وتتـ
ـــة  ـــي مـــع عـــدد مـــن اجلهـــات األكادميي التقن
والبحثيـــة. وتعتمـــد هـــذه القياســـات علـــى 
اســـتخدام أحـــدث األســـاليب والبرامـــج يف 
جمـــع وحتليـــل البيانـــات و إصـــدار التقاريـــر 
املفصلـــة واملدعمـــة باخلرائـــط اجلغرافيـــة 
عـــن مســـتوى أداء شـــبكات الهاتـــف املتنقـــل 
للجيـــل الثانـــي والثالـــث والرابـــع باســـتخدام 
عـــدة مؤشـــرات منهـــا معـــدل قـــوة اإلشـــارة، 
ومؤشـــرات اإلنترنـــت، ومؤشـــرات الصـــوت 

وجودتـــه. 
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كيف يتم تنبيه المشترك؟طريقة تفعيل الخدمة

يتم التواصل مع مقدم الخدمة
وطلب تفعيل الخدمة.

تنبيه صوتي
(نغمة، تسجيل صوتي).

الخدمة اختيارية حال
رغب المشترك بها

األهداف

حماية المستخدم.الشفافية والوضوح.

معرفة المستخدم باحتمالية
زيادة تكلفة االتصال.

فاتورة جوال

التمييز بين المكالمات 
الصادرة خارج الشبكة 

والمكالمات داخل الشبكة.

٣ جيجا
يوميًا

ال تقل السرعة بعدها عن
١ ميجابت / ثانية

ال تقل السرعة بعدها عن
٥١٢ كيلوبت / ثانية

في باقات اإلنترنت باستخدام

الشرائح الصوتية.
في باقات اإلنترنت باستخدام

شرائح البيانات.

الحد األدنى لتطبيق سياسة االستخدام العادل

الـحــد الشهري لسياسة االستخدام العادل* في المملكة
أعلى بـ ٢٠٠ ٪ للشرائح الصوتية و ٤٠٠ ٪ لشرائح البيانات 

*السياسة متاحة بحسب رغبة مقدم الخدمة، وهو ملزم بالشفافية والوضوح مع المشترك بشأن وجود  هذه السياسة من عدمها.

١جيجابايت / يوميًا
الواليات المتحدة األمريكية حاليًا

٣٣٣ ميجابايت / يوميًا
كندا حاليًا

6-٣-١5 إلزام مقدمي الخدمة 
بإشعار المستخدم بالمكالمات 

خارج الشبكة

لتعزيـــز الوضـــوح والشـــفافية؛ ألزمـــت الهيئـــة 
املتنقلـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  مقدمـــي 
بإتاحـــة خاصيـــة إشـــعار املســـتخدمني عنـــد 
ـــات الصـــادرة خـــارج الشـــبكة،  إجـــراء املكامل
ــني  ــز بـ ــتخدم التمييـ ــتطيع املسـ ــث يسـ بحيـ
أو  داخـــل  الصـــادرة  احملتســـبة  املكاملـــات 
ـــٍم مســـبق  ـــى عل ـــون عل خـــارج الشـــبكة، وليك
)الرســـوم  التعرفـــة  زيـــادة  باحتماليـــة 
املاليـــة( املطبقـــة علـــى مكاملتـــه الصوتيـــة 
وهـــذه اخلدمـــة  االتصـــال،  اجـــراء  عنـــد 
ـــة حـــال رغـــب املســـتخدم بتفعيلهـــا.  اختياري

6-٣-١6 تنظيم سياسة 
االستخدام العادل

وتطويـــر  حتديـــث  علـــى  الهيئـــة  عملـــت 
مـــن  ملزيـــد  العـــادل  االســـتخدام  سياســـة 
التنافســـية  وتعزيـــز   ، املســـتخدمني  حمايـــة 
الوضـــوح  وحتقيـــق  اخلدمـــة،  مقدمـــي  بـــني 
ــة يف  ــذه السياسـ ــهم هـ ــا تسـ ــفافية ، كمـ والشـ

حمايـــة الشـــبكات واالســـتثمارات الوطنيـــة مـــن 
إســـاءة فئـــة قليلـــة مـــن املســـتخدمني. وميكـــن 
لشـــركات االتصـــاالت التـــي تقـــدم خدمـــات 
البيانـــات املتنقلـــة يف اململكـــة تطبيـــق هـــذه 
السياســـة اختياريـــاً،  إال أن الهيئـــة تلـــزم مقـــدم 

اخلدمـــة بحـــد أدنـــى للتحميـــل والســـرعة يتعـــني 
االلتـــزام بـــه عنـــد تقـــدمي الباقـــات اخلاضعـــة 
لسياســـة االســـتخدام العـــادل. وتخضـــع آليـــة 

تطبيـــق هـــذه السياســـة ملـــا يلـــي : 
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شـبـكـات الـجـيـل الثالث

عدد أبراج الجيل الثالث

المشاعر المقدسة
(تشمل منـى + مزدلـفـة + عرفـات)

نسبة زيادة سعة الشبكة 
ساعة الذروة عن عام ١٤٣٧هـ 

٪٤٫١٦

٪٠٫٢٦

٪٦٫٧٤

٪١٢٫٩

٪٦

بزيادة تقدر ٤٫٨٤٪٣٠٣
عن العام الماضي

بزيادة تقدر ٠٫٨٤٪
عن العام الماضي ٢٤١
بزيادة تقدر ٣٫٧٧٪
عن العام الماضي ١٠١٩
بزيادة تقدر ٨٫١٪

عن العام الماضي ١٤٠٠
بزيادة تقدر ٦٫٣٪١١٧٧

عن العام الماضي

الحرم المكي

الحرم المدني

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الموقع

محطة هاتف متنقل للجيل الثاني والثالث و الرابع. 

سعة شبكات مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة.

أكثر التطبيقات استخدامًا .مكالمة ناجحة محليًا ودوليًا .

أكثر منأكثر من

حواليأكثر من

٧٠٠ ١٣

مليون 
مليون مشترك ٧٥

شريحة أجنبية متصلة بالشبكات المحلية 
(بمعدل يومي)

٢

٪٧٣

٪٩٩
معدل مؤشر نجاح المكالمات.

مليون ألف

مليون 
مشترك

حجم استهالك البيانات.

أكثر من

تيرا بايت  ٢٣.٠٠٠100 TB

متوسط عدد المشتركين في شبكات مقدمي 
خدملت االتصاالت المتنقلة.

أكثر من

٧

تعمـــل الهيئـــة بالتعـــاون مـــع مقدمـــي اخلدمـــة 
ــاع  علـــى توفيـــر أضخـــم البنـــى التحتيـــة يف قطـ
ـــم مبنطقـــة مكـــة  ـــى مســـتوى العال االتصـــاالت عل
املكرمـــة واملدينـــة املنـــورة واملشـــاعر املقدســـة  
لتســـخير جميـــع اإلمكانـــات ملاليـــني احلجـــاج 
ألداء فريضتهـــم بـــكل يســـر وســـهولة؛ ، حيـــث 
وفـــرت أكثـــر مـــن )13( ألـــف محطـــة للهاتـــف 
املتنقـــل بتقنيـــات اجليـــل الثانـــي والثالـــث والرابـــع 
بزيـــادة )80%( حملطـــات اجليـــل الرابـــع مقارنـــة 

مبوســـم حـــج العـــام )1437هــــ(، وكذلـــك توفيـــر 
أكثـــر مـــن )3700( متخصـــص يف االتصـــاالت 
ـــى مـــدار الســـاعة،  ـــون عل ـــة املعلومـــات يعمل وتقني
وتســـجيل مســـتويات عاليـــة جـــداً ألداء شـــبكات 
االتصـــاالت املتنقلـــة خـــالل موســـم احلـــج .حيـــث 
جتـــاوز عـــدد املكاملـــات )700( مليـــون مكاملـــة 
وجتـــاوز   )%99( الــــ  جتـــاوزت  جنـــاح  بنســـبة 
تيـــرا  ألـــف   )23( الــــ  البيانـــات  حجـــم حركـــة 
بايـــت، باإلضافـــة إلـــى أن ســـعة شـــبكات مقدمـــي 

6-٤ جهود الهيئة لخدمة 
ضيوف الرحمن خالل موسمي 

الحج والعمرة لعام ١٤٣٨هـ

ــة  خدمـــات االتصـــاالت املتنقلـــة يف مكـــة املكرمـ
ــترك. ــون مشـ ــت )75( مليـ ــورة بلغـ ــة املنـ واملدينـ

وقـــد أشـــادت وكالـــة األمم املتحـــدة املتخصصة يف 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات )االحتـــاد الدولـــي 
بذلـــت  التـــي  الكبيـــرة  باجلهـــود  لالتصـــاالت( 
يف العـــام 2017م لتوفيـــر خدمـــات االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات لضيـــوف الرحمـــن؛ األمـــر 
الـــذي ســـاهم يف متكـــني ماليـــني احلجـــاج مـــن 

أداء فريضتهـــم بـــكل يســـر وســـهولة.

حجم شبكة االتصاالت المتنقلة 
في موسم حج ١٤٣٨هـ
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شـبـكـات الـجـيـل الـرابـع

عدد أبراج الجيل الرابع 

المشاعر المقدسة
(تشمل منـى + مزدلـفـة + عرفـات)

نسبة زيادة سعة الشبكة 
ساعة الذروة عن عام ١٤٣٧هـ 

٪٩٫٢٩

٪٢٥٫٢٩

٪١٩٫٨

٪٩٫١٤

٪٢٠٫٦٦

بزيادة تقدر  ١٠٫٧٧٪٣٢٩
عن العام الماضي

بزيادة تقدر ٢١٫٩٠٪
عن العام الماضي ٢٥٦

بزيادة تقدر ٤١٫٦٢٪
عن العام الماضي ٧٦٩
بزيادة تقدر ٢٢٫٩٪
عن العام الماضي ٢٠٦٨

بزيادة تقدر ١٨٫٢٧٪١٦٥٠
عن العام الماضي

الحرم المكي

الحرم المدني

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الموقع

مختص يعمل على مدار الساعة في 
الميدان لخدمة ضيوف الرحمن.

زيادة في عدد أبراج الجيل الرابع في 
مشعر منى مقارنة بالعام الماضي.

نسبة انقطاع المكالمات الصوتية 
في مشعر منى.

سيارة تتابع األعمال المتعلقة 
باالتصاالت وتقنية المعلومات.

مشترك بشرائح محلية وأجنبية 
خالل اليوم السابق.

ارتفاع متوسط عدد االشتراكات 
الجديدة للهاتف المتنقل مع بداية 

موسم الحج.

محطة هاتف متنقل للجيل الثاني 
والثالث والرابع في مشعر منى.

٣٧٠٠

١٠٠٠ أكثر من

٧.٣

٪٨٠
١٥٠٠اكثر من

٪٨٠
لم

١٪تتجاوز

٢٤حوالي

مليون

حجم شبكة االتصاالت المتنقلة 
في موسم حج ١٤٣٨هـ

احصاءات حج ١٤٣٨هـ حتى يوم التروية 
في مكة المكرمة )٨ ذو الحجة(



7
اإلنجازات 

والمشاركات 
الدولية 
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اإلنجازات والمشاركات 
الدولية 

تعمـــل الهيئـــة علـــى تنميـــة مصالـــح اململكـــة 
وحمايتهـــا يف الســـاحة الدوليـــة والدفـــاع عـــن 
مواقفهـــا ومبادئهـــا؛ وذلـــك يف املجـــاالت املتعلقة 
باالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات؛ وتتواصـــل مـــع 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  تنظيـــم  أجهـــزة 
املعلومـــات يف الـــدول العربيـــة والـــدول األخـــرى 
املعلومـــات  وتبـــادل  التعـــاون،  زيـــادة  بهـــدف 
واخلبـــرات. ويف هـــذا الســـياق؛ تشـــارك الهيئـــة 
ــة  ــة والدوليـ ــات اإلقليميـ ــن املنظمـ ــدد مـ يف عـ

وتقنيـــة  االتصـــاالت  بقطـــاع  الصلـــة  ذات 
املعلومـــات. ومـــن أبـــرز تلـــك املنظمـــات االحتـــاد 
الدولـــي لالتصـــاالت، واللجـــان املتخصصـــة يف 
لـــألمم  واالجتماعـــي  االقتصـــادي  املجلـــس 
ــس  ــة، ومجلـ ــدول العربيـ ــة الـ ــدة، وجامعـ املتحـ
والشـــبكة  العربيـــة،  لـــدول اخلليـــج  التعـــاون 
العربيـــة لهيئـــات تنظيـــم االتصـــاالت وتقنيـــة 
للنطـــاق  املعلومـــات، و جلنـــة األمم املتحـــدة 
العريـــض والتنميـــة املســـتدامة. وتَْشـــغل اململكـــة 

نائبـــاً  أو  رئيســـاً،  بوصفهـــا  عـــدة  مناصـــب 
للرئيـــس يف العديـــد مـــن مؤمتـــرات املنظمـــات 
وفـــرق  واجتماعاتهـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
العمـــل بهـــا. كمـــا تقـــدم اململكـــة العديـــد مـــن 
ـــراً  ـــى كثي ـــات، وتعن ـــك املنظم اإلســـهامات يف تل
بتوافـــق اآلراء مـــع جميـــع الشـــركاء؛ حرصـــاً 

ــتركة. ــداف املشـ ــق األهـ ــى حتقيـ ــا علـ منهـ

تشارك الهيئة في عدد من المنظمات 
اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات

المملكـــة عضـــو فاعل فـــي لجنة 
األمـــم المتحدة للنطـــاق العريض 
المســـتدامة  بالتنميـــة  المعنيـــة 
التـــي تضم عددًا من صنـــاع القرار 
بحـــوث  مجـــال  فـــي  المؤثريـــن 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات

مواصلة الدور القيادي في لجنة 
األمم المتحدة المعنية بتسخير 

العلم والتكنولوجيا ألغراض 
التنمية

ت الهيئـــة دوراً رئيســـاً يف أعمـــال الـــدورة  أدَّ
ـــا  ـــم والتكنولوجي ـــة تســـخير العل العشـــرين للجن
ألغـــراض التنميـــة، التـــي عقـــدت يف مقـــر األمم 
ـــادة املفاوضـــات  ـــت قي ـــف، إذ تول املتحـــدة بجني
التـــي متـــت بشـــأن صياغـــة القـــرار املعنـــي 
ــع  ــة ملجتمـ ــة العامليـ ــات القمـ ــة مخرجـ مبراجعـ
املعلومـــات، وتقـــدمي املســـاهمات التـــي مـــن 
شـــأنها تســـريع وتيـــرة تنفيـــذ املخرجـــات. وتعـــد 
ــتوى  ــى مسـ ــة علـ ــة املعنيـ ــاً اجلهـ ــة أيضـ اللجنـ
األمم املتحـــدة ملتابعـــة تنفيـــذ مخرجـــات القمـــة 
عـــن  ويصـــدر  املعلومـــات.  ملجتمـــع  العامليـــة 
اللجنـــة ســـنوياً قـــراران؛ األول يعنـــى بتقييـــم 
ــة  ــة العامليـ ــات القمـ ــذ مخرجـ ــدم يف تنفيـ التقـ
ملجتمـــع املعلومـــات ومتابعتهـــا، والثانـــي يعنـــى 
بالعلـــم والتكنولوجيـــا واالبتـــكارات ألغـــراض 
التنميـــة، ويتـــم إرســـالهما للجمعيـــة العامـــة مـــن 
واالجتماعـــي.  االقتصـــادي  املجلـــس  خـــالل 
وتأتـــي مشـــاركة الهيئـــة يف أعمـــال اللجنـــة 
علـــى  واحملافظـــة  اململكـــة  توجهـــات  لدعـــم 

مصاحلهـــا.

استعراض خبرات المملكة في 
نشر النطاق العريض باألمم 

المتحدة

اســـتعرضت اململكـــة يف جلنـــة األمم املتحـــدة 
املســـتدامة  والتنميـــة  العريـــض  للنطـــاق 
جهودهـــا حـــول توفيـــر النطـــاق العريـــض 
احلرمـــني  خـــادم  حكومـــة  مـــن  املدعـــوم 
رفـــع  بهـــدف  اهلل-  -حفظـــه  الشـــريفني 
كفـــاءة االقتصـــاد الوطنـــي وحتقيـــق قفـــزات 
وخدمـــة  الطموحـــات  لتلبيـــة  تنمويـــة؛ 
املواطنـــني، مـــن خـــالل العمـــل علـــى نشـــر 
مختلـــف  يف  الضوئيـــة  األليـــاف  شـــبكة 
ـــاء مشـــاركة  ـــك أثن مناطـــق اململكـــة. جـــاء ذل
اجتمـــاع  يف  الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة 
ــة نيويـــورك  ــة الـــذي انعقـــد يف مدينـ اللجنـ
علـــى هامـــش انعقـــاد الـــدورة 72 للجمعيـــة 
العامـــة لـــألمم املتحـــدة. ويجـــدر بالذكـــر 
أن اململكـــة عضـــو فاعـــل يف جلنـــة األمم 
املتحـــدة للنطـــاق العريـــض املعنيـــة بالتنميـــة 
ــاع  ــتدامة التـــي تضـــم عـــدداً مـــن صنـ املسـ
بحـــوث  مجـــال  يف  املؤثريـــن  القـــرار 

املعلومـــات. وتقنيـــة  االتصـــاالت 
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بلـــغ مجمـــوع الشـــهادات التـــي حصلـــت 
عليها المملكة خالل الســـنوات الماضية

ممثـــل رفيعـــي المســـتوى مـــن 
الـــوزراء والممثليـــن الحكوميين.

٧ جوائز

٦ شهادات تميز

٨٥
شارك في المنتدى أكثر من

فـــي  أعضائـــه  انتخـــاب  يتـــم 
مؤتمـــر المندوبين المفوضين 
كل أربع سنوات وذلك بواقع

شارك في أعماله أكثر من

ممثل حكومي

١٣٠٠

٪٢٥
من العدد اإلجمالي

للدول األعضاء

مواصلة التميز في تنفيذ 
مخرجات القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات وحصد عدد من 
الجوائز 

شـــاركت اململكـــة يف أعمـــال منتـــدى القمـــة 
ينظمـــه  الـــذي  املعلومـــات  ملجتمـــع  العامليـــة 
االحتـــاد الدولـــي لالتصـــاالت يف جنيـــف بشـــكل 
ســـنوي. وقـــد واصلـــت اململكـــة حصـــد جوائـــز 
القمـــة العامليـــة ملجتمـــع املعلومـــات مـــن خـــالل 
حصـــول عـــدد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة علـــى 
شـــهادات متيـــز اعترافـــاً بجهودهـــا ومشـــاريعها 
يف إطـــار تنفيـــذ مخرجـــات القمـــة العامليـــة؛ 
ــت  ــي حصلـ ــهادات التـ ــوع الشـ ــغ مجمـ ــد بلـ وقـ
املاضيـــة  الســـنوات  خـــالل  اململكـــة  عليهـــا 
ســـبع جوائـــز وســـت شـــهادات متيـــز. وشـــارك 
رفيعـــي  مـــن )85( ممثـــل  أكثـــر  املنتـــدى  يف 
ــوزراء واملمثلـــني احلكوميـــني،  ــن الـ ــتوى مـ املسـ
مـــن مختلـــف  مـــن )2000( مشـــارك  وأكثـــر 
واملجتمـــع  واخلاصـــة  احلكوميـــة  اجلهـــات 
املدنـــي لبحـــث ومناقشـــة التطـــورات وتبـــادل 
اخلبـــرات يف مجـــال تنفيـــذ مخرجـــات القمـــة 

العامليـــة ملجتمـــع املعلومـــات.

مواصلة  الجهود التنموية على 
المستوى الدولي خالل أعمال 

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت

واصلـــت اململكـــة جهودهـــا التنمويـــة املتعلقـــة 
باالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات؛ حتـــى إنهـــا 
انتُخبـــت لرئاســـة اللجنـــة الرابعـــة للمؤمتـــر، 
للمؤمتـــر، التـــي كانـــت  إحـــدى أهـــم جلانـــه، 
وكذلـــك تولـــت اململكـــة قيـــادة بعـــض الفـــرق 
املنبثقـــة عنـــه بهـــدف الوصـــول إلـــى توافـــق يف 
ـــى املؤمتـــر.  اآلراء حـــول املســـائل املعروضـــة عل
االتصـــاالت  لتنميـــة  العاملـــي  املؤمتـــر  ويعـــد 
الدولـــي  الرئيســـة لالحتـــاد  املؤمتـــرات  مـــن 
ســـنوات،  أربـــع  كل  ويعقـــد  لالتصـــاالت، 
 1300 مـــن  أكثـــر  أعمالـــه  يف  شـــارك  وقـــد 
ــدر  ــد صـ ــة. وقـ ــن 134 دولـ ــي مـ ــل حكومـ ممثـ
متعلقـــاً  قـــراراً  مـــن 50  أكثـــر  املؤمتـــر  عـــن 
ـــة املعلومـــات. ويأتـــي موعـــد  باالتصـــاالت وتقني
ــرى  ــرور الذكـ ــع مـ ــاً مـ ــر متزامنـ ــاد املؤمتـ انعقـ
)25( لتأســـيس قطـــاع التنميـــة باالحتـــاد الـــذي 
كانـــت اململكـــة أحـــد رعاتـــه، وذلـــك تأكيـــداً 
التنمويـــة  باجلوانـــب  اهتمامهـــا  علـــى  منهـــا 
االتصـــاالت  مجـــال  يف  القيـــادي  ودورهـــا 

املعلومـــات. وتقنيـــة 

المملكة تؤدي دورًا قياديًا في 
أعمال مجلس االتحاد الدولي 

لالتصاالت

شـــاركت اململكـــة يف فعاليـــات دورة مجلـــس 
االحتـــاد الدولـــي لالتصـــاالت للعـــام 2017م 
الـــذي  واخلمســـني  الثالـــث  للعـــام  وأكـــدت 
تشـــارك فيـــه اســـتمرار التزامهـــا بدعـــم االحتـــاد 
ــه باملهـــام التـــي مـــن شـــأنها  مبـــا يكفـــل قيامـ
ــات  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــاع االتصـ ــة قطـ خدمـ
علـــى املســـتوى الدولـــي. كمـــا اعتمـــد املجلـــس 
مســـاهمات اململكـــة املقدمـــة يف هـــذا االجتمـــاع 
اســـتقرار  دعـــم  إلـــى  تهـــدف  كانـــت  والتـــي 
ميزانيـــة االحتـــاد الدولـــي لالتصـــاالت علـــى 
املـــدى الطويـــل، واســـتمرار االحتـــاد يف وضـــع 
ـــز الوســـائل  ـــات الواعـــدة، وتعزي ـــر للتقني املعايي
التـــي ميكـــن مـــن خاللهـــا لالحتـــاد التعـــاون 
إلـــى  باإلضافـــة   ، األخـــرى  املنظمـــات  مـــع 
ـــا السياســـات  ـــز أعمـــال االحتـــاد يف قضاي تعزي
العامـــة الدوليـــة املتصلـــة باإلنترنـــت. ويعـــد 
ــى  ــاالت أعلـ ــي لالتصـ ــاد الدولـ ــس االحتـ مجلـ
املفوضـــني  املندوبـــني  مؤمتـــر  بعـــد  ســـلطة 
ـــم انتخـــاب  ـــي لالتصـــاالت. ويت باالحتـــاد الدول
ــني كل  ــني املفوضـ ــر املندوبـ ــه يف مؤمتـ أعضائـ
ــدد  ــن العـ ــع 25% مـ ــك بواقـ ــنوات وذلـ ــع سـ أربـ

اإلجمالـــي للـــدول األعضـــاء.
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وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شارك في نسخة هذا العام أكثر من

متحدث٣٠٠
وأكثر من

زائر٦٠٠٠

ســـّلط المنتـــدى الضـــوء علـــى آخـــر التطورات 
األشـــياء  بإنترنـــت  المتعلقـــة  والمســـتجدات 
الضخمـــة. والبيانـــات  االصطناعـــي  والـــذكاء 

المملكة تشارك في افتتاح أعمال 
تيليكوم العالمي لالتصاالت 20١٧م 

ــي  ــوم العاملـ ــال تيليكـ ــة أعمـ ــت اململكـ افتتحـ
ـــة  ـــد يف مدين ـــذي عق لالتصـــاالت 2017م ال
ــة أكـــدت  ــة بكلمـ ــا اجلنوبيـ ــان يف كوريـ بوسـ
ملشـــروعات  الكبيـــر  األثـــر  علـــى  فيهـــا 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع 
املنبثقـــة مـــن رؤيـــة اململكـــة الهادفـــة إلـــى 
خلـــق منظومـــة جاذبـــة ملراكـــز االســـتضافة 
التنظيميـــة،  األطـــر  وتطويـــر  الضخمـــة، 

االتصـــاالت  خدمـــات  مقدمـــي  وحتفيـــز 
العامـــة علـــى االســـتثمار يف البنيـــة التحتيـــة 
للنطـــاق العريـــض. ويعـــد تيليكـــوم العاملـــي 
لالتصـــاالت حدثـــاً ســـنوياً عامليـــاً لربـــط 
الشـــركات التقنيـــة الصغيـــرة واملتوســـطة 
بقـــادة احلكومـــات والصناعـــة يف العالـــم، 
املعلومـــات  تبـــادل  إمكانيـــة  وإتاحـــة 
واخلبـــرات بـــني املشـــاركني رفيعـــي املســـتوى. 

وشـــارك يف نســـخة هـــذا العـــام أكثـــر مـــن 
زائـــر،   6000 مـــن  وأكثـــر  متحـــدث،   300
وعـــدد مـــن الشـــركات الصغيـــرة واملتوســـطة. 
ـــى موضوعـــات  ـــزت جلســـات احلـــدث عل ورك
ـــل  ـــذكاء  االصطناعـــي، واجلي ـــا: ال مـــن أهمه

اخلامـــس، وإنترنـــت األشـــياء.

الهيئة تناقش آليات مواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة

مواكبـــة  علـــى  الهيئـــة  حـــرص  إطـــار  يف 
التطـــورات يف قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات؛ نظمـــت بالتعـــاون مـــع االحتـــاد 
اإلقليمـــي  املنتـــدى  لالتصـــاالت  الدولـــي 
للتقييـــس حتـــت عنـــوان »إنترنـــت األشـــياء 
والـــذكاء االصطناعـــي« وذلـــك مبشـــاركة 

خبـــراء دوليـــني مـــن الشـــركات املصنعـــة، 
ومنظمـــات التقييـــس، واملشـــغلني، واملنظمـــني 
لقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات. وقـــد 
ســـلّط املنتـــدى الضـــوء علـــى آخـــر التطـــورات 
األشـــياء  بإنترنـــت  املتعلقـــة  واملســـتجدات 
والـــذكاء االصطناعـــي والبيانـــات الضخمـــة. 

وتضمـــن برنامـــج املنتـــدى  ثـــالث جلســـات 
نقـــاش، وعـــرض قدمـــه مديـــر مكتـــب قطـــاع 
لالتصـــاالت  الدولـــي  باالحتـــاد  التقييـــس 
ــة  ــول الـــدور الرئيـــس لالتصـــاالت وتقنيـ حـ
الصناعيـــة  الثـــورة  متكـــني  يف  املعلومـــات 

.)Industry 4.0( الرابعـــة 
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لرئاســـة  المملكـــة  ترشـــيح  يأتـــي 
لدورهـــا  ترجمـــة  العربـــي  الفريـــق 
القيادي دوليًا في هذه المجاالت.

اختـــارت الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد الدولـــي 
لالتصـــاالت المملكـــة العربية الســـعودية لتولي 
منصب نائب رئيس فريق عمل المجلس المعني 
بمتابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع 
المســـتدامة. التنميـــة  وأهـــداف  المعلومـــات 

قيادة أعمال الفريق العربي 
المعني بإنترنت األشياء والمدن 

الذكية 

ُرشـــحت اململكـــة العربيـــة الســـعودية لقيـــادة 
األشـــياء  بإنترنـــت  املعنـــي  العربـــي  الفريـــق 
مناقشـــة  يتولـــى  الـــذي  الذكيـــة  واملـــدن 
املوضوعـــات املتعلقـــة بتقييـــس إنترنـــت األشـــياء 
وطـــرق إمكانيـــة تســـخيرها خلدمـــة الـــدول 
لرئاســـة  اململكـــة  ترشـــيح  ويأتـــي  العربيـــة. 
القيـــادي  لدورهـــا  ترجمـــة  العربـــي  الفريـــق 

ــا  ــاً بجهودهـ ــاالت، وإميانـ ــذه املجـ ــاً يف هـ دوليـ
يف دعـــم الـــدول العربيـــة. وقـــد اســـتضافت 
اململكـــة اجتمـــاع الفريـــق الثانـــي للفريـــق، ومت 
خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد مـــن املعاييـــر 
املتعلقـــة بإنترنـــت األشـــياء ومـــن ذلـــك تلـــك 
املتعلقـــة بتضمـــني تقنيـــة الكتـــل التسلســـلية 

األشـــياء. إنترنـــت  بيئـــة  يف   )Blockchain(

المملكة نائبًا لرئيس فريق القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات 

وأهداف التنمية المستدامة

ـــي  ـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد الدول ـــارت ال اخت
ـــي  ـــة الســـعودية لتول لالتصـــاالت اململكـــة العربي
منصـــب نائـــب رئيـــس فريـــق عمـــل املجلـــس 
القمـــة  مخرجـــات  تنفيـــذ  مبتابعـــة  املعنـــي 
العامليـــة ملجتمـــع املعلومـــات وأهـــداف التنميـــة 
الـــذي  القيـــادي  للـــدور  وذلـــك  املســـتدامة، 
تقدمـــه اململكـــة يف هـــذا املجـــال منـــذ انطـــالق 
ــع  ــة ملجتمـ ــة العامليـ ــة للقمـ ــة التحضيريـ العمليـ
املعلومـــات يف العـــام 2002م مـــروراً باالجتمـــاع 
رفيـــع املســـتوى للجمعيـــة العامـــة لـــألم املتحـــدة 
ـــأدوار  ـــل ب ـــق العم ـــوم فري ـــام 2015م. ويق يف الع
مهمـــة مـــن شـــأنها متابعـــة وتعزيـــز دور االحتـــاد 
األمم  مســـتوى  علـــى  لالتصـــاالت  الدولـــي 
ــة  ــة العامليـ ــات القمـ ــدة يف تنفيـــذ مخرجـ املتحـ

ــتقبلية.    ــه املسـ ــة تطوراتـ ومتابعـ

مواصلة ترّؤس فريق مجلس 
االتحاد الدولي لالتصاالت المعني 

بالسياسات العامة الدولية لإلنترنت 

ممثلـــة  الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  ترأســـت 
بهيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات االجتمـــاع 
العاشـــر لفريـــق عمـــل مجلـــس االحتـــاد الدولـــي 
لالتصـــاالت الـــذي يعنـــى بالسياســـات العامـــة 
الدوليـــة املتصلـــة باإلنترنـــت يف مقـــر االحتـــاد 
الدولـــي لالتصـــاالت بجنيـــف، والـــذي افتتحـــه 
األمـــني العـــام لالحتـــاد الدولـــي لالتصـــاالت، 
االحتـــاد  قطاعـــات  وُمديـــري  نائبـــه  بحضـــور 
الثالثـــة. وقـــد جـــرى خـــالل االجتمـــاع بحـــث 
املوضوعـــات التـــي تتعلـــق بالتطبيقـــات املقدمـــة 

واملســـائل  اإلنترنـــت  خـــالل  مـــن 
والثقـــة.  األمـــن  بتعزيـــز  املرتبطـــة 
يذكـــر أن فريـــق عمـــل مجلـــس االحتـــاد 
الدولـــي لالتصـــاالت املعنـــي بسياســـات 
فـــرق  أهـــم  يُعـــد  الدوليـــة  اإلنترنـــت 
الدولـــي  االحتـــاد  مجلـــس  عمـــل 
لالتصـــاالت، ويشـــهد حضـــوراً مميـــزاً 
ــر  ــدول نظيـ ــن الـ ــد مـ ــل العديـ ــن قبـ مـ
ــام  ــه الفريـــق مـــن اهتمـ ــى بـ ــا يحظـ مـ

عاملـــي.
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المملكة نائبًا لرئيس فريق الخبراء 
المعني بمؤشرات االتصاالت 

وتقنية المعلومات

العامليـــة  النـــدوة  يف  اململكـــة  شـــاركت 
ـــة مبؤشـــرات  اخلامســـة عشـــرة لالحتـــاد املعني
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات )WTIS( التـــي 
عقـــدت يف مدينـــة احلمامـــات بتونـــس، ومت 
اختياراململكـــة ملنصـــب نائـــب الرئيـــس لفريـــق 
االتصـــاالت  مبؤشـــرات  اخلـــاص  اخلبـــراء 
ــر  ــات )EGTI( املعنـــي بتطويـ ــة املعلومـ وتقنيـ
ـــة  وحتديـــد مؤشـــرات قطـــاع االتصـــاالت وتقني
املقارنـــة  وإيجـــاد أفضـــل ســـبل  املعلومـــات، 
الدوليـــة لقيـــاس مـــدى تقـــدم الـــدول األعضـــاء 
أن  ذكـــره؛  املتحـــدة. وممـــا يجـــدر  يف األمم 
فـــوز اململكـــة بهـــذا املنصـــب يعـــود إلســـهامها 
 )IDI( ملؤشـــر  اخلبـــراء  فريـــق  الفاعـــل يف 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  تطـــور  بقيـــاس  املعنـــي 

املعلومـــات.

ترؤس الفريق العربي لتقييس 
االتصاالت للسنوات األربع المقبلة

العربـــي  الفريـــق  رئاســـة  اململكـــة  تولـــت 
العربيـــة  الـــدول  جلامعـــة  التابـــع  للتقييـــس 
ويتولـــى  القادمـــة.  األربـــع  للســـنوات  وذلـــك 
الفريـــق تعزيـــز التعـــاون وتبـــادل اخلبـــرات بـــني 
الـــدول العربيـــة يف مجـــال التقييـــس وتنســـيق 
ــال التقييـــس يف  ــول أعمـ ــة حـ ــف العربيـ املواقـ
ويأتـــي  الدوليـــة.  واالجتماعـــات  املؤمتـــرات 
تـــرؤس اململكـــة للفريـــق اســـتناداً علـــى مكانتهـــا 
ومشـــاركتها الفاعلـــة يف املنظمـــات الدوليـــة، 
وتأثيرهـــا الكبيـــر علـــى القـــرارات املتصلـــة 
ــى  ــات علـ ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــال االتصـ مبجـ

املســـتويني اإلقليمـــي والدولـــي.

يتولـــى الفريـــق تعزيـــز التعاون وتبـــادل الخبرات بيـــن الدول 
العربية في مجال التقييس وتنسيق المواقف العربية حول 
أعمـــال التقييـــس فـــي المؤتمـــرات واالجتماعـــات الدولية

يتخـــذ المؤتمر العالمـــي لالتصاالت 
توزيعـــات  حيـــال  قـــرارات  الراديويـــة 
جديـــدة لخدمـــات راديويـــة متعددة 
المختلفـــة. التـــردد  نطاقـــات  فـــي 

سيـــــــوزع مـؤتـمــــــر االتصــــــاالت 
الراديويـــة عـــدد مـــن النطاقات 
التردديـــة لالتصـــاالت المتنقلـــة 
(IMT-2020) الــــدولــيــــــة ٢٠٢٠
أو مـــا يعـــرف بالجيـــل الخامس.

ترؤس الفريق الخليجي المكلف 
بالتحضير لمؤتمر االتصاالت 

الراديوية  20١9م

اخلليجـــي  الفريـــق  رئاســـة  اململكـــة  تتولـــى 
االتصـــاالت  ملؤمتـــر  بالتحضيـــر  املكلـــف 
دول  ألمانـــة  التابـــع   2019 لعـــام  الراديويـــة 
دراســـة  الفريـــق  ويتولـــى  التعـــاون،  مجلـــس 
أعمـــال  جـــدول  علـــى  واملســـائل  البنـــود 
مجلـــس  دول  مواقـــف  وتوحيـــد  املؤمتـــر، 

التعـــاون حيالهـــا وتقـــدمي أوراق عمـــل حيالهـــا 
التـــرددي  للطيـــف  الدائـــم  العربـــي  للفريـــق 
ــدم  ــذي يقـ ــة الـ ــدول العربيـ ــة الـ ــع جلامعـ التابـ
مواقـــف املجموعـــة اإلقليميـــة العربيـــة خـــالل 
املؤمتـــر. ويتخـــذ املؤمتـــر العاملـــي لالتصـــاالت 
الراديويـــة قـــرارات حيـــال توزيعـــات جديـــدة 

خلدمـــات راديويـــة متعـــددة يف نطاقـــات التـــردد 
ــيعقد يف  ــر الـــذي سـ ــل املؤمتـ ــة، ويحمـ املختلفـ
عـــدد  ســـيوزع  كونـــه  أهميـــة خاصـــة   2019
مـــن النطاقـــات التردديـــة لالتصـــاالت املتنقلـــة 
ـــرف  ـــا يع ـــة IMT-2020( 2020( أو م الدولي

اخلامـــس.  باجليـــل 



٨
األنشطة 
اإلعالمية
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السجن لمدة
ال تزيد عن سنة 

غرامة ال تزيد على 
خمسمائة ألف ريال 

إحدى هاتين العقوبتين 
وفقًا لنظام مكافحة 

جرائم المعلوماتية

الــعــقــوبــة

أو أو

عبر تطبيق كلنا أمـن 
على االجهزة الذكية 
الـتـابـع لألمــن العــام

يتم البالغ من خالل 
اقرب مركز للشرطة

مركز الشرطة 

أدوات اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية

البوابة اإللكترونية 
لوزارة الداخلية (أبشر)

االتصال على
الــرقـــم ٩٨٩

إرســـال الــبـــالغ إلـــى
الـبـريـد اإللـكــتــرونــي
info.cybercrime@moisp.gov.sa

جـريـمـة الـتـنـصــت 
التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب 

اآللي أو التقاطه أو اعتراضه دون مسوغ نظامي صحيح

إطالق حملة توعوية 
بعنوان إنترنت آمن 

بالشراكة مع وزارة التعليم.

المشاركة في ملتقى 
تيليكوم العالمي 
لالتصاالت ٢٠١٧.

المشاركة في ملتقى 
االتصاالت التنظيمي 

.٢٠١٧

المشاركة في اجتماع 
لجنة االمم المتحدة 
للنطاق العريض.

إطالق ملتقى االتصاالت 
وتقنية المعلومات  بعنوان 

التجارة اإللكترونية.

المشاركة في المؤتمر 
العالمي لتنمية 
االتصاالت. 

تنظيم المنتدي 
اإلقليمي 
للتقييس.

تنظيم ملتقى هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات ٢٠١٧ بعنوان 

"تحفيز االستثمار وتوجهات القطاع."

عقد مؤتمر صحفي للتعريف برؤية  
المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها ذات العالقة 
بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

استضافة اجتماع الفريق 
العربي  المكلف بالتحضير 

للمؤتمر العالمي لالتصاالت.

عقد مؤتمر صحفي  
لتسليط الضوء على 
التراخيص الموحدة.

المشاركة في المؤتمر 
السعودي السادس 
للصحة اإللكترونية ٢٠١٧.

تنظيم فعالية مسابقة 
هواوى لمهارات االتصاالت 
وتقنية المعلومات.

تنظيم ورشة عمل تعريفية 
عن االمتداد اآلمن لنظام 
أسماء النطاقات.

إطالق جلسة نقاش بعنوان 
(تمهيد الطريق إلنترنت 

أشياء آمن وموثوق).

المشاركة في المؤتمر 
والمعرض الهندسي 

الدولي.

السجن لمدة
ال تزيد عن سنة 

غرامة ال تزيد على 
خمسمائة ألف ريال 

إحدى هاتين العقوبتين 
وفقًا لنظام مكافحة 

جرائم المعلوماتية

الــعــقــوبــة

أو أو

عبر تطبيق كلنا أمـن 
على االجهزة الذكية 
الـتـابـع لألمــن العــام

يتم البالغ من خالل 
اقرب مركز للشرطة

مركز الشرطة 

أدوات اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية

البوابة اإللكترونية 
لوزارة الداخلية (أبشر)

االتصال على
الــرقـــم ٩٨٩

إرســـال الــبـــالغ إلـــى
الـبـريـد اإللـكــتــرونــي
info.cybercrime@moisp.gov.sa

جـريـمـة الـتـنـصــت 
التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب 

اآللي أو التقاطه أو اعتراضه دون مسوغ نظامي صحيح

إطالق حملة توعوية 
بعنوان إنترنت آمن 

بالشراكة مع وزارة التعليم.

المشاركة في ملتقى 
تيليكوم العالمي 
لالتصاالت ٢٠١٧.

المشاركة في ملتقى 
االتصاالت التنظيمي 

.٢٠١٧

المشاركة في اجتماع 
لجنة االمم المتحدة 
للنطاق العريض.

إطالق ملتقى االتصاالت 
وتقنية المعلومات  بعنوان 

التجارة اإللكترونية.

المشاركة في المؤتمر 
العالمي لتنمية 
االتصاالت. 

تنظيم المنتدي 
اإلقليمي 
للتقييس.

تنظيم ملتقى هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات ٢٠١٧ بعنوان 

"تحفيز االستثمار وتوجهات القطاع."

عقد مؤتمر صحفي للتعريف برؤية  
المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها ذات العالقة 
بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

استضافة اجتماع الفريق 
العربي  المكلف بالتحضير 

للمؤتمر العالمي لالتصاالت.

عقد مؤتمر صحفي  
لتسليط الضوء على 
التراخيص الموحدة.

المشاركة في المؤتمر 
السعودي السادس 
للصحة اإللكترونية ٢٠١٧.

تنظيم فعالية مسابقة 
هواوى لمهارات االتصاالت 
وتقنية المعلومات.

تنظيم ورشة عمل تعريفية 
عن االمتداد اآلمن لنظام 
أسماء النطاقات.

إطالق جلسة نقاش بعنوان 
(تمهيد الطريق إلنترنت 

أشياء آمن وموثوق).

المشاركة في المؤتمر 
والمعرض الهندسي 

الدولي.

األنشطة اإلعالمية

الفعاليات التي نظمتها/ شاركت فيها الهيئة خالل 20١٧م

استمرار الحملة التوعوية 
للتعريف بنظام مكافحة الجرائم 

المعلوماتية وعقوباتها

واصلـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومات 
حملتهـــا التوعويـــة بنظـــام مكافحـــة اجلرائـــم 
مـــع  بالتعـــاون  وعقوباتهـــا  املعلوماتيـــة 
وزارة الداخليـــة و وزراة التعليـــم، وتهـــدف 
احلملـــة إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى 
مســـتخدمي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات ببنـــود ذلـــك النظـــام مـــن حيـــث 
احلقـــوق والواجبـــات، والتعريـــف بآليـــات 
تقـــدمي الشـــكاوى، والعقوبـــات املترتبـــة علـــى 
ــة  ــة، باإلضافـ ــة املعلوماتيـ ــكاب اجلرميـ ارتـ
إلـــى إيضـــاح ألنـــواع اجلرائـــم املعلوماتيـــة، 
تتضمـــن  كمـــا  معهـــا،  التعامـــل  وآليـــات 
احلملـــة تأكيـــد املختصـــني باألمـــن العـــام 
اجلرائـــم  هـــذه  مرتكبـــي  علـــى مالحقـــة 

وعـــدم التهـــاون جتاههـــم.
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السجن لمدة ال تزيد 
عن ثالث سنوات  

غرامة ال تزيد 
عن مليوني ريال 

إحدى هاتين 
العقوبتين

الــعــقــوبــة

أو أو

عبر تطبيق كلنا أمـن 
على االجهزة الذكية 
الـتـابـع لألمــن العــام

يتم البالغ من خالل 
اقرب مركز للشرطة

مركز الشرطة 

أدوات اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية

البوابة اإللكترونية 
لوزارة الداخلية (أبشر)

االتصال على
الــرقـــم ٩٨٩

إرســـال الــبـــالغ إلـــى
الـبـريـد اإللـكــتــرونــي
info.cybercrime@moisp.gov.sa

جريمة انتحال الشخصية 
االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو لتوقيع هذا السند وذلك عن طريق االحتيال أو اتخاذ اسم كاذب 

أو انتحال صفة غير صحيحة

السجن لمدة
ال تزيد عن سنة 

غرامة ال تزيد على 
خمسمائة ألف ريال 

إحدى هاتين العقوبتين 
وفقًا لنظام مكافحة 

جرائم المعلوماتية

الــعــقــوبــة

أو أو

عبر تطبيق كلنا أمـن 
على االجهزة الذكية 
الـتـابـع لألمــن العــام

يتم البالغ من خالل 
اقرب مركز للشرطة

مركز الشرطة 

أدوات اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية

البوابة اإللكترونية 
لوزارة الداخلية (أبشر)

االتصال على
الــرقـــم ٩٨٩

إرســـال الــبـــالغ إلـــى
الـبـريـد اإللـكــتــرونــي
info.cybercrime@moisp.gov.sa

جريمة التهديد و اإلبتزاز
الدخول الغير مشروع بهدف تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل 

أو االمتناع عنه مشروعًا
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السجن لمدة ال تزيد 
عن خمسة سنوات

غرامة ال تزيد عن 
ثالثة ماليين ريال

إحدى هاتين العقوبتين 
وفقًا لنظام مكافحة 

جرائم المعلوماتية

الــعــقــوبــة

أو أو

عبر تطبيق كلنا أمـن 
على االجهزة الذكية 
الـتـابـع لألمــن العــام

يتم البالغ من خالل 
اقرب مركز للشرطة

مركز الشرطة 

أدوات اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية

البوابة اإللكترونية 
لوزارة الداخلية (أبشر)

االتصال على
الــرقـــم ٩٨٩

إرســـال الــبـــالغ إلـــى
الـبـريـد اإللـكــتــرونــي
info.cybercrime@moisp.gov.sa

جريمة تجارة المخدرات وترويجها
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب اآللي أو نشره لالتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو 

ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها 

عبر تطبيق كلنا أمـن 
على االجهزة الذكية 
الـتـابـع لألمــن العــام

يتم البالغ من خالل 
اقرب مركز للشرطة

مركز الشرطة 

أدوات اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية

البوابة اإللكترونية 
لوزارة الداخلية (أبشر)

االتصال على
الــرقـــم ٩٨٩

إرســـال الــبـــالغ إلـــى
الـبـريـد اإللـكــتــرونــي
info.cybercrime@moisp.gov.sa

السجن لمدة ال تزيد 
عن خمسة سنوات

غرامة ال تزيد عن 
أوثالثة ماليين ريال إحدى هاتين العقوبتين +

وفقًا لنظام مكافحة 
جرائم المعلوماتية

الــعــقــوبــة

جـريـمـة إنشـاء المـواد اإلباحيـة ونشـرهـا
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحية أو أنشطة الميسر المخلة باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجها 
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إحصائيات لبعض األنشطة اإلعالمية

عدد المواد اإلعالمية التي ُنشرت في وسائل 
اإلعالم التقليدي واإللكتروني

عدد المواد اإلعالمية التوعوية التي ُنشرت على  
قنوات الهيئة في وسائل التواصل االجتماعي

عدد الردود التفاعلية مع المستخدمين على 
(CITC_withU معك)حساب الهيئة التفاعلي

عدد إصدارات النشرة اإللكترونية

إجمالي المواد التي ُنشرت إعالميًا

متوسط النشر والحضور اإلعالمي اليومي في 
وسائل اإلعالم المختلفة

١٦١٨

١٣٥٩

١٨٧٠٨

٤

٢١٦٨٩

٥٩



9
الـدراســات 

والتقارير
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أقل من ٤ ساعات يوميًاأكثر من ٤ ساعات يوميًا

٢٠١٦ ٢٠١٧

٪٣٧.٤

٢٠١٥٢٠١٤

٪٦٢.٦

٪٤١.٦

٪٥٨.٤

٪٥٠.٩٪٤٩.١
٪٤٨.٣

٪٥١.٦

٪١٠٠.٠

٪٥٠.٠

٪٠.٠

عبر المواقع والتطبيقات اإللكترونية 
في المملكة العربية السعودية.

التجارة اإللكترونية هم من السعوديين.

المواقع والتطبيقات الخاصة بالتجارة 
اإللكترونية من خالل األجهزة اللوحية.

المشـــمولين بالدراســـة ســـبق لهـــم 
المواقـــع  خـــالل  مـــن  اشـــتروا  وأن 

والتـطــبـــيــقـــــات اإللـــــكــتــرونــيــة.

حجم ســـوق التجارة اإللكترونية 
في المملكة.

الســـنوي  اإلنفـــاق  متوســـط 
للمتسوق اإللكتروني.

في نسبة استخدام التجارة اإللكترونية .

المواقع والتطبيقـــات الخاصة بالتجارة 
اإللكترونية من خالل الهواتف الذكية.

٨ ملـيـون مـشـتـري

أكثر من نصف المستهلكين

٢٩٫٧ مليار ريال

٣٫٩٤٢ ريال

اإلناث يتفوقن على الذكور

٩٣٪ يصلون إلى

٨٨٪ من مستخدمي

٥٩٪ يصلون إلى 

وتهـــدف الهيئـــة مـــن إجـــراء هـــذه 
إلـــى  االســـتقصائية  الدراســـات 
معرفـــة اتجاهـــات الســـوق الحالية

مدة استخدام االنترنت – كنسبة من مستخدمي االنترنت

الـدراســات والتقارير

9-١ تقرير التجارة اإللكترونية

انطالقـــاً مـــن دور هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
باملوضوعـــات  الوعـــي  نشـــر  يف  املعلومـــات 
ــات،  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة باالتصـ ذات الصلـ
والســـيما تلـــك التـــي لهـــا عالقـــة باحتياجـــات 
ــات  ــو القطاعـ ــال، ومنـ ــاع األعمـ ــراد وقطـ األفـ
العربيـــة  اململكـــة  يف  املختلفـــة  االقتصاديـــة 

الســـعودية، فقـــد أصـــدرت الهيئـــة التقريـــر 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وضـــع  عـــن  الســـنوي 
يتنـــاول  الـــذي  اململكـــة،  يف  املعلومـــات 
يف  اإللكترونيـــة  التجـــارة  وضـــع  بالدراســـة 
املؤثـــرة يف  املعوقـــات  أو  والدوافـــع  اململكـــة، 

تبنـــي األفـــراد وقطاعـــات األعمـــال للتجـــارة 
ــود  ــا يســـتعرض التقريـــر جهـ ــة. كمـ اإللكترونيـ
اجلهـــات احلكوميـــة ، والقطـــاع اخلـــاص  يف 
دعـــم التجـــارة اإللكترونيـــة. ومـــن أبـــرز مـــا 

التقريـــر: تضمنـــه 

9-2 دراسة سوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات في المملكة

ـــة ســـنوياُ بإجـــراء دراســـات لســـوق  ـــوم الهيئ تق
اململكـــة  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
الســـتقصاء اخلدمـــات املتوفـــرة فيـــه، ومعرفـــة 
ــلوك املســـتخدمني و عاداتهـــم يف التعامـــل  سـ
رضاهـــم  ومســـتوى  اخلدمـــات،  هـــذه  مـــع 
عنهـــا. وتشـــمل هـــذه الدراســـات أيضـــاً حتليـــال 

كميـــاً ونوعيـــاً ملـــدى التطـــور واإلقبـــال علـــى 
ــات  ــتخدام التقنيـ ــدى اسـ ــات، ومـ تلـــك اخلدمـ
وانتشـــارها، وكذلـــك مســـتوى الرضـــى عـــن 
ـــث جـــودة اخلدمـــات  مقدمـــي اخلدمـــة مـــن حي
إجـــراء  مـــن  الهيئـــة  وتهـــدف  واألســـعار.  
ــة  ــى معرفـ ــتقصائية إلـ ــات االسـ ــذه الدراسـ هـ

والتوقعـــات  احلاليـــة،  الســـوق  اجتاهـــات 
نتائـــج  باحلســـبان  أخـــذاً   املســـتقبلية، 
ـــة؛  ـــا الهيئ ـــي قامـــت به الدراســـات الســـابقة الت
املســـتقبلي  للتطـــور  تصـــور  وضـــع  بغـــرض 

واســـتخداماتها. االتصـــاالت  خلدمـــات 
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٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٣.٦٦

٢٠١٧

٣.٩١٣٫٦٢٣٫٥٠

الرضا العام عن خدمات االتصاالت المتنقلة

٥

٤

٣

٢

١

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٥

٤

٣

٢

١

٣.٧٩
٣.٩٣

٣.٨٤

الرضا العام عن خدمات الهاتف الثابت

وضــــــع الـمــتطـلـبــــات الــتـنـظـيـمـيــــة 
المناسبة لمعالجة األمور المتعلقة 
األســـواق. تلـــك  فـــي  بالســـيطرة 

تحـديـد أسـواق خـدمات االتـصـاالت 
وتقنيـــة المعلومات فـــي المملكة.

تـحديد السيطـرة في تلك األسـواق.

مت أسواق خدمات  و بناًء على نتائج التقرير،  فقد ُقسِّ
االتصاالت وتقنية المعلومات الى خمسة عشر سوقًا 

تندرج تحت فئتين لبيع الخدمات هي:

أســـواق خدمـــات البيـــع بالتجزئـــة 
(وتشمل خمسة أسواق).

أســـواق خدمـــات البيـــع بالجملـــة 
(وتشمل عشرة أسواق).

9-٣  تقرير تحديد وتصنيف 
األسواق والسيطرة في المملكة

أصـــدرت الهيئـــة خـــالل العـــام 2017م تقريـــر 
والســـيطرة يف  األســـواق  وتصنيـــف  حتديـــد 
ـــة املعلومـــات باململكـــة  قطـــاع االتصـــاالت وتقني
الـــذي يُعـــدُّ جـــزءاً مـــن املراجعـــات الدوريـــة 
التـــي جتريهـــا الهيئـــة لتقييـــم مســـتوى املنافســـة 
املعلومـــات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  يف 

ــى: ــر إلـ ــدف التقريـ ويهـ

علـــى  األســـواق  مـــن  أربعـــة  ُصنِّفـــت  وقـــد 
للمنافســـة  نتيجـــة  تنافســـية  أســـواق  أنهـــا 
بهـــا، يف حـــني  املتعلقـــة  التحتيـــة  البنيـــة  يف 
ــى  ــوقاً( علـ ــة )11 سـ ــواق املتبقيـ ــت األسـ ُصنِّفـ
أنهـــا خاضعـــة للســـيطرة؛ ويرجـــع ذلـــك يف 
معظـــم احلـــاالت إلـــى ارتفـــاع درجـــة التركيـــز 
ـــة واحـــد  ـــدم خدم ـــالك مق ـــع امت يف الســـوق، م
حلصـــة ســـوقية عاليـــة، وســـيطرته علـــى البنيـــة 

التحتيـــة للشـــبكة الرئيســـة. 

وقـــد اشـــتُرطت بعـــض املتطلبـــات التنظيميـــة  
ـــى مقدمـــي اخلدمـــات املســـيطرين ملعاجلـــة  عل
ــام مقدمـــي اخلدمـــة املســـيطرين  احتمـــال قيـ
لإلضـــرار  تنافســـية  غيـــر  مبمارســـات 

مبنافســـيهم.



١0
مؤشرات قطاع 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات في 

المملكة
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نسبة االنتشار بين السكان(٪)إجمالي االشتراكاتاالشتراكات مسبقة الدفع االشتراكات المفوترة 

إجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة (بالمليون)

٤٠مليون
عدد االشتراكات في خدمات 

االتصاالت المتنقلة بنهاية 
العام ٢٠١٧م.

٪٧٤,٨ 
نسبة االشتراكات
مسبقة الدفع.

نسبة االنتشار على 
مستوى السكان.

٪١٢٦٫٧

نسبة االنتشار للمساكن الخطوط التجاريةالخطوط السكنية

إجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت الثابتة (بالمليون)

٣٫٦٤ مليون
عدد الخطوط العاملة للهاتف 

الثابت بنهاية العام ٢٠١٧م.

نسبة االنتشار 
للمساكن.

٪٣١٫٦

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤ ٢٠١٧

٧.٩
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٢٫٠

١٫٧٥

١٫٩

٪٤٥٫٠

١٫٠٩

٢٫٥

٪٣١،٦

١٫٧٤

١٫٩

مؤشرات قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات في 

المملكة

١0-١ خدمات االتصاالت المتنقلة

بلـــغ عـــدد االشـــتراكات يف خدمـــات االتصـــاالت 
املتنقلـــة حوالـــي 40 مليـــون اشـــتراك بنهايـــة 
العـــام 2017م،  متثـــل االشـــتراكات مســـبقة 
الدفـــع الغالبيـــة العظمـــى منهـــا بنســـبة تتجـــاوز  
74،8% وبلغـــت نســـبة االنتشـــار علـــى مســـتوى 
الســـكان  حوالـــي 126.7% . وعلـــى الرغـــم 
مـــن انخفـــاض إجمالـــي عـــدد االشـــتراكات؛ 
عـــدد  زيـــادة  هـــو  اإليجابـــي  التطـــور  أن  إال 
عـــن   %25،2 بنســـبة  املفوتـــرة  االشـــتراكات 
العـــام الســـابق، وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع التوجـــه 
االتصـــاالت،  خدمـــات  أســـواق  يف  العاملـــي 
.وقـــد ســـاهم منـــح الهيئـــة تراخيـــص املشـــغل 
يف  املتنقـــل  الهاتـــف  لشـــبكة  االفتراضـــي 
ــا،  ــادة تنوعهـ ــات وزيـ ــتوى اخلدمـ حتســـني مسـ
وتوســـيع ســـوق االتصـــاالت، وإتاحـــة مزيـــد مـــن 

اخليـــارات للمشـــتركني.

١0-2 خدمات االتصاالت الثابتة

بلـــغ عـــدد اخلطـــوط العاملـــة للهاتـــف الثابـــت 
مليـــون   3.64 حوالـــي  2017م  العـــام  بنهايـــة 
ــكني  ــط سـ ــون خـ ــي 1.9 مليـ ــا حوالـ ــط، منهـ خـ
ــوط  ــي اخلطـ ــن إجمالـ ــي )52%( مـ ــل حوالـ متثـ
العاملـــة. وبذلـــك تبلـــغ نســـبة انتشـــار الهاتـــف 
وقـــد   %31.6 حوالـــي   للمســـاكن  الثابـــت 
ــات  ــتراكات خدمـ ــدد اشـ حُلـــظ انخفـــاض يف عـ
االتصـــاالت الصوتيـــة الثابتـــة نتيجـــة ملنافســـة 
الـــذي  األمـــر  املتنقلـــة،  االتصـــاالت  خدمـــات 
أدى إلـــى إلغـــاء عـــدد مـــن املشـــتركني خلدمـــة 
ــات  ــا بخدمـ ــتعاضة عنهـ ــت واالسـ ــف الثابـ الهاتـ

املتنقلـــة. االتصـــاالت 

 مالحظة: تقاس نسبة االنتشار للمساكن بقسمة عدد اخلطوط السكنية على عدد املساكن.  
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األلياف البصرية والخطوط السلكية األخرىالتوصيالت الالسلكية الثابتةخطوط المشتركين الرقمية

نسبة االنتشار للمساكن (٪)إجمالي اشتراكات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة 
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إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة (بالمليون)

إجمالي االشتراكات الخاصة
بخدمات االتصاالت المدمجة

إجمالي االشتراكات الخاصة
بخدمات المعطيات

إجمالي اشتراكات النطاق العريض
عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة (بالمليون)

٢٠١٦ ٢٠١٧٢٠١٥٢٠١٤

١١.١٧

٢٠.١٧

١٩.٩٦
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٩.١٣

٢٩.١

٣١.٥

٢٣.٩

١٠،٨٩

١٨،٨

٢٩،٧

٢٫٥٠ مليون 
عدد االشتراكات في خدمات 
شبكات  عبر  العريض  النطاق 

االتصاالت الثابتة.

نسبة االنتشار على 
مستوى المساكن.

٪٣٣٫٦

خدمـــات  فـــي  االشـــتراكات  إجمالـــي 
شـــبكات  عبـــر  العريـــض  النطـــاق 
االتصاالت المتنقلة بتعريفها الشامل.

النطاق  خدمات  انتشار  نسبة 
االتصاالت  عبر شبكات  العريض 
المتنقلة على مستوى السكان.

٩٣٫٥٪ ٢٩,٧ مليون

١0-٣ خدمات النطاق العريض

١0-٣-١ خدمـــات النطـــاق العريـــض 
عبـــر شـــبكات االتصـــاالت الثابتـــة

بلـــغ عـــدد االشـــتراكات يف خدمـــات النطـــاق 
ــة؛  ــاالت الثابتـ ــبكات االتصـ ــر شـ ــض عبـ العريـ
الرقميـــة  املشـــتركني  تشـــمل خطـــوط  التـــي 
الثابتـــة،  الالســـلكية  والتوصيـــالت   )DSL(
باالضافـــة إلـــى األليـــاف البصريـــة، واخلطـــوط 
مليـــون   2.50 حوالـــي  األخـــرى  الســـلكية 
بنســـبة  2017م؛   العـــام  بنهايـــة  اشـــتراك 
علـــى   %33.6 بحوالـــي  تقـــدر  انتشـــار 

املســـاكن.  مســـتوى 

١0-٣-2 خدمـــات النطـــاق العريـــض 
عبـــر شـــبكات االتصـــاالت المتنقلـــة

بلـــغ إجمالـــي االشـــتراكات يف خدمـــات النطـــاق 
العريـــض عبـــر شـــبكات االتصـــاالت املتنقلـــة 
مليـــون   29.7 حوالـــي  الشـــامل  بتعريفهـــا 
ـــة العـــام 2017م ، وتشـــمل هـــذه  اشـــتراك بنهاي
املعطيـــات  خدمـــات  شـــرائح  االشـــتراكات 
االتصـــاالت  باقـــات  وشـــرائح  )البيانـــات(، 

الصوتيـــة املدمجـــة )صـــوت وإنترنـــت(.
 وبذلـــك تكـــون نســـبة انتشـــار خدمـــات النطـــاق 
العريـــض عبـــر شـــبكات االتصـــاالت املتنقلـــة 

علـــى مســـتوى الســـكان حوالـــي %93.5 
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نسبة االنتشارعدد المستخدمين

إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت (بالمليون)

سعة الربط الدولي لإلنترنت (جيجابت/ثانية)

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

١٤٨٤

١٣٢١

٣١٨٥

٥٢٦٠

في نهاية٨٢٪
العام ٢٠١٧م.  إلى حوالي

عام ٢٠١٤م. ٦٤٪ ارتفعت من

الربط  سعات  إجمالي  ارتفع 
الدولي لإلنترنت لعام ٢٠١٧م

ُمقارنًة بـ ٣١٨٥ جيجا 
بت/ثانية في عام ٢٠١٦م.

بنسبة  ٦٥٪ إلى 

٥٢٦٠
جيجا بت/ثانية

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٪٧٤.٨٨

٢٣.٨٢١.٦١٩.٦

٪٦٨.٥
٪٨٢.١٢

٢٦.١

٪٦٣.٧

١0-٤ خدمات اإلنترنت

اإلنترنـــت  خدمـــات  انتشـــار  نســـبة  زادت 
مبعـــدالت عاليـــة خـــالل الســـنوات املاضيـــة 
ــام 2014م إلـــى  ــن  64% عـ حيـــث ارتفعـــت مـ
2017م،  العـــام  نهايـــة  يف   %82 حوالـــي 
ويقـــدر عـــدد مســـتخدمي اإلنترنـــت يف اململكـــة 
ُمســـتخدم،  مليـــون   26 مـــن   بأكثـــر  حاليـــاً 
خدمـــات  علـــى  الطلـــب  زيـــادة  ويلحـــظ 
مـــع  مؤخـــراً  العريـــض  والنطـــاق  اإلنترنـــت 
ـــوات  ـــر بقن ـــاط الكبي ـــادة االســـتخدام واالرتب زي
قنـــوات  واســـتخدام  االجتماعـــي،  التواصـــل 
يوتيـــوب،  )مثـــل  الطلـــب  بحســـب  احملتـــوى 
ســـناب شـــات(، إضافـــة الـــى األلعـــاب عبـــر 
اإلنترنـــت؛  إذ أصبـــح املشـــترك يبحـــث عـــن 
ســـرعات أعلـــى وســـعات حتميـــل أكبـــر؛ ولذلـــك 
زادت كميـــة البيانـــات املســـتخدمة بشـــكل كبيـــر 

املاضيـــة. القليلـــة  الســـنوات  يف 

١0-5 سعة الربط الدولي لإلنترنت 

الدولـــي  الربـــط  ســـعات  إجمالـــي  ارتفـــع 
ـــة يف عـــام  ـــن 3185 جيجابت/ثاني ـــت م لإلنترن
2016م  إلـــى 5260 جيجـــا بت/ثانيـــة يف نهايـــة 
العـــام 2017م بزيـــادة قدرهـــا )65%(، وذلـــك 
نتيجـــة الطلـــب املتوقـــع الســـتخدام اإلنترنـــت، 
ـــى تخصيـــص  ـــى اجتـــاه الشـــركات إل ـــة إل إضاف
املســـتخدمة  للســـعات  موازيـــة  ســـعات 
كمســـارات بديلـــة يف حالـــة حـــدوث أي انقطـــاع 

للكوابـــل اخلاصـــة باإلنترنـــت.



139 138

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

إيرادات مقدمي خدمات االتصاالت (مليار ريال)

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٧٢،٨

مجموع اإليرادات من سوق المملكة .

٦٦،٦

٧٣،٧
٧١

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

ار)
ملي

) 

٧١ مليار
ايرادات شركات االتصاالت

بنهاية عام ٢٠١٧م.

النمو السنويإجمالي النطاقاالتصاالتتقنية المعلومات

إجمالي االنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات (مليار ريال)

حجـــم اإلنفاق علـــى االتصاالت 
فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة 
٢٠١٧م. عـــام  فـــي  المملكـــة 

١٣٦ مليار ريـال

٢٠١٦ ٢٠١٧٢٠١٥٢٠١٤

١١١.٧٩

٦٩.٨٤

١٢٠

٧٦.٨

١٣٠

٨٣.٢

٪٩ ٪٧
٪٨.٣

٪٤.٦

٤١.٩٥
٤٣.٢

٤٦.٨

١٣٦

٨٨.٤

٤٧،٦

١0-٧ اإلنفاق على خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات

 أجـــرت الهيئـــة دراســـة حتليليـــة لتقديـــر حجـــم 
اإلنفـــاق علـــى خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة 
خدمـــات  شـــملت  اململكـــة،  يف  املعلومـــات 
املعلومـــات  تقنيـــة  وخدمـــات  االتصـــاالت، 
واألجهـــزة والبرمجيـــات، وخلصـــت الدراســـة 
إلـــى حجـــم اإلنفـــاق علـــى االتصـــاالت وتقنيـــة 
 136 بحوالـــي  ـــدر  يُقَّ اململكـــة  املعلومـــات يف 
مليـــار ريــــال يف عـــام 2017م، مبعـــدل منـــو 
قـــدره 4،6% عـــن العـــام 2016م، وميثـــل اإلنفـــاق 
ــن  ــي 65% مـ ــاالت حوالـ ــات االتصـ ــى خدمـ علـ

إجمالـــي االنفـــاق .

١0-6 إيرادات خدمات االتصاالت

ايـــرادات  االتصـــاالت  شـــركات  حققـــت 
ـــة عـــام 2017م  ـــار بنهاي ـــة بلغـــت 71 ملي اجمالي
مـــن عملياتهـــا التشـــغيلية. بانخفـــاض قـــدرة 
2.25% عـــن إجمالـــي إيـــرادات العـــام الســـابق 
االشـــتراكات،  أعـــداد  انخفـــاض  نتيجـــة 

اخلدمـــات. أســـعار  وانخفـــاض 
وعلـــى الرغـــم مـــن انكمـــاش النمـــو االقتصـــادي  
أن  إال  النفـــط،  أســـعار  تراجـــع  مـــع  تزامنـــاً 
االتصـــاالت  خدمـــات  مقدمـــي  إيـــرادات 
الســـنوات  علـــى معدالتهـــا خـــالل  حافظـــت 

  . املاضيـــة  الثـــالث 



١١
 لمحة عن أبرز خطط 
الهيئة المستقبلية 
للعام 2018م
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تعمل الهيئة على رفع جودة الخدمات بما 
ينعكـــس إيجابيـــًا علـــى رضا المســـتخدمين 

وتقليل التكلفة على المستثمرين.

مـــن أبـــرز الخطـــط لتحقيق 
ذلك مبادرة تمكين تقنيات 

الجيل الخامس.

 تعمل الهيئة بشكل حثيث 
الخدمـــات  توفيـــر  علـــى 

بأسعار مناسبة.

يكون لـــكل تلك الجهود أثر ملموس 
في تنـــوع الخدمـــات ونمو إيـــرادات 

القطاع بنهاية العام القادم.

لمحة عن أبرز خطط الهيئة 
المستقبلية للعام 20١٨م

تعتـــزم الهيئـــة خـــالل العـــام 2018م اســـتمرار 
جهودهـــا لتنميـــة قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
ومـــن  املســـتخدمني.  وحمايـــة  املعلومـــات 
املخطـــط يف هـــذا الشـــأن القيـــام بعـــدد 
مـــن األنشـــطة واملشـــروعات مـــن أبرزهـــا 

مـــا يلـــي:  

١١-١ تعزيز نشر البنية التحتية 
وتطوير تنظيماتها

تعمـــل الهيئـــة علـــى تعزيـــز نشـــر البنيـــة 
بنشـــر  يتعلـــق  مـــا  وخصوصـــا  التحتيـــة 
اإلطـــار  هـــذا  ويف  العريـــض،  النطـــاق 
لتنفيـــذ  واإلســـناد  الدعـــم  الهيئـــة  تقـــدم 
النطـــاق  خدمـــات  نشـــر  مشـــروعات 
العريـــض التـــي تتولـــى جهودهـــا اآلن وزارة 
ـــل  ـــا تعم ـــات. كم ـــة املعلوم االتصـــاالت وتقني
ــة بشـــكل مكثـــف علـــى توفيـــر مزيـــد  الهيئـ
مـــن الطيـــف التـــرددي بنهايـــة العـــام القـــادم. 
مـــن  الهيئـــة كذلـــك االنتهـــاء  وتســـتهدف 
إعـــداد تنظيـــم املشـــاركة يف البنـــى التحتيـــة، 
وصـــوالً إلـــى حتقيـــق ارتفـــاع ملمـــوس يف 
ـــة  ســـرعة اإلنترنـــت عبـــر االتصـــاالت املتنقل
ــة  ــل الهيئـ ــا تعمـ ــادم. كمـ ــام القـ ــة العـ بنهايـ
علـــى رفـــع جـــودة اخلدمـــات مبـــا ينعكـــس 
ــا املســـتخدمني وتقليـــل  ــاً علـــى رضـ إيجابيـ
خـــالل  مـــن  املســـتثمرين  علـــى  التكلفـــة 
ــرات  ــن مؤشـ ــة مـ ــة متكاملـ ــر منظومـ تطويـ
قيـــاس جـــودة خدمـــات االتصـــاالت و تقنيـــة 
املعلومـــات ونشـــرها حتقيقـــاً  للشـــفافية. 

١١-2 تعزيز استخدام التقنيات 
الحديثة 

التحـــول  لتمكـــني  جهودهـــا  الهيئـــة  تكثـــف 
الرقمـــي و تبنـــي اســـتخدام التقنيـــات احلديثـــة 
ــالل  ــن خـ ــا  مـ ــتثمار فيهـ ــتخدامها واالسـ واسـ
التحتيـــة وتوفيـــر  بالبنيـــة  املشـــاركة  حتفيـــز 
الالزمـــة  والفنيـــة  التنظيميـــة  املتطلبـــات 
لذلـــك. ولعـــل مـــن أبـــرز اخلطـــط لتحقيـــق 
ذلـــك مبـــادرة متكـــني تقنيـــات اجليـــل اخلامـــس 

األشـــياء. وإنترنـــت   )%5(

١١-٣ تطوير تنظيمات القطاع 
وتحفيز االستثمار

ــة  ــة التنظيميـ ــة علـــى حتســـني البيئـ تعمـــل الهيئـ
جلـــذب االســـتثمار و حتفيـــز انتشـــار اخلدمـــات 
الرأســـمالي يف  االســـتثمار  نســـبة  يرفـــع  مبـــا 
مـــن  متكاملـــة  منظومـــة  خـــالل  مـــن  القطـــاع 
ــكل  ــون لـ ــع أن يكـ ــدة. و يتوقـ ــات اجلديـ التنظيمـ
تلـــك اجلهـــود أثـــر ملمـــوس يف تنـــوع اخلدمـــات 
ــادم.  ــام القـ ــة العـ ــاع بنهايـ ــرادات القطـ ــو إيـ ومنـ
ـــم احلوســـبة  ـــك التنظيمـــات تنظي ومـــن ضمـــن تل
الســـحابية الـــذي ســـيزيد مـــن االســـتثمار يف 
ـــة و توطـــني اخلدمـــات الســـحابية.  ـــة التحتي البني

١١-٤ تعزيز المنافسة وضبط 
السوق

ـــة  ـــراً بضمـــان مرون ـــة اهتمامـــاً كبي ـــي الهيئ تول
عمـــل  يســـهل  مبـــا  التراخيـــص  إجـــراءات 
املعنيـــني. كمـــا تســـتهدف نشـــر التنظيمـــات 
مبـــا يســـهل عمـــل املشـــغلني و املرخصـــني، 
علـــى  حثيـــث  بشـــكل  الهيئـــة  تعمـــل  كمـــا 
تعـــزز  مناســـبة  بأســـعار  توفيـــر اخلدمـــات 
وســـيكون  الســـوق،  ومنـــو  املنافســـة  مـــن 
ـــر  ـــن املمارســـات غي ـــط الســـوق م ـــود ضب جله

التنافســـية دور كبيـــر يف ذلـــك. 
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خططهـــا املســـتقبلية املتعلقـــة بتطويـــر منظومـــة 
ــز  ــاء مركـ ــالل إنشـ ــن خـ ــكاوى مـ ــة الشـ معاجلـ
ــة  ــة معاجلـ ــادة فاعليـ ــى زيـ ــدف إلـ ــل يهـ تواصـ
الشـــكاوى. كمـــا تســـتهدف بنـــاء املزيـــد مـــن 
العـــام مبـــا يخـــدم  الشـــراكات مـــع القطـــاع 

مصالـــح املســـتخدمني. وســـتعمل الهيئـــة كذلـــك 
علـــى تعزيـــز و حمايـــة حقـــوق املســـتخدمني 
مـــن ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة مـــن خـــالل 
ضمـــان توفـــر اخلدمـــات لهـــم مبـــا يناســـب 

احتياجاتهـــم. 

١١-5 حماية المستخدمين 
وتوعيتهم

بحمايـــة  بالغـــاً  اهتمامـــا  الهيئـــة  تولـــي 
املســـتخدمني، ويتمثـــل ذلـــك يف العمـــل علـــى 
املســـتخدمني بحقوقهـــم  لـــدى  الوعـــي  رفـــع 
وإلتزاماتهـــم، و تطويـــر منظومـــة الشـــكاوى مبـــا 
ــا بحيـــث ينخفـــض املعـــدل  يزيـــد مـــن فعاليتهـ
ـــا تســـتهدف  ـــي إلجـــراءات الشـــكاوى. كم الزمن
املصعـــدة  الشـــكاوى  عـــدد  خفـــض  الهيئـــة 
االتصـــاالت،  مخالفـــات  يف  النظـــر  للجنـــة 
وهـــذا يعنـــي أن نســـبة أكبـــر مـــن الشـــكاوى 
ســـتحل بشـــكل مرضـــي للعميـــل دون احلاجـــة 
للتصعيـــد. كمـــا ســـتعمل الهيئـــة علـــى اســـتكمال 

ستعمل الهيئة خالل العام 
القـــادم على رفع موثوقية 

الشبكات وأمنها.

تســـتهدف الهيئـــة خفـــض عدد 
الشكاوى المصعدة للجنة النظر 
في مخالفـــات االتصاالت وهذا 
مـــن  أكبـــر  نســـبة  أن  يعنـــي 
الشـــكاوى ستحل بشكل مرضي 

للعميل دون الحاجة للتصعيد.

ســـتعمل الهيئـــة كذلـــك علـــى إبراز 
جهود وإنجازات المملكة المتعلقة 
مناصـــب  وشـــغل  دوليـــًا  بالقطـــاع 

قيادية دوليًا وإقليمي.

 تعمـــل الهيئة بشـــكل حثيـــث على 
توفيـــر الخدمـــات بأســـعار مناســـبة 

تعزز من المنافسة ونمو السوق. يتمثـــل ذلـــك فـــي العمـــل 
لـــدى  الوعـــي  رفـــع  علـــى 
بحقوقهـــم  المســـتخدمين 

وإلتزاماتهم.

١١-6 المساهمة في رفع 
مستوى أمن المعلومات

ـــة  ـــد أمـــن املعلومـــات ســـتعمل الهيئ ـــى صعي عل
خـــالل العـــام القـــادم علـــى رفـــع موثوقيـــة 
الشـــبكات وأمنهـــا و والعمـــل علـــى دراســـة 
ــار التنظيمـــي لألمـــن الرقمـــي  ــداد اإلطـ وإعـ
وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  ملقدمـــي 

املعلومـــات.

١١-٧ تنمية وحماية مصالح 
المملكة وتعزيز مكانتها اإلقليمية 
والدولية في المجاالت المتعلقة 

بالقطاع

تعزيـــز  علـــى  مكثـــف  بشـــكل  الهيئـــة  تعمـــل 
األنشـــطة  يف  للمملكـــة  الريـــادي  التمثيـــل 
مـــع  الدوليـــة  الشـــراكات  تفعيـــل  و  الدوليـــة 
ــى  ــة كذلـــك علـ ــتعمل الهيئـ ــا سـ املنظمـــني. كمـ
املتعلقـــة  اململكـــة  وإجنـــازات  جهـــود  إبـــراز 
ـــاً  ـــة دولي ـــاً وشـــغل مناصـــب قيادي بالقطـــاع دولي
وإقليميـــاً، وإقامـــة فعاليـــات خـــارج اململكـــة 

القطـــاع. إجنـــازات  إلبـــراز 

١١-٨ تطوير الخدمات المشتركة 
وتحسين بيئة العمل

وتقـــدمي  املؤسســـي  الدعـــم  صعيـــد  علـــى 
اخلدمـــات ملنســـوبي الهيئـــة ستســـعى الهيئـــة 
الهيئـــة  مشـــاريع  إدارة  يف  التميـــز  لتحقيـــق 
واجراءاتهـــا والعمـــل علـــى حتفيـــز اإلنتاجيـــة، 
ــل  ــة عمـ ــة بيئـ ــا املوظفـــني، وصناعـ ــع رضـ ورفـ
مثاليـــة مـــن خـــالل العديـــد مـــن املبـــادرات 

اإلبداعيـــة. 



١2
المالحق



149 148

الـتـقــريــر الــسـنــوي 2017

الموافقة على اإلطار 
التنظيمي للحوسبة 

السحابية.

الموافقة على إقرار الحسابات 
الختامية للهيئة وصندوق 

الخدمة الشاملة.

٢٠١٧م   العام  هذا   خالل  المجلس  عقد 
حيالها  واتخذ   االجتماعات،  من  عددًا 
القرارات الالزمة، وكان من أبرزها ما يلي:

الموافقة على "تنظيم تحسين تجربة 
المستخدم".

 إقرار ميزانية الهيئة.

الموافقة على تعديل المواد 
(٥٩،٦٦،٧٢) من الالئحة التنفيذية 

لنظام االتصاالت .

إقرار الهيكل 
التنظيمي الجديد.

إقرار الميزانية التقديرية 
لإليرادات للعام ٢٠١٨ .

اعتماد شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلومات وحقوق  والتزامات المستخدمين 

ومقدمي الخدمة.

الموافقة على أن يكون سقف أسعار 
خدمة المكالمات الصوتية االنتهائية 

المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت 
المتنقلة (٥٫٥) هللة، تماثليًا. وذلك خالل 

(٦٠) يومًا من تاريخ إصدار القرار.

الموافقة على أن يكون سقف أسعار خدمة 
المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة 

على شبكات االتصاالت الثابتة (٢٫١) هللة، تماثليًا. 
وذلك خالل (٦٠) يومًا من تاريخ إصدار القرار.

المالحق 

الملحق )أ(: قرارات مجلس اإلدارة

الملحق )ب(: التراخيص الصادرة

1425/24الـخـدمــة
)2004م(

1427/26
)2006م(

1429/28
)2008م(

1431/30
)2010م(

1434/33
)2012م(

1435/34
)2013م(

1436/35
)2014م(

1437/36
)2015م(

1438/37
)2016م(

1439/38
)2017م(

تقديم خدمات االتصاالت الثابتة 
1112222222ذات البنية التحتية

تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة 
2233333331ذات البنية التحتية

تقديم خدمات مشغلي شبكات 
2222ــــــــــــاالتصاالت المتنقلة االفتراضية

2222223333تقديم خدمات المعطيات

) ISP ( 23475356404150474648تقديم خدمات اإلنترنت

تقديم خدمات االتصاالت 
) VSAT ( 571418191919181915باستخدام نظام الفيسات

تقديم خدمات االتصاالت 
الشخصية المتنقلة عبر األقمار 

GMPCS - الصناعية
2333221111

تقديم خدمة اإلنترنت للطائرات 
في أجواء المملكة العربية 

السعودية
12ــــــــ1111

تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة 
)AVL( 624264464748999118106المركبات

تقديم خدمة الرسائل القصيرة
) SMS (692135137127131116999489

تقديم خدمة النصوص المسموعة 
262414656332ــ) 700 (

71011152024274335ــتقديم خدمة مراكز االتصال

تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات 
334444457ــاالتصاالت والمعلومات

تقديم خدمة استضافة أجهزة 
ومعدات االتصاالت وتقنية 

المعلومات
36766558ــــ
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٩١,٩٠٤٧٦,٤٠٤

٥,٩٣٥١٨,٨٢٣
٥٨,٢٢١١٣,٠٢٠

المصروفات

٣٩,٠٨٤٨٢,٢٨٨
٤٦١,٤٤٧٤٢٠,١٠٥

٢٦٦,٣٠٣٢٢٩,٥٧٠

العام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧هـاإليــــرادات
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٦م

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨ هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧م

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٦م

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨ هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧م

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

٥,٨٣٤,٢٠٢٥,٧١٧,٢٠٣ إجمالي اإليرادات

٢,١٤٨,٤٥٢٦١,٦٢٤ المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا

٣٧١,٦١٢٣٦٥,٠٥٠ المقابل المالي للتراخيص

٣,٢٤٥,٨٢٣٥,١٦١,٣٠٩ المقابل المالي للطيف 

٦٨,٣١٥١٢٩,٢٢٠ إيرادات أخرى

المصروفات الرأسمالية

إجمالي المصروفات

المصروفات العمومية واإلدارية

أنظمة وبرمجيات تقنيــة المعلـومـــات

االستشــارات

تكاليف الموظفين

٥,٣٧٢,٧٥٥

٥,٢٩٧,٠٩٨

الفــائــــض

العام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٦م

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧م

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

مالحظـة:
تقوم الهيئة بالفوترة، وتحصيل اإليرادات، وتوريدها للخزينة العامة للدولة. 

خمسة مليار وثالثمائة واثنين وسبعون مليون 
وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال

خمسة مليار ومئتين وسبعة وتسعون مليون 
وثمانية وتسعون ألف ريال

الملحق )ج(: الحسابات الختامية
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