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ـــة  ـــة الرقمي ـــدرات اململك ـــز ق ـــا نحـــو تعزي يف رحلتن
يف مجـــال االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات وفـــق 
إمكانـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، مبـــا يضمـــن 
أن نكـــون رواًدا فيهـــا، وفاعلـــن يف توجهاتهـــا، 
ومبـــا يحقـــق رؤيـــة اململكـــة 2030، ويف ظـــل الدعـــم 
ـــه قطـــاع االتصـــاالت  ـــذي يحظـــى ب الالمحـــدود ال
ــيدة؛  ــا الرشـ ــل قيادتنـ ــن قبـ ــات مـ ــة املعلومـ وتقنيـ
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  بذلـــت 
خـــالل العـــام املنصـــرم جهـــوًدا كبيـــرة، ســـاهمت يف 
حتقيـــق نقـــالٍت نوعيـــة، نتـــج عنهـــا حتقيـــق اململكـــة 
ملراتـــب متقدمـــة يف عـــدد مـــن املؤشـــرات الدوليـــة، 
ـــة للمشـــاريع  ـــة التحتي ـــة البني ـــم يف تهيئ ـــدم مه وتق
التنمويـــة، ومتكـــن التحـــول الرقمـــي يف بالدنـــا 

الغاليـــة. 
م هـــذا التقريـــر توثيًقـــا ملـــا أجنزتـــه هيئـــة  يقـــدِّ
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف العـــام املالـــي 

1441/1440هــــ )2019م(، ومـــا شـــهده القطـــاع 
مـــن تطـــوراٍت متثلـــت يف حتديـــث أطـــره وتنظيماتـــه، 
وحتســـن فاعليتـــه وتطويـــر  عملياتـــه، ومـــن بـــن 
قـــرار  صـــدور  االســـتراتيجية  التطـــورات  تلـــك 
مجلـــس الـــوزراء، برئاســـة ســـيدي خـــادم احلرمـــن 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  امللـــك  الشـــريفن، 
للطيـــف  الوطنيـــة  اخلطـــة  باعتمـــاد  ســـعود، 
التـــرددي؛ التـــي كان لهـــا أبلـــغ األثـــر يف تنظيـــم 
ــية إلدارة الطيـــف التـــرددي يف  ــات األساسـ العمليـ
اململكـــة، ووصـــول اململكـــة للمرتبـــة الثانيـــة بـــن 
دول مجموعـــة العشـــرين يف مجمـــوع تخصيـــص 
لتقـــدمي  عاملًيـــا  احملـــددة  التردديـــة  النطاقـــات 
وصـــل  بزيـــادٍة  املتنقلـــة،  االتصـــاالت  خدمـــات 
معهـــا مجمـــوع التـــرددات املخصصـــة إلـــى )1110( 
ميجاهرتـــز، وتزامـــن معهـــا ارتفـــاٌع يف متوســـط 
ســـرعة اإلنترنـــت املتنقـــل جتـــاوز نســـبة ٥00%. 

كلـمـة
رئيس مجلس 
إدارة الـهـــيـئــة

لقـــد كان أحـــد أهـــم التطـــورات النوعيـــة التـــي 
هـــو  املنصـــرم  العـــام  خـــالل  القطـــاع  شـــهدها 
ــي  ــر القاضـ ــوزراء املوقـ ــس الـ ــرار مجلـ ــدور قـ صـ
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  بتولـــي 
لقطـــاع  والرقابيـــة  التنظيميـــة  االختصاصـــات 
دراســـة  يف  الهيئـــة  شـــرعت  حيـــث  البريـــد، 
هـــذا القطـــاع، وحتديـــد التوجهـــات املســـتقبلية 
لتراخيصـــه، وإصـــدار الوثائـــق األساســـية لتنظيـــم 
حقـــوق مســـتفيديه، وإطـــالق مركـــٍز الســـتقبال 
شـــكاواهم واستفســـاراتهم. األمـــر الـــذي ســـيصب 
ــتيعاب  ــوقه، السـ ــط سـ ــاع وضبـ ــة القطـ يف حوكمـ
اإللكترونيـــة  التجـــارة  يف  الهائـــل  التقـــدم 
ومســـتهدفات بالدنـــا للرقـــي بقطـــاع اخلدمـــات 

اللوجســـتية.
ـــذًة  ـــر نب م هـــذا التقري ـــدِّ ـــب مـــا ســـبق يق ـــى جان وإل
عـــن جهـــود الهيئـــة املبذولـــة يف ســـبيل متكـــن 

احتلت المملكة المرتبة الثانية في قائمة 
مجموعة دول العشرين لمجموع تخصيص 
النطاقات الترددية لتصبح ١١١٠ ميجاهرتز؛ 
األمر الذي ساهم في تحقيق قفزة نوعية 

في متوسط سرعات اإلنترنت

وزيــــر االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات
الهيئــــــــــــة إدارة  مجلـــــــــــس  رئـــــــــــــيس 
م.عــــــــبداهلل بـــن عامـــــــــــــر السواحـــــــــــه

ـــات  ـــا تقني ـــة والناشـــئة، مبـــا فيه ـــات احلديث التقني
منـــذ  اململكـــة  بـــدأت  التـــي  اخلامـــس،  اجليـــل 
عـــام 2018م يف الســـعي لتبنيهـــا وتيســـير نشـــر 
شـــبكاتها، األمـــر الـــذي أســـهم يف جعـــل اململكـــة 
حتتـــل املركـــز الثالـــث عاملًيـــا يف مســـاحة تغطيـــة 
شـــبكات اجليـــل اخلامـــس، واملركـــز األول عاملًيـــا 
ــمال  ــط وشـ ــرق األوسـ ــدان الشـ ــتوى بلـ ــى مسـ علـ
أفريقيـــا.  األمـــر الـــذي سيســـهم يف متكـــن الثـــورة 
املناســـبة  البيئـــة  وتوفيـــر  الرابعـــة،  الصناعيـــة 

ــة.  ــدن الذكيـ ــات املـ ــي تقنيـ لتبنـ
ومبناســـبة صـــدور هـــذا التقريـــر؛ يســـرني أن أنتهـــز 
الفرصـــة لتقـــدمي الشـــكر والعرفـــان إلـــى ســـيدي 
خـــادم احلرمـــن الشـــريفن، امللـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، وســـيدي صاحـــب الســـمو 
امللكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
آل ســـعود، ولـــّي العهـــد، نائـــب رئيـــس مجلـــس 

ــا  ــى مـ ــم اهلل- علـ ــر الدفاع-حفظهـ ــوزراء، وزيـ الـ
ـــات  ـــة املعلوم ـــه قطـــاع االتصـــاالت وتقني يحظـــى ب
والبريـــد مـــن دعـــم ومتكـــن، والشـــكر جلميـــع 
ــة  ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــوبات هيئـ ــوبي ومنسـ منسـ
محافـــظ  معالـــي  رأســـهم  وعلـــى  املعلومـــات، 
الهيئـــة، الدكتـــور محمـــد بـــن ســـعود التميمـــي، 
وأصحـــاب الســـعادة أعضـــاء مجلـــس إدراتهـــا. 
ــة  ــتقبل الهيئـ ــه مسـ ــا يحملـ ــة مبـ ــزٌم وثقـ ــا عـ وكلنـ
مـــن منجـــزات وجهـــود، ستســـهم –مبشـــيئة اهلل 
ــة،  ــا احلكيمـ ــات قيادتنـ ــق تطلعـ تعالـــى– يف حتقيـ
والوصـــول بوطننـــا إلـــى الريـــادة التـــي تليـــق بـــه. 
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ســـعت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات خـــالل 
العـــام املنصـــرم نحـــو توظيـــف كامـــل إمكاناتهـــا 
الوفـــاء مبهامهـــا  ســـبيل  والبشـــرية يف  املاديـــة 
االتصـــاالت  قطـــاع  تنظيـــم  جتـــاه  والتزاماتهـــا 
وتقنيـــة املعلومـــات باإلضافـــة إلـــى قطـــاع البريـــد 
عقـــب انضمـــام تنظيمـــه ورقابتـــه مؤخـــًرا إلـــى 
ــى  ـــت علـ ـــث عمل ــة؛ حي ــؤوليات الهيئـ ــام ومسـ مهـ
إجنـــاز هـــذه االســـتحقاقات بكفـــاءة وجـــودة عبـــر 
ــام  ــوازن تـ ــا بتـ ــراوح فيهـ ــة تـ ــتراتيجية متكاملـ اسـ
ومصالـــح  املســـتفيدين،  مصالـــح  حمايـــة  بـــن 
مشـــغلي خدمـــات االتصـــاالت، ومراعـــاة مصالـــح 
حتفيـــز  وبـــن  احلكوميـــة،  اجلهـــات  مختلـــف 
املنافســـة واالســـتثمار يف أســـواق القطـــاع، إضافـــة 
إلـــى متكـــن حتـــول اململكـــة إلـــى مجتمـــع رقمـــي، 

ورفـــع مســـتوى الفعاليـــة التنظيميـــة للهيئـــة.
ـــق  ـــد توفي ـــك -بع ـــق كل ذل ـــا يف حتقي ـــد اعتمدن وق
اهلل- علـــى الرعايـــة الكرميـــة مـــن لـــدن القيـــادة 
الرشـــيدة -حفظهـــا اهلل- ودعمهـــا الالمحـــدود 
مـــن  املزيـــد  وحتقيـــق  العقبـــات  كل  جتـــاوز  يف 
املنجـــزات علـــى صعيـــد خطـــط حتـــول منظومـــة 

االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات وحتليقهـــا نحـــو 
فضـــاءات جديـــدة تقـــوم علـــى متكـــن املعرفـــة 
ــة  ــكار والصناعـ ــة االبتـ ــجيع ورعايـ ــة وتشـ الرقميـ

الرقميـــة.
 يرصـــد هـــذا التقريـــر جملـــة مـــن النشـــاطات 
الهيئـــة واملنظومـــة،  املنبثقـــة عـــن اســـتراتيجية 
والتـــي نتطلـــع منهـــا أن تســـاهم -بـــإذن اهلل- بحلول 
2023 يف بنـــاء اقتصـــاد رقمـــي متكامـــل، يرفـــد 
النـــاجت احمللـــي مبـــا ال يقـــل عـــن )٥0( مليـــار ريـــال 
ـــا حجـــم  ـــد خالله ـــة، ويزي خـــالل الســـنوات القادم
الناشـــئة  والتقنيـــات  املعلومـــات  تقنيـــة  أســـواق 
بــــ ٥0%، ويرتفـــع مســـتوى التوطـــن يف القطـــاع 
ليصـــل إلـــى ٥0% مـــع ارتفـــاع مشـــاركة املـــرأة يف 
أعمالـــه بنســـبة ٥0%، بعـــد خلـــق مـــا يزيـــد علـــى 
ـــة  ـــة يف قطـــاع االتصـــاالت وتقني ـــف وظيف )2٥( أل

ــات. املعلومـ
ــن  ــة وحتسـ ــة التحتيـ ــز البنيـ ــد تعزيـ ــى صعيـ فعلـ
التقنيـــات  نشـــر  ميكـــن  مبـــا  اخلدمـــة  جـــودة 
احلديثـــة وحتســـن جتربـــة املســـتخدمن، وصـــل 
ـــى  ـــل اخلامـــس إل ـــي تدعـــم اجلي ـــراج الت عـــدد األب

كلمة
محافظ الهيئة

محافـــظ هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات
الـــــــــدكتور مـــحمـــــــد بــــن ســــــعــــود التميــمـــــــــي                          

أكثـــر مـــن )٥400( بـــرج قاعـــدي يف أكثـــر مـــن 
)30( مدينـــة حـــول اململكـــة، األمـــر الـــذي سيســـهم 
يف توفيـــر البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة للعديـــد مـــن 
اخلدمـــات املبتكـــرة باإلضافـــة إلـــى متكـــن الثـــورة 

ــئة. ــات الناشـ ــي التقنيـ ــة وتبنـ ــة الرابعـ الصناعيـ
بـــدأت  فقـــد  البريـــد؛  بقطـــاع  يتعلـــق  وفيمـــا 
الهيئـــة فـــور صـــدور قـــرار توليهـــا مهـــام هـــذا 
القطـــاع،  بحوكمـــة  والواعـــد  احليـــوي  القطـــاع 
والعمـــل علـــى التشـــريعات والتنظيمـــات املتعلقـــة 
بـــه، فأصـــدرت وثيقتـــن تنظيميتـــن مـــن شـــأنها 
االرتقـــاء باخلدمـــات املقدمـــة يف هـــذا القطـــاع 
احليـــوي وتعزيـــز االســـتثمارات فيـــه، وهـــي وثيقـــة 
حقـــوق مســـتفيدي اخلدمـــات البريديـــة، ووثيقـــة 
ضوابـــط وإرشـــادات تقـــدمي خدمـــة التوصيـــل 
عبـــر املنصـــات اإللكترونيـــة، وتأســـيس القواعـــد 
التـــي مـــن شـــأنها دعـــم أســـواق القطـــاع وتعزيـــز 
ــا وحتويـــل خدمـــات البريـــد إلـــى  ــية فيهـ التنافسـ
ــل  ــادي حتاكـــي أفضـ ــة ذات مـــردود اقتصـ صناعـ

التجـــارب العامليـــة يف هـــذا املجـــال.
عـــن  صـــادرة  تقاريـــر  عـــدة  أشـــارت  ولقـــد 

مؤسســـات دوليـــة؛ النشـــاطات والبرامـــج التـــي 
ســـاهمت بهـــا الهيئـــة ضمـــن نشـــاطات منظومـــة 
ـــة املعلومـــات يف اململكـــة،  قطـــاع االتصـــاالت وتقني
لالتصـــاالت  الدولـــي  االحتـــاد  صنـــف  حيـــث 
ـــم  ـــا يف تنظي ـــى نضًج )ITU( اململكـــة ضمـــن األعل
ـــة املعلومـــات، كمـــا أشـــاد  قطـــاع االتصـــاالت وتقني
باألرقـــام القياســـية يف مجـــال االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات التـــي ســـجلها حـــج عـــام 1440هــــ، منوهاً 
بتقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
مـــا  زائـــر،  مليـــون  إلـــى )٥.2(  ألعـــداد تصـــل 
يتطلـــب بنيـــة حتتيـــة مبواصفـــات عاليـــة لضمـــان 
تلبيـــة احتياجـــات احلجـــاج وبقيـــة الســـكان. ويف 
مؤشـــرات تقريـــر التنافســـية العامليـــة، حققـــت 
اململكـــة كذلـــك موقعـــاً متقدمـــاً، حيـــث قفـــزت 
ـــاً علـــى هـــذا الصعيـــد، بوصـــف  )16( مرتبـــة عاملي
ـــر القطاعـــات منـــواً  هـــذا القطـــاع واحـــداً مـــن أكث

وتطـــوراً يف اململكـــة.
الـــذي  الكبيـــر  بالدعـــم  التنويـــه  أوّد  وختاًمـــا، 
خـــادم  ســـيدي  لـــدن  مـــن  الهيئـــة  بـــه  حظيـــت 
بـــن  ســـلمان  امللـــك  الشـــريفن  احلرمـــن 

لقـــد شـــهد عـــام 2٠١9 منجـــزات 
انبثقـــت مـــن أولويـــات واضحة

و مؤشـــرات محددة شـــملت كافة 
مكونات قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة 

المعلومات، مـــن ضمنهـــا إطالق 
خدمات الجيل الخامس تجارًيا في 

المملكة

عبدالعزيـــز آل ســـعود، وســـيدي صاحـــب الســـمو 
امللكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
آل ســـعود ولـــّي العهـــد، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
املســـتمرة  واملتابعـــة  الدفـــاع،  وزيـــر  الـــوزراء 
ــر  ــن عامـ ــداهلل بـ ــدس عبـ ــي املهنـ ــل معالـ ــن قبـ مـ
الســـواحه، وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة، وأصحـــاب الســـعادة 
أعضـــاء املجلـــس، يف ســـبيل تذليـــل كل التحديـــات 
أمـــام الهيئـــة، ومتكينهـــا مـــن حتقيـــق أهدافهـــا 
االســـتراتيجية، كمـــا ال يفوتنـــي أن أشـــكر زمالئـــي 
وزميالتـــي يف الهيئـــة علـــى مـــا قدمـــوه مـــن جهـــود 
ـــر مـــن  ـــر يف كثي ـــغ األث ـــا بال ـــزة كان له ـــرة وممي كبي
شـــهدتها  التـــي  النوعيـــة  والنقـــالت  املنجـــزات 

الهيئـــة خـــالل العـــام املنصـــرم.
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الملخص التنفيذي
يقدم هـــذا الملخـــص نبذة عامـــة ومختصرة 
عما يشمله هذا التقرير من موضوعات، وأبرز 
مـــا حققته من منجزات وجهود، وما تعتمده 
مـــن مؤشـــرات لقيـــاس أدائهـــا و أداء قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، 
وما شاركت فيه من محافل دولية وأنشطة 

إعالمية خالل العام ٢٠١٩م.

تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

المملكـــة ثانـــي دول مجموعة العشـــرين فـــي تخصيـــص النطاقات التردديـــة لتقديم 
خدمات االتصاالت

حققـــت المملكـــة المرتبـــة الثانية في قائمـــة دول مجموعة العشـــرين لمجمـــوع تخصيص 
النطاقـــات التردديـــة المحددة عالميًا لتقديـــم خدمات االتصاالت المتنقلـــة. وذلك بعد أن 
شـــرعت المملكـــة في تنفيذ الخطـــة الوطنية للطيـــف الترددي لدعم التوســـع في تقديم 
الجيل الجديد من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، ودعم خطط التحول الرقمي من 
خـــالل مبـــادرات برنامج التحول الوطني، التي اســـتهدفت رفع مخصصـــات الطيف الترددي 

لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة. ويبرز أثر تخصيص النطاقات وزيادتها في:

اعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي
صـــدر قـــرار مجلس الوزراء بالموافقة على الخطـــة الوطنية للطيف الترددي وتعد هذه الخطة 
هـــي الوســـيلة األساســـية إلدارة الطيـــف التـــرددي وتنظيـــم اســـتخدامته، وتوفيـــر الترددات 
المناســـبة لتقديم كافة االســـتخدامات الالســـلكية ونشـــرها فـــي المملكة. وتهـــدف الخطة 

الوطنية للطيف الترددي إلى:

االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي ٢٠٢٥
لـــدى هيئـــة االتصاالت وتقنية المعلومـــات رؤية تهدف إلى"فتح آفـــاق وإمكانات االتصاالت 
الراديويـــة فـــي المملكـــة من أجل مســـتقبل زاهـــر وآمن" وهي رؤية شـــمولية تحـــدد إمكانات 
الطيـــف الترددي الالســـلكي لتحويل المملكة إلى مجتمع رقمي مـــن خالل تمكين الصناعات 
المختلفة، بما في ذلك وســـائل النقل، والفضاء، ووســـائل اإلعالم، والثورة الصناعية الرابعة، 
ممـــا يســـهم في خدمـــة مصالـــح المواطنين والمملكة بشـــكل عام. وتســـاهم االســـتراتيجية 

الوطنية للطيف الترددي (٢٠٢٥) في: زيادة مجموع الترددات إلى (١١١٠) ميجاهرتز

ارتفاع متوسط سرعة اإلنترنت المتنقل ٥٠٠٪

(5G) تقديم خدمات الجيل الخامس

تمكين إنترنت األشياء في المملكة

تحـقـيــــق االسـتـــــخدام األمثل 
للطـيـــف الترددي باعتباره ثروة 

وطـنية مــحـــدودة

تــوفــيــر الترددات لتمكين نشر 
خـــدمات االتــصاالت وتـــقـــنــيـة 

المعلومات في المملكة

جـــــــذب االستـــثــــمــــــــارات إلــى 
الممـــلـــكــــــة وتطــويـــر قــــطــاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات

المساهـــــمــــة في النـــاتـــج الــمــحــلـي 
اإلجمالي بأكثر من ٥٠٠ مليون ريال 

سنويًا 

جعـــل المملكـــة مـــن أفضـــل ٢٠ دولـــة 
عالميـــًا فـــي االســـثمار فـــي األنظمـــة 

والخدمات الراديوية

ميجاهرتـــز    ٤٦٦٠ مجمـــوع  توفيـــر 
لالســـتخدامات التجاريـــة والمبتكـــرة 

بحلول عام ٢٠٢٥م 

المملكة أول دولة في الشرق األوسط ُتِعد استراتيجية للطيف الترددي
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بلغ عدد التراخيص السارية 

تمكين إنترنت األشياء في المملكة 
لتمكين التقنيات الحديثة وتطبيقات إنترنت األشياء في المملكة؛ سعت 
الهيئـــة إلـــى تحديث اإلطـــار التنظيمي إلنترنت األشـــياء، وإصـــدار ترخيص 
تقديـــم "خدمـــات إنترنـــت األشـــياء باســـتخدام التـــرددات المعفـــاة مـــن 
الترخيص" لتمكين االتصال اآللي بين اآلالت و األجهزة من خالل شبكات 
الطاقـــة المنخفضـــة واســـعة النطـــاق باســـتخدام تـــرددات معفـــاة مـــن 

.(License-Exempt LPWAN) الترخيص

التراخيص
ســـعت الهيئة إلى تطوير البيئة االستثمارية في المملكة، 
وتسهيل ممارســـة األعمال التجارية في مجال االتصاالت 

وتقنية المعلومات وزيادة عدد المرخصين.

تطوير إجراءات إصدار التراخيص
ســـهلت هيئـــة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات إجراءات إصـــدار التراخيص في هـــذا القطاع 

لتحفيز المناخ االستثماري وتحسين رحلة المستثمر.

إطالق بوابة الحوسبة السحابية
أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بوابة الحوســـبة الســـحابية سعًيا 
إلـــى توفير البيئة المالئمة لجذب المســـتثمرين المحليين والدوليين، وتوطين 
خدمات الحوســـبة الســـحابية، باإلضافـــة إلى تحفيز اعتماد الحلـــول والتقنيات 
الخاصة بها في المملكة لالرتقاء بمستوى األداء واإلنتاجية والمرونة للجهات 

الحكومية والقطاع الخاص وتحسين جودة هذه الخدمات بالمملكة.
قطـــاع  توطيـــن  فـــي  الهيئـــة  جهـــود 

االتصاالت
شـــركات  تلـــزم  قـــرارات  الهيئـــة  أصـــدرت 
التراخيـــص  علـــى  الحاصلـــة  االتصـــاالت 
الموحدة برفع نسبة الســـــعــــــودة العــامة 
لجميـــع الوظائـــف، وســـعودة الوظـــائــــف 

القيادية والتنفيذية فيها.

تطوير منظومة التراخيص في قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات

بلغ عدد أبراج الجيل الخامس أكثر من ٥٤٠٠ برج في أكثر من ٣٠ مدينة

نســـبة الســـعودة في المســـتوى األول 
للوظائف اإلدارية العليا القيادية

نسبة السعودة العامة لجميع الوظائف

نسبة سعودة منصب الرئيس التنفيذي

بنسبة زيادة ١٧٪

التراخيص الفئوية من النوع (ب)

٪٧٥
٪٨٨
٪١٠٠ 

٣٦٦ ترخيًصا

للتراخيص الفئوية من النوع (ب)للتراخيص الفورية

٪٣٣٪٦٠
بــــلـــغـــــت نـــــســــــبــة
تخفيض المتطلبات:

بلغ عدد الجهات المسجلة 
لتقديم خدمات الحوسبة 

السحابية ٥ جهات

اإلطالق التجاري للجيل الخامس في المملكة 
احتلت المملكة المركز الثالث عالميًا في حجم نشـــر شـــبكات الجيل الخامس واألولى 

على مستوى الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا
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إصـــدار ترخيـــص تقديـــم خدمـــات االتصـــاالت الثابتـــة ذات البنية 
(ITC)  التحتية لشركة االتصاالت المتكاملة المحدودة

أصـــدرت الهيئـــة ترخيص تقديم خدمات االتصـــاالت الثابتة ذات البنية 
التحتيـــة لشـــركة االتصـــاالت المتكاملـــة المحـــدودة (ITC)  ويهـــدف 
الترخيـــص إلـــى تحســـين البنيـــة التحتية، وزيادة نشـــر خدمـــات النطاق 
العريض، ورفع كفاءة القطاع، وزيادة التنافســـية في تقديم خدمات 
االتصـــاالت الثابتـــة، وتعـــدد الخيـــارات للمســـتخدمين، باإلضافة إلى 

االرتقاء بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

اإلشراف على آليات فاعلة وإجراءات نظامية ضد عمليات االحتيال
سعت الهيئة للحد من رسائل االحتيال من خالل ثالث محاور رئيسية وهي:

ضبط مرتكبي هذه الممارسات 
اإلحتيالية، وإحالتهم للجهات 

المختصة

صـــدر قـــرار مجلس الـــوزراء القاضـــي بتوّلي هيئـــة االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات االختصاصـــات التنظيمية والرقابية لقطـــاع البريد، حيث 
كان لهـــذا القـــرار األثـــر العميـــق فـــي حوكمـــة قطـــاع البريـــد، وضبط 
الســـوق، وتنظيم المنافسة، وجذب االســـتثمارات العالمية، وضمان 
العدل والمســـاواة والشفافية، واقتراح القواعد واألسس والشروط 
للخدمة الشـــاملة وحق االســـتخدام الشـــامل؛ وكان من أبـــرز إنجازات 

الهيئة في تطوير قطاع البريد ما يلي:

المنظومة الفنية لمعالجة الشكاوى 
عبر منظومة فنية لمعالجة الشـــكاوى، طورت الهيئة خواص جديدة أســـهمت 
في رفع كفاءة ودقة معالجة الشـــكاوى، وتوفير آليات عمل حديثة، وتســـهيل 
إجـــراءات تقديـــم الشـــكوى، وتقليـــل زمـــن االســـتجابة والمعالجة، وزيـــادة رضا 
المستخدمين. وقد نتج عن ذلك إنخفاض نسبة الشكاوى المصعدة إلى الهيئة 

من إجمالي الشكاوى لتصل إلى ٣٤٪ عام ٢٠١٩م.

تنفيذ جوالت تفتيشية على أسواق االتصاالت وشركات الخدمات البريدية
نفـــذت هيئـــة االتصاالت وتقنية المعلومـــات أكثر من (٤٦٩) جولة تفتيشـــية على 
المرخصين وأسواق االتصاالت في مختلف مناطق المملكة، لرصد مخالفات أي 
مـــن أنظمة الهيئـــة وقراراتها، والعمل على ضبطها. ومن خـــالل تلك الزيارات يتم 
التأكـــد من تطبيق الضوابط والقواعد الصادرة بقرارات الهيئة والتي تنظم عالقة 
العميل مع الشركة والخدمات التي يستفيدها، كما يتم التأكد من اطالع العمالء 

على الخدمات قبل االشتراك فيها.

حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية 

تـــحـــديــد التوجــهـــات الـــمـــســـتـــقــبلية 
لــقطاع البــــريــــد

إصــدار الـــوثـــائـق التنظيمية األساسية 
لتنظــيـــم قطاع البريد

إطــــــالق مــــركـــــــز العناية بمستفيدي 
الخدمات البريدية ١٩٩٦٦

تقديم
شكوى

نوع الشكوىاختر نوع الشكوى

مقدم الخدمةاختر مقدم الخدمة

إرسال

تقديم شكوى

اختر نوع الشكوى
نوع الشكوى

اختر مقدم الخدمة
مقدم الخدمة

إرسال

 إرســال أكثر مــن
٢٠٠ ملــيــون
رسالــة تــوعويـة

محور التنسيق األمنيمحور الحلول الفنيةالـمــحــور الــتـوعوي

استقــــبـــال أكـــثر مــن ٧٫٥ ملــيـــون بــــالغ 
تـــــعلـــيـــــق أكـــثــــر مـــــن ١٨٠ ألــــــف رقــــم
حجب أكثر من ١٤مليون رسالة احتياليــة 

٤٦٩
جولة تفتيشية

بلغ حجم سوق خدمات البريد ٥٫١ مليار ريال في عام ٢٠١٩م

توّلي الهيئة االختصاصات التنظيمية 
والرقابية لقطاع البريد

٦٠٪ عن العام الماضي ٢٠١٨من ١٣ يومًا إلى ٥ أيام
نسبة التحسن لزمن المعالجة انخفض زمن المعالجة للشكاوى
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خدمًة لضيوف الرحمن في المشـــاعر المقدســـة؛ حرصت الهيئة على توفير 
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بمستوى عاٍل في أثناء شهر رمضان 

المبارك، وموسم الحج.

الهيئة على الساحة الدولية خدمة ضيوف الرحمن
ضمن مشـــاركة الهيئة الفعالة في الســـاحة الدولية، وشـــراكاتها مع المنظمات ذات العالقة 

بالقطاع؛ حققت الهيئة إنجازات تركت أصداء عالمية أبرزها ما يلي:

حصـــول المملكـــة علـــى المرتبة 
مجموعـــة  دول  بيـــن  الثانيـــة 
العشرين في تخصيص الترددات 

هيئـــة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
تحقق المســـتوى الثاني من شهادة 

(C2E) االلتزام بالتميز  المؤسسي

حصـــول المملكـــة علـــى المرتبـــة ١٣ 
عالميًا في سرعة اإلنترنت المتنقل 

ارتفعت نسبة جودة خدمات 
االتصاالت الصوتية عن العام ٢٠١٨م

ارتفعت نسبة جودة خدمات اإلنترنت 
المتنقل عن العام ٢٠١٨م

٪٦٪١٠
ألف تيرابايت 

٣٨٫٩
مكالمـــة  ســـاعة  مليـــون 

صوتية

تحقيـــق أكبر قفزة في المؤشـــر الفرعي ٣٦٤
الخاص باالتصـــاالت وتقنية المعلومات 
في مؤشـــر التنافســـية العالمي بمقدار 

١٦ مرتبة ليكون ترتيب المملكة ٣٦

تصنيف الهيئة كأنضج منظم اتصاالت 
مســـتوى  علـــى  معلومـــات  وتقنيـــة 
علـــى  والســـادس  العربيـــة  المنطقـــة 

(G20) مستوى مجموعة العشرين

إطالق أول بيان رقمي عربي مشـــترك 
خالل اســـتضافة المملكة الجتماع الدورة 
لالتصـــاالت  العـــرب  الـــوزراء  لمجلـــس   ٢٣

والمعلومات

موسم الحج ١٤٤٠ه

أكثر منأكثر من

ألف تيرابايت 

٢٥

مكالمـــة  ســـاعة  مليـــون 
صوتية

١٥
أكثر من

أكثر من

موسم العمرة ١٤٤٠هـ
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نبذة عن
الهيئـة
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عبدالله بن عامر السواحه

سعادة المهندس
محمد بن سياف آل خشيل

سعادة األستاذ
أحمد بن محمد الصويان

معــالي المهندس

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

ممثل من القطاع الخاص

وزارة المالية

معالي الدكتور
محمد بن سعود التميمي

محافظ الهيئة 
نائب رئيس المجلس

سعادة الدكتور
زياد بن عبدالعزيز آل الشيخ

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سعادة اللواء
عبدالله بن ماجد الماجد

رئاسة أمن الدولة

سعادة األستاذ
فيصل بن سعود الخميسي

ممثل من القطاع الخاص

سعادة المهندس
عاصم بن سعود الجماز

ممثل من القطاع الخاص

سعادة الدكتور
عبدالله بن سعد المديميغ

وزارة التجارة واالستثمار

توفير خدمات ُمتطورة 
وكافية وبأسعار ُمناسبة

تحقيق مبادئ الُمساواة 
وعدم التمييز

تحقيق الوضوح 
والشفافية في اإلجراءات

حماية المصلحة العامة 
ومصالح المستخدمين 

والمستثمرين

ضمان حق الوصول إلى 
شبكات االتصاالت العامة

إيجاد المناخ الُمناسب 
للُمنافسة العادلة والفّعالة

دات بصورة  استخدام التردُّ
فّعالة

االستخدام الفّعال لخطة 
الترقيم الوطنية

قطاع
تقنية المعلومات
والتقنيات الناشئة

قطاع
الـــبــريـــد

قطاع
االتصاالت

الهيئة تنظم
القطاعات التالية

١.2 نشأة الهيئة
ـــة  ـــات هـــي اجله ـــة املعلوم ـــة االتصـــاالت وتقني هيئ
املســـؤولة عـــن تنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
ــد  ــعودية. وقـ ــة السـ ــة العربيـ ــات يف اململكـ املعلومـ
ـــة االتصـــاالت  ـــة حتـــت مســـمى )هيئ أُنشـــئت الهيئ
الســـعودية( مبوجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء ذي 
الرقـــم )74( والتاريـــخ 1422/3/٥هــــ ثـــم تغيـــر 
اســـمها بعـــد أن أنيطـــت بهـــا مهمـــات جديـــدة، 
)هيئـــة  ليصبـــح  املعلومـــات،  بتقنيـــة  تتعلـــق 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات( مبوجـــب قـــرار 
والتاريـــخ   )133( الرقـــم  ذي  الـــوزراء  مجلـــس 

1424/٥/21هــــ، واملعـــدل بقـــرار مجلـــس الـــوزراء 
1440/2/21هــــ،  والتاريـــخ   )120( الرقـــم  ذي 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  تنظيـــم  ويحـــدد 
واختصاصاتهـــا،  الهيئـــة  مهمـــات  املعلومـــات 
بوصفهـــا منظمـــاً للقطـــاع، يتمتـــع بالشـــخصية 
واإلداري.  املالـــي  وباالســـتقالل  االعتباريـــة 
ــادر  ــاالت الصـ ــام االتصـ ــن نظـ ــدد كل مـ ــا يحـ كمـ
ـــوزراء ذي الرقـــم )74( والتاريـــخ  بقـــرار مجلـــس ال
1422/3/٥هــــ، واملُقـــر مبوجـــب املرســـوم امللكـــي 
1422/3/12هــــ  والتاريـــخ  )م/12(  الرقـــم  ذي 

وتعديالتـــه، والالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام الصـــادرة 
بقـــرار معالـــي وزيـــر البـــرق والبريـــد والهاتـــف 
حاليـــاً(  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  )وزارة 
ــا، اإلطـــار القانونـــي اخلـــاص بتنظيـــم  وتعديالتهـ
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات. ومبوجـــب 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء ذي الرقـــم )403( والتاريـــخ 
12/7/1440هــــ، تتولـــى هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات االختصاصـــات التنظيميـــة والرقابيـــة 

لقطـــاع البريـــد.

2.2 مجلس اإلدارة
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نحمي المســـتخدمين ونشجع االستثمار 
ونعزز المنافســـة لضمـــان توفير خدمات 

متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة

وطن متصل القتصاد رقمي مزدهر

الرؤيــة

الرسالة

القيم

االبتكارالتعاونالشفافيةالتمكين

 

 

 

 

  

 

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعةلجنة النظر في المخالفات

اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

اللجنة التنفيذية

المراجعة الداخلية

 

      

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة لمجلس اإلدارة

الطيف الترددي

مراقبة الطيف الترددي

تخطيط الطيف الترددي

خدمات الطيف الترددي

الهيكل التنظيمي٣.2 الرؤية والرسالة والقيم  ٤.2
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بلغت نسبة العاملين 
السعوديين ١٠٠٪

احتفاظ الهيئة 
بتصنيفها كمنظم 

من الفئة (     ) ضمن 
أنضج المنظمين 

حول العالم

هيئة االتصاالت 
ضمن أفضل ثالث 

جهات في 
الحكومة الرقمية

تصنيف الهيئة ضمن  
الفئة البالتينية في 

نضج الخدمات 
اإللكترونية

G4

تحقيق الهيئة 
المستوى الثاني 
من شهادة التميز 
(C2E) المؤسسي

 تــــدريـــب
مــن مـنـســوبي
الـهـيــئــة خـــالل
الـعـام ٢٠١٩م

٪٨٧

تدريب
خارجي

تدريب
داخلي

تدريب داخل
مقر الهيئة

٥.2 البناء المؤسسي

١.٥.2 القوى العاملة

2.٥.2 التدريب والتطوير 

تســـعى الهيئـــة الســـتقطاب الكفـــاءات واخلبـــرات 
التـــي  التخصصـــات  مختلـــف  مـــن  الوطنيـــة 
حتتاجهـــا الهيئـــة لتحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية 
ــة  ــل إيجابيـ ــة عمـ ــى بيئـ ــاظ علـ ــومة، واحلفـ املرسـ
محفـــزة وذات إنتاجيـــة. وقـــد بلغـــت نســـبة الكـــوادر 
الوطنيـــة ملنســـوبي الهيئـــة 100%. وحرصـــاً منهـــا 
علـــى ترســـيخ أســـس التعامـــل يف بيئـــة العمـــل؛ فقـــد 
اعتمـــدت الهيئـــة عـــدداً مـــن قيـــم العمـــل، وهـــي: 

ــكار. ــاون، واالبتـ ــفافية، والتعـ التمكـــن، والشـ

ســـعياً مـــن الهيئـــة لرفـــع مســـتوى مهارات منســـوبيها 
ــة  ــات الهيئـ ــع احتياجـ ــى مـ ــا يتماشـ ــا مبـ وتعزيزهـ
التطويريـــة؛ ملواكبـــة كل جديـــد، فقـــد أقامـــت الهيئـــة 
ـــر ملنســـوبيها،  ـــب والتطوي عـــدداً مـــن برامـــج التدري
تنوعـــت بـــن برامـــج تدريـــب داخليـــة وخارجيـــة ، 

ـــة. وبرامـــج أخـــرى داخـــل مقـــر الهيئ
ومت تدريـــب 87% مـــن منســـوبي الهيئـــة خـــالل 

.2019 العـــام 

٣.٥.2  النضج المؤسسي

ســـعت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف عـــام 2019م علـــى رفـــع مســـتوى النضـــج املؤسســـي وكان 
مـــن أبـــرز اإلجنـــازات: 
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الخطة
االستراتيجية
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تحقيق التميز التنظيمي

هدفمحور

تعزيز التعاون
واالبتكار

ضمان االلتزام 
واالمتثال التنظيمي

المؤسســـي  التنظيـــم  فعاليـــة  تعزيـــز 
ومنهجيات تقديم الخدمة

تعزيز أولويات المملكة في قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات محليًا ودوليًا

٩١٠١١١٢

حماية
المستخدمين

تشجيع االستثمار
والمنافسة

تمكين تحول المملكة
إلى مجتمع رقمي 

توفيـــر  وضمـــان  المســـتخدمين،  حمايـــة 
خدمات ذات جودة وأسعار مناسبة

اإلشراف على األمن الســـيبراني وحماية 
البيانـــات فـــي قطـــاع االتصـــاالت وتقنية 

المعلومات

تعزيـــز إيجـــاد ســـوق صحـــي وتنافســـي في 
قطاع االتصاالت

وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  نمـــو  تيســـير 
المعلومات وتوطينه

للــخــدمـــــات  الــتنـظيـمــــي  اإلطـــار  تطـويــــر 
البريـــديــة واللـوجـستية

تعـــــزيز تطــــوير البنيـــة التحتيـــة لالتصـــاالت 
وتقنية المعلومات، وتحفيز االستثمار

إدارة الطيـــف التـــرددي 
بفعالية

تمكين التحول الرقمي والتقنيات الناشـــئة 
في المملكة

١

٢

٣٦

٧

٨

٤

٥

استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

استراتيجية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

١.٣ استراتيجية الهيئة
أَعـــدت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات خطتهـــا 
آخـــذًة  )2019-2023م(  لألعـــوام  االســـتراتيجية 
يف احلســـبان اخلطـــط التنمويـــة ورؤيـــة اململكـــة 
اســـتراتيجية  مـــع  ويتوافـــق  يدعـــم  ومبـــا   ،2030

قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، واألطـــر 
والتنظيمـــات القائمـــة؛ مقارنـــًة بأفضـــل املمارســـات 
االتصـــاالت  أســـواق  يف  والتطـــورات  الدوليـــة، 
وتقنيـــة املعلومـــات. وقـــد ُعنيـــت الهيئـــة يف خطتهـــا 

وتشـــجيع  املســـتخدمن،  بحمايـــة  االســـتراتيجية 
ـــى  ـــة إل االســـتثمار واملنافســـة، ومتكـــن حتـــول اململك

ــي. ــز التنظيمـ ــق التميـ ــي وحتقيـ ــع رقمـ مجتمـ

تعزيز المنافسة 

SR

تشجيع االستثمارحماية المستخدمين

حماية قطاع 
االتصاالت

تمكين التوسع
في قطاع تقنية 

المعلومات والتقنيات 
الناشئة والبريد

دعم استكشاف 
القطاعات 
المجاورة

2.٣ التوجهات االستراتيجية  
تعتمد استراتيجية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 2٠2٣ على ثالثة 

توجهات استراتيجية؛ وهي:
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٣.٣ اإلسهام في برامج رؤية )2030(

وقـــد تضّمنـــت رؤيـــة اململكـــة 2030 عـــدداً 
ــداف  ــق األهـ ــة؛ لتحقيـ ــج التنفيذيـ ــن البرامـ مـ
االســـتراتيجية، والتوجهـــات العامـــة للرؤيـــة. 
وســـعت الهيئـــة علـــى تعزيـــز مســـاهمتها يف 

ُمجتمع
حيوي

اقتصاد 
ُمزدهر

وطن
طموح

برامـــج حتقيـــق الرؤيـــة، حيـــث تعمـــل علـــى 
مبـــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي وتشـــارك 
وتدعـــم عـــدة برامـــج ومبـــادرات للمســـاهمة يف 

ــودة.  ــة املنشـ ــق الرؤيـ حتقيـ

كمـــا ســـعت الهيئـــة مـــن خـــالل اســـتراتيجيتها 
الكبـــرى  املشـــروعات  متطلبـــات  لتضمـــن 
)نيـــوم، القديـــة، البحـــر األحمـــر( ممـــا سيســـهم 
بشـــكل مباشـــر يف حتقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 

اململكـــة 2030. 

تعتمد رؤية المملكة 2030 على ثالثة محاور رئيسة؛ وهي:

برنامج التحول الرقمي 

المؤشرات

المبادرات

مؤشر نسبة الطيف الترددي المتوفر 
لتقديم خدمات االتصـــاالت المتنقلة

مــؤشـر نســبـة اسـتـخـــــدام اإلنتــرنــت

١٠٧٦
ميجاهرتز

٪٨٥ 

٪١٠٣ ١١١٠
ميجاهرتز

٪٩٥.٧٪ ١١٣

٪١٠٠

تحفيز التوســـع في خدمات االتصاالت عن طريق توفير 
الطيف الترددي وتسهيل آلية الحصول على التصاريح

تطوير مؤشرات لقياس جودة خدمات النطاق العريض 
مـــن أجل تحفيـــز مقدمي الخدمات على تحســـين جودة 

خدماتهم

لشـــبكات  التحتيـــة  للبنيـــة  الفنيـــة  المعاييـــر  تطويـــر 
االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات داخل المباني وتمكين 

االستفادة من البنية التحتية القائمة

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

١٠٠٪نسبة اإلنجاز

المــستهــدف
لعام ٢٠٢٠م

المحقق لعام
٢٠١٩م

نـــســبــــة تـحــقــيـــق
المستهدف

برنامج الشراكات
االســتــراتــيــجـيـــة

المساهمة في برامج الرؤية 2030

تم تحقيق مستهدف 2020

٪٨٤ 
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أبرز الجهود
واإلنجازات
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يعد الطيف الترددي موردًا 
طبيعيًا يمثل ركيزة أساسية 

للتقنيات والخدمات واألنشطة 
الالسلكية اليومية.

ما هو أثر تخصيص النطاقات الترددية وزيادتها

ميجاهرتز
بنهاية الربع األول من العام 2017م

ميجاهرتز
بنهاية الربع األول من العام 2019م

إلىمن ٢٦٠١١١٠

زيادة متوسط سرعة اإلنترنت المتنقل

التوسع في تقديم
خدمات الجيل الخامس

ديسمبر ٢٠١٩م سبتمبر ٢٠١٧م

ميجابت/ثانية ميجابت/ثانية

٥٠٠٪٥٥,٥٨ ٩,٢

١٢٣٤٥٦٧

١٤١١١١١٠١٠٤٥١٠٢٣١٠٠٦٩٨٨٩٥٥
ميجاهيرتزميجاهيرتزميجاهيرتزميجاهيرتزميجاهيرتزميجاهيرتزميجاهيرتز

ما هو الطيف الترددي؟

ركائز االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي ٢٠٢٥ 

تلبية الطلب الحالي وتوفير 
االحتياجات المستقبلية 

المساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي بأكثر من ٥٠٠ مليون ريال

سنويًا 

جعل المملكة من أفضل ٢٠ دولة 
عالميًا في االستثمار في األنظمة 

والخدمات الراديوية

 توفير مجموع ٤٦٦٠ ميجاهرتز  
لالستخدامات التجارية والمبتكرة 

بحلول عام ٢٠٢٥م 

توفير إمكانات الطيف الترددي الذكي من خالل 
االبتكار وتعزيز أدوات وخدمات الطيف الترددي

إرساء األساس لتأكد من جاهزية إدارة 
الطيف الترددي لتحقيق االستراتيجية 

المملكة أول دولة في الشرق االوسط ُتِعدُّ استراتيجيًة للطيف الترددي

تساهم االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي ٢٠٢٥ في

١.٤ تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
١.١.٤ الطيف الترددي 

١.١.١.٤ المملكة ثاني دول مجموعة العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات االتصاالت

قائمـــة  يف  الثانيـــة  املرتبـــة  اململكـــة  احتلـــت 
دول مجموعـــة العشـــرين ملجمـــوع تخصيـــص 
ــدمي  ــا لتقـ ــددة عاملًيـ ــة احملـ ــات التردديـ النطاقـ
خدمـــات االتصـــاالت املتنقلـــة، وذلـــك وفًقـــا 
لتقاريـــر وإحصـــاءات تخصيـــص دول املجموعـــة 
للنطاقـــات التردديـــة. وحلـــت اململكـــة ثانيـــًة بعـــد 
اليابـــان متقدمـــَة علـــى اململكـــة املتحـــدة وأملانيـــا 
ـــك  ـــة دول العشـــرين، وذل ـــدا، وبقي ـــا وكن وإيطالي
بعـــد أن شـــرعت اململكـــة يف تنفيـــذ اخلطـــة 

الوطنيـــة للطيـــف التـــرددي لدعـــم التوســـع 
خدمـــات  مـــن  اجلديـــد  اجليـــل  تقـــدمي  يف 
ـــة املعلومـــات، ودعـــم خطـــط  االتصـــاالت وتقني
مبـــادرات  خـــالل  مـــن  الرقمـــي  التحـــول 
ــتهدفت  ــول الوطنـــي ، التـــي اسـ ــج التحـ برنامـ
ــرددي لتقـــدمي  ــات الطيـــف التـ ــع مخصصـ رفـ
خدمـــات االتصـــاالت املتنقلـــة، ووضـــع اخلطـــط 
ـــة لتحديـــد أولويـــات إخـــالء النطاقـــات  املتكامل
ـــى  ـــا عل ـــا وتخصيصه ـــة وإعـــادة توزيعه الترددي

وســـرعة  جـــودة  حتســـن  يف  يســـهم  نحـــٍو 
خدمـــات اإلنترنـــت املتنقلـــة يف اململكـــة. وقـــد 
ورد يف تقريـــر حديـــث صـــادر عـــن »ســـبيد 
ــرعة  ــاس سـ ــة يف قيـ ــة املختصـ ــت« العامليـ تسـ
اإلنترنـــت املتنقـــل أن اململكـــة جنحـــت مـــن 
ــات الطيـــف التـــرددي  ــادة مخصصـ خـــالل زيـ
يف رفـــع متوســـط ســـرعة اإلنترنـــت املتنقـــل 
بنهايـــة  ميجابت/ثانيـــة   )٥٥.٥8( لتصبـــح 

العـــام 2019م بنســـبة زيـــادة ٥00%.

يواجـــه الطيـــف التـــرددي ارتفاعـــاً يف الطلـــب من 
مجموعـــة واســـعة مـــن القطاعـــات والصناعـــات 
بســـبب ازدهـــار االتصـــال الالســـلكي والتقنيـــات 
ـــوع تطبيقـــات اســـتخدام األنظمـــة  املتطـــورة وتن
الراديويـــة. وقـــد أحـــرزت اململكـــة تقدمـــاً يف 
جتـــاوز بعـــض العوائـــق املهمـــة يف اســـتخدام 
الطيـــف التـــرددي علـــى الوجـــه األمثـــل؛ لتصبـــح 

يف مصـــاف الـــدول يف مجمـــوع مخصصـــات 
ــة لفتـــح  ــة رؤيـ الطيـــف التـــرددي. ولـــدى الهيئـ
يف  الراديويـــة  االتصـــاالت  وإمكانـــات  آفـــاق 
اململكـــة ملســـتقبل زاهـــر وآمـــن وهـــي رؤيـــة 
شـــمولية حتـــدد إمكانـــات الطيـــف التـــرددي 
الالســـلكي لتحويـــل اململكـــة إلـــى مجتمـــع رقمـــي 
مـــن خـــالل متكـــن الصناعـــات املختلفـــة، مبـــا 

يف ذلـــك وســـائل النقـــل، والفضـــاء، ووســـائل 
اإلعـــالم، والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة. وتتناســـق 
رؤيـــة الهيئـــة مـــع رؤيـــة اململكـــة 2030 مـــن 
خـــالل ضمـــان توفـــر الطيـــف التـــرددي لتلبيـــة 
احتياجـــات اجلهـــات احلكوميـــة التـــي تقـــدم 

ــية. ــالمة األساسـ ــن والسـ ــات األمـ خدمـ

2.١.١.٤ االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2٠2٥
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يف خطـــوة هامـــة ضمـــن أعمـــال إدارة الطيـــف 
ـــوزراء  ـــاً صـــدر قـــرار مجلـــس ال ـــرددي محلي الت
للطيـــف  الوطنيـــة  اخلطـــة  علـــى  باملوافقـــة 
الوطنيـــة  اخلطـــة  هـــذه  وتعـــد  التـــرددي، 
ــية إلدارة  ــيلة األساسـ ــرددي الوسـ ــف التـ للطيـ
اســـتخداماته،  وتنظيـــم  التـــرددي  الطيـــف 
لتقـــدمي كافـــة  التـــرددات املناســـبة  وتوفيـــر 
يف  ونشـــرها  الالســـلكية  االســـتخدامات 
ــروة  ــة، حيـــث يعـــد الطيـــف التـــرددي ثـ اململكـ

طبيعيـــة متلكهـــا الدولـــة، ويختـــص مجلـــس 
للطيـــف  الوطنيـــة  اخلطـــة  بإقـــرار  الـــوزراء 
ويتـــم  حتديثهـــا،  علـــى  واملوافقـــة  التـــرددي 
توزيـــع الطيـــف التـــرددي يف اخلطـــة الوطنيـــة 
ـــق مـــع أحـــدث التطـــورات يف قطـــاع  مبـــا يتواف
االتصـــاالت واألخـــذ بعـــن االعتبـــار نتائـــج 
مبراجعـــة  املختصـــة  العامليـــة  املؤمتـــرات 
ــات  ــات فئـ ــة واحتياجـ ــو الدوليـ ــة الراديـ أنظمـ
اململكـــة. التـــرددي يف  الطيـــف  مســـتخدمي 

الـــوزراء علـــى  ونتـــج عـــن موافقـــة مجلـــس 
ــتخدمي  ــات مسـ ــيم فئـ ــة تقسـ ــة احملدثـ اخلطـ
الطيـــف التـــرددي إلـــى فئـــة مســـتخدم حكومـــي 
حتديـــث  كذلـــك  ومت  مدنـــي  ومســـتخدم 
احلواشـــي الوطنيـــة والدوليـــة مبـــا يتوافـــق 
مـــع قـــرارات املؤمتـــرات العامليـــة لالتصـــاالت 
اخلدمـــات  توزيـــع  وحتديـــث  الراديويـــة 

التردديـــة. النطاقـــات  علـــى  الراديويـــة 

٣.١.١.٤ اعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي

هي الوســـيلة األساســـية إلدارة الطيـــف الترددي وتنظيم اسـتـخـدامـاتــــه، وتـوفـيــــر 
الـتـرددات الـمـنـاسـبـة لـتـقديـم كـافـة االستخدامات الالسلكية ونشرها في المملكة

تيسير عملية تخصيص 
الترددات لالستخدامات 

الالسلكية 

توفير الترددات للخدمات 
الالسلكية وتلبية االحتياجات 

الحالية والمستقبلية

مواكبة استخدام الطيف 
الترددي في المملكة مع 

التوجهات العالمية

تمكين نشر خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات

جذب االستثمارات 
في القطاع

تطوير القطاع

تحقيق االستخدام األمثل 
للطيف الترددي باعتباره 

ثروة وطنية محدودة

الهدف من الخطة

خدمات 
االتصاالت

خدمات البث 
اإلذاعية 

والتلفزيونية

المالحة 
البحرية 
والجوية

األقمار 
الصناعية

تحديد 
المواقع

خدمات 
األرصاد

االستكشاف 
الفلكي

األبحاث 
الفضائية

الهواة

ما هي الخطة الوطنية
للـطـيـف الـتـرددي؟

ما هي أبرز استخدامات 
الطيف الترددي الالسلكية؟

االستخدامات الحكومية 

٪٢٢

٪٢٥

٪١٩

االستخدامات المدنية

االستخدامات المشتركة

خدمات االتصـاالت
الدولــيــة المتنقلـة

٪٣٤

توزيع النطاقات الترددية بين مستخدمي الطيف الترددي 
ــطة  ــن األنشـ ــد مـ ــف العديـ ــمل إدارة الطيـ تشـ
االســـتراتيجية واإلداريـــة والفنيـــة واالقتصاديـــة 
التـــي تتيـــح االســـتخدام الفعـــال للطيـــف مـــن 
قبـــل املســـتخدمن دون التســـبب يف تداخـــل 

مت  وقـــد  الالســـلكية.  أنظمتهـــم  علـــى  ضـــار 
توزيـــع النطاقـــات التردديـــة للخدمـــات الراديويـــة 
بـــن مســـتخدمي الطيـــف التـــرددي يف اخلطـــة 

الوطنيـــة للطيـــف التـــرددي حســـب اآلتـــي:
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التحتيـــة  البنيـــة  وتعزيـــز  بنـــاء  نحـــو  ســـعياً 
وحتســـن جـــودة اخلدمـــة لنشـــر التقنيـــات 
املســـتخدمن؛  جتربـــة  وحتســـن  احلديثـــة 
علنيـــة   مـــزادات  بإجـــراء  الهيئـــة  قامـــت 
ــي  ــرت ملقدمـ ـ ــي ُوفَّ ــرددات التـ ــص التـ لتخصيـ
يف  ـــص  ُخصَّ العامـــة،  االتصـــاالت  خدمـــات 
العـــام 2019م مـــا مقـــداره )690( ميجاهرتـــز 

يف النطاقـــات )2300( و )2600( و )3٥00( 
علـــى  التـــرددات  توزيـــع  ويُعـــد  ميجاهرتـــز، 
ــلوباً  ــي أسـ ــزاد العلنـ ــالل املـ ــن خـ ــغلن مـ املشـ
لهـــذه  العـــادل  الســـعر  لتحديـــد  منوذجيـــاً 
التـــرددات، وحتديـــد عـــرض النطـــاق الـــذي 
يحتاجـــه كل مشـــغل. ومـــن املتوقـــع أن يســـهم 
إعـــادة توزيـــع التـــرددات يف رفـــع ســـرعة نقـــل 

ثـــم  ومـــن  النهائـــي،  للمســـتخدم  البيانـــات 
اإلســـهام يف دعـــم قطاعـــات الدولـــة املختلفـــة، 
خاصـــة مـــا يتعلـــق بالتعامـــالت اإللكترونيـــة 
ــبكات  ــة شـ ــى جاهزيـ ــاداً علـ ــة، اعتمـ والرقميـ
التـــرددات  جميـــع  واســـتخدام  الشـــركات، 

املتاحـــة بشـــكل فّعـــال.

٤.١.١.٤ تخصيص النطاقات الترددية 

أسهمت الترددات بتحسين سرعة 
الوصول لإلنترنت من خالل 
شبكات االتصاالت المتنقلة 

بنسبة تصل إلى ٥٠٠٪ (مقارنة 
بالعام ٢٠١٦م)

مجموع الترددات 
المخصصة

في العام ٢٠١٨م

مجموع الترددات 
المخصصة 

في العام ٢٠١٩م

مجموع الترددات 
المخصصة 

في العام ٢٠١٧م

مجموع الترددات 
المخصصة 

في العام ٢٠١٦م

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٦٠
ميجاهرتز

٨٠
ميجاهرتزميجاهرتز

٨٠٦٩٠
ميجاهرتز

١٠٢٣ميجاهرتز
ألمانيا حاليًا

٤٢٠ ميجاهرتز
مجموع الترددات المخصصة

بنهاية العام ٢٠١٨م

١.٤٥ميجاهرتز
بريطانيا حاليًا

١٤١١ميجاهرتز
اليابان حاليًا

كما أسهمت في زيادة سرعة 
اإلنترنت المتنقل إلى ٥٥،٥٨ 
ميجابت/ثانية وارتفاع ترتيب 
المملكة إلى المرتبة ١٣ عالميًا

١١١٠ميجاهرتز
مجموع الترددات المخصصة

بنهاية العام ٢٠١٩م
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توفير البنية التحتية الرقمية 
لمراكز الخدمات الحرجة

يصل متوسط سرعة اإلنترنت 
عشرة اضعاف شبكة الجيل الرابع

ضخ أكثر من ٨ مليار دوالر إيرادات في 
سوق االتصاالت بحلول عام ٢٠٣٠م

تمكين الثورة الصناعية الرابعة 
والتقنيات الناشئة 

بث محتوى فائق الوضوح 
بسرعة استجابة فورية

دعم أكثر من ٤٥ مليون جهاز 
جديد من أجهزة إنترنت األشياء

تمكين المدن الذكية

برج في أكثر من ٣٠ مدينة

٥٤٠٠أكثر من

الرياض

المدينة المنورة

جدة

حائل

الجبيل
رأس تنورة

الدمام
الظهران

الهفوف

تبوك

الطائف

نجران
أبهاخميس مشيط

جازان

الخبر

مكة المكرمة
بيشة

بريدة
العالعنيزة

الخرج

نيوم
شرما

وادي الدواسر

الرس

صبيا

أحد رفيدة

ثول
بحرة

الدرعية

٥١٦١٠٥

٣٨٤

١٩٢٨

١٧

١١٢٧ ٥ ٣

٤٥٧
٣٢٩

٨٣

٤٩

٢٦

٢٦

٦٠٧٩
٧

٢٠

٣٥

٣٧

١

١٠

٣

٢٣

١١

١٣

٧
٣

١٧

٥٦

٨

مما يسهم في:

احتلـــت المملكـــة المركـــز الثالـــث عالميًا في حجم نشـــر شـــبكات الجيل 
الخامس واألولى على مستوى الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا

2.١.٤ إطالق الجيل الخامس في المملكة
2018م  عـــام  بدايـــة  مـــن  اململكـــة  كّونـــت 
اجليـــل  لتقنيـــة  الوطنـــي  الفريـــق  بتكويـــن 
ـــة ومقدمـــي خدمـــات  ـــة الهيئ اخلامـــس بعضوي
االتصـــاالت وعـــدد مـــن املصنعـــن واملهتمـــن, 
ــر  ــي املبكـ ــن التبنـ ــى متكـ ــق إلـ ــدف الفريـ ويهـ
لتقنيـــات اجليـــل اخلامـــس يف اململكـــة، ووضـــع 
ـــد وضـــع  ـــات لتســـهيل نشـــر شـــبكاتها، وق اآللي
الفريـــق خطـــة عمـــل تشـــمل أهـــم بنودهـــا: 
اجليـــل  لشـــبكة  احليـــة  التجـــارب  تنفيـــذ 
لهـــذه  التـــرددي  الطيـــف  اخلامـــس وتوفيـــر 
التقنيـــة, ولتســـريع تنفيـــذ تلـــك اخلطـــة فقـــد 
أُصـــدرت الرخـــص املؤقتـــة يف بدايـــة عـــام 

2018م لتنفيـــذ التجـــارب احليـــة، األمـــر الـــذي 
ـــة  ـــع احلي ـــن إطـــالق أول املواق ـــة م ـــن اململك مّك
ــتوى دول  ــبكة اجليـــل اخلامـــس علـــى مسـ لشـ
منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا, 
ــارب  ــع التجـ ــدد مواقـ ــوع عـ ــل مجمـ ــد وصـ وقـ
ابتـــداء مـــن عـــام 2018م وانتهـــاء بفبرايـــر مـــن 
العـــام 2019م )791( موقعـــاً حـــول اململكـــة, 
كمـــا جنحـــت اململكـــة يف توفيـــر النطاقـــات 
التردديـــة املمّكنـــة لتقنيـــة اجليـــل اخلامـــس 
عبـــر مـــزادات الطيـــف التـــرددي. األمـــر الـــذي 
مّكـــن اململكـــة مـــن إطـــالق خدمـــات اجليـــل 
اخلامـــس بشـــكل جتـــاري وعلـــى مســـتوى واســـع 

يف الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2019م، وقـــد ســـاهم 
ذلـــك يف تضاعـــف ســـرعة اإلنترنـــت املتنقـــل 
يف اململكـــة مـــن أقـــل مـــن )10( ميجابت/ثانيـــة 
إلـــى )٥٥،٥8( ميجابـــت/ ثانـــي بنهايـــة العـــام 
ـــة  ـــد اململك ـــادة )٥00%(. وتع 2019م بنســـبة زي
اليـــوم الثالثـــة عامليـــاً يف حجـــم نشـــر شـــبكات 
مســـتوى  علـــى  واألولـــى  اخلامـــس،  اجليـــل 
الشـــرق األوســـط وأوروبـــا وأفريقيـــا بأكثـــر 
مـــن )٥400( بـــرج يف أكثـــر مـــن )30( مدينـــة 

ــة. ــق اململكـ ــف مناطـ يف مختلـ
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وصل اإلنفاق العالمي على إنترنت األشياء إلى ٦٠٠ مليار دوالر خالل عام ٢٠١٩ م

االستفادة من التقنيات الحديثة 
إلنترنت األشياء في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات 

تعزيز ريادة المملكة في 
االتصاالت وتقنية المعلومات

تحفيز االستثمار في 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

تمكين المدن 
الذكية

زيادة الناتج 
المحلي 

تمكين الشركات 
الناشئة

الهدف

هو تمكين األشياء (المادية واالفتراضية) من االتصال ببعضها البعض إلرسالما هو إنترنت األشياء؟
واستقبال البيانات ألداء وظائف محددة من خالل شبكة اإلنترنت

نسبة السعودة في الصف األول 
للوظائف اإلشرافية العليا

تجاوز

٪٧٥

نســـبة الســـعودة العامة لجميع 
الوظائف

تجاوز

٪٨٨
نسبة الســـعودة في الصف الثاني 

للوظائف اإلشرافية العليا 

تجاوز

٪٨٠

 نســـبة ســـعودة منصب  الرئيس 
١٠٠٪التنفيذي

أكثر من ٣٠ مليار جهاز متصل باإلنترنت عالميًا خالل عام ٢٠١٩م

تـــؤدي هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومات دوراً 
محوريـــاً يف متكـــن التقنيـــات احلديثـــة ومتكـــن 
تطبيقـــات إنترنـــت األشـــياء علـــى نطـــاق واســـع 
جلعـــل اململكـــة دولـــة رائـــدة يف هـــذا املجـــال. 
ـــث  ـــاء مـــن حتدي ـــك فقـــد مت االنته ولتمكـــن ذل
اإلطـــار التنظيمـــي إلنترنـــت األشـــياء وفـــق مـــا 
ورد مـــن مرئيـــات العمـــوم وإصـــدار ترخيـــص 
تقـــدمي »خدمـــات إنترنـــت األشـــياء باســـتخدام 

ــن  ــص«؛ لتمكـ ــن الترخيـ ــاة مـ ــرددات املعفـ التـ
االتصـــال اآللـــي بـــن اآلالت واألجهـــزة مـــن 
خـــالل شـــبكات الطاقـــة املنخفضـــة واســـعة 
مـــن  معفـــاة  تـــرددات  باســـتخدام  النطـــاق 
  )License -Exempt LPWAN( الترخيـــص
ويف إطـــار ســـعي الهيئـــة إلـــى تهيئـــة املنـــاخ 
لتبنـــي تقنيـــات اجليـــل  التقنـــي يف اململكـــة 
ت  اخلامـــس وإنترنـــت األشـــياء، فقـــد أُعـــدَّ

وُهيِّئـــت  األشـــياء،  إلنترنـــت  الفنيـــة  املعاييـــر 
البيئـــة املناســـبة لتســـريع نشـــر هـــذه التقنيـــات 
التنظيمـــات  وإصـــدار  حتديـــث  خـــالل  مـــن 
الالزمـــة وحتفيـــز تبنـــي هـــذه التقنيـــات مـــن قبـــل 
مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
وحتديـــد اخلطـــوات القادمـــة لتمكـــن االســـتفادة 
منهـــا علـــى نطـــاق واســـع مبـــا يحقـــق رؤيـــة 

.2030 اململكـــة 

٣.١.٤ تمكين إنترنت األشياء في المملكة  
اســـتكماالً جلهـــود الهيئـــة نحـــو رفـــع نســـب 
بقطـــاع  الوظائـــف  وتوطـــن  الســـعودة 
ــزم  ــرارات تلـ ــة قـ ــدرت الهيئـ ــاالت؛ أصـ االتصـ
شـــركات االتصـــاالت ذات التراخيـــص املوحـــدة 
العامـــة جلميـــع  الســـعودة  متطلبـــات  برفـــع 
التنفيذيـــة  الوظائـــف  وتوطـــن  الوظائـــف 
الرئيـــس  منصـــب  واملتضمنـــة  واإلشـــرافية، 

التنفيـــذي والوظائـــف اإلشـــرافية باملســـتوى 
قـــت نســـبة )%100(  األول والثانـــي. وقـــد حتقَّ
ـــذي، وجتـــاوزت نســـبة  ـــس التنفي ملنصـــب الرئي
الســـعودة للوظائـــف اإلشـــرافية بالصـــف األول 
)7٥%( يف حـــن جتـــاوزت )80%( للوظائـــف 
اإلشـــرافية للصـــف الثانـــي. إضافـــة إلـــى ذلـــك 
جتـــاوزت نســـبة الســـعودة العامـــة لشـــركات 

االتصـــاالت املقدمـــة للخدمـــة )88%(. وتأتـــي 
تلـــك القـــرارات ضمـــن خطـــة الهيئـــة لتوطـــن 
ـــر الفـــرص  ـــة، وتوفي قطـــاع االتصـــاالت باململك
ـــاءات الســـعودية، مبـــا  ـــة للكف ـــة النوعي الوظيفي
يحقـــق رفـــع معـــدالت الســـعودة يف شـــركات 
ــه.  ــعودية فيـ ــاءات السـ ــادة الكفـ ــاع وزيـ القطـ

٤.١.٤ جهود الهيئة في توطين قطاع االتصاالت 
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األثر من المبادرة

االستفادة من الموارد

رفع مستوى المنافسة

تخفيض تكاليف
تقديم الخدمات 

زيادة عدد الخيارات أمام
المستخدمين 

تشجيع االستثمار 

ستــبـلـغ نــقــاط الــوصــول
لشبكات النطاق العريض
أكثر من ٤ مليون وحدة

لتمكيـــن مقدمـــي الخدمـــة مـــن 
االســـتفادة من شـــبكة مقدمي 

الخدمة اآلخرين

هو التوصيل المادي بين شبكة مقدم الخدمة الذي لديه شبكة اتصاالت واسعة ومقدمي الخدمة اآلخرين

ما هو ربط االتصال البيني؟

يهدف إلى

لماذا يتم هذا الربط؟

زيادة نشر خدمات
النطاق العريض

تحسين االستفادة من
رفع كفاءة قطاع االتصاالتاستخدام الربط البيني

وتقنية المعلومات

زيادة التنافسية في
خدمات االتصاالت الثابتة

االرتقاء بقطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات 

نـســبــة تـخـفـيـض تصل 
إلى ٨٧٪ لجميع خدمات 

العرض المرجعي

٪٧٨

اعتمـــدت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
الوثيقـــة احملدثـــة للعـــرض املرجعـــي لربـــط 
االتصـــال البينـــي )RIO( املقدمـــة مـــن شـــركة 
االتصـــاالت الســـعودية التـــي تُعنـــى بتنظيـــم 
خدمـــات البيـــع باجلملـــة ملقـــدم اخلدمـــة الـــذي 

لديـــه شـــبكة اتصـــاالت واســـعة يف مناطـــق 
عـــدة مـــع شـــبكات مقدمـــي خدمـــة االتصـــاالت 
اآلخريـــن وذلـــك بهـــدف ضمـــان توفيـــر بيئـــة 
تنظيميـــة تتســـم بالعدالـــة والشـــفافية جلميـــع 
مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت. ويخـــدم هـــذا 

االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية  االعتمـــاد 
ــاور  ــدى محـ ــات، حيـــث إن إحـ ــة املعلومـ وتقنيـ
يف  التنافســـية  زيـــادة  هـــي  االســـتراتيجية 

ــات. ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــاع االتصـ قطـ

٥.١.٤ اعتماد تحديث العرض المرجعي لربط 
 )RIO( االتصال البيني

6.١.٤ تطوير البنية التحتية

ـــداداً للتعـــاون واجلهـــود املشـــتركة بـــن وزارة  امت
الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة وهيئـــة االتصـــاالت 
البنيـــة  جتهيـــز  لضمـــان  املعلومـــات  وتقنيـــة 
االتصـــاالت  لشـــبكات  األساســـية  التحتيـــة 

إلكترونيـــة  منصـــة  بإنشـــاء  الهيئـــة  بـــادرت 
ـــة لالتصـــاالت  ـــة التحتي ـــة البني موحـــدة حلماي
» بُنيـــة«، حيـــث تتيـــح هـــذه املنصـــة التنســـيق 
أعمـــال  جميـــع  تنفيـــذ  مقاولـــي  بـــن 

والنطـــاق العريـــض يف املخططـــات اجلديـــدة. 
إلـــى حوكمـــة  اتفاقيـــة تهـــدف  عـــت  وُقِّ فقـــد 
ـــة يف  ـــة التحتي وتزمـــن إجـــراءات تأســـيس البني
املخططـــات اجلديـــدة؛ حرصـــاً مـــن القطـــاع 

ــن  ــة مـ ــة يف اململكـ ــى التحتيـ ــروعات البنـ مشـ
ومقدمـــي  اخلدميـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
خدمـــات االتصـــاالت، بحيـــث يتـــم ضمـــان 
ــة  ــات ذات العالقـ ــات واملخططـ ــادل البيانـ تبـ

١.6.١.٤ توقيع اتفاقية حوكمة وتزمين إجراءات تأسيس البنية 
التحتية لالتصاالت والنطاق العريض في المخططات الجديدة

2.6.١.٤ المنصة اإللكترونية للبنية التحتية )ُبنية(

تشمل االتفاقيه على اعتماد المخططات التفصيلية 
والتنفيذية ألعمال تأسيس شبكة الهاتف خالل 2٠ يوم عمل

البلـــدي علـــى دعـــم وتســـريع وتيـــرة العمـــل 
يف املشـــروعات الســـكنية باململكـــة، وضمـــان 
ـــة لالتصـــاالت والنطـــاق  ـــة التحتي ـــة البني جاهزي

العريـــض يف كافـــة املخططـــات اجلديـــدة. 

بشـــكل مبكـــر وفعـــال إلكترونيـــاً مـــن خـــالل 
املنصـــة قبـــل الشـــروع بـــأي عمليـــات حفـــر، 
ــع  ــن قطـ ــد مـ ــاهم يف احلـ ــذي سيسـ ــر الـ األمـ
الكيابل/التمديـــدات وحمايـــًة البنيـــة التحتيـــة.
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املســـتمر  للعمـــل  الهيئـــة  ســـعي  إطـــار  يف 
والفاعـــل يف تنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات بغيـــة رفـــع كفـــاءة القطـــاع، فقـــد 
محاســـبية  منظومـــة  ببنـــاء  الهيئـــة  بـــدأت 
ــر  ــة نظيـ ــة للمقابـــالت املاليـ ــة متكاملـ تنظيميـ
ــة  ــاً، واملقابـــالت املاليـ ــة جتاريـ ــدمي اخلدمـ تقـ
الثانـــي  الربـــع  ويف  للتراخيـــص.  الســـنوية 
ــار  ــة اإلطـ ــدرت الهيئـ ــام 2019م، أصـ ــن العـ مـ
ـــف  ـــك لتعري ـــة وذل ـــالت املالي ـــي للمقاب التنظيم

وعـــاء املقابـــل املالـــي ومراجعـــة السياســـات 
واإلرشـــادات اخلاصـــة بهـــا، واإلســـهام يف رفـــع 
بالســـنوات  مقارنـــة  اإليـــرادات احملققـــة  يف 

الســـابقة.
ودشـــنت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 
ــة  ــة مقدمـ ــي خدمـ ــي، وهـ ــل املالـ ــة املقابـ بوابـ
ـــة للشـــركات املرخصـــة لتقـــدمي  ـــل الهيئ مـــن قب
خدمـــات االتصـــاالت، بهـــدف أمتتـــة عمليـــة 
ـــة  ـــي، وعـــرض حال ـــل املال ـــات املقاب تقـــدمي طلب

٧.١.٤ بوابة المقابل المالي
ــأن  ــذة بشـ ــراءات املتخـ ــدم واإلجـ ــب املقـ الطلـ
هـــذا الطلـــب. وتتيـــح هـــذه اخلدمـــة ملشـــغلي 
ــل  ــات املقابـ ــدمي طلبـ ــة تقـ ــاالت إمكانيـ االتصـ
الطلـــب  حالـــة  ومتابعـــة  إلكترونًيـــا،  املالـــي 
املقـــدم، مـــن خـــالل تزويـــد مقـــدم اخلدمـــة 
املفـــوض بكلمـــة مـــرور تســـمح لـــه بتســـجيل 
الدخـــول يف البوابـــة وحتميـــل منـــوذج املقابـــل 
ـــم تســـليمه، مـــع تقـــدمي  ـــه ومـــن ث ـــي وتعبئت املال

ــك. ــة لذلـ ــتندات الداعمـ املسـ

يسهم في

جذب االستثمار لسوق 
االتصاالت وتقنية المعلومات 

إمكانية استعراض بيانات دراسات 
السوق بالتفصيل الذي يرغب به 

المستخدم

إمكانية الوصول إلى البيانات 
التاريخية 

١١٩ ١٦٢  ٣٣٥ ٥٤
مؤشرًا لكافة

قطاعات الهيئة
مؤشرًا ألداء سوق االتصاالت

وتقنية المعلومات
مؤشرًا للدعم

والجودة
مؤشرًا للبنية

التحتية

تتيح هذه الخدمة لمشغلي االتصاالت

إمكانية تقديم طلبات المقابل المالي إلكترونيًا

متابعة حالة الطلب المقدم

إصدار الفواتير في غضون دقائق معدودة

ترخيص

انخفض الوقت المستغرق 
في استالم النموذج 

والمراجعة ٦٠٪ 

ارتفعت نسبة االلتزام
في المقابل المالي 

لتصل إلى ٩٠٪
مما ساهم في

ــات  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــت هيئـ أطلقـ
منصـــة عـــرض لنشـــر كافـــة املعلومـــات املتعلقـــة 
ـــة  ـــة والدراســـات التحليلي باملؤشـــرات اإلحصائي
لســـوق االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكة؛ 
باملؤشـــرات  اهتمامهـــا  مـــن  انطالًقـــا  وذلـــك 
وتقنيـــة  باالتصـــاالت  املتعلقـــة  اإلحصائيـــة 

وحتديـــث  مراجعـــة  مشـــروع  الهيئـــة  ـــذت  نفَّ
مراجعـــة  إلـــى  يهـــدف  الـــذي  املؤشـــرات 
وفقـــاً  احلالـــي  املؤشـــرات  قـــرار  وحتديـــث 
ألفضـــل املمارســـات الدوليـــة بغـــرض مواكبـــة 
تعاريـــف وتصنيفـــات املؤشـــرات الدوليـــة، وهـــو 

املعلومـــات، ودورهـــا يف نشـــرها، وســـعيها يف 
تســـهيل مهمـــة الباحثـــن والدارســـن واملهتمـــن 
مبؤشـــرات خدمـــات ســـوق االتصـــاالت وتقنيـــة 
ـــات عبـــر هـــذه  املعلومـــات. ويســـاهم نشـــر البيان
املنصـــة يف جـــذب االســـتثمار لســـوق االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات باململكـــة، الـــذي يعـــد أكبـــر 

مـــا ســـينعكس إيجابـــاً علـــى مكانـــة اململكـــة يف 
ـــد  ـــى تزوي ـــة إل ـــة. هـــذا باإلضاف ـــر الدولي التقاري
هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات مبجموعـــة 
مـــن املؤشـــرات التـــي ميكـــن أن تســـاعد الهيئـــة 
ــؤ  ــاع، والتنبـ ــي للقطـ ــع احلالـ ــم الوضـ ــى فهـ علـ

أســـواق الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا. 
وكمـــا تتيـــح للمهتمـــن إمكانيـــة الوصـــول للبيانات 
التاريخيـــة للســـوق، باإلضافـــة إلـــى إمكانيـــة 
بالتفصيـــل  الســـوق  دراســـات  بيانـــات  فـــرز 
الـــذي يرغـــب بـــه املســـتخدم )حســـب اجلنـــس، 

ــة. إلـــخ(. ــية، العمـــر، واملنطقـ اجلنسـ

ـــرار  ـــات ملتخـــذي الق بالتطـــورات، وتقـــدمي املرئي
يف هـــذا الشـــأن، وتوســـيع دائـــرة نطـــاق املؤشـــرات 
لتشـــمل مجـــاالت أخـــرى ذات عالقـــة مباشـــرة 
ـــار املؤشـــرات،   ـــر اختي ـــد معايي بالقطـــاع، وحتدي
باإلضافـــة إلـــى آليـــات جمـــع وحتليـــل البيانـــات.

٨.١.٤ إطالق المنصة اإللكترونية للبيانات

9.١.٤ مراجعة وتحديث المؤشرات
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إجمالي عدد
النطاقات المسجلة

إجمالي عدد النطاقات
العربية المسجلة

نطاقًا جديدًاطلب ومعالجته طلب تسجيل السم نطاق جديد

عدد النطاقات المسجلة في
(DNSSEC) النطاق اآلمن

استفسارا من العمالء

٦٣٦٥١٢٥٤٦

استقبال أكثر من

٢٩٠٧٣٦٢٥٦
تسجيل أكثر من

١٠٤٧٦
استقبال

١٥٧

٧٠٨١
الرد على

sa
sa
sa

sa

sa

sa

العربية

English

هو عبارة عن سلسلة من الحروف واألرقام والرموز ُيستخدم لتحديد ماهو النطاق؟
(IP) اسم المواقع على شبكة اإلنترنت كبديل للعناوين الرقمية

١٠% ارتفاع اعداد
النطاقات عن العام الماضي

تسهم في الحفاظ 
على الهوية الوطنية

تحسين بيئة أعمال أسماء 
النطاقات في المملكة

تسهيل توفر الخدمات 
للمستخدمين

االستغناء عن الورق 
في التعاقدات 

تمكين التحول الرقمي 
في المملكة

انتشار الخدمات 
للمستخدمين

خلق بيئة محفزة 
للمستثمرين

تحسين تجربة المستخدمين 
ورفع مستوى رضاهم

يكمن األثر في

لتحقيـــق التحـــول الرقمـــي يف تقـــدمي خدمـــات 
االبتكاريـــة  الفـــرص  وخلـــق  االتصـــاالت 
واإلبداعيـــة ومـــا تضمنتـــه وثيقـــة شـــروط تقـــدمي 
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات وحقـــوق 
والتزامـــات املســـتخدمن ومقدمـــي اخلدمـــة 
االتصـــاالت  خدمـــات  تقـــدمي  أجـــازت  التـــي 
ـــدم  ـــى مق ـــت عل ـــة وأوجب ـــذ اإللكتروني ـــن املناف م
اخلدمـــة إعـــداد قواعـــد وآليـــات بيـــع خدماتهـــم 

مـــن خـــالل تلـــك املنافـــذ مبـــا يتفـــق مـــع األنظمـــة 
ذات العالقـــة حيـــث يُعـــد التعاقـــد االلكترونـــي 
ـــاق  ـــرام االتف ـــا إب ـــم مـــن خالله ـــي يت الوســـيلة الت
أو  اخلدمـــة  وطالـــب  اخلدمـــة  مقـــدم  بـــن 
املســـتخدم عنـــد طلـــب اخلدمـــة مـــن خـــالل 
الهيئـــة  أعـــدت  فقـــد  اإللكترونيـــة،  املنافـــذ 
الضوابـــط املنظمـــة لهـــذا التعاقـــد مبوجـــب 
وثيقـــة )ضوابـــط التعاقـــد االلكترونـــي لتقـــدمي 

خدمـــات االتصـــاالت(. حيـــث أن هـــذه الضوابـــط 
تســـاعد مقدمـــي اخلدمـــة يف املســـاهمة يف 
متكـــن التحـــول الرقمـــي ليتـــم تقـــدمي اخلدمـــات 
إلكترونياً جلميع املســـتخدمن بكافة شـــرائحهم 
مبـــا يف ذلـــك املنافـــذ اإللكترونيـــة املختلفـــة 
ـــال  ـــذ ب ـــع هـــذه املناف ـــون جمي ـــع لتك ـــذ البي ومناف

ورق وبأقـــل تكلفـــة.

١١.١.٤ إدارة أسماء النطاقات السعودية ١٠.١.٤ إصدار ضوابط التعاقد اإللكتروني

تُعـــد أســـماء النطاقـــات الســـعودية مـــن املـــوارد 
الوطنيـــة املهمـــة واحلساســـة التـــي تتطلـــب 
االحترافيـــة  مـــن  عـــاٍل  مســـتوى  إدارتهـــا 
ـــات  ـــز الســـعودي ملعلوم ـــدم املرك ـــة. ويق واملتابع
أســـماء  تســـجيل  خدمـــات  جميـــع  الشـــبكة 

النطاقـــات بشـــكل إلكترونـــي مـــن خـــالل البوابـــة 
اإللكترونيـــة للمركـــز )www.nic.sa، ســـجل. 
الســـعودية(، بهـــدف توفيـــر خدمـــات تســـجيل 
النطاقـــات الســـعودية للمســـتفيدين  أســـماء 
داخـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية بنـــاء علـــى 

ــاٍل  ــتوى عـ ــدة ومبسـ ــة املعتمـ ــح واألنظمـ اللوائـ
مـــن االحترافيـــة واملهنيـــة، حيـــث جتـــاوز معـــدل 
مســـتوى رضـــا العمـــالء خـــالل عـــام 2019م 

.)%9٥(
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١.2.٤ تراخيص تقديم خدمات االتصاالت 

ــة  ــراءات املتعلقـ ــات واإلجـ ــث املتطلبـ مت حتديـ
الهيئـــة  موقـــع  علـــى  ونشـــرها  بالتراخيـــص 
اإللكترونـــي؛ وذلـــك لتســـهيل إجـــراءات إصـــدار 
التراخيـــص املتعلقـــة بقطـــاع االتصـــاالت مبـــا 

ــو  ــي، وهـ ــاالت العاملـ ــوق االتصـ ــع سـ ــق مـ يتسـ
مـــا مـــن شـــأنه تســـهيل ممارســـة األعمـــال 
وتطويـــر  االتصـــاالت،  مجـــال  يف  التجاريـــة 
ـــادة عـــدد  ـــة، وزي ـــة االســـتثمارية يف اململك البيئ

ــغ إجمالـــي التراخيـــص  املرخصـــن. حيـــث بلـ
العـــام  بنهايـــة  ترخيصـــاً   )366( الســـارية 

2019م.

2.٤ تطوير منظومة التراخيص 

 عدد التراخيص
المصدرة
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عدد التراخيص
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٣٠٥

٣٦٦

 بلغ عدد التراخيص السارية ٣٦٦ ترخيصًا بنسبة زيادة ١٧٪ عن العام الماضي

المدة المستغرقة لمعالجة طلبات 
إصدار التراخيص التي تتطلب دراسة 

المدة إللغاء 
التراخيص

www.citc.gov.sa

بوابة خدمات التراخيص اإللكترونية

يومًا كحد أقصى
١٥

يومًا كحد أعلى
١٠

 االسهام في تحفيز بيئة
العمل االستثمارية

اتاحة المجال لتقديم خدمات
االتصاالت وتقنية المعلومات

2.2.٤ بوابة التراخيص اإللكترونية

ســـعت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات إلـــى 
أمتتـــة نظـــام التراخيـــص بشـــكل كامـــل، بحيـــث 
يتـــم تقـــدمي أي مـــن الطلبـــات املتعلقـــة بالتراخيـــص 
ـــا عبـــر البوابـــة اخلاصـــة بذلـــك )إصـــدار،  إلكترونًي
جتديـــد، إلغـــاء، حتديـــث(؛ بهـــدف تســـهيل وتســـريع 
إجـــراءات إصـــدار التراخيـــص املتعلقـــة بقطـــاع 

االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات.
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٣.2.٤ تطوير إجراءات إصدار التراخيص

ــات  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ لت هيئـ ــهَّ سـ
ــاالت  ــاع االتصـ ــص يف قطـ ــراءات التراخيـ إجـ
وتقنيـــة املعلومـــات يف خطـــوٍة نحـــو حتفيـــز 
املنـــاخ االســـتثماري وحتســـن رحلـــة املســـتثمر؛ 
بالتعـــاون مـــع اللجنـــة الوطنيـــة للتراخيـــص 
االســـتثمارية املنبثقـــة عـــن جلنـــة »تيســـير«. و 

تســـتهدف هـــذه اخلطـــوة تنميـــة األعمـــال يف 
القطـــاع، وتعزيـــز تنافســـية اململكـــة يف مجـــال 
االتصـــاالت، وقـــد جنحـــت الهيئـــة يف تخفيـــض 
متطلبـــات التراخيـــص واملوافقـــات التـــي ميـــر 
الرخصـــة  علـــى  للحصـــول  املســـتثمر  بهـــا 
التشـــغيلية. ومت  التأكيـــد بـــأن أمتتـــة إجـــراءات 

األنشـــطة االســـتثمارية يف مجـــال االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات والربـــط اإللكترونـــي مـــع 
املســـتثمر  دليـــل  وإصـــدار  ِمـــراس  منصـــة 
ـــة  ـــى حتســـن بيئ ســـتنعكس بشـــكل مباشـــر عل

ــة. ــال يف اململكـ األعمـ

ترخيص فوري

ولتســـهيل وتســـريع إجـــراءات إصـــدار التراخيـــص المتعلقـــة 
بقطـــاع االتصـــاالت بمـــا يتماشـــى مـــع ســـوق االتصاالت 
العالمـــي، والتـــي من شـــأنها تعزيز بيئة األعمال وتســـهيل 
ممارســـة األعمال التجاريـــة في مجال االتصـــاالت وتطوير 
وتحفيز البيئة االستثمارية في المملكة ، تم االنتهاء من:

إعداد ونشر دليل المستثمر للتراخيص 
موقع  على  (ب)  النوع  من  الفئوية 

الهيئة اإللكتروني

نشر اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة 
بالتراخيص الفئوية من النوع (ب) على 

موقع الهيئة اإللكتروني

بلغت نسبة تخفيض المتطلبات:

للتراخيص الفئوية من النوع (ب)للتراخيص الفورية

٪٣٣٪٦٠

منزل في المملكة مدعومة 
باأللياف البصرية

تـــم تحقيـــق مســـتهدف 
الــتــحــــول الـــوطــنـــي 

٣ مليون
أكثر من

٤.2.٤ إصدار تراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

أصـــدرت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
عـــام )2019م(  ترخيصـــن لتقـــدمي خدمـــات 
لشـــركة  التحتيـــة  للبنيـــة  باجلملـــة  البيـــع 
ــة  ــة االتصـــاالت واإللكترونيـــات املتقدمـ أنظمـ
وشـــركة أبـــراج االتصـــاالت احملـــدودة؛ وتهـــدف 
تراخيـــص  تقـــدمي خدمـــات البيـــع باجلملـــة 
ـــادة  ـــز املنافســـة، وزي ـــى تعزي ـــة إل ـــة التحتي للبني
ـــى  ـــة إل ـــات باجلمل ـــع اخلدم ـــة بي ـــر إمكاني توفي
ـــت  ـــة )الثاب ـــة التحتي املرخصـــن مـــن ذوي البني
و املتنقـــل( مـــا ســـيؤدي إلـــى تخفيـــض النفقـــات 

علـــى مشـــغلي الشـــبكات مبـــا يتماشـــى مـــع 
التوجهـــات العامليـــة، كمـــا ســـيوفر امكانيـــة 
املشـــاركة يف األبـــراج لشـــركات االتصـــاالت 
القائمـــة حاليـــاً أو التـــي ترغـــب ببيـــع أو نقـــل 
بهـــا،  اخلاصـــة  االتصـــاالت  أبـــراج  ملكيـــة 
يف  جـــدد  مســـتثمرين  دخـــول  إلـــى  ويـــؤدي 
الســـوق، وخلـــق فـــرص اســـتثمارية ووظيفيـــة،  
ـــة نطـــاق  ورفـــع كفـــاءة الشـــبكات.وحددت الهيئ
وتتمثـــل  تقدميهـــا  ميكـــن  التـــي  اخلدمـــات 
عناصـــر  وبيـــع  وتشـــغيل  ومتلـــك  بنـــاء  يف 

البنيـــة التحتيـــة لالتصـــاالت، مثـــل األبـــراج 
ـــة  ـــرة وأنـظـمـ ـــا الصـغـيـ والصـــواري، والــخــاليـ
ـــول الداخليـــة  الهوائـــي املوزعـــة )DAS(، واحلل
)IBS(،ونقـــاط الوصـــول الالســـلكية،واأللياف 
املعتمـــة والبرابـــخ، وكذلـــك تقـــدمي خدمـــات 
الربـــط ملواقـــع األبـــراج أو دوائـــر الوصـــول 
والنفـــاذ الثابتـــة النشـــطة، وخدمـــات البيـــع 
باجلملـــة لوصـــالت البيانـــات الثابتـــة النشـــطة، 
الوصـــول  دوائـــر  خدمـــات  إلـــى  باإلضافـــة 

والنفـــاذ الثابتـــة النشـــطة.
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٥.2.٤ إطالق بوابة الحوسبة السحابية 

أطلقـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
بوابـــة احلوســـبة الســـحابية ســـعياً منهـــا إلـــى 
توفيـــر البيئـــة املالئمـــة جلـــذب املســـتثمرين 
خدمـــات  وتوطـــن  والدوليـــن،  احملليـــن 
إلـــى  باإلضافـــة  الســـحابية،  احلوســـبة 
حتفيـــز اعتمـــاد احللـــول والتقنيـــات اخلاصـــة 
األداء  مبســـتوى  لالرتقـــاء  اململكـــة  يف  بهـــا 
احلكوميـــة  للجهـــات  واملرونـــة  واإلنتاجيـــة 
هـــذه  جـــودة  وحتســـن  اخلـــاص  والقطـــاع 
ـــى أن خدمـــات  اخلدمـــات باململكـــة، مشـــيرًة إل
متكـــن  يف  ستســـهم  الســـحابية  احلوســـبة 

املعلوماتـــي  واملجتمـــع  املعـــريف  االقتصـــاد 
احلكومـــي  والقطـــاع  األفـــراد  وحتفيـــز 
ـــاً ألهـــداف  واخلـــاص للتحـــول الرقمـــي حتقيق
ورؤيـــة   ،2020 الوطنـــي  التحـــول  برنامـــج 
ــدمي  ــجيل لتقـ ــيؤدي التسـ ــة 2030. وسـ اململكـ
ــماح  ــى السـ ــحابية إلـ ــبة السـ ــات احلوسـ خدمـ
للجهـــات املســـجلة بتقـــدمي خدمـــات احلوســـبة 
ـــة  ـــر فـــرص اقتصادي الســـحابية باململكـــة لتوفي
الصغيـــرة  واملشـــروعات  األعمـــال  لـــرواد 
فضـــاًل عـــن الشـــركات الكبيـــرة. كمـــا تُعـــد 
احلوســـبة الســـحابية يف الوقـــت احلالـــي مـــن 

ــع  ــا جميـ ــتفيد منهـ ــي تسـ ــات التـ ــم اخلدمـ أهـ
ويف  العالـــم.  أنحـــاء  شـــّتى  يف  القطاعـــات 
جميـــع  يف  لالســـتثمار  املجـــال  فتـــح  ضـــوء 
القطاعـــات االســـتثمارية يف اململكـــة واعتمـــاد 
ـــى اخلدمـــات  العديـــد مـــن تلـــك القطاعـــات عل
التـــي تقـــدم مـــن خـــالل احلوســـبة الســـحابية 
التحتيـــة  البنيـــة  بنـــاء  يف  االســـتثمار  فـــإن 
ملراكـــز البيانـــات لتقـــدمي خدمـــات احلوســـبة 
الســـحابية يف اململكـــة وتقـــدمي اخلدمـــة يعـــد 

واعـــداً. اســـتثماراً 

ماذا تقدم بوابة الحوسبة السحابية؟

تمكين المنشآت من تقديم خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة 
لتوفير فرص اقتصادية لرواد األعمال والمشروعات الصغيرة

بلغ عدد الجهات المسجلة لتقديم خدمات 
الحوسبة السحابية ٥ جهات

تهدف إلى

خلق فرص استثمارية 
ووظيفية ورفع 

كفاءة مراكز البيانات 
في المملكة

بناء البنية التحتية 
لمراكز البيانات لتقديم 

خدمات الحوسبة 
السحابية في المملكة

تشجيع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 
على االستعانة بهذه 

الخدمات

تتميز خدمات الحوسبة السحابية

تقليل تكاليف
التشغيل

ضمان استمرارية
الخدمة

توفير مستوى
عاٍل من الحماية

سهولة
الوصول

يهدف إلى

تعـــزيــــز الوســــائل التـــنظيمية الـتي يمكن من خاللها تفعيل 
المنافسة وتنمية األسواق

تعــــدد الخــــيارات وزيــــادة المشتـــركـــين في األسواق

تحسين البنية التحتية، وزيادة نشر خدمات النطاق العريض

رفع كــــفـــاءة القـــطاع فـــي تقــديم خـــدمـــات االتصاالت

هو ترخيص بموجبه تقدم شركة االتصاالت المتكاملة المحدودة 
(ITC) خدمات االتصاالت الثابتة الصوتية  والمعطيات بما فيها 

النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة

ماهو الترخيص؟

من المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات الحوسبة إلى ٤ مليار ريال في عام٢٠٢٣م

6.2.٤ إصدار ترخيص تقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية 
)ITC( التحتية لشركة االتصاالت المتكاملة المحدودة

ــات  ــدمي خدمـ ــة ترخيـــص تقـ ــدرت الهيئـ  أصـ
التحتيـــة  البنيـــة  ذات  الثابتـــة  االتصـــاالت 
 )ITC( لشـــركة االتصـــاالت املتكاملـــة احملـــدودة
ــدمي  ــل ترخيـــص تقـ ــك تعديـ ــن ذلـ ــينتج عـ وسـ
خدمـــات املعطيـــات )DSP( الصـــادر للشـــركة 

بتاريـــخ 1426/2/٥هــــ املوافـــق 200٥/3/1٥م 
إلـــى ترخيـــص تقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت 
الثابتـــة ذات البنيـــة التحتيـــة. هـــذا الترخيـــص 
يهـــدف إلـــى حتســـن البنيـــة التحتيـــة، وزيـــادة 
نشـــر خدمـــات النطـــاق العريـــض، ورفـــع كفـــاءة 

القطـــاع، وزيـــادة التنافســـية يف تقـــدمي خدمـــات 
االتصـــاالت الثابتـــة )الصوتيـــة واملعطيـــات(، 
ــة  ــتخدمن، باإلضافـ ــارات للمسـ ــدد اخليـ وتعـ
وتقنيـــة  االتصـــاالت  بقطـــاع  االرتقـــاء  إلـــى 

ــات.  املعلومـ
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٧.2.٤ تراخيص الترقيم 

ــة  تعمـــل الهيئـــة علـــى إعـــداد اخلطـــة الوطنيـ
ـــاً  ـــا دوري ـــا ونشـــرها، وحتديثه ـــم وإدارته للترقي
ملواكبـــة النمـــو املســـتقبلي، وتوفيـــر املرونـــة 
واخلدمـــات  التقنيـــات  الســـتيعاب  الالزمـــة 
اجلديـــدة، وحتقيـــق االنســـجام مـــع توصيـــات 
قطـــاع تقييـــس االتصـــاالت التابـــع لالحتـــاد 
ـــة شـــروط  ـــي لالتصـــاالت. وحتـــدد الهيئ الدول
وإجـــراءات  األرقـــام،  نطـــاق  تخصيـــص 
املالـــي  واملقابـــل  باســـتخدامها،  التراخيـــص 

ــة وتابعـــت خـــالل  ــد درســـت الهيئـ لذلـــك. وقـ
العـــام املاضـــي العديـــد مـــن طلبـــات تخصيـــص 
التراخيـــص  وإصـــدار  الترقيميـــة،  املـــوارد 
خدمـــات  مقدمـــي  لتمكـــن  بهـــا  اخلاصـــة 
االتصـــاالت مـــن تلبيـــة احتياجاتهـــم، حيـــث 
ألـــف   )32( تخصيـــص  2019م  عـــام  شـــهد 
رقـــم مـــن األرقـــام اجلغرافيـــة، و )18( رمـــوز 
و)70(  احلكوميـــة،  للجهـــات  قصيـــرة  نفـــاذ 
رمـــز مـــن رمـــز الرســـائل املوحـــدة للجهـــات 

اإلنســـانية، و )200( ألـــف رقـــم مـــن أرقـــام 
ـــة وأخـــرى )M2M( وإضافـــة  ـــن آل االتصـــال ب
إلـــى تخصيـــص عـــدد مـــن املـــوارد الترقيميـــة 
األخـــرى ملقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات. وتعـــد أرقـــام شـــبكات وخدمـــات 
يجـــب  االتصـــاالت مـــورداً وطنيـــاً محـــدوداً 
ـــه وترشـــيد اســـتخدامه؛ لدعـــم  احملافظـــة علي
ــن  ــم يتزامـ ــكل منظـ ــاالت بشـ ــات االتصـ خدمـ
مـــع احتياجـــات مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت.

١.٧.2.٤ تخصيص األرقام 
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تعزيـــز  فـــي  األرقـــام  نقـــل  تنظيـــم  يســـهم 
المنافســـة بيـــن مقدمـــي الخدمة، وتحســـين 
الجـــودة في خدمات الهاتف المتنقل، وتعدد 

الخيارات لدى المستفيدين
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ويوضـــح الشـــكل التالـــي تفاصيـــل أرقام خدمـــات االتصـــاالت المتنقلـــة، وأرقام 
االتصال الجغرافية المخصصة من قبل الهيئة لمقدمي خدمات االتصاالت.

ألف رقم

تتابـــع الهيئـــة خدمـــة نقـــل األرقـــام، وتشـــرف 
مـــن  والتأكـــد  لهـــا،  املركـــزي  النظـــام  علـــى 
مـــن  تطبيقهـــا  إجراءاتهـــا، وصحـــة  فعاليـــة 
قبـــل املشـــغلن، والعمـــل علـــى حـــل شـــكاوى 
ــر  ــبل تطويـ ــث سـ ــأنها، وبحـ ــتخدمن بشـ املسـ

إلـــى  ذلـــك  مـــن  الهيئـــة  وتهـــدف  اخلدمـــة. 
ـــة عـــن  ـــن مقدمـــي اخلدم تشـــجيع املنافســـة ب
طريـــق تســـهيل عمليـــة انتقـــال رقـــم املشـــترك 
ثـــم  ومـــن  آخـــر؛  إلـــى  خدمـــة  مقـــدم  مـــن 
إعطـــاء املشـــترك املرونـــة يف االختيـــار بـــن 

مقدمـــي اخلدمـــة ممـــا يســـهم يف حتســـن 
جـــودة اخلدمـــة، ورفـــع الكفـــاءة التشـــغيلية، 
وتخفيـــض األســـعار. وقـــد بلـــغ عـــدد األرقـــام 
املنتقلـــة بـــن املشـــغلن خـــالل هـــذا العـــام 

رقـــم.  )771،023(

2.٧.2.٤ نقل األرقام 
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عملـــت الهيئـــة علـــى إعـــداد قواعـــد وإجـــراءات 
توثيـــق األرقـــام وحتديثهـــا، كمـــا تقـــوم مبتابعـــة 
عمليـــات توثيـــق األرقـــام بشـــكل دوري وذلـــك 
بهـــدف التأكـــد مـــن فعاليـــة تلـــك اإلجـــراءات 
ـــا  ـــزام املشـــغلن به ـــى تطويرهـــا، والت والعمـــل عل
علـــى الوجـــه املطلـــوب. كمـــا قامـــت الهيئـــة علـــى 

إتاحـــة خيـــارات إضافيـــة للمســـتخدمن لتوثيـــق 
بطاقـــات االتصـــال مـــن خـــالل الربـــط مـــع بوابـــة 
ــدمي  ــة لتقـ ــد دون احلاجـ ــي املوحـ ــاذ الوطنـ النفـ
بصمـــة املســـتخدم، وذلـــك لدعـــم التحـــول الرقمي 
يف تقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت والتســـهيل علـــى 
وخاصـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  مســـتخدمي 

ممـــن يتعـــذر التقـــاط صـــور بصماتهـــم. ويأتـــي 
معاجلـــة  يف  الهيئـــة  جلهـــود  امتـــدادا  ذلـــك 
ظاهـــرة انتشـــار بطاقـــات االتصـــال مجهولـــة 
ـــع املشـــتركن يف خدمـــات  ـــة جمي ـــة؛ حلماي الهوي

ــات. ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ االتصـ

٣.٧.2.٤ تطوير خدمة توثيق بطاقات االتصال
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أرقامي

مما يسهم في

حماية المستخدمين 
من استغالل هوياتهم

توفير الجهد 
والوقت

ضبط سوق 
االتصاالت 

خدمة ارقامي

ال يوجد لدي رقم هاتف متنقلرقم الهاتف المتنقل  * 

رقم الهوية * 

إبدأ الخدمة

متكـــن خدمـــة أرقامـــي املســـتفيد من االســـتعالم 
عـــن جميـــع أرقامـــه املســـجلة واملوثقـــة وذلـــك  
اســـتخدام  إســـاءة  مـــن  لإلســـهام يف احلـــد 

أشـــخاص  قبـــل  مـــن  املســـتفيدين  هويـــات 
آخريـــن. ويظهـــر األثـــر امللمـــوس مـــن إطـــالق 
هـــذه اخلدمـــة يف حمايـــة املســـتخدمن مـــن 

اســـتغالل هوياتهـــم مـــن قبـــل مجهولـــن فيـــؤدي 
ـــة عليهـــم.  ـــة واجتماعي ـــى أضـــرار أمني ـــك إل ذل

٤.٧.2.٤ خدمة أرقامي 
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٨.2.٤ تراخيص األجهزة والمعدات 

ــة  ــات املتعلقـ ــن اخلدمـ ــدد مـ ــة عـ ــدم الهيئـ تقـ
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  بأجهـــزة 
ـــة  لتمكـــن مصنعـــي أجهـــزة االتصـــاالت و تقني
املعلومـــات ومورديهـــا مـــن التأكـــد مـــن مطابقـــة 
أجهزتهـــم للمواصفـــات الفنيـــة قبـــل اســـتيرادها 

للمملكـــة أو تصنيعهـــا. وقـــد طـــورت الهيئـــة 
ــة  ــاالت وتقنيـ ــزة االتصـ ــام تراخيـــص أجهـ نظـ
ــة  ــات املتعلقـ ــة اخلدمـ ــات لتقـــدمي كافـ املعلومـ
باألجهـــزة بشـــكل إلكترونـــي. ويحـــق للجهـــات 
املســـتفيدة التقـــدم لهـــذه اخلدمـــات واالطـــالع 

علـــى الضوابـــط واملتطلبـــات اخلاصـــة بهـــا مـــن 
خـــالل نظـــام تراخيـــص أجهـــزة االتصـــاالت 

وتقنيـــة املعلومـــات.

١.٨.2.٤ تراخيص األجهزة 

جهازًا السلكيًا
تم الكشف عليهم

 عدد األجهزة
المعتمدة

عدد الدراسات
العتماد أجهزة

االتصاالت

٩٨
عدد طلبات

اعتماد األجهزة 

١٨٤٢

٨٦٨٨٥٦

عدد الرخص ألجهزة
مرتادي البر

٨٣٩٢

عدد طلبات أذونات
فسح جمركي

٨٨٧١
عدد أذونات

الفسح 

٧٤٣٨

الخدمات المتعلقة باألجهزة

خدمة إذن
الفسح الجمركي

خدمة اعتماد
األجهزة

خدمة إصدار
شهادة مطابقة

خدمة تسجيل
األجهزة

خدمة االستعالم
عن األجهزة المعتمدة

خدمات االستعالم
ومتابعة الطلبات

خدمة التحقق
من شهادة المطابقة

citc.gov.sa

مطـــابــــق

نظام تراخيص أجهزة
االتصاالت وتقنية المعلومات

أجهـــزة  اعتمـــاد  طلبـــات  الهيئـــة  تـــدرس 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات وتتخـــذ اإلجـــراء 
املناســـب حيـــال فســـحها بعـــد التحقـــق مـــن 
الصـــادرة  الفنيـــة  للمواصفـــات  مطابقتهـــا 

إلـــى  اإلجـــراء  هـــذا  ويهـــدف  الهيئـــة.  عـــن 
ضمـــان مطابقـــة األجهـــزة املـــوردة للمملكـــة 
ــن  ــدة مـ ــة املعتمـ ــات الفنيـ ــر واملواصفـ للمعاييـ
الهيئـــة، ومـــن ثـــم ضمـــان موافقتهـــا لشـــبكات 

إلـــى  باإلضافـــة  اململكـــة،  يف  االتصـــاالت 
التأكـــد مـــن أن األجهـــزة املـــوردة للمملكـــة ذات 
جـــودة عاليـــة، وآمنـــة لألشـــخاص، والشـــبكات، 

والتـــرددات. 

2.٨.2.٤ اعتماد وفسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات 
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القاضـــي  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  صـــدر 
بتولـــي هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
ــاع  ــة لقطـ ــة والرقابيـ ــات التنظيميـ االختصاصـ
البريـــد. وهـــذا القـــرار ســـيكون لـــه األثـــر العميـــق 

يف حوكمـــة قطـــاع البريـــد، وضبـــط ســـوقه، 
االســـتثمارات  وجـــذب  املنافســـة،  وتنظيـــم 
العامليـــة لـــه مـــن خـــالل الـــدور املنـــوط للهيئـــة 
العـــدل  وضمـــان  البريـــد،  قطـــاع  بتنظيـــم 

القواعـــد  واقتـــراح  والشـــفافية،  واملســـاواة 
الشـــاملة  باخلدمـــة  والشـــروط  واألســـس 
وحـــق االســـتخدام الشـــامل. وكان مـــن أبـــرز 

اإلجنـــازات لهـــذا العـــام مايلـــي:

ي االختصاصات التنظيمية  ٣.٤ تولِّ
والرقابية لقطاع البريد

هي وثيقـــة أصدرتها الهيئة لتنظيم العالقـــة بين مقدمي الخدمات 
البريدية والمستفيدين منها منها.

ماهي وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية؟

حماية حقوق مستفيدي 
الخدمات البريدية

تعزيز الوضوح والشفافيـة 
في تفاصيل تقديم الخدمة

ضــمان جودة 
الخدمات البريدية

تحـديــد مسـؤولـيـات 
مـقـدمي الـخدمات

تحديد التزامات المستفيد

هـدفــهـا

بلغ حجم سوق خدمات البريد ٥٫١ مليار ريال في عام ٢٠١٩م

تحديد التوجهات المستقبلية 
لتراخيص قطاع البريد

بناء نظام إلكتروني جديد 
يعتمد على التوجهات 

المستقبلية لقطاع البريد

إعداد دليل المستثمر 
لقطاع البريد

نقل أنظمة وبيانات 
المرخصين من مؤسسة 

البريد السعودي

إصدار الوثائق التنظيمية 
األساسية لتنظيم قطاع البريد

إطالق وثيقة قواعد حماية 
المستفيد من خدمات البريد

إطـــالق مــــركــــز العناية 
بمستفيدي الخدمات 

البريدية ١٩٩٦٦

إصدار التنظيمات المتعلقة 
بتطبيقات التوصيل عبر 

المنصات اإللكترونية 
وتسجيل مقدمي الخدمة 

القيام بجوالت تفتيشية 
شملت عدة مدن وشركات 

وكذلك زيارة مواقع 
الجمارك والمطارات 

دليل
المستثمر

١.٣.٤ إطالق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية

ـــوق  ـــة حق ـــة قواعـــد حماي ـــة وثيق ـــت الهيئ أطلق
مســـتفيدي اخلدمـــات البريديـــة، وتضمنـــت 
الوثيقـــة اجلديـــدة مجموعـــة مـــن القواعـــد 
ـــة حقـــوق املســـتفيد، مـــن بينهـــا  ـــة بحماي الكفيل
حـــق املســـتفيد يف احلصـــول علـــى اخلدمـــة 
ــرد  ــتالم الطـ ــق اسـ ــه، وحـ ــن عنـ ــعر املعلـ بالسـ
ــد  ــدد يف عقـ ــكان احملـ ــدة واملـ ــخ واملـ يف التاريـ
تقـــدمي اخلدمـــة، وحـــق التحقـــق مـــن الطـــرد 
ــة  ــم عمليـ ــملت تنظيـ ــا شـ ــتالمه، كمـ ــل اسـ قبـ

البريديـــة،  اخلدمـــات  مقدمـــي  مـــع  التعاقـــد 
ـــة  ـــم بوضـــع القواعـــد واإلجـــراءات املتبع وإلزامه
يف حـــال تعثـــر تســـليم الطـــرود أو طلـــب إعادتهـــا، 
وقواعـــد التعويضـــات وغيرها.وحـــددت الوثيقـــة 
التزامـــات مقدمـــي اخلدمـــة املتعلقـــة بإعـــداد 
أنظمـــة مختصـــة باســـتقبال شـــكاوى املســـتفيدين 
ومعاجلتهـــا، كمـــا بينـــت األحـــوال التـــي يحـــق 
فيهـــا للمســـتفيد رفـــع شـــكواه إلـــى الهيئة،إضافـــًة 
إلـــى إلـــزام مقدمـــي اخلدمـــات البريديـــة بتكامـــل 

أنظمـــة اســـتقبالهم ومعاجلتهـــم للشـــكاوى مـــع 
أنظمـــة الهيئـــة. وشـــددت الوثيقـــة علـــى ســـرعة 
ــت  ــاع بالبـ ــات يف القطـ ــي اخلدمـ ــام مقدمـ قيـ
يف شـــكاوى املســـتفيدين، مبـــا ال يتجـــاوز )10( 
أيـــام كحـــد أقصـــى مـــن تاريـــخ التقـــدمي، حيـــث 
معاجلـــة  يف  احلـــق  للهيئـــة  الوثيقـــة  متنـــح 
ــدة  ــاء املـ ــد إنتهـ ــا بعـ ــدة إليهـ ــكاوى املصعـ الشـ

احملـــددة. 
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2.٣.٤ إطالق مــــركــــز العناية بمستفيدي الخدمات البريدية

ـــة مبســـتفيدي  ـــز العناي ـــة مــــركــــ أطلقـــت الهيئ
اخلدمـــات البريديـــة )19966( وهـــو املركـــز 
املعنـــي بالتواصـــل مـــع مســـتفيدي اخلدمـــات 

مقدمـــي  لـــدى  الهيئـــة  ومتثيـــل  البريديـــة 
اخلدمـــات البريديـــة كمـــا يقـــوم املركـــز مبتابعـــة 
شـــكاوى وبالغـــات املســـتفيدين مـــن اخلدمـــات 

البريديـــة وكذلـــك حتليـــل وتقييـــم االقتراحـــات 
استفســـارات  كافـــة  علـــى  والـــرد  الـــواردة 

املســـتفيدين مـــن اخلدمـــات البريديـــة.

هي وثيقة أصدرتهـــا الهيئة لتنظيم العالقة بين مقدمي 
خدمات التوصيل عبر التطبيقات والمستفيدين منها

أهـدافـهـا

حماية حقوق المستخدمين 
وتحسين تجربتهم

تعزيز الوضوح والشفافية في تفاصيل 
تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات 

اإللكترونية 

ضمان جودة خدمات التوصيل 
عبر المنصات اإللكترونية

تحديد الضوابط واالرشادات المطلوبة 
من مقدمي خدمات التوصيل عبر 

المنصات اإللكترونية

تحديد االشتراطات الواجبة على 
المستفيد 

ماهي وثيقة ضوابط وإرشادات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية؟

تـــم هـــذا العـــام إطـــالق مــــركـــــــز العناية بمســـتفيدي 

الخدمات البريدية ١٩٩٦٦

هل واجهَت مشكلًة مع أحد مقدمي خدمات البريد؟

ويهدف إلى

بـــيـــن  العـــــالقـــة  تــنــــظـــــيــــــم 
المستفــــيــــديـــــن ومــقـــــدمي 
الخدمة المرخصين من الهيئة

التأكد مـن إنهاء كافة 
شكاوى المستفيدين 
من الخدمات البريدية

تأكــيــد تطبيق 
وثـــائـق الهيئة 

التنظيمية

فــــــي  الــــفــصـــــــل 
الشكــاوى الواردة 

للمركز

ضــــمــــــان الــــــتــــــــــزام 
المرخصين بمستوى 

الخدمة المعتمد

٣.٣.٤ إطالق وثيقة ضوابط وإرشادات التوصيل عبر 
المنصات اإللكترونية 

أصـــدرت  الهيئـــة وثيقـــة ضوابـــط وإرشـــادات 
اإللكترونيـــة،  املنصـــات  عبـــر  التوصيـــل 
وتضمنـــت الوثيقـــة اجلديـــدة مجموعـــة مـــن 
بحمايـــة  الكفيلـــة  واإلرشـــادات  الضوابـــط 
جتربتهـــم  وحتســـن  املســـتفيدين،  حقـــوق 

مبـــا يتوافـــق مـــع األنظمـــة واملبـــادئ املطبقـــة 
ــتفيدين حيـــث  ــة املسـ ــال حقـــوق حمايـ يف مجـ
الوثيقـــة  تطبيـــق  نطـــاق  الوثيقـــة  حـــددت 
ـــك  ـــة وكذل ـــة اإللزامي ـــدمي اخلدم ـــط تق وضواب
إرشـــادات تقـــدمي اخلدمـــة بهـــدف رفـــع مســـتوى 

اخلدمـــات وحتســـن جتربة املســـتفيدين وزيادة 
التنافســـية كمـــا بينـــت الوثيقـــة االشـــتراطات 

الواجبـــة علـــى املســـتفيد مـــن اخلدمـــة. 
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١.٤.٤ المنظومة الفنية لمعالجة الشكاوى
أطلقـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
املنظومـــة اإللكترونيـــة للشـــكاوى بهـــدف رفـــع 
كفـــاءة طـــرق معاجلـــة الشـــكاوى املصعـــدة إلـــى 
هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات ســـواء 
كانـــت مختصـــة بقطـــاع االتصـــاالت أو بقطـــاع 
ـــى إطـــار عمـــل اخلطـــة  البريـــد. ومت العمـــل عل

التشـــغيلية ملعاجلـــة الشـــكاوى التـــي تهـــدف 
إلـــى حتســـن جتربـــة املســـتخدم مبـــا يتفـــق 
مـــع أفضـــل املمارســـات العامليـــة، وتصميـــم 
وتنفيـــذ عملياتهـــا. حيـــث مت إعـــادة تصنيـــف 
الشـــكاوى بشـــكل دقيـــق، وفصـــل الطلبـــات 
والبالغـــات عـــن الشـــكاوى، وحتليـــل األثـــر 

املترتـــب لدمـــج وإلغـــاء بعـــض األنـــواع الســـابقة 
للشـــكاوى، إضافـــة إلـــى إعـــداد دليـــل إجرائـــي 
ــادرة  ــالق مبـ ــكاوى وإطـ ــة الشـ ــدث ملعاجلـ محـ
للربـــط التكاملـــي مـــع مقدمـــي اخلدمـــة لنظـــام 
الشـــكاوى، وحتديـــث النمـــوذج وربطـــه ببوابـــة 

ــي. ــة االلكترونـ ــع الهيئـ ــتفيد مبوقـ املسـ

٤.٤ حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية 

٦٠٪ عن العام الماضي ٢٠١٨من ١٣ يومًا إلى ٥ أيام
نسبة التحسن لزمن المعالجة انخفض زمن المعالجة للشكاوى

تقديم
شكوى

نوع الشكوىاختر نوع الشكوى

مقدم الخدمةاختر مقدم الخدمة

إرسال

تقديم شكوى

اختر نوع الشكوى
نوع الشكوى

اختر مقدم الخدمة
مقدم الخدمة

إرسال

بإرسال  الخدمة  مقدمي  وتوجيه  المستخدمين,  وعي  لرفع  توعوية  برامج  إعداد 
رسائل توعويه للتحذير من مخاطر هذه الرسائل.

الممارسات  هذه  مرتكبي  بضبط  للقيام  المختصة  األمنية  الجهات  مع  التنسيق 
االحتيالية، وإحالتهم للجهات المختصة.

استقبال البالغات من المستخدمين على الرقم ٣٣٠٣٣٠ ومعالجتها وفق نظام 
الرسائل  لحجب  وذلك   (Smart Filter) الذكي  الترشيح  نظام  االتصاالت،وتفعيل 
االحتيالية, وقد تم تحديث الشروط الخاصة لترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة 

للحد من تلك الرسائل.

الـمــحــور الــتـوعوي

محور الحلول الفنية

محور التنسيق األمني

عدد األرقام التي تم تعليقها

أكثر من

١٨٠
الف رقم

أكثر من

١٤
مليون رسالة

 أكثر من

٢٠٠
مليون رسالة 

عدد الرسائل التوعويةالرسائل االحتيالية التي تم حجبها عدد البالغات التي تم استقابلها

أكثر من

٧,٥
مليون بالغ

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩٢٠١٥

٪٦٨

٪٤٠

٪٦٩
٪٦٨

٪٣٤

٦٠٪ إنخفاض أعداد البالغات٧١٪ إنخفاض إجمالي مبالغ االحتيال

ى
او

شك
 ال

ي
مال

اج
ن 

 م
ئة

هي
 لل

دة
صع

لم
ى ا

او
شك

 ال
بة

س
 ن

2.٤.٤ اإلشراف على آليات فاعلة وإجراءات نظامية ضد عمليات االحتيال
ســـعت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
منـــذ بـــدء ظاهـــرة الرســـائل االحتياليـــة عبـــر 

الرســـائل النصيـــة )SMS( بتشـــكيل فريـــق عمـــل 
ــذه  ــن هـ ــد مـ ــة، للحـ ــات ذات العالقـ ــع اجلهـ مـ

املمارســـات عبـــر ثالثـــة محـــاور:
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٣.٤.٤ إطالق مشروع تحديث تنظيمات حقوق 
المستخدمين في قطاع االتصاالت

أطلقـــت الهيئـــة مشـــروع حتديـــث تنظيمـــات 
حقـــوق املســـتخدمن يف قطـــاع االتصـــاالت، 
تطويـــر  إلـــى  خاللـــه  مـــن  الهيئـــة  وتهـــدف 
البيئـــة التنظيميـــة التـــي حتكـــم العالقـــة بـــن 
مقـــدم خدمـــة االتصـــاالت واملســـتخدم ســـواء 
علـــى مســـتوى األفـــراد أو قطـــاع األعمـــال 

بشـــقيه احلكومـــي والتجـــاري، وذلـــك بغـــرض 
ــل  ــي أفضـ ــالل تبنـ ــن خـ ــم مـ حتســـن جتربتهـ
الدوليـــة،  والتجـــارب  واملمارســـات  املعاييـــر 
يف  الدوليـــة  املنظمـــات  عـــن  صـــدر  ومـــا 
ــات  ــتخدمي خدمـ ــوق مسـ ــة حقـ ــال حمايـ مجـ
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، وقـــد نتـــج عـــن 

هـــذا املشـــروع االنتهـــاء مـــن حتديـــث مســـودة 
ــة )شـــروط تقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت  وثيقـ
وتقنيـــة املعلومـــات( وأعلنـــت الهيئـــة عـــن طلبهـــا 
مرئيـــات العمـــوم حـــول مســـودة هـــذه الوثيقـــة 

2019/12/11م.  بتاريـــخ 

أبرز التحديثات

تهدف إلى

إضافة أحكام ُتلزم بمزيد 
من الوضوح والشفافية

تنظيم عملية االتصال 
التسويقي من مقدم الخدمة

ضبط آلية تعديل أحكام 
العقود وآثارها

اإللزام بإيضاح جودة الخدمة المقدمة، 
والحد األدنى لمستواها، وأثر اإلخالل بها

قواعد لحماية المستخدمين من 
قطاع األعمال الحكومي والتجاري

قواعد لحماية حقوق 
المستخدمين من ذوي اإلعاقة

تنظيمات إضافية ألحكام 
الخدمات مسبقة الدفع

إضافة أحكام تضفي المزيد من الحماية 
لمعلومات وبيانات المستخدم

تطوير البيئة 
التنظيمية

حماية حقوق 
المستخدمين

تحسين تجربة 
المستخدمين

الشفافية والوضوح في 
الحقوق والمسؤوليات

وثيقة شروط تقديم خدمات
االتصاالت وتقنية المعلومات

رفع
وعي المستخدم 
بحقوقه والتزاماته

تمكين
المستخدم في اختيار 

الباقة المناسبة

تحقيق
الوضوح 

والشفافية

تشجيع 
المنافسة 

العادلة

حماية
حقوق 

المسخدمين

الـهـدف

المزايا اإلضافية التى تمنحها 
الباقة على الخدمات األساسية 

مة في الباقة المقدَّ

الخدمات المستثناة من 
الخدمات األساسية 
المقدمة في الباقة

الفترة الزمنية التي يرتبط خاللها 
المستخدم بالباقة مقابل 

الحصول على الخدمة أو المنتج

حد االستخدام اليومي للبيانات 
(بالجيجابايت) الذي يترتب على 

تجاوزه خفض سرعة اإلنترنت إلى 
الحد المذكور في خانة السرعة

ماهي المزايا الواجب على شركات االتصاالت مضاعفة اإلفصاح عنها؟

٤.٤.٤ مضاعفة آليات اإلفصاح عن خصائص ومزايا 
الباقات المقدمة للمستخدمين 

يف  االتصـــاالت  شـــركات  الهيئـــة  وجهـــت 
عـــن  اإلفصـــاح  آليـــات  مبضاعفـــة  اململكـــة 
الرئيســـة  واملزايـــا  اخلصائـــص  تفاصيـــل 
املتعلقـــة بالباقـــات والعـــروض التـــي تطرحهـــا 
يضمـــن  مبـــا  للمســـتخدمن.  الشـــركات 
واحملـــددات  الشـــروط  وفـــق  بهـــا  التعريـــف 
ـــه يعكـــس  ـــة. هـــذا التوجي ـــا الهيئ ـــي وضعته الت
مـــن  املســـتخدمن  بتمكـــن  الهيئـــة  التـــزام 
اتخـــاذ قـــرارات مناســـبة قبـــل االشـــتراك بـــأي 
باقـــة لـــدى شـــركات االتصـــاالت، حيـــث ســـتلزم 
الهيئـــة شـــركات االتصـــاالت مبضاعفـــة آليـــات 

املتعلقـــة  التفاصيـــل  كافـــة  عـــن  اإلفصـــاح 
ــا  ــص واملزايـ ــة اخلصائـ ــن أمثلـ ــات. ومـ بالباقـ
التـــي صـــدر التوجيـــه بخصوصهـــا: )املزايـــا 
أو  تضـــاف  التـــي  واالســـتثناءات  اإلضافيـــة 
ــة  مـ ــية املقدَّ ــات األساسـ ــن اخلدمـ ــتثنى مـ تسـ
الزمنيـــة  الفتـــرة  وحتديـــد  الباقـــة،  يف 
بالباقـــة  العميـــل  خاللهـــا  يرتبـــط  التـــي 
مقابـــل احلصـــول علـــى اخلدمـــة أو املنتـــج، 
وتوضيـــح حـــد االســـتخدام اليومـــي للبيانـــات 
تُخَفـــض  يتجـــاوزه  ومـــن  )باجليجابايـــت( 
ســـرعة اإلنترنـــت لديـــه إلـــى احلـــد املذكـــور يف 

خانـــة الســـرعة واملعـــروف بــــ »حـــد االســـتخدام 
عـــن  اإلفصـــاح  إلـــى  باإلضافـــة  العـــادل« 
وحـــدة التحاســـب التـــي تعتمدهـــا شـــركات 
االتصـــاالت يف احتســـاب اســـتخدام العميـــل 
للمكاملـــات الصوتيـــة والبيانـــات(. علمـــاً بأنـــه 
ــة  ــة للهيئـ ــات املقدمـ ــر يف البالغـ ــيتم النظـ سـ
مـــن املســـتخدمن يف حـــال عـــدم التـــزام أي 
الهيئـــة،  بتوجيـــه  االتصـــاالت  مـــن شـــركات 
ــاً  ــا وفقـ ــة بحقهـ ــراءات النظاميـ ــاذ اإلجـ واتخـ

التنفيذيـــة. والئحتـــه  االتصـــاالت  لنظـــام 
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حملة توعوية تفاعلية 

٣٣أكـثـر مـن
توعية المستخدمين بالرسائل االحتيالية

توعية المستخدمين بإرشادات التجوال الدولي

حقوق المستخدمين (فواتير وحّد ائتماني) 

توعية المستخدمين من الصم وضعاف السمع بلغة اإلشارة

بلغ عدد المواقع التي تمت مطابقة اإلشعاعات 
الصادرة منها مع المعايير المعتمدة

توعية مستفيدي الخدمات البريدية

٤٤١٥٤٥٨٤
٢٠١٨٢٠١٩

تكمن األهمية

طمأنة العموم وزيادة ثقة 
المستـخــدمـيــن بــشــبــكات 

االتصاالت

توفيـــر الحمايـــة 
للعموم من أي 

آثار سلبية

نشـــر حمالت توعوية للتحذير من مخاطر رســـائل االحتيال بكافة أنواعها 
(البطاقات المصرفية، الجوائز الوهمية، إفشاء المعلومات الشخصية)

نشـــر حمـــالت موســـمية للتعريـــف بحقـــوق المســـتخدمين 
لالستفادة من خدمات التجوال الدولي

نشـــر حمـــالت للتعريـــف بحقـــوق المســـتخدمين المتعلقة 
بالفواتير والحد االئتماني

نشـــر مقاطع بلغة اإلشـــارة لتوعيـــة الصم وضعاف الســـمع بحقوقهم عند 
االستفادة من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

نشـــر حمـــالت لتوعية المســـتفيدين بحقوقهـــم الواردة فـــي وثيقة قواعد 
حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية

٥.٤.٤ إطالق حمالت توعوية بحقوق المستخدم 

قدمـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
مواقـــع  علـــى  الرســـمية  حســـاباتها  عبـــر 
التواصـــل االجتماعـــي مجموعـــة مـــن النصائـــح 
ــن )33(  ــر مـ ــا  أكثـ ــك بإطالقهـ ــة وذلـ التوعويـ
مت  متخصصـــة  تفاعليـــة  توعويـــة  حملـــة 
لتوعيـــة املســـتخدمن بحقوقهـــم،  إعدادهـــا 

بحقـــوق  اخلاصـــة  التوعويـــة  كاحلملـــة 
ـــة  املســـتخدمن )فواتيـــر وحـــّد ائتمانـــي( وحمل
وكيفيـــة  االحتياليـــة  بالرســـائل  التوعيـــة 
ـــي،  ـــا، وإرشـــادات التجـــوال الدول ـــل معه التعام
وحملـــة حقـــوق املســـتخدم، وحقـــوق املشـــغل، 
ورســـائل توعويـــة بلغـــة اإلشـــارة موجهـــة للصـــم 

وضعـــاف الســـمع، وغيرهـــا مـــن احلمـــالت 
خدمـــات  مســـتخدمي  حلمايـــة  املوجهـــة 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، والتـــي مـــن 
شـــأنها رفـــع الوعـــي لـــدى مســـتخدمي خدمـــات 

االتصـــاالت.

أنواع المخالفات

تأسيس بطاقات مخالفة 

قطوعات كوابل االتصاالت 

عدم تزويد الهيئة
بالمعلومات المطلوبة

االمتناع عن تنفيذ قرارات
وتوجيهات الهيئة

أجهزة غير مرخصة

مخالفات أخرى

٪٦

٪٨١

٪٢

٪٣

٪٤

٪١

اطالق عرض ترويجي
دون أخذ موافقة الهيئة

٪١
عدم االلتزام بضوابط الحد

من الرسائل االقتحامية

٪٢

اجمالي عدد القرارات

٨٦٤ قرار

مخالف
أسواق االتصاالت

مرخصين البنية التحتية

جولة٣٤

جولة ٦٧

جولة ٢١

جولة ٣٤٧

٤٦٩جولة تفتيشية 
نفذت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

البريد (شركات نقل الطرود)

المرخصين الفئويين

تسهم في

تعزيز مستوى االلتزام
في أنظمة الهيئة

زيادة مستوى
الشفافية والوضوح 

حماية حقوق
المستخدمين

6.٤.٤ تنفيذ جوالت تفتيشية على أسواق 
االتصاالت وشركات الخدمات البريدية

ــات  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــذت هيئـ نفـ
املرخصـــن  علـــى  تفتيشـــية  جولـــة   )469(
ذوي البنيـــة التحتيـــة، واملرخصـــن الفئويـــن، 
باإلضافـــة إلـــى األســـواق يف مختلـــف مناطـــق 
اململكـــة، لرصـــد مخالفـــات أي مـــن أنظمـــة 
الهيئـــة وقراراتهـــا،  والعمـــل علـــى ضبطهـــا، 
التأكـــد  يتـــم  الزيـــارات  تلـــك  خـــالل  ومـــن 

مـــن تطبيـــق الضوابـــط والقواعـــد الصـــادرة 
بقـــرارات الهيئـــة التـــي تنظـــم عالقـــة العميـــل 
مـــع الشـــركة واخلدمـــات التـــي يســـتفيد منهـــا، 
ــى  ــن اطـــالع العمـــالء علـ ــد مـ ــم التأكـ ــا يتـ كمـ
اخلدمـــات قبـــل االشـــتراك فيهـــا. ومـــن خـــالل 
تلـــك اجلـــوالت مت رصـــد )89( ُشـــبهة مخالفـــة 
ألنظمـــة الهيئـــة ُرفـــع بهـــا التخـــاذ الـــالزم جتـــاه 

ــاالت. ــام االتصـ ــق نظـ ــن وفـ املخالفـ
ونفـــذت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
جـــوالت تفتيشـــية علـــى شـــركات اخلدمـــات 
ــق  ــف مناطـ ــا يف مختلـ ــص لهـ ــة املرخـ البريديـ
اململكـــة، حيـــث بلغـــت )34( جولـــة تفتيشـــية. 
وقـــد رصـــدت الهيئـــة خـــالل تلـــك احلمـــالت 

عـــدداً مـــن املخالفـــات. 
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حملة توعوية تفاعلية 

٣٣أكـثـر مـن
توعية المستخدمين بالرسائل االحتيالية

توعية المستخدمين بإرشادات التجوال الدولي

حقوق المستخدمين (فواتير وحّد ائتماني) 

توعية المستخدمين من الصم وضعاف السمع بلغة اإلشارة

بلغ عدد المواقع التي تمت مطابقة اإلشعاعات 
الصادرة منها مع المعايير المعتمدة

توعية مستفيدي الخدمات البريدية

٤٤١٥٤٥٨٤
٢٠١٨٢٠١٩

تكمن األهمية

طمأنة العموم وزيادة ثقة 
المستـخــدمـيــن بــشــبــكات 

االتصاالت

توفيـــر الحمايـــة 
للعموم من أي 

آثار سلبية

نشـــر حمالت توعوية للتحذير من مخاطر رســـائل االحتيال بكافة أنواعها 
(البطاقات المصرفية، الجوائز الوهمية، إفشاء المعلومات الشخصية)

نشـــر حمـــالت موســـمية للتعريـــف بحقـــوق المســـتخدمين 
لالستفادة من خدمات التجوال الدولي

نشـــر حمـــالت للتعريـــف بحقـــوق المســـتخدمين المتعلقة 
بالفواتير والحد االئتماني

نشـــر مقاطع بلغة اإلشـــارة لتوعيـــة الصم وضعاف الســـمع بحقوقهم عند 
االستفادة من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

نشـــر حمـــالت لتوعية المســـتفيدين بحقوقهـــم الواردة فـــي وثيقة قواعد 
حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية

٧.٤.٤ قياس اإلشعاعات الصادرة من أبراج االتصاالت 

تشـــرف الهيئـــة باإلشـــراف علـــى إجـــراءات 
املطابقـــة، والتأكـــد مـــن اإلشـــعاعات الصـــادرة 
مـــن أجهـــزة االتصـــاالت الالســـلكية وغيرهـــا 

مـــن أجهـــزة البـــث، بالتعـــاون مـــع اجلهـــات 
وذلـــك  اململكـــة؛  يف  البحثيـــة  احلكوميـــة 
مـــن  للتحقـــق  ميدانيـــة،  قياســـات  بإجـــراء 

مطابقتهـــا للضوابـــط الصـــادرة عـــن الهيئـــة يف 
هـــذا الشـــأن، وطمأنـــة العمـــوم، وزيـــادة ثقـــة 

االتصـــاالت. بشـــبكات  املســـتخدمن 

رفع أداء وسرعة االستجابة الستفسارات 
الجهة األمنية المختصة حيث وفر التطوير 
المســتـــمــــر لـــهـــــذه الـــمـنظومة وفعالية 
وســـالســــة أدائـــهــــا بـــيــئــــة مـناسبة لنمو 
االســتـــفـــســارات وكـــفــاءة مــعـــالـجــتــهــا

تساهم في

تطــــويـــر مــــنـــظومة معــالجة استفسارات 
هـــويـــة المــــســـتــــخدم 

اخلدمـــة  هـــذه  خـــالل  مـــن  الهيئـــة  تقـــدم 
منوذجـــاً فريـــداً مـــن الدعـــم الفنـــي جلهـــود 
مكافحـــة  يف  املختصـــة  األمنيـــة  اجلهـــة 
مـــن  الهيئـــة  وتنســـق  املعلوماتيـــة.  جرائـــم 
ذات  متكاملـــة  إلكترونيـــة  منظومـــة  خـــالل 
مقدمـــي  مـــع  بالتنســـيق  وفعاليـــة؛  كفـــاءة 

خدمـــة اإلنترنـــت إلفـــادة اجلهـــة املختصـــة 
عـــن استفســـارات هويـــة مســـتخدم اإلنترنـــت 
لديهـــا خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة. وقـــد 
كبيـــرة  خطـــوات  اخلدمـــة  هـــذه  تقدمـــت 
خـــالل الســـنوات األخيـــرة، ومتكـــن النظـــام 
بنجـــاح وفعاليـــة وكفـــاءة مـــن اســـتيعاب هـــذا 

ـــام  ـــع حتســـن يف األداء. إن قي ـــر م ـــو الكبي النم
الهيئـــة مبســـؤولياتها بجـــدارة وفعاليـــة يف هـــذا 
املجـــال يســـهم يف جعـــل اإلنترنـــت بيئـــة آمنـــة 
اإليجابـــي،  لالســـتخدام  ومحفـــزة  وجاذبـــة 

الوطنـــي. واالقتصـــاد  للتنميـــة  ورافـــدة 

٨.٤.٤ منظومة معالجة استفسارات هوية مستخدم اإلنترنت
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9.٤.٤ معالجة طلبات الترشيح والحجب 

ــم  ــا الرائـــدة لدعـ ــتمرة يف أعمالهـ ــة مسـ الهيئـ
لالســـتخدام  ومحفـــزة  آمنـــة  إنترنـــت  بيئـــة 
علـــى  حرصـــت  ولذلـــك  للتنميـــة؛  ورافـــدة 
تشـــكيل مركـــز عمليـــات الترشـــيح، ملعاجلـــة 

تشـــرف هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
علـــى تنفيـــذ خدمـــة ترشـــيح اإلنترنـــت الوطنيـــة 
عبـــر مقدمـــي اخلدمـــة الرئيســـين لإلنترنـــت 
يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية. وتهـــدف خدمـــة 

طلبـــات الترشـــيح والطلبـــات العاجلـــة مـــن قبـــل 
نخبـــة شـــباب الوطـــن علـــى مـــدار الســـاعة، 
وفعاليـــة  ســـرعة  علـــى  انعكـــس  والـــذي 
التعامـــل مـــع احملتـــوى املخالـــف وتعزيـــز األمـــن 

ترشـــيح اإلنترنـــت الوطنيـــة حلمايـــة الطفـــل 
وإلـــى جعـــل اإلنترنـــت بيئـــة آمنـــة وجاذبـــة 
ورافـــدة  اإليجابـــي،  لالســـتخدام  ومحفـــزة 
للتنميـــة واالقتصـــاد الوطنـــي. وقـــد انخفضـــت 

الرقمـــي ومواجهـــة التهديـــدات والتحديـــات يف 
البنيـــة الرئيســـية لقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 

املعلومـــات يف اململكـــة.

طلبـــات احلجـــب الـــواردة للهيئـــة مبقـــدار %48 
ـــزت  ـــه يف 2018، يف حـــن متي ـــت علي ـــا كان عم
منظومـــة الترشـــيح بقـــدرة إســـتباقية بلغـــت 

3٥% مـــن طلبـــات احلجـــب . 

١.9.٤.٤ تشغيل مركز عمليات الترشيح على مدار الساعة

2.9.٤.٤  خدمة ترشيح اإلنترنت الوطنية

ويساهم في

حماية األطفال والمستخدمين

تعزيز األمن الرقمي ومواجهة التهديدات والتحديات

جعل اإلنترنت بيئة آمنة ومحفزة لالستخدام اإليجابي

٨٢٩ ألفًا
عدد طلبات

الترشيح

٤٢ طلبًا
عدد طلبات

رفع الحجب المقبولة

٨٢٥ ألفًا
عدد طلبات

الحجب

٦٨ تطبيقًا
عدد التطبيقات التي

تمت معالجتها

٦٧٥ طلب
مسيء لألطفال

تم حجبه

١٠٦٤طلب
 تصيدي تم

حجبه

تطوير 
القائمة 
البيضاء 

منظومة "زاجل" والتنسيق مع 
منصات التواصل االجتماعي 

فيما يتعلق بالمحتوى األخالقي

تطوير البنية التحتية 
لمنظومة الترشيح لنمو 
تقنيات التشفير الحديثة

نظام الذكاء االصطناعي 
"منخل" لتقييم محتوى 

مواقع النسيج
نظام "لبيب" 

الكتشاف 
الروابط التصيدية

هـــو   )FMS( الترشـــيح  مهـــام  إدارة  نظـــام 
منظومـــة إلكترونيـــة مؤمنـــة متكاملـــة رائـــدة 
مبنيـــة علـــى أدوات مفتوحـــة املصـــدر ومطـــورة 
بأيـــدي وطنيـــة بالهيئـــة لتمكـــن الهيئـــة مـــن 
االضطـــالع مبســـؤولياتها باقتـــدار وفعاليـــة 
يف اإلشـــراف علـــى خدمـــة ترشـــيح اإلنترنـــت 
اخلدمـــة  مقدمـــي  مـــع  بالتنســـيق  الوطنيـــة 
يف اململكـــة. وقـــد أُطلقـــت مؤخـــراً النســـخة 
لتطويـــر  املنظومـــة  مـــن  الثالثـــة  الرئيســـة 

التحتيـــة، كمـــا أن عمليـــات تطويـــر  بنيتهـــا 
العـــام  طـــوال  مســـتمرة  املنظومـــة  هـــذه 
ـــة  ـــدة ملواكب إلضافـــة خصائـــص ووظائـــف جدي
املســـتجدات ومواجهـــة التحديـــات وفـــق أفضـــل 
املمارســـات الفنيـــة املمكنـــة. تتكـــون املنظومـــة 
ـــت  ث ـــث ُحدِّ ـــدة، حي ـــة عدي ـــات برمجي مـــن مكون
مت مؤخـــراً نســـخة تطبيـــق الترشـــيح لألجهـــزة 
ليتجـــاوب  »ترشيح.الســـعودية«  الذكيـــة 
أكثـــر مـــع احتياجـــات املســـتخدمن، كمـــا مت 

تطويـــر وحتســـن عـــدد مـــن األنظمـــة؛ مثـــل: 
معاجلـــة تطبيقـــات األجهـــزة الذكيـــة املخالفـــة، 
والتقاريـــر، ونظـــام »ســـيما«، املرحلـــة األولـــى مـــن 
نظـــام »منخـــل« الذكـــي  لتقييـــم محتـــوى موقـــع 
النســـيج، واملرحلـــة األولـــى مـــن نظـــام »لبيـــب« 
وحتســـن  التصيديـــة،  الروابـــط  الكتشـــاف 
ــام  ــن أداء نظـ ــل«، وحتسـ ــام »زاجـ ــر نظـ وتطويـ
»متصفـــح«،  نظـــام  أداء  وحتســـن  »مســـبار«، 

حتســـن التكامـــل بـــن عـــدد مـــن األنظمـــة.

٣.9.٤.٤  تطوير المنظومة اإللكترونية إلدارة مهام الترشيح
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١.٥.٤ االستعدادات لموسم الحج ١٤٤٠ هـ

٥.٤ خدمة ضيوف الرحمن 

٪١٤٠
بلغت نسبة الزيادة في مجموع 
النطاقات الترددية المخصصة 

لتقديم خدمات االتصاالت

نسبة زيادة السرعات عـن الـعـام 
الماضـي قبـل موسـم الحـج لتصل 

Mbps إلى متوسط سرعة ٤٤

محطة للجيل الخامس في 
الحرمين والمشاعر المقدسة عدد إجمالي أبراج االتصاالت 

في مكة والمدينة المنورة 
نسبة متوسط زيادة السعة في 

الحرمين والمشاعر المقدسة

٣٧

نقطة وصول لشبكة الواي فاي
٥,٤٤٢

٪٨٠

محطة في مكة المكرمة
والمدينة المنورة

١٢٣٠

٢١٪١٣,٢٩٩

زيادة عدد المحطات 

برج اتصال يدعم تقنيات
الجيل الرابع

٢٦٩٦
زيادة عدد األبراج إلى

٢
توفير ساعتين مجانًا من كل 
مقدم خدمة لكل حاج في 
مكة المكرمة والمدينة 

المنورة

استحداث 

توسعة شبكة الواي فاي إلى

ســـعت الهيئة بالشـــراكة مع مركز 
أداء لقيـــاس مســـتوى الخدمـــات 
الحكوميـــة المقدمة في موســـم 
الحج عن طريق ارســـال ١٥ مليون 
لتقييـــم  للحجـــاج  نصيـــة  رســـالة 

وقياس أداء الجهات الحكومية.

لترجمـــة  ترجمـــان  تطبيـــق  نشـــر 
النصوص والشـــعائر الـــى ٧ لغات 
بشـــبكة  لالتصـــال  الحاجـــة  دون 
اإلنترنت حيث يتم تفعيله بشـــكل 
كامـــل فـــي منطقة منـــى، وعرفة 

ومزدلفة

فيديو ترحيبي بالحجاج باستخدام 
تقنية الواقع االفتراضي لتعريف 
بالمشـــاعر  والمعتمريـــن  الحجـــاج 

المقدسة وتجربة الحج

اســـتخدام الدرونـــز مع شـــبكة الجيل 
الخامـــس لتحســـين تجربـــة االنترنـــت 
بتقنيـــة الجيل الخامس فـــي الحرمين 

الشريفين واألماكن المقدسة

بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة 
ساهمت الهيئة في مبادرة لنشر 
ارســـال  عبـــر  مناســـكنا  تطبيـــق 
حوالـــي ١٢ مليـــون رســـالة. فيما 
بلغت نســـبة الزيادة في تحميل 

التطبيق ٢٤٠٪ 

٪١٤٠
بلغت نسبة الزيادة في مجموع 
النطاقات الترددية المخصصة 

لتقديم خدمات االتصاالت

نسبة زيادة السرعات عـن الـعـام 
الماضـي قبـل موسـم الحـج لتصل 

Mbps إلى متوسط سرعة ٤٤

محطة للجيل الخامس في 
الحرمين والمشاعر المقدسة عدد إجمالي أبراج االتصاالت 

في مكة والمدينة المنورة 
نسبة متوسط زيادة السعة في 

الحرمين والمشاعر المقدسة

٣٧

نقطة وصول لشبكة الواي فاي
٥,٤٤٢

٪٨٠

محطة في مكة المكرمة
والمدينة المنورة

١٢٣٠

٢١٪١٣,٢٩٩

زيادة عدد المحطات 

برج اتصال يدعم تقنيات
الجيل الرابع

٢٦٩٦
زيادة عدد األبراج إلى

٢
توفير ساعتين مجانًا من كل 
مقدم خدمة لكل حاج في 
مكة المكرمة والمدينة 

المنورة

استحداث 

توسعة شبكة الواي فاي إلى

ســـعت الهيئة بالشـــراكة مع مركز 
أداء لقيـــاس مســـتوى الخدمـــات 
الحكوميـــة المقدمة في موســـم 
الحج عن طريق ارســـال ١٥ مليون 
لتقييـــم  للحجـــاج  نصيـــة  رســـالة 

وقياس أداء الجهات الحكومية.

لترجمـــة  ترجمـــان  تطبيـــق  نشـــر 
النصوص والشـــعائر الـــى ٧ لغات 
بشـــبكة  لالتصـــال  الحاجـــة  دون 
اإلنترنت حيث يتم تفعيله بشـــكل 
كامـــل فـــي منطقة منـــى، وعرفة 

ومزدلفة

فيديو ترحيبي بالحجاج باستخدام 
تقنية الواقع االفتراضي لتعريف 
بالمشـــاعر  والمعتمريـــن  الحجـــاج 

المقدسة وتجربة الحج

اســـتخدام الدرونـــز مع شـــبكة الجيل 
الخامـــس لتحســـين تجربـــة االنترنـــت 
بتقنيـــة الجيل الخامس فـــي الحرمين 

الشريفين واألماكن المقدسة

بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة 
ساهمت الهيئة في مبادرة لنشر 
ارســـال  عبـــر  مناســـكنا  تطبيـــق 
حوالـــي ١٢ مليـــون رســـالة. فيما 
بلغت نســـبة الزيادة في تحميل 

التطبيق ٢٤٠٪ 

2.٥.٤ المساهمات لخدمة ضيوف الرحمن
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المكالمات الصوتية

ساعة مكالمة

تم إجراء 

٩٩٪٣٦٤ مليون تجاز مؤشر نجاح المكالمات

المشتركين

مشترك مشترك متجول٤٫٦ مليون ١مليون

 بتحسن
بلغ

٪٦٧

حجم استهالك البياناتعدد المشتركين بشرائح أجنبيةعدد المشتركين بشرائح محلية

استهالك البيانات

 بتحسن
بلغ

٪٥٠

٪٩٥

 نسبة زيادة
عن العام
الماضي

ميجابايت ٣٥٢٫٥ معدل استهالك الفرد

٣٨٫٩ ألف تيرابايت

(ميجابت/ثانية) (ميجابت/ثانية)
سرعة رفع البياناتسرعة تنزيل البيانات

١٦,٤ ٤٤

٪٢٧

نسبة زيادة عن المعدل العالمي

ارتفاع نسبة جودة خدمات اإلنترنت 
المتنقل عن العام ٢٠١٨م

٪٦
ارتفاع نسبة جودة خدمات االتصاالت 

الصوتية عن العام ٢٠١٨م

٪١٠

٣.٥.٤ إحصائيات موسم الحج ١٤٤٠ هـ

نجحت المملكــــة في خـدمة أضخم 
تــجــمــع بشري على مستوى العالم 
فــي نطاق جغرافي وظرفي محدد،  
وتقديم خدمات االتصاالت وتـقـنية 
المعـــلــــــومات ألعـــــداد تــصــــل إلى

٢,٥ مليون زائر بكفاءة عالية

٤.٥.٤ االتحاد الدولي لالتصاالت يسلط الضوء على 
األرقام القياسية لالتصاالت في موسم حج ١٤٤٠هـ

  »ITU«  ــاالت ــي لالتصـ ــاد الدولـ ــاد االحتـ أشـ
التحتيـــة  بالبنيـــة  عنـــه  صـــادر  تقريـــر  يف 
لالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة، 
جتمـــع  أضخـــم  خدمـــة  يف  جناحهـــا  بعـــد 
نطـــاق  يف  العالـــم  مســـتوى  علـــى  بشـــري 
عاليـــة،  بكفـــاءة  محـــدد،  وظـــريف  جغـــرايف 
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن تقـــدمي خدمـــات 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات ألعـــداد تصـــل 
ـــة  ـــة حتتي ـــب بني ـــر يتطل ـــون زائ ـــى )2.٥( ملي إل
مبواصفـــات عاليـــة لضمـــان قـــدرة كل مـــن 

ــول  ــى الوصـ ــاج علـ ــن واحلجـ ــكان احملليـ السـ
إلـــى تطبيقـــات الهاتـــف احملمـــول اللتقـــاط 
ومشـــاركة اللحظـــات اخلاصـــة مـــع العائلـــة 

واألصدقـــاء يف جميـــع أنحـــاء العالـــم.
خدمـــات  تقـــدمي  بـــأن  االحتـــاد  وأضـــاف 
ـــك األعـــداد  ـــات لتل ـــة املعلوم االتصـــاالت وتقني
ميثـــل حتديـــاً كبيـــراً مـــن النواحـــي اللوجســـتية، 
وقـــد متكنـــت اململكـــة مـــن جتـــاوزه بفضـــل 
بنيتهـــا التحتيـــة املميـــزة يف مجـــال االتصـــاالت 
حجـــم  إلـــى  مشـــيًرا  املعلومـــات.  وتقنيـــة 

االســـتهالك القياســـي للبيانـــات واالتصـــاالت 
ــد  ــام، بعـ ــذا العـ ــج هـ ــم حـ ــهده موسـ الـــذي شـ
أن بلـــغ أكثـــر مـــن )32.٥( ألـــف تيرابايـــت مـــن 
البيانـــات مـــن قبـــل احلجـــاج - أي مـــا يعـــادل 
مشـــاهدة أكثـــر مـــن )13.3( مليـــون ســـاعة 
مـــن الفيديـــو عالـــي الدقـــة )1080( بكســـل - 
بزيـــادة قدرهـــا 26 % عـــن العـــام املاضـــي. وبلـــغ 
متوســـط ســـرعة التنزيـــل )44.83( ميجابـــت 
ـــام  ـــادة قدرهـــا 69 % عـــن الع ـــة - بزي يف الثاني

املاضـــي.
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٥.٥.٤ إحصائيات شهر رمضان ١٤٤٠

من المعدل اليومي 
العالمي الستهالك الفرد

أعلى بــ

٢,٢ مرة
استهالك الفرد

اليومي في
مكة المكرمة

٪٣٪٦ ٪٥

أعلى التطبيقات إستهالكًا للبيانات في مكة المكرمة

(نسبة من إجمالي استهالك البيانات)

حجم استهالك البيانات
خالل العشر األواخر

ألف تيرابايت
نسبة الزيادة

مقارنة بالعام الماضي

٢٣٪

٪٦

معامل التأخير
(ملي ثانية)

٧٤

٪٢١

٣٩٢
ميجابايت

تـجــاوزت نـسبــة الـتـحـســـن فـــي ســرعة
التنــزيــل ٢٠٪ مــقــارنـــة بالعام المــاضــي

متوســط مؤشـــرات اإلنتــرنـــت
المتنقل بناًء على تقرير مقياس

سرعة التنزيل
(ميجابت/ثانية)

٣١,٥

سرعة الرفع
(ميجابت/ثانية)

١٢,١

إحصاءات مكة المكرمة
خالل شهر رمضان 1440هـ

من المعدل اليومي 
العالمي الستهالك الفرد

أعلى بــ

٣ مرات
استهالك الفرد

اليومي في
المدينة المنورة

أعلى التطبيقات إستهالكًا للبيانات في المدينة المنورة

(نسبة من إجمالي إستهالك البيانات)

حجم استهالك البيانات
خالل العشر األواخر

ألف تيرابايت
نسبة الزيادة

مقارنة بالعام الماضي

٢٨٪

معامل التأخير
(ملي ثانية)

٨٧

٥٤١
ميجابايت

تـجــاوزت نـسبــة الـتـحـســـن فـــي ســرعة
التنــزيــل ٣٨٪ مــقــارنـــة بالعام المــاضــي

متوســط مؤشـــرات اإلنتــرنـــت
المتنقل بناًء على تقرير مقياس

سرعة التنزيل
(ميجابت/ثانية)

٣٥,٦

سرعة الرفع
(ميجابت/ثانية)

١٣,٣

إحصاءات المدينة المنورة
خالل شهر رمضان 1440هـ

٪٣٪٦ ٪٦ ٪٧ ٪٢٥

من المعدل اليومي 
العالمي الستهالك الفرد

أعلى بــ

٢,٢ مرة
استهالك الفرد

اليومي في
مكة المكرمة

٪٣٪٦ ٪٥

أعلى التطبيقات إستهالكًا للبيانات في مكة المكرمة

(نسبة من إجمالي استهالك البيانات)

حجم استهالك البيانات
خالل العشر األواخر

ألف تيرابايت
نسبة الزيادة

مقارنة بالعام الماضي

٢٣٪

٪٦

معامل التأخير
(ملي ثانية)

٧٤

٪٢١

٣٩٢
ميجابايت

تـجــاوزت نـسبــة الـتـحـســـن فـــي ســرعة
التنــزيــل ٢٠٪ مــقــارنـــة بالعام المــاضــي

متوســط مؤشـــرات اإلنتــرنـــت
المتنقل بناًء على تقرير مقياس

سرعة التنزيل
(ميجابت/ثانية)

٣١,٥

سرعة الرفع
(ميجابت/ثانية)

١٢,١

إحصاءات مكة المكرمة
خالل شهر رمضان 1440هـ

من المعدل اليومي 
العالمي الستهالك الفرد

أعلى بــ

٣ مرات
استهالك الفرد

اليومي في
المدينة المنورة

أعلى التطبيقات إستهالكًا للبيانات في المدينة المنورة

(نسبة من إجمالي إستهالك البيانات)

حجم استهالك البيانات
خالل العشر األواخر

ألف تيرابايت
نسبة الزيادة

مقارنة بالعام الماضي

٢٨٪

معامل التأخير
(ملي ثانية)

٨٧

٥٤١
ميجابايت

تـجــاوزت نـسبــة الـتـحـســـن فـــي ســرعة
التنــزيــل ٣٨٪ مــقــارنـــة بالعام المــاضــي

متوســط مؤشـــرات اإلنتــرنـــت
المتنقل بناًء على تقرير مقياس

سرعة التنزيل
(ميجابت/ثانية)

٣٥,٦

سرعة الرفع
(ميجابت/ثانية)

١٣,٣

إحصاءات المدينة المنورة
خالل شهر رمضان 1440هـ

٪٣٪٦ ٪٦ ٪٧ ٪٢٥
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مؤشرات قطاع
االتصاالت وتقنية

المعلومات
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إجمالي االشتراكات في 
خدمات االتصاالت المتنقلة 

بنهاية العام ٢٠١٩م
٤٥,١٣مليون

نسبة انتشار خدمات 
االتصاالت المتنقلة على 

مستوى السكان

٢٠١٦ ٢٠١٨
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ع

 اجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة

٤٩,٦٨

٢٠١٧

٥١,١٠
٥٤,٨٢

٢٠١٩

٤٥,١٣

٪١٣٥,١

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢,٠٣
مـلـيـون اشـتــراك

اجمالي االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة

نسبة انتشار خدمات االنترنت الثابت عالي 
السرعة على مستوى المساكن

٪٣٣,٣
إجمالي االشتراكات في خدمات االنترنت 
الثابت عالي السرعة بنهاية العام ٢٠١٩م

٢٠١٦ ٢٠١٨

ن)
يو

مل
ت (

كــا
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شــت
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د 
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١,٩٠

٢٠١٧

٢,٥٠

٣,٢٩

٢٠١٩

٢,٠٣

٠

٠,٥

١,٠

١,٥

٢,٠

٢,٥

٣,٠

٣,٥

١.١.٥ خدمات االتصاالت المتنقلة

١.٥مؤشرات أداء قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
شـــهد قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات تطـــوراً 
يعـــد  إذ  املاضيـــة؛  الســـنوات  خـــالل  ملحوظـــاً 
مـــن القطاعـــات ذات التغيـــر والنمـــو املتســـارع، 
وباتـــت مخرجـــات هـــذا القطـــاع عامـــاًل حاســـماً 
وممّكنـــاً ملختلـــف اجلوانـــب التنمويـــة واالقتصاديـــة. 
وتضطلـــع هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 

مبهمـــة جمـــع وحتليـــل ونشـــر البيانـــات واملؤشـــرات 
اإلحصائيـــة اخلاصـــة بســـوق خدمـــات االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات لكونهـــا أداة ملعرفـــة الوضـــع 
الراهـــن للســـوق، ومـــدى توفـــر اخلدمـــات فيـــه، 
وكذلـــك وســـيلة لقيـــاس أداء القطـــاع وتطـــوره، 
وحرصـــاً  ودوليـــاً.  محليـــاً  تنافســـيته  ومـــدى 

مـــن الهيئـــة علـــى مواكبـــة تعاريـــف وتصنيفـــات 
عـــام  الدوليـــة، فقـــد قامـــت خـــالل  املؤشـــرات 
2019 مبراجعـــة وحتديـــث قـــرار املؤشـــرات وفقـــاً 
ألفضـــل املمارســـات الدوليـــة، وقـــد نتـــج عـــن ذلـــك 
صـــدور قـــرار الهيئـــة رقـــم 1441/411 وتاريـــخ 

1441/3/1هــــ.

 2.١.٥ خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة
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واصلت نسبة استخدام اإلنترنت باالرتفاع خالل السنوات الماضية

٪٩١,٣١٪٩١,١٢٪٩٣,٦٧ ٪٩٤,٣٤ ٪٩٣,٣١

٢٠١٩

٪٩٥,٧

تكمن أهمية هذه المنصة في زيادة المنافسة بين مقدمي
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بغرض تحسين الجودة

المتوسط العالمي لسرعة 
اإلنترنت المتنقل 

٣١ ميجابت في الثانية
٢٨٫٧ ميجابت في الثانية

 
سرعة اإلنترنت المتنقل بنهاية 

العام  ٢٠١٨م

 ٢٩ ميجابت في الثانية 

سرعة اإلنترنت المتنقل بنهاية 
العام ٢٠١٨م

 ٥٥٫٥٨ ميجابت في الثانية 

سرعة اإلنترنت المتنقل بنهاية 
العام ٢٠١٩م

٤٧٫٦ ميجابت في الثانية
 

سرعة اإلنترنت المتنقل بنهاية 
العام ٢٠١٩م

ارتفاع ترتيب المملكة إلى

المرتبة ١٣ عالميًا 

بــزيــادة ٣٧ مرتبة

عن عام ٢٠١٨م

٪٦٦
نسبة ارتفاع عن

العام ٢٠١٨م

٪٩٣
نسبة ارتفاع عن

العام ٢٠١٨م

خـــالل العـــام 2019م أعـــدت هيئـــة االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات )4( تقاريـــر ربـــع ســـنوية 
ــت  ــة اإلنترنـ ــودة جتربـ ــاس جـ ــج قيـ ــول نتائـ حـ
وذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام منصـــة )مقيـــاس( 
وهـــي منصـــة تختبـــر جـــودة جتربـــة اســـتخدام 
اإلنترنـــت بالشـــراكة مـــع مســـتخدمي اإلنترنـــت 

٣.١.٥ مؤشر قياس جودة تجربة استخدام اإلنترنت

ماذا يقدم مقياس لمستخدمي اإلنترنت؟

االنترنـــت  مســـتخدمي  لتزويـــد  اململكـــة  يف 
فيهـــا ببيانـــات موثوقـــة ودقيقـــة حـــول خدمـــات 
ـــر  ـــم، وقـــد أظهـــرت تقاري ـــت املقدمـــة له اإلنترن
مقيـــاس لهـــذا العـــام 2019م حتســـن ملحـــوظ 
يف ســـرعات اإلنترنـــت املتنقـــل مقارنـــة بنهايـــة 
ـــام املاضـــي، حيـــث زادت الســـرعات بنســـبة  الع

66% للتحميـــل و 6% للرفـــع؛ وقـــد مت إطـــالق 
هـــذه اخلدمـــة لإلســـهام يف حتقيـــق إحـــدى 
مبـــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي الهادفـــة 
إلـــى االرتقـــاء بجـــودة اخلدمـــات املقدمـــة يف 

ــعودية. ــدن السـ املـ

تأكيـــدا علـــى دور هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
وتطويـــر  القطـــاع  تنظيـــم  يف  املعلومـــات 
مـــع احـــد  بالتعـــاون  الهيئـــة  فـــإن  خدماتـــه، 
اجلهـــات األكادميـــة يف اململكـــة تقـــوم بعمـــل 
خدمـــات  لســـوق  شـــاملة  حتليليـــة  دراســـة 

٤.١.٥ نسبة انتشار استخدام اإلنترنت 

اململكـــة.  املعلومـــات يف  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
وتســـتخدم الهيئـــة اســـتراجتية أخـــذ العينـــات 
ــق  ــع املناطـ ــن جميـ ــات مـ ــع عينـ ــة جلمـ الطبقيـ
اإلداريـــة بحيـــث تتناســـب مـــع عـــدد ســـكانها. 
ومت التأكـــد مـــن أن العينـــات ممثلـــة جلميـــع 

الســـكان وذلـــك يف الفئـــة العمريـــة مـــن 10 
ــاوز %1  ــأ ال يتجـ ــنة وبهامـــش خطـ ــى 74 سـ الـ
وأحـــد نتائـــج تلـــك الدراســـة هـــو حتديـــد نســـبة 
اســـتخدم اإلنترنـــت يف اململكـــة وذلـــك كمـــا  هـــو 

موضـــح يف الرســـم البيانـــي.
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ما هو مؤشر تصنيف مقدمي الخدمة؟

تصدر الهيئة مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت من حيث الشكاوى 
المصعدة للهيئة بشـــكٍل دوري، ضماًنا لتقديم أدق البيانات للمســـتخدمين 

عن أداء مقدمي خدمات االتصاالت في حل شكاوى عمالئهم.

www.citc.gov.sawww.citc.gov.sa

 ثـالث أعوام
مـــن اطــالق
الـمــــؤشــــــر

بهدف تعزيز الشفافية 
والمنافسة بين 
مقدمي الخدمة

أطلق في
عام ٢٠١٧م 

اضافة معلومات 
المؤشر بشكل 

تفصيلي وتحليلي 

في عام
٢٠١٨م

إطالق المؤشر بطريقة 
مبسطة تستهدف 
جميع المستخدمين

في عام
٢٠١٩م

١.٥.١.٥ مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة  
(من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة)
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(من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة)

٢.٥.١.٥ مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت الثابتة 
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٥.١.٥ مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالـتـقــريــر الــسـنــوي 94٢٠١9 95

الهيئة على
الساحة
الدولية
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الخـــاص  الفرعـــي  المؤشـــر  فـــي  أكبـــر قفـــزة  تحقيـــق 
باالتصاالت وتقنية المعلومات في مؤشـــر التنافسية 
العالمي بمقدار ١٦ مرتبة ليكون ترتيب المملكة ٣٦

تصنيـــف الهيئـــة كأنضـــج منظـــم اتصـــاالت وتقنيـــة 
معلومات على مستوى المنطقة العربية والسادس 

)Gعلى مستوى مجموعة العشرين (٢٠

استعراض جهود المملكة الرائدة 
في توفير أحدث خدمات وتقنيات 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
لحج عـــام ١٤٤٠ه في لجنة األمم 
المتحدة للنطاق العريض من أجل 

التنمية المستدامة

الدولـــي  االتحـــاد  أشـــاد 
لالتصـــاالت بنجـــاح خطة 
االتصاالت وتقنية  هيئة 
التشـــغيلية  المعلومات 

لموسم حج ١٤٤٠هـ

تمثيل المملكة في مجلس 
الدولـــي لالتصاالت  االتحاد 

بعد إعادة انتخابها

رئاســـة وفد المملكة العربية السعودية 
المشـــارك فـــي أعمال المؤتمـــر العالمي 

لالتصاالت الراديوية ٢٠١٩م 

تقلـــد المملكـــة منصـــب نائـــب الرئيـــس للجنـــة الرابعة 
بالمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية ٢٠١٩م

المســـاهمة فـــي حصـــد المملكة لجائزة و ٧ شـــهادات 
تميـــز فـــي جوائـــز مشـــاريع القمـــة العالميـــة لمجتمـــع 

المعلومات التابعة لألمم المتحدة

إطـــالق أول بيـــان رقمـــي عربـــي مشـــترك خـــالل اســـتضافة 
العـــرب  الـــوزراء  لمجلـــس   ٢٣ الـــدورة  الجتمـــاع  المملكـــة 

لالتصاالت والمعلومات

تنظيم جلسة حوارية حول مساهمة مخرجات القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 

خالل أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 

الحصـــول علـــى ٨ مناصـــب قياديـــة جديـــدة في 
منظمات دولية وإقليمية خالل عام ٢٠١٩م 

إبراز منجزات المملكة الرقمية 
خالل "تليكوم" ٢٠١٩ 

تأتـــي املشـــاركة الفاعلـــة للهيئـــة علـــى الســـاحة 
الســـامية  التوجيهـــات  مـــع  متســـقة  الدوليـــة 
احلرمـــن  خـــادم  حكومـــة  وحـــرص  الكرميـــة، 
الشـــريفن ـ الرشـــيدة ـ علـــى حتيـــق أهدافهـــا؛ 
لتتبـــوأ املكانـــة التـــي تتناســـب مـــع مهمتهـــا القياديـــة 
الدوليـــة واإلقليميـــة، وثقلهـــا املميـــز يف اجلوانـــب 
والعلميـــة  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 

واملجـــاالت األخـــرى كافـــة: واحلـــرص علـــى إيصـــال 
الوطنيـــة،  للمواقـــف  املعبـــر عـــن دعمهـــا  صوتهـــا 
والعربيـــة، واإلســـالمية؛ وإقامـــة أفضـــل عالقـــات 
العمـــل، والتعـــاون مـــع الهيئـــات واملنظمـــات الدوليـــة 
الدوليـــة.  اخلبـــرات  مـــن  لالســـتفادة  واإلقليميـــة: 
وتشـــارك هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف 
أعمـــال العديـــد مـــن املنظمـــات ذات الصلـــة بالقطـــاع.

١.6 اإلنجازات الدولية
 وقـــد مت حتديـــد الهيئـــة لتكـــون نقطـــة اتصـــال 
األمم  منظمـــة  مـــع  الســـعودية،  العربيـــة  اململكـــة 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  يف  املتخصصـــة  املتحـــدة 
املعلومـــات. وســـوف يتـــم يف هـــذا القســـم تســـليط 
واملشـــاركات  اإلجنـــازات،  أبـــرز  علـــى  الضـــوء 
الدوليـــة التـــي حققتهـــا الهيئـــة خـــالل العـــام 2019م 
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2.6 أبرز المناصب الدولية التي تبوأتها الهيئة

نائــب رئيــس لجنــة الدراســات ٢ التابعــة 
لقطــاع التقييس - الجوانب التشــغيلية 

باالتحاد الدولي لالتصاالت 

٢

نـــائــــــب رئــــيــــس الفريــق االستشــاري 
لالتصــاالت الراديويــة (RAG) باالتحاد 

الدولي لالتصاالت

RAG

فريــق العمــل العربي لشــؤون اإلنترنت 
بجامعة الدول العربية  

رئيس

التابعــة   ٤ الدراســات  لجنــة  رئيــس  نائــب 
لقطــاع االتصــاالت الراديويــة - الخدمــات 

الساتلية باالتحاد الدولي لالتصاالت

٤

رئــيــــس فـــريــــق التــركـيـــز الـــمعني ببحث 
الحوســبة  بتقنيــات  المتعلقــة  المســائل 

الكمية باالتحاد الدولي لالتصاالت 

نائب

التابعــة   ١٥ الدراســات  لجنــة  رئيــس  نائــب 
لقطاع التقييس- النقل والنفاذ والمنشآت 

المنزلية باالتحاد الدولي لالتصاالت

١٥

نائــب رئيــس لجنــة الدراســات ٢٠ التابعــة لقطــاع 
التقييس- إنترنت األشــياء والمــدن والمجتمعات 

الذكية باالتحاد الدولي لالتصاالت  

٢٠

التابعــة   ٥ الــدراســــات  لجنــة  رئيــس  نائــب 
لقطــاع االتصــاالت الراديويــة - الخدمــات 

األرضية باالتحاد الدولي لالتصاالت  

٥

الفريــق االستشــاري للدول األعضاء 
االتحاد الدولي لالتصاالت  

عضو

فـــريــــــق عـــمـــــل المجلــس المعني بقضايا 
المتعلقــة  الدوليــة  العامــة  السياســات 

باإلنترنت االتحاد الدولي لالتصاالت 

رئيس

نائب رئيس لجنة الدراســات ١٣ التابعة 
لقطاع التقييس- شــبكات المســتقبل 

باالتحاد الدولي لالتصاالت  

١٣ نائــب رئيــس اللجنــة الرابعــة لمؤتمــر 
االتصــاالت الراديويــة العالمي ٢٠١٩ 

التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (RRB)  عــــضو لجنة لوائح الراديو
باالتحاد الدولي لالتصاالت

RRB

نائب رئيس فريق عــمل المجلس المعني بالقمة 
العالميــة لمجتمــع المعلومات وأهــداف التنمية 

المستدامة باالتحاد الدولي لالتصاالت   

ITU

WRC19
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٣.6 إطالق الرياض العاصمة العربية الرقمية 2٠2٠

لالتصـــاالت  العـــرب  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرر 
والعشـــرين  الثالثـــة  دورتـــه  يف  واملعلومـــات 
تعـــد  التـــي  الريـــاض،  مدينـــة  يف  املنعقـــدة 
إحـــدى الفعاليـــات املعتمـــدة علـــى هامـــش قمـــة 
ـــة  ـــي تســـتضيفها اململك مجموعـــة العشـــرين الت

الريـــاض،  مدينـــة  اختيـــار  2020م،  عـــام  يف 
للعـــام  رقميـــة  عربيـــة  أول عاصمـــة  لتكـــون 
2020م، وذلـــك نظيـــر اجلهـــود املبذولـــة مـــن 
قبـــل اململكـــة يف مجـــال االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات، والتقـــدم الـــذي يشـــهده القطـــاع 

بهـــا، إضافـــًة إلـــى مواكبتـــه ألحـــدث التطـــورات 
والتوجهـــات العامليـــة؛ وانعـــكاس هـــذا التقـــدم 
علـــى املؤشـــرات الدوليـــة، والتـــي القـــت أصـــداًء 

إقليميـــة ودوليـــة واســـعة. 

إطالق مبادرات نوعية لدعم 
التوجهات االستراتيجية لقطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات 

االستدامة في تحسين 
إجراءات األعمال 

وحوكمتها

تمكين العمل المؤسسي 
واالبتكار لتحقيق 

مستهدفات التحول الرقمي

أبرز أسباب تمّيز الهيئة المؤسسي

بكوادر وطنية
%100

أول منظم لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 1

الصادرة منها الشهادة؟ماهي مؤسسة

هي المؤسســـة األوروبية إلدارة الجودة، ُأنشئت عام 1988 وتجمع تحت مظلتها 
أكثر من 500 عضو من جهات مختلفة تمثل 55 دولة وتغطي 50 قطاًعا مختلًفا.

المملكة أول دولة توقع اتفاقية مع االتحاد الدولي لالتصاالت في دورتة الجديدة ( 2022-2018(

تتضمن االتفاقية:
دعم االبتكار في عمل منظمي قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

تعزيز التعاون والشراكات مع االتحاد

تســـخير إمكانـــات المملكة في قطاع االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
لخدمة المجتمع الدولي

1

٤.6 تحقيق الهيئة المستوى الثاني من 
)C2E( شهادة االلتزام بالتميز المؤسسي
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األنشطة
اإلعالمية
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١.٧ أبرز الفعاليات والتغطيات اإلعالمية

الهيئة تنفذ عددًا من 
المحاضرات التوعوية عن 

مخاطر الجرائم المعلوماتية 
للطالب والطالبات 

لقاء قطاع األعمال 
الحكومي

تدشين مشروع تصميم 
وتوريد وتنفيذ مركز الزوار 

لكبار الشخصيات 

إقامة ورشة عمل تقييم 
المخاطر الوطنية لقطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات

عقد اجتماع مع المركز 
الوطني لقياس أداء 

األجهزة العامة

هيئة االتصاالت تعقد 
ورشة عمل حول 

االنتهاكات في مجال أمن 
المعلومات

حفل المعايدة السنوي 
(عيد الفطر وعيد األضحى)

عقد ورش عمل مشتركة 
الستراتيجية الطيف 

الترددي الوطنية

هيئة االتصاالت تناقش 
آلية عمل "منصة ذكاء 

األعمال"

الهيئة تعقد ورشة عمل 
لتحسين تجربة مستفيدي 

الخدمات البريدية

هيئة االتصاالت تعقد 
ورشة عمل تعريفية 

بقواعد حوكمة البيانات

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات تعقد ورشتي عمل 

لقطاع االتصاالت لألعمال 

عقد ورش عمل التميز 
المؤسسي

عقد ورش عمل فتح 
النطاق العريض مع مقدمي 

الخدمات

المشاركة في مؤتمر البنية 
الرقمية

المشاركة في أسبوع 
التجارة اإللكترونية

منتدى مؤشرات سوق 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

CITC Day يوم الهيئة

اللقاء السنوي 

اليوم الوطني

يوم الصحة العالمي
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2.٧ تـعـــزيـــزًا للشــراكات بيـــن القــطــاع الحـكومي والخاص؛ 
»هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات« تقيــم لقاء قطاع 
األعمــال الحكومــي بحضــور أكثــر مــن )٣٠٠( ممثــل للجهات

املعلومـــات،  وتقنيـــة  أقامـــت هيئـــة االتصـــاالت 
األعمـــال  قطـــاع  ،)لقـــاء  بالريـــاض  مبقرهـــا 
مـــع  بالشـــراكة  ووعـــي(،  كفـــاءة  احلكومـــي... 
ـــن )300(  ـــر م ـــاق وأكث ـــاءة اإلنف ـــق كف ـــب حتقي مكت
ـــز  ـــدف تعزي ـــك به ـــة؛ وذل ـــات احلكومي ـــل للجه ممث
الشـــراكة مـــع قطـــاع األعمـــال احلكومـــي مبـــا 
يحقـــق مســـتهدفات التحـــول الرقمـــي ويرتقـــي 
باخلدمـــات التـــي تقدمهـــا جهـــات هـــذا القطـــاع. 
وشـــارك مركـــز حتقيـــق كفـــاءة اإلنفـــاق بكلمـــٍة 
ألقاهـــا ســـعادة مديـــر تقنيـــة املعلومـــات باملركـــز، 
املهنـــدس عبدالعزيـــز نصـــر الديـــن، اســـتعرض 

فيهـــا دور املركـــز يف التأكـــد مـــن كفـــاءة إنفـــاق 
اجلهـــات احلكوميـــة علـــى خدمـــات االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات، وأبـــرز املعاييـــر التـــي يســـتند 
ــا املركـــز يف عمليـــة قياســـه وتقييمـــه لهـــذه  عليهـ
ممثلـــو  قـــدم  اللقـــاء  أعمـــال  الكفاءة.وخـــالل 
شـــركة االتصـــاالت الســـعودية )STC(، وشـــركة 
احتـــاد اتصـــاالت )موبايلـــي(، وشـــركة االتصـــاالت 
املتنقلـــة الســـعودية )زيـــن(، وشـــركة احتـــاد عذيـــب 
االتصـــاالت  وشـــركة  )عذيـــب(،  لالتصـــاالت 
املتكاملـــة )ITC(، عروًضـــا تعريفيـــة باخلدمـــات 

األعمـــال  لقطـــاع  املتوفـــرة  املبتكـــرة  واحللـــول 
القطـــاع  يف  املنافســـة  يعـــزز  مبـــا  احلكومـــي؛ 
للجهـــات  املتاحـــة  اخليـــارات  تعـــدد  ويضمـــن 
احلكوميـــة وتقـــدمي أحـــدث خدمـــات االتصـــاالت 
ـــاء  ـــة هـــذا اللق ـــن أهمي ـــات لها.تكم ـــة املعلوم وتقني
اجلهـــات  بـــن  والشـــراكة  التعـــاون  تعزيـــز  يف 
احلكوميـــة ومقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات مـــن الشـــركات بهـــدف رفـــع جـــودة 
ــا  ــادة كفاءتهـ ــة وزيـ ــات للجهـــات احلكوميـ اخلدمـ

وفاعليتهـــا.

المنشـــورة  المـــواد  عـــدد 
بشكل مباشـــر من الهيئة 

(أخبار، بيانات صحفية)

عدد المـواد اإلعـالمـيـة 
المنشورة في الصحف 
الورقية واإللكترونية 
والمواقع اإللكترونية 

المتخصصة

عدد التغطيات
التلفزيونية

عدد إصدارات النشرة
الداخلية

١٧٢٧ ١٢٠١١

عدد المتابعين على 
جميع المنصات

عدد المنشورات 
على جميع المنصات

٩٠٣,٣٨٠
متابعًا

٨١٧
منشورًا

عدد مرات الظهور 
على جميع المنصات

١,٧٠٩,٠٤٤,٣٢٤
ظهورًا

١٤٤

٣.٧ إحصائيات المنصات والنشر خالل العام 2٠١9م
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المالحق
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الملحق )أ(: التراخيص الصادرة
2٠١٣2٠١٤2٠١٥2٠١62٠١٧2٠١٨2٠١9الخدمة

2222212 تقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية  

3333100تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة ذات البنية التحتية

2333321تقديم خدمات المعطيات

)VSAT( 19191819151518تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

)GMPCS( 2111112تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

)ISP( 41504746485364تقديم خدمات اإلنترنت

)AVL( 748999118106101147تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات

5633211تقديم خدمة النصوص المسموعة ) 700 (

44457928تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات

)SMS( 1311169994897240تقديم خدمة الرسائل القصيرة

20242743353145تقديم خدمة مراكز االتصال

0001222تقديم خدمة اإلنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

0000001تقديم خدمة الهاتف المتنقل للطائرات في اجواء المملكة العربية السعودية

6655851تقديم خدمة استضافة أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات

0222222تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية
تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية 

)GMPCS(0023222

)CSP( 0001222تقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت

0000000تقديم خدمات االتصاالت عريضة النطاق عبر األقمار الصناعية 

0000222تقديم خدمات التصديق الرقمي

0000233الترخيص الموحد ذي البنية التحتية

0000013تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية 

 )IoT-VNO( 0000000تقديم خدمات مشغل الشبكات االفتراضية إلنترنت األشياء

000000٠تقديم خدمات إنترنت األشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص

٣٠9٣2٥٣١٥٣٤9٣29٣٠٥٣66 إجمالي التراخيص 

٤٦،٩٠٤

٤٢،٠٩٨

٣٧،٥٤٧

٣٣،٥٠٨

٢٩،٩٤١

٢٦،٧٢٥

٢١،٥٩٩
١٧،٦٢١

١٥،٠٧٥
١٢،٤٦٥

١٠،٢٢٨٨،٥٨٦
٧،١٥٣

٥،٩٧٤
٤،٨٩٩

٣،٧٩٨٢،٨١٧١،٣٤٧٢١٨٣٣٩١

٦٥،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٥٠،٠٠٠

٤٥،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٣٥،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

٢٥،٠٠٠

٢٠،٠٠٠

١٥،٠٠٠

١٠،٠٠٠

٥،٠٠٠

٠

٥١٫٩٥٣

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٥٧,٥١٨

٦٣,٦٥

٢٠١٨ ٢٠١٩

الملحق )ب(: النطاقات المسجلة في المملكة

إجمالي عدد النطاقات المسجلة في المملكة

أســـماء  تســـجيل  يف  نشـــاطها  الهيئـــة  تواصـــل 
النطاقـــات الســـعودية )SA. و .الســـعودية( علـــى 
عـــدد  واعتمـــاد  وإدارتهـــا،  اإلنترنـــت،  شـــبكة 

املقدمـــة  للخدمـــات  املهمـــة  اإلضافـــات  مـــن 
للمســـتخدمن، عبـــر بوابـــة اخلدمـــات اإللكترونيـــة، 
ــات  ــن املهمـ ــد مـ ــاز العديـ ــن إجنـ ــم مـ ــي متكنهـ التـ

ذاتيـــاً مبرونـــة وســـرعة عاليتـــن.  واإلجـــراءات 
ـــي عـــدد النطاقـــات  ـــي إجمال ويوضـــح الشـــكل التال

املســـجلة يف اململكـــة تراكميـــاً:
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التعريف المصطلح 

توصيل إشارات بواسطة أجهزة سلكية أو السلكية بين نقاط بدء وانتهاء محددة بما في ذلك اإلشارات عبر شبكة االتصاالت 
المعلومات العالمية )اإلنترنت(.

نقل وتوجيه اإلشارات جزئيًا أو كليًا على شبكات االتصاالت العامة بما في ذلك البث اإلذاعي و التلفزيوني وخدمات خدمة االتصاالت 
اإلنترنت.

توفير الحد األدنى من خدمات االتصاالت بنوعية وسعر مناسبين لجميع المستخدمين.الخدمة الشاملة

إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة لالستفادة من الحد األدنى من خدمات االتصاالت ذات الجودة المناسبة، حق االستخدام الشامل 
وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب.

كل من يرخص له بتقديم خدمة اتصاالت عامة أو تشغيل شبكة اتصاالت تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.المشغل )مقدم الخدمة(

المشغل الذي تغطي خدمته نسبة )40%( على األقل من سوق االتصاالت في المملكة، وللهيئة تغيير هذه النسبة وفقًا المشغل المسيطر
ألوضاع السوق.

نظام االتصاالت والئحته التنفيذية، تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وأي الئحة أو وثيقة تنظيمية معتمدة لها أنظمة الهيئة
عالقة بعمل الهيئة.

تخويل الهيئة لشخص أو أكثر بممارسة أي من األنشطة ذات العالقة باالتصاالت.الترخيص

الشخص الذي يحمل الترخيص الصادر من الهيئة.المرخص له

الترخيص الذي تصدره الهيئة ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات االتصاالت طبقًا للشروط المنصوص عليها الترخيص الفردي
في الترخيص.

ترخيص فردي يسمح لمقدم خدمة مرخص له تقديم أي خدمات اتصاالت باستخدام أي نوع من التقنية والبنية التحتية الترخيص الموحد
لالتصاالت قادرة على توفير الخدمات المطلوبة.

ترخيص فردي يسمح لمقدم خدمة مرخص له ببناء وامتالك وتشغيل شبكة اتصاالت عامة من أجل تقديم خدمات ترخيص البيع بالجملة
اتصاالت عامة فقط لمقدمي الخدمة اآلخرين المرخص لهم الحاصلين على التراخيص الفردية.

ترخيص االتصاالت الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات االتصاالت المؤهلين ضمن الفئة المعرفة الترخيص الفئوي
في الترخيص لتقديم خدمات االتصاالت طبقًا للشروط المحددة في الترخيص.

ترخيص فئوي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم أي خدمات اتصاالت مصرح بها بموجب ذلك الترخيص.الترخيص الفئوي العام

إتاحة مرافق االتصاالت بما في ذلك المرافق المادية من قبل أحد مقدمي الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بغرض توفير الوصول
خدمات االتصاالت.

الملحق)ج(: المصطلحات والتعريفات
التعريف المصطلح 

خدمة االتصاالت السلكية أو الالسلكية بين محطات أرضية ثابتة.خدمة االتصاالت الثابتة

خدمة االتصاالت 
خدمة االتصاالت الالسلكية التي توفر االتصاالت بين أجهزة الالسلكي المحمولة.المتنقلة

الجهــاز الســلكي والالســلكي، المعــدات الحساســة للبــث الالســلكي، األجهــزة والمعــدات المســببة للتداخــل، وأي معــدات، أجهزة االتصاالت
جهــاز، منتــج، أداة، آلــة أو أي شــيء آخــر.

خدمات هواة االتصال 
الالسلكي

خدمة االتصاالت الالسلكية التي يستخدم فيها جهاز السلكي بغية التدريب الذاتي، أو االتصال أو البحث الفني من قبل 
األفراد المهتمين بتقنية الالسلكي فقط كاهتمام شخصي وال يستهدف تحقيق منافع مالية، وفق ما تصدره الهيئة

ربط االتصال البيني
الربط المادي والمنطقي لشبكات االتصاالت المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل 
السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة باالتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر، أو 

إمكانية استخـدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر.

العرض المرجعي لربط 
االتصال البيني

هو وثيقة يتم إعدادها بواسطة   مقدم الخدمة المسيطر يتم من خاللها تحديد وتوفير تفاصيل مجموعة من األحكام 
والشروط القياسية لربط االتصال البيني مع مقدمي الخدمة اآلخرين.

الرقم أو الرمز أو أية عالمة أخرى التي يستخدمها مقدم الخدمة لتقديم خدمات االتصاالت، بهدف التعرف على مرافق الرقم
االتصاالت للربط فيما بين مكان اإلرسال واالستقبال، أو تعريف نوع اإلرسال الذي تؤديه الخدمة.

الترخيص المتعلق باستخدام األرقام الذي تصدره الهيئة.ترخيص الترقيم

خدمة تمكن المستخدم النهائي من االحتفاظ برقمه الحالي عند نقل الخدمة المرتبطة بذلك الرقم أو تحويلها من مقدم إمكانية نقل الرقم
خدمة إلى مقدم خدمة آخر دون اإلضرار بجودة الخدمة أو توافرها.

هو الدخول غير المشروع بأي طريقة، من قبل أي شخص على أي جزء من شبكة اتصاالت أو محتوياتها، ألي هدف أو االختراق
غرض، سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء.

عدد الدورات الكاملة للموجة الالسلكية في الثانية الواحدة.التردد

نطاق الترددات التي يمكن استخدامها في االتصال الالسلكي طبقًا ألنظمة الراديو )الالسلكي( الدولية.الطيف الترددي

الخطة الوطنية للطيف 
الخطة التي تعدها الهيئة ويقرها مجلس الوزراء لتوزيع استخدام الطيف الترددي على الجهات المعنية.الترددي )الترددات(

هــو تمكيــن األشــياء )الماديــة واالفتراضيــة( مــن االتصــال ببعضهــا البعــض إلرســال واســتقبال البيانــات ألداء وظائــف محــددة إنترنت األشياء
مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت.
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