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02  دليل المستثمر للتسجيل لتقديم خدمة 

المحتويات



أنشــئت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تحــت مســمى (هيئــة االتصــاالت الســعودية) بموجــب قــرار مجلــس 
الــوزراء الموقــر رقــم 74 وتاريــخ 1422/3/5هـــ وتــم تغييــر مســمى الهيئــة بعــد أن أنيطــت بهــا مهــام جديــدة تتعلــق 
بتقنيــة المعلومــات ليصبــح (هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات) بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 

133 وتاريخ 1424/5/21هـ.

والهيئــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة وباالســتقالل المالــي واإلداري لتحقيــق أهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي 
نظام االتصاالت والئحته التنفيذية وتنظيم هيئة االتصاالت.

ــال  ــي مج ــة ف ــورات الضخم ــة التط ــة مواكب ــه هللا أهمي ــريفين حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــت حكوم ــد أدرك لق
ــية  ــة التنافس ــي البيئ ــة ف ــوالت هيكلي ــن تح ــك م ــه ذل ــوى علي ــا انط ــي وم ــتوى العالم ــى المس ــاالت عل االتص
واالســتثمارية لهــذا القطــاع، ومــا تتطلبــه هــذه التطــورات مــن إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي البينــة التحتيــة 
والتنظيميــة لقطــاع االتصــاالت فــي المملكــة. وفــي ضــوء هــذا االهتمــام مــن قبــل الحكومــة صــدر المرســوم 
الملكــي الكريــم رقــم م/12 وتاريــخ 1422/3/12هـــ بالموافقــة علــى نظــام االتصــاالت و كذلــك بالموافقــة علــى 

تنظيم هيئة االتصاالت السعودية الصادرين بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 1422/3/5هـ .

لقــد اســتهدفت هــذه األنظمــة مواجهــة تحديــات المرحلــة المقبلــة فــي مجــال االتصــاالت، وخلــق بيئــة تنافســية 
ــعار  ــة وبأس ــودة عالي ــاملة بج ــاالت ش ــات اتص ــر خدم ــا توفي ــق عنه ــفافية ينبث ــة والش ــن العدال ــس م ــى أس عل

مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال.

ونظــرًا ألهميــة دور تقنيــة المعلومــات وتالزمهــا مــع التطــورات المتالحقــة فــي عالــم االتصــاالت فلقــد أنيطــت 
ــخ  ــم 133 وتاري ــر رق ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــدر ق ــث ص ــات حي ــة المعلوم ــق بتقني ــدة تتعل ــام جدي ــة مه بالهيئ
وتقنيــة  االتصــاالت  (هيئــة  لتصبــح  الســعودية  االتصــاالت  هيئــة  مســمى  بتغييــر  والقاضــي  1424/5/21هـــ 
المعلومــات) وتعديــل تنظيــم هيئــة االتصــاالت بمــا يــتالءم والمســمى الجديــد ويضــاف إلــى مهماتهــا الــواردة 

في التنظيم.

وقــد شــرعت الهيئــة بإعــداد جميــع األنظمــة الداخليــة والماليــة واإلداريــة المســيرة لعملهــا وإعــداد واســتكمال 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام االتصــاالت والبــدء فــي وضــع خطــة لفتــح قطــاع االتصــاالت للمنافســة وبمــا ينســجم 
مــع قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 171 وتاريــخ 1423/7/2هـــ القاضــي بفتــح ســوق االتصــاالت للمنافســة والبــدء 

في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع األخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م.

عن الهيئة 

المقدمة
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• خدمة التتبع

• تقديم خدمات مراكز االتصال

• تقديم خدمات إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات

التســجيل لــدى الهيئــة، وعليــه فقــد أصــدرت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــذه المتطلبــات 

للراغبيــن فــي التقــدم علــى أي مــن الطلبــات المتعلقــة بالتســجيل لتقديــم خدمــة: (إصــدار التســجيل، 

تجديد التسجيل، إلغاء التسجيل) وذلك بالتقدم إلكترونيًا.

بناء على أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
 يجب على من يرغب في تقديم أي من الخدمات التالية:
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تقديم خدمة التتبع

وصف الخدمة
المقابل المالي

خدمة تتيح إدارة ومتابعة موقع وأداء األجهزة 

باستخدام  التتبع،  عملية  في  المستخدمة 

شبكة  طريق  عن  المواقع  تحديد  تقنية 

هيئة  قبل  من  لها  المرخص  االتصاالت 

األنظمة  و/أو  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 

 GPS,) المواقع  تحديد   / للمالحة  العالمية 

(GLONASS

فوري

مدة دراسة الطلب

619021

(ISIC4) رقم الترميز

رحلة المستثمر

 الدخول إلى نظام

 التراخيص اإللكتروني

الشامل

 تقديم طلب اصدار

التسجيل

 اصدار شهادة

التسجيل الكترونيًا

مقابل مالي سنوي للتسجيل

 بمبلغ (10.000) عشرة آالف ريال سنويًا 

لقاء األعمال والخدمات اإلدارية

يجب تقديم واستيفاء جميع المتطلبات الالزمة التالية:

•يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه سجل تجاري ساري الصالحية.

•يتم تقديم الطلب من خالل موقع الهيئة اإللكتروني.

•يجب على مقدم الطلب أن يقدم للهيئة عناوين ومواقع الخوادم لحفظ البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة. 

•يجب سداد المقابل المالي عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

المتطلبات

 تسديد المقابل

المالي للتسجيل

مدة التسجيل

سنة (1) واحدة
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وصف الخدمة
المقابل المالي

رحلة المستثمر

 تسديد المقابل

المالي للتسجيل

 اصدار شهادة

التسجيل الكترونيًا

مقابل مالي سنوي للتسجيل

 بمبلغ (10.000) عشرة آالف ريال سنويًا 

لقاء األعمال والخدمات اإلدارية

فوري

مدة دراسة الطلب

631123

(ISIC4) رقم الترميز تقديم خدمات مراكز االتصال

استفسارات وارسال  استقبال   خدمة 

 المشتركين / المتصلين وطلباتهم بغرض

المنتجات حول  معلومات   تقديم 

المرغوب المعلومات  تقديم   وتسويق/ 

مركز مع  المتعاقدين  عن  نيابة   فيها 

االتصال

يجب تقديم واستيفاء جميع المتطلبات الالزمة التالية:

المتطلبات

مدة التسجيل

سنة (1) واحدة

•يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه سجل تجاري ساري الصالحية.

•يتم تقديم الطلب من خالل موقع الهيئة اإللكتروني.

•يجب على مقدم الطلب أن يقدم للهيئة عناوين ومواقع الخوادم لحفظ البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة. 

•يجب سداد المقابل المالي عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

 الدخول إلى نظام

 التراخيص اإللكتروني

الشامل

 تقديم طلب اصدار

التسجيل
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وصف الخدمة
المقابل المالي

رحلة المستثمر

 تسديد المقابل

المالي للتسجيل

 اصدار شهادة

التسجيل الكترونيًا

مقابل مالي سنوي للتسجيل

 بمبلغ (10.000) عشرة آالف ريال سنويًا 

لقاء األعمال والخدمات اإلدارية

فوري

مدة دراسة الطلب

620211

(ISIC4) رقم الترميز تقديم خدمات إدارة ومراقبة
 شبكات االتصاالت والمعلومات

وتقنية  االتصاالت  شبكات  إدارة  خدمة 

فيها  والتحكم  عملها  ومراقبة  المعلومات 

 (NOC) الشبكة  عمليات  مركز  خالل  من 

المتصلة بتلك الشركات مباشرة أو عن طريق 

اإلنترنت  طريق  عن  أو  المؤجرة،  الخطوط 

هذه  تشمل  وال  االتصال  وسائل  من  وغيرها 

من/إلى  االتصاالت  خدمات  تقديم  الخدمة 

المملكة. 
مدة التسجيل

سنة (1) واحدة

يجب تقديم واستيفاء جميع المتطلبات الالزمة التالية:

المتطلبات

•يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه سجل تجاري ساري الصالحية.

•يتم تقديم الطلب من خالل موقع الهيئة اإللكتروني.

•يجب على مقدم الطلب أن يقدم للهيئة عناوين ومواقع الخوادم لحفظ البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة. 

•يجب سداد المقابل المالي عن طريق نظام سداد خالل شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

 الدخول إلى نظام

 التراخيص اإللكتروني

الشامل

 تقديم طلب اصدار

التسجيل
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 الدخول إلى نظام

 التراخيص اإللكتروني

الشامل

تقديم طلب تجديد 

التسجيل

تسديد المقابل 

المالي للتسجيل

 اصدار شهادة

التسجيل الكترونيًا

خطوات تجديد التسجيل
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قنوات 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
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ملحق رقم (1)

تنظيمات تقديم خدمة التتبع

ملحق رقم (2)

تنظيمات تقديم خدمات مراكز االتصال

ملحق رقم (3)

 تنظيمات تقديم خدمات إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات
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