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التطـورات  جتاهـل  علـى  قـادرة  دولـة  أي  تعـد  لـم 
املعلومـات،  السـريعة يف مجـال االتصـاالت وتقنيـة 
كعنصـر  احلديثـة  واخلدمـات  التقنيـات  وتبنـي 
يف  التنافـس  علـى  القـدرة  للدولـة  يعطـي  أساسـي 
الرقميـة  الثـورة  أثـرت  ولقـد  القائمـة.  العوملـة  ظـل 
إغفالهـا  ميكـن  ال  بصـورة  اإلنسـانية  احليـاة  علـى 
وأحيانـا يصعـب مواكبتهـا، وقـد حتكمـت يف منـط 
احليـاة االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة وأصبـح 
التطـور االقتصـادي مرتبـط إلـى حـد كبيـر بقـدرة 
الـدول علـى مسـايرة هـذا التطـور السـريع يف مجـال 
االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات وتعزيـز اسـتخدامها، 
وتقنيـة  االتصـاالت  منظومـة  تفاعـل  أن  كمـا 
لـه  سـيكون  االقتصاديـة  املنظومـة  مـع  املعلومـات 
أكبـر األثـر يف تقـدمي أفضـل اخلدمـات للمسـتخدم 
النهائـي، وزيـادة درجـة املعرفـة والتعليـم بني مختلف 
شـرائح املجتمـع؛ ممـا يـؤدي إلـى حتقيـق التنميـة يف 
والثقافيـة واالقتصاديـة  العلميـة  مختلـف اجلوانـب 

وغيرهـا. واالجتماعيـة 

كلـمـة
رئيــس مجلــس إدارة

الهيئـــة 

مبنية على أسـس واضحة الشـفافية وعدم التمييز، 
يف  لالسـتثمار  اخلـاص  للقطـاع  املجـال  وإتاحـة 
نشـاط االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات، مبـا يؤدي إلى 
إسـهامه يف النـاجت احمللـي اإلجمالـي، وتبنـي اعتمـاد 

املجـاالت. شـتى  اإللكترونيـة يف  التعامـالت 

ونتيجـة لتلـك املجهـودات؛ وبنهايـة عـام 2015م فقد 
وصلـت نسـبة انتشـار خدمـات االتصـاالت املتنقلـة 
السـكان،  مسـتوى  علـى   )%167.5( حوالـي  إلـى 
إلـى  الثابتـة  االتصـاالت  خدمـات  انتشـار  ونسـبة 
بلغـت  كمـا  املسـاكن،  مسـتوى  علـى   )%34( حوالـي 
عبـر  العريـض  النطـاق  خدمـات  انتشـار  نسـبة 
علـى   )%50( حوالـي  الثابتـة  االتصـاالت  شـبكات 
مسـتوى املسـاكن، ونسـبة انتشـار خدمـات النطـاق 
إلـى  املتنقلـة  االتصـاالت  شـبكات  عبـر  العريـض 
ونسـبة   ، السـكان  مسـتوى  علـى   )%106( حوالـي 
انتشـار اإلنترنت إلى حوالي )68.5%( على مسـتوى 
السـكان. باإلضافـة إلـى ذلـك فقـد بلغ إسـهام قطاع 
احمللـي  النـاجت  يف  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 

.)%6( حوالـي  اإلجمالـي 

ونظـراً ملـرور مـا يقـارب خمسـة عشـر عامـاً على بدء 
فتـح أسـواق خدمـات االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات 
يف  املتسـارعة  التقنيـة  والتطـورات  اململكـة،  يف 
هـذا املجـال خـالل الفتـرة املاضيـة، فقـد اسـتدعت 
احلاجـة إلـى تقييـم الوضـع احلالـي للقطـاع وحتديـد 
الصعوبات التي يواجهها، ودراسـة التطورات العاملية 
واإلقليميـة، ومـن ثـم وضـع أهـداف طموحـة ضمـن 
اسـتراتيجية شـاملة لتطويـر القطـاع بهـدف معاجلـة 
العامليـة  الريـادة  إلـى  ووصـوالً  التحديـات،  هـذه 
واإلقليميـة، وحتقيقـًا لـرؤى الدولـة وأهدافهـا خـالل 
الفتـرة املقبلـة. وقـد اشـتملت مسـودة االسـتراتيجية 
العامـة علـى أربعـة محاور هامـة وهي البنية التحتية، 
االتصـاالت  ومهـارات  املعلومـات،  تقنيـة  وصناعـة 
الرقمـي،  التحـول  ومبـادرات  املعلومـات،  وتقنيـة 
التوجهـات يف مجملهـا لتمثـل أجنـدة  وتهـدف هـذه 
اململكـة نحـو التحـول الرقمـي على املسـتوى الوطني. 
وستواصل الوزارة والهيئة تنفيذ استراتيجية تطوير 
املوضوعـة  االسـتراتيجية  الرؤيـة  وحتقيـق  القطـاع 
حتـى عـام 2020م واملتمثلـة يف »التحـول إلـى مجتمع 
واقتصـاد رقمـي، لزيـادة اإلنتاجيـة، وتوفيـر خدمات 

لقـد أدى التطـور التقنـي املتسـارع وظهـور التقنيـات 
املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  عالـم  يف  احلديثـة 
مـن  املزيـد  وإتاحـة  جديـدة  آفـاق  اكتشـاف  إلـى 
الثـورة  هـذه  أن  كمـا  والواعـدة.  اجلديـدة  الفـرص 
الرقميـة سـتمهد الطريـق لنمـاذج شـراكات جديـدة 
مـع الشـركات التجاريـة واملنظمـات غيـر احلكوميـة 
واملجتمعـات احملليـة واألفـراد يف مجـاالت متعـددة، 
إلحـداث تغييـر جـذري يف طريقـة تقـدمي خدمـات 
املنطلـق  هـذا  ومـن  املعلومـات.  وتقنيـة  االتصـاالت 
املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع  حظـي  فقـد 
احلكومـة  مـن  كبيريـن  ودعـم  باهتمـام  اململكـة  يف 
الرشـيدة بقيـادة خـادم احلرمـني الشـريفني وسـمو 
حفظهـم   - العهـد  ولـي  ولـي  وسـمو  عهـده،  ولـي 
القصـوى  االسـتفادة  حتقيـق  بهـدف  وذلـك  اهلل-، 
مـن إمكانـات هـذا القطـاع مبـا يخـدم املواطـن يف 
تعامالتـه، ويُيَّسـر عليـه؛ باإلضافة إلـى زيادة فاعلية 
أداء مختلـف املرافـق احلكوميـة، وقطـاع األعمـال، 
فضاًل عن مساهمته يف الدفع بعجلة التنمية، ورفع 
كفـاءة االقتصـاد الوطنـي؛ وإيجـاد بيئـة اسـتثمارية 

االتصاالت وتقنية املعلومات لكافة شـرائح املجتمع، 
يف جميـع أنحـاء البـالد، وبنـاء صناعـة قويـة يف هذا 

القطـاع لتصبـح أحـد املصـادر الرئيسـة للدخل«

ويسـرني، باسـم مجلـس اإلدارة، أن أقـدم التقريـر 
السـنوي لهيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات للعـام 
املالـي 1437/1436هــ )2015م(؛ الـذي يسـتعرض 
العـام  خـالل  وإجنازاتهـا،  الهيئـة  نشـاطات  مجمـل 
املنصـرم، منتهـزاً الفرصـة لتقـدمي الشـكر ألعضـاء 
وجميـع  محافظهـا  ومعالـي  الهيئـة،  إدارة  مجلـس 
العاملـني فيهـا علـى مـا بذلـوه، ويبذلونـه؛ لتحقيـق 
أهدافهـا، داعيـاً اهلل – العلـي القديـر – أن يحفـظ 
لنـا بلدنـا العزيـز بقيـادة خـادم احلرمني الشـريفني- 
مبـا  القيـام  علـى  جميعـاً  يعيننـا  وأن  اهلل-  حفظـه 

إلينـا بأمانـة وإخـالص. أوكل 

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد بن ابراهيم السويل

٢٠١٥

 بلغ إسهام قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الناتج المحلي 

اإلجمالي

١٠٦

نسبة انتشار اإلنترنت على بنهاية عام ٢٠١٥م
مستوى السكان

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

٥٠
١٦٧.٥ بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق 

العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة 
على مستوى المساكن

 نسبة انتشار خدمات 
االتصاالت المتنقلة إلى 
حوالي (١٦٧٫٥٪) على 
مستوى السكان

٦٨٫٥

نسبة انتشار خدمات ٦
االتصاالت الثابتة على 

مستوى المساكن

٣٤
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تشـهد اململكـة العربيـة السـعودية منـواً وتطـوراً يف 
اهلل  مـن  بفضـل  أدى  ممـا  احليـاة  مناحـي  جميـع 
إلـى تقدمهـا وازدهارهـا، ورفاهيـة مواطنيهـا. وقـد 
احلرمـني  خـادم  بقيـادة  الرشـيدة  احلكومـة  أولـت 
ولـي  ولـي  وسـمو  عهـده،  ولـي  وسـمو  الشـريفني، 
العهد–حفظهـم اهلل -، اهتمامـًا متزايـداً للقطاعـات 
تلـك  بـني  املتسـارع، وكان مـن  والتطـور  النمـو  ذات 
املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع  القطاعـات، 
الـذي يعـد مـن املجـاالت االقتصاديـة اخلصبة، ذات 
املـردود العالـي يف مجـال التنميـة وتوفيـر صناعـات 
البشـرية املؤهلـة.  القـوى  نشـطة تقـوم علـى تنميـة 
االتصـاالت  أهميـة  اململكـة  حكومـة  أدركـت  ولقـد 
وتقنيـة املعلومـات يف تطويـر املجتمـع وتأثيرهـا علـى 
مختلـف  يف  التنميـة  وحتقيـق  الوطنـي  االقتصـاد 
اجلوانـب العلميـة والثقافيـة واالجتماعيـة وغيرهـا، 
بضـرورة  القاضـي  التوجـه  تبنـي  علـى  عملـت  لـذا 
التحـول إلـى مجتمـع املعلومـات، واالقتصـاد القائـم 
علـى املعرفـة؛ إميانـا منهـا باألهميـة املتميـزة لهـذا 
رفـع  التقـدم، وإسـهامه يف  دفـع عجلـة  القطـاع يف 
كفـاءة القطاعـات األخـرى وأدائها، ويف تطوير وتيرة 

وتسـريعها. التنميـة 

كلمـــة
محافـظ الهـيئـة

الكبيـرة  اجلغرافيـة  املسـاحة  مـن  الرغـم  وعلـى 
لوطننـا الغالـي، وارتفـاع الكثافـة السـكانية يف املـدن 
الكثافـة  ذات  والهجـر  القـرى  وانتشـار  الرئيسـية، 
السـكانية املتدنيـة، إال أن اململكـة جنحـت يف تذليـل 
نشـر  يف  كبيـراً  جناحـا  وحققـت  التحديـات،  هـذه 
وتعزيـز  املعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت  خدمـات 
أن  بعـد  السـيما  اململكـة،  أرجـاء  يف  اسـتخداماتها 
حتريـر  خـالل  مـن  التخصيـص  برنامـج  انتهجـت 
لتوفيـر  املنافسـة؛  بـاب  وفتـح  اخلدمـات  أسـواق 
املتقدمـة  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  خدمـات 
وتسـعى  شـاملة،  بصـورة  اململكـة  أنحـاء  جميـع  يف 
وبأسـعار  لتقـدمي خدمـات ذات جـودة عاليـة  فيهـا 
مناسـبة.  ولقـد كان للدعـم احلكومـي الكبيـر دور 
أساسـي يف تقليـص الفجـوات التنمويـة بـني مناطـق 
االتصـاالت  مشـاريع  متويـل  يف  واملتمثـل  اململكـة، 
اخلدمـة  صنـدوق  خـالل  مـن  املعلومـات  وتقنيـة 
الصوتيـة،  االتصـاالت  خدمـات  إليصـال  الشـاملة 
النائيـة،  املناطـق  جميـع  إلـى  االنترنـت  وخدمـات 
بهـدف الوصـول إلـى تغطيـة جميـع املراكـز والقـرى 
والهجـر يف اململكـة بخدمـات االتصـاالت؛ حيـث مت 
)15.115( جتمعـاً  فعليـاً حلوالـي  اخلدمـة  تقـدمي 

اململكـة. مسـتوى  علـى  سـكانياً 

 تمويل مشاريع االتصاالت وتقنية
 المعلومات من خالل صندوق الخدمة

 الشاملة إليصال خدمات االتصاالت الصوتية،
وخدمات االنترنت إلى جميع المناطق النائية

وبهـدف تطويـر قطـاع االتصاالت وتقنيـة املعلومات، 
اسـتراتيجية  خطـة  بتنفيـذ  حاليـاً  الهيئـة  تقـوم 
جديـدة تسـعى مـن خاللهـا حتقيـق توجهـات ورؤى 
الدولـة ومشـروعاتها التنمويـة، وتغطـي هـذه اخلطة 
االسـتراتيجية الفتـرة مـن عـام 2016م وحتـى عـام 
2020م. وترتكـز اخلطـة االسـتراتيجية علـى التقدم 
امللحـوظ الـذي شـهدته اململكـة منـذ تأسـيس الهيئـة 
كمنظـم لقطـاع االتصـاالت وتقنية املعلومـات وفتحه 
بعنايـة  مدروسـة  متدرجـة  خطـط  وفـق  للمنافسـة 
هـذه اخلطـة  وتؤكـد  مرحلـة.  كل  أهـداف  لتحقيـق 
علـى االلتـزام ببناء قطـاع اتصاالت وتقنية معلومات 
حيـوي يدعـم رؤيـة اململكـة يف التحـول إلـى مجتمـع 

املعلومـات واقتصـاد املعرفـة.

وتشـتمل مسـودة اخلطـة االسـتراتيجية للهيئـة علـى 
إلـى  الوصـول  مـن  اململكـة  أهـداف طموحـة متكـن 
إقليميـاً  التنافسـية  القـدرة  ورفـع  العامليـة  الريـادة 
وعامليـًا. كمـا تتضمـن اخلطـة أيضـاً علـى مبـادرات 
رئيسية تتفرع إلى عدد كبير من األنشطة واملهمات 
التـي يجـب تنفيذهـا  لتحقيـق األهـداف املوضوعـة. 
وتنفيـذ  تطويـر  الرئيسـية؛  املبـادرات  أهـم  ومـن 
العريـض يف  النطـاق  لنشـر خدمـات  وطنيـة  خطـة 
اململكـة والتـي تعتبـر حجـر الزاويـة يف توفيـر جميـع 
املعلومـات  تدفـق  واسـتيعاب  احلديثـة  اخلدمـات 
الناجتـة عـن اسـتخدام تلـك اخلدمـات وتطبيقاتهـا، 
لإلنترنـت،  وطنيـة  مقاسـم  إنشـاء  إلـى  باإلضافـة 
التنفيذيـة  والئحتـه  االتصـاالت  نظـام  وحتديـث 
ملواكبـة التطـورات التقنيـة واخلدمـات احلديثـة التي 
العقـد املاضـي، وحتديـث سياسـات  ظهـرت خـالل 
تنافسـية  زيـادة  علـى  والعمـل  التـرددي،  الطيـف 
يف  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  خدمـات  أسـواق 
اململكـة، وإيجـاد فـرص متكافئـة جلميـع املشـغلني، 
وتبنـي برامـج التأهيل املهني للكوادر الوطنية بهدف 
االسـتثمار يف قطـاع تقنيـة املعلومـات، والعمـل علـى 
ردم الفجـوة الرقميـة، واملسـاهمة يف منظومـة أمـن 

التحديـات  مواجهـة  علـى  قـادرة  وطنيـة  معلوماتيـة 
االتصـاالت  أنظمـة  لهـا  تتعـرض  التـي  واملخاطـر 
وتقنيـة املعلومـات يف اململكـة، وغيرهـا مـن مبـادرات 
التحـول الرقمـي التـي تهـدف يف النهايـة إلـى بنـاء 
قطـاع اتصـاالت وتقنيـة املعلومات قـادر على مواكبة 
مسـتخدمي  احتياجـات  وتلبيـة  احلديثـة  التقنيـات 

املعلومـات. وتقنيـة  االتصـاالت  خدمـات 

مـن  عـدد  علـى  بالعمـل  حاليـاً  الهيئـة  تقـوم  كمـا 
االسـتثمارية  الفـرص  زيـادة  بهـدف  املشـروعات 
يف القطـاع، أهمهـا تنظيـم االسـتضافة واحلوسـبة 
السـحابية، منـح تراخيـص تقـدمي خدمـات األقمـار 
الصناعيـة ذات النطـاق العريـض، تأسـيس مقاسـم 
املسـاهمة  برنامـج  واحملايـدة،  الوطنيـة  االنترنـت 
بالقطـاع،  واملتوسـطة  الصغيـرة  املشـاريع  دعـم  يف 
وتوطـني  جلـذب  املناسـبة  التنظيميـة  البيئـة  تهيئـة 
الشـبكي  األمـان  تعزيـز  و  األجنبيـة،  االسـتثمارات 

واملعلوماتـي.
وتنفيـذا لـرؤى  اململكـة يف تبنـي أنظمـة االتصـاالت 
للوصـول  اسـتخدامها  وتفعيـل  املعلومـات  وتقنيـة 
فقـد  رقمـي؛  واقتصـاد  معلوماتـي  مجتمـع  إلـى 
اتخـذت اململكـة خطـوات متواصلـة يف تطويـر العمل 
احلكومـي ونشـر مفهـوم التعامـالت اإللكترونيـة يف 
برنامـج  خـالل  مـن  املختلفـة  احلكوميـة  اجلهـات 
الـذي  )يّسـر(  احلكوميـة  اإللكترونيـة  التعامـالت 
اسـتراتيجية وطنيـة وخطـط خمسـية  بإعـداد  قـام 
بالتعـاون مـع اجلهـات احلكوميـة، وقـد مت االنتهـاء 
مـن اخلطـة التنفيذية األولى للتعامـالت اإللكترونية 
احلكوميـة والتـي كانـت مـن العـام 2006م إلـى العـام 

 تطوير وتنفيذ خطة وطنية
 لنشر خدمات النطاق العريض

في المملكة

تم تقديم الخدمة فعليًا 
لحوالي (١٥٫١١٥) تجمعًا 

سكانيًا على مستوى 
المملكة.

١٥٫١١٥

الثانيـة  التنفيذيـة  اخلطـة  تنفيـذ  وجـاري  2010م 
التـي تغطـي الفتـرة مـن العـام 2012م إلـى 2016م.

خدمـات  مـن  املسـتفيدين  خدمـة  صعيـد  وعلـى 
االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات، ومعاجلـة شـكاويهم؛ 
فقـد قامـت الهيئـة بتطويـر نظـام الكترونـي ميكـن 
املسـتخدم مـن التقـدم بشـكواه إلـى مقـدم اخلدمـة 
أو  اإللكترونـي،  الهيئـة  موقـع  خـالل  مـن  مباشـرة 
مـن خـالل تطبيقهـا علـى األجهـزة الذكيـة، وإشـعار 
مقـدم الشـكوى برسـالة نصيـة برقـم اإلجـراء، مـع 
موقـع  خـالل  مـن  الشـكوى  حالـة  متابعـة  إمكانيـة 
النصيـة  الرسـائل  خـالل  ومـن  اإللكترونـي  الهيئـة 
يتيـح للشـاكي  أنـه  آليـاً، كمـا  النظـام  التـي يرسـلها 
تصعيـد شـكواه إلـى الهيئـة يف حالـة عـدم رضـاه عن 

املعاجلـة التـي متـت مـن قبـل مقـدم اخلدمـة.

ويتنـاول هـذا التقريـر العديد من املشـاريع والبرامج 
التـي تهـدف إلـى تطويـر قطـاع االتصـاالت وتقنيـة 
مجـاالت  شـتى  يف  منـه  واالسـتفادة  املعلومـات، 
التنميـة. وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة بـأن أسـجل 
ملعالـي  الهيئـة  منسـوبي  جميـع  وشـكر  شـكري 
وتقنيـة  االتصـاالت  -وزيـر  اإلدارة  مجلـس  رئيـس 
املجلـس،  أعضـاء  السـعادة  وأصحـاب  املعلومـات-، 
الهيئـة  يف  العاملـني  جميـع  شـكر  لـي  يطيـب  كمـا 
أسـهم  مـن  لـكل  موصـول  والشـكر  علـى جهودهـم، 
االقتراحـات  خـالل  مـن  الهيئـة  أعمـال  تطويـر  يف 

البنـاء. والنقـد  الوجيهـة 

واهلل من وراء القصد، والهادي إلى سواء السبيل.

محافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
د. عبدالعزيز بن سالم الرويس
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 الملخـــص التنفيذي
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1.   المـلـخـص التنفيذي 

تنفيـذاً لألمـر السـامي الكـرمي ذي الرقـم )53703( والتاريـخ 1433/12/19هــ القاضـي بالتأكيـد علـى الـوزارات واألجهـزة احلكوميـة 
األخرى بأهمية االلتزام مبضمون املادة )29( من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الكرمي ذي الرقم )أ/13( والتاريخ 1414/3/3هـ، 
وكـذا مقتضـى مـا نصـت عليـه املـادة )16( مـن تنظيـم هيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات؛ فقـد مت إعـداد هذا التقرير الذي يشـتمل على 
أهـم منجـزات الهيئـة والصعوبـات التـي تواجههـا واملقترحـات التـي تراهـا حللهـا خـالل العـام املالـي 1437/1436هــ )2015م(، وميكـن 

إيجازهـا علـى النحـو التالي: 

أواًل: تراخيـص تقـدمي خدمـات االتصـاالت 
املعلومـات: وتقنيـة 

قامـت الهيئـة بإصدار عـدد من التراخيص اجلديدة 
إجمالـي  بلـغ  إذ  املختلفـة،  اخلدمـات  مـن  لعـدد 
عـام  بنهايـة  ترخيصـاً   )315( السـارية  التراخيـص 
2015م، ومـن هـذ املنطلـق مت إعـداد وثيقـة طلـب 
احلصـول علـى الترخيـص الثالـث لتقـدمي خدمـات 
 Mobile Virtual( االفتراضيـة  املتنقلـة  اإلتصـاالت 
Network Operator «MVNO«( وطرحهـا مـن خـالل 

شـبكة اإلتصـاالت التابعـة  ملقـدم اخلدمـة املضيـف 
)شـركة االتصـاالت املتنقلـة السـعودية- زين( بهدف 
دعم املنافسـة يف سـوق خدمات االتصاالت املتنقلة، 

وزيـادة اخليـارات أمـام مسـتخدميها.
نحـو  العاملـي  االجتـاه  بدراسـة  الهيئـة  وقامـت 
التراخيـص املوحـدة، وأثرهـا علـى سـوق االتصـاالت 
األنسـب،  والتوقيـت  األمثـل،  واملنهـج  اململكـة،  يف 
لتبنـي سياسـة التراخيـص املوحـدة يف هـذا السـوق.

ثانيًا:حماية املستخدم:

وتقنيـة  االتصـاالت  مسـتخدمي  حمايـة  إطـار  يف 
طالـب  حمايـة  وثيقـة  الهيئـة  أصـدرت  املعلومـات؛ 
أسـباب  دراسـة  بعـد  وذلـك  اخلدمة/املسـتخدم 
لهـا  احللـول  ووضـع  وحتليلهـا،  املتكـررة  الشـكاوى 
يحقـق  ومبـا  تكرارهـا  وتفـادي  معاجلتهـا،  بهـدف 

املسـتخدمني. حمايـة 

وخـالل العـام 1437/1436هــ )2015م( مت اسـتالم 
خدمـات  مسـتخدمي  مـن  شـكوى   )51.094(
 )731( وإصـدار  املعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت 
نظـام  مخالفـات  يف  النظـر  جلنـة  ِقبـل  مـن  قـراراً 
ألـف   )700( مـن  أكثـر  نقـل  مت  كمـا  االتصـاالت، 
بـني املشـغلني، ومت إسـتالم )732504( طلـب  رقـم 

اإلنترنـت. علـى  مخالفـة  مواقـع  لترشـيح 

٥١,٠٩٤

٧٣١
٧٠٠,٠٠٠

شكوى مستلمة من مستخدمي 
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

قرارًا من ِقبل لجنة النظر 
في مخالفات نظام 

االتصاالت

تم نقل أكثر من (٧٠٠) ألف 
رقم بين المشغلين

خدمات اإلتصاالت الثابتة

خدمات االتصاالت المتنقلة

خدمات المعطيات

خدمة مشغلي شبكات االتصاالت
المتنقلة االفتراضية

خدمة االنترنت

خدمات اإلتصاالت باستخدام
(VSAT) نظام الفيسات

تشغيل أنظمة وشبكات اإلتصاالت
الشخصية المتنقلة عبر األقمار

الصناعية

خدمة استضافة أجهزة ومعدات
االتصاالت وتقنية المعلومات

خدمة النظام اآللي إلدارة
(AVL) المركبات

خدمة النصوص
المسموعة (٧٠٠)

خدمة الرسائل القصيرة

خدمة مراكز االتصال

خدمة وإدارة ومراقبة شبكات
اإلتصاالت والمعلومات

٢٣

٣

٤
٥

٢٧

٩٩
٩٩

٣

٢
٣

٤٧
١٨

تقديم خدمة االتصاالت الشخصية
١المتنقلة عبر االقمار الصناعية

عدد التراخيص حسب الخدمة
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ثالثًا: 
تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات:

قامـت الهيئـة بإطـالق مشـروع لدراسـة تعديـل نظام 
علـى  بشـأنه،  الصـادرة  والتعديـالت  االتصـاالت، 
التعديـالت  واقتـراح  القطـاع،  مسـتجدات  ضـوء 
الالزمـة لتطويـره مبـا يتواكـب مـع تلـك املسـتجدات. 
وفيمـا يخـص أسـعار اخلدمـات فقـد أجـرت الهيئـة 
أسـعار  الجتاهـات  متخصصـة؛  حتليليـة  دراسـة 
تقـدمي خدمـات االتصـاالت املختلفـة يف اململكـة، مع 
مقارنـة هـذه األسـعار بعـدد مـن الـدول يف املنطقـة 
خدمـات  سـلة  لتكلفـة  مقـارن  وحتليـل  والعالـم، 
االتصـاالت للمسـتخدم يف اململكـة، ومجموعـة مـن 
الـدول. كمـا قامـت بتنظيـم سـعر التحاسـب البينـي 
 )15( الـى  بخفضـه  املتنقـل  الهاتـف  مشـغلي  بـني 
هللـة، بعـد إمتـام دراسـة أسـعار خدمـات املكاملـات 
الصوتيـة احملليـة االنتهائيـة باجلملـة علـى شـبكات 
طلـب  وثيقـة  وطـرح  والثابتـة،  املتنقلـة  االتصـاالت 

وحتليلهـا.  واسـتالمها  العمـوم  مرئيـات 

يف إطـار تطويـر وحتفيـز القطاع، مت إطالق مشـروع 
لترخيـص  املثلـى  الطريقـة  حتديـد  إلـى  يسـعى 
وتنظيمهـا،  باململكـة  السـحابية  احلوسـبة  خدمـات 
كمـا  لهـا.  مناسـب  تنظيمـي  إطـار  إيجـاد  وكذلـك 
لدليـل منشـآت االتصـاالت  التجريبـي  مت اإلطـالق 
وتقنيـة املعلومـات؛ لتوفيـر املعلومـات عـن الشـركات 

القطـاع. يف  العاملـة 

رابعًا: 
املوارد احملدودة:

الهيئـة  تقـوم  احملـدودة؛  املـوارد  إدارة  مجـال  يف 
الوطنيـة  تنفيـذ اخلطـة  التـرددات، ومتابعـة  بـإدارة 
للطيـف التـرددي، حيـث يوجد تدني يف نسـبة اخالء 
التـرددات ألن معظمهـا مخصـص جلهـات حكوميـة 
مـع العلـم بـأن التخصيـص مت قبـل اعتمـاد اخلطـة 
مشـروع  يخـص  وفيمـا  التـرددي،  للطيـف  الوطنيـة 
التـرددي،  الطيـف  إلدارة  حديـث  نظـام  تأسـيس 

خامسًا: الدراسات:

و  اقتصاديـة  دراسـات  عـدة  بعمـل  الهيئـة  قامـت 
دراسـات لوضـع سـوق االتصاالت و تقنيـة املعلومات 
منهـا: دراسـة حتديـد األسـواق والسـيطرة يف قطـاع 
ودراسـة  وتصنيفهـا،  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
اململكـة،  يف  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  سـوق 
ودراسـة عـن وضـع االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات يف 
اململكـة، حيـث تهـدف هـذه الدراسـات الـى حتديـث 
اخلدمـة  ومقدمـي  للسـيطرة،  اخلاضعـة  األسـواق 
املسـيطرين، واملتطلبـات التنظيميـة الالزمـة؛ للحـد 
غيـر  املسـيطرين  اخلدمـة  مقدمـي  مـن ممارسـات 
هـذه  خـالل  مـن  الهيئـة  سـعت  وقـد  التنافسـية، 
الدراسـات إلـى فهـم، وحتليـل احلالة الراهنة لسـوق 
خدمـات االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات يف اململكـة، 
وتسـعى الهيئـة الـى حتفيـز أصحـاب املصلحـة؛ عـن 
الرئيسـية  التحديـات  علـى  الضـوء  تسـليط  طريـق 
وحتفيـز  اململكـة،  يف  القطـاع  تطويـر  تواجـه  التـي 
تبنـي  وتشـجيع  املعلومـات،  مجتمـع  إلـى  التحـول 
خدمـات االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات، وتطبيقاتهـا 

بيئـة األعمـال. يف 

سادسًا: صندوق اخلدمة الشاملة:

علـى صعيـد نشـر خدمـات االتصـاالت يف املناطـق 
النائيـة، وغيـر املربحـة جتاريـاً لشـركات اإلتصـاالت 
املرخـص لهـا بتقـدمي خدمـات اإلتصـاالت العامـة؛ 
قامـت الهيئـة مـن خـالل صنـدوق اخلدمـة الشـاملة 
اخلدمـات  لتوفيـر  مشـروعاً   )11( وترسـية  بطـرح 
التجمعـات  مـن  كبيـر  لعـدد  واإلنترنـت،  الصوتيـة 
السـكانية باملناطـق النائيـة يف عـدد مـن محافظـات 
حلوالـي  فعليـًا  اخلدمـة  تقـدمي  ومت  اململكـة، 
اململكـة،  مسـتوى  علـى  سـكانياً  )15.115( جتمعـًا 
ويجـري العمـل علـى توفيـر اخلدمـات للبقيـة، إذ مت 
طرح مشـاريع اخلطة التشـغيلية السـنوية السادسـة 
ومت  للمنافسـة،  )2015م(  1437/1436هــ  للعـام 
وتقييمهـا،  وحتليلهـا  املسـتلمة  العـروض  اسـتقبال 
املختصـة؛  للجهـات  التوصيـات  رفعـت  ثـم  ومـن 
للنظـر يف اعتمادهـا. وتغطـي هـذه اخلطة عدداً من 
علـى  اشـتملت  فقـد  ومحافظاتهـا،  اململكـة  مناطـق 
ثالثة مشـاريع لتوفير اخلدمات الصوتية واإلنترنت 

سـكاني. جتمـع   )3.900( حلوالـي 

 تم إطالق مشروع يسعى إلى 
تحديد الطريقة المثلى لترخيص 

خدمات الحوسبة السحابية 
بالمملكة وتنظيمها

تم اإلطالق التجريبي 
لدليل منشآت االتصاالت 

وتقنية المعلومات

قامت الهيئة بتنظيم سعر 
التحاسب البيني بين 

مشغلي الهاتف المتنقل 
بخفضه الى :

١٥
هللة 

يف  التقنيـات  أحـدث  اسـتخدام  يتضمـن  والـذي 
وتنسـيقها  وتخصيصهـا،  التـرددات،  إدارة  مجـال 
فقـد  والدولـي  واإلقليمـي  احمللـي،  املسـتوى  علـى 
املالـي  العـام  مـن  االول  الربـع  خـالل  طرحـه  مت 
يخـص  وفيمـا  1436هـ/1437هـ )2015م(، 
مبتابعـة  الهيئـة  قامـت  فقـد  الترقيميـة،  املـوارد 
طلبـات حتديـد املـوارد الترقيميـة املتاحـة ودراسـتها 

. تخصيصهـا و

مشروعًا لتوفير 
الخدمات الصوتية 

واإلنترنت

التجمعات السكانية بالمناطق 
النائية في عدد من محافظات 

المملكة

تجمعًا سكانيًا على 
مستوى المملكة

اشتملت على ثالثة 
مشاريع لتوفير الخدمات 

الصوتية واإلنترنت لحوالي 
(٣٫٩٠٠) تجمع سكاني.

١١

١٥٫١١٥

٣٫٩٠٠
تم إطالق مشروع لدراسة تعديل 

نظام االتصاالت، والتعديالت 
الصادرة بشأنه، على ضوء 

مستجدات القطاع

 دراسة تحديد األسواق والسيطرة 
في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات وتصنيفها،
دراسة سوق االتصاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة،
دراسة عن وضع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة
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2.  اإلطــار التـنـظـيـمـي 

اجلهـة  هـي  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  هيئـة 
وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع  تنظيـم  عـن  املسـؤولة 
ويحـدد  السـعودية.  العربيـة  اململكـة  يف  املعلومـات 
كل مـن نظـام االتصـاالت الصـادر باملرسـوم امللكـي 
ذي الرقـم )م/12( وتاريـخ 3/12/ 1422هـ والئحته 
التنفيذية الصادرة يف عام 1423هـ اإلطار القانوني 
النظـام  هـذا  ويتضمـن  القطـاع.  بتنظيـم  اخلـاص 
عـدداً مـن األهـداف؛ منهـا توفيـر خدمـات اتصاالت 
املنـاخ  متطـورة وكافيـة، وبأسـعار مناسـبة. وإيجـاد 
واسـتخدام  العادلـة،  املنافسـة  لتشـجيع  املناسـب 
التـرددات بصـورة فّعالـة، وتوطـني تقنيـة االتصـاالت 

توفير خدمات 
اتصاالت متطورة

إيجاد المناخ المناسب
لتشجيع المنافسة العادلة

استخدام الترددات 
بصورة فّعالة،

توطين تقنية االتصاالت
ومواكبة تقدمها

تحقيق الوضوح
والـشـفــافيـــــة
في اإلجراءات

تحقيق مبادئ المساواة، 
وعدم التمييز

حماية المصلحة العامة، 
ومصالح المستخدمين 

والمستثمرين. 

يتضمن نظام االتصاالت عددًا 
من األهداف منها

ومواكبـة تقدمهـا، وحتقيـق الوضـوح والشـفافية يف 
اإلجـراءات، باإلضافـة إلـى حتقيـق مبـادئ املسـاواة، 
وعـدم التمييـز، وحمايـة املصلحـة العامـة، ومصالـح 

واملسـتثمرين.  املسـتخدمني 
مجلـس  بقـرار  الصـادر  الهيئـة  تنظيـم  يحـدد  كمـا 
الـوزراء ذي الرقـم )74( الصـادر يف 1422/3/5هــ، 
 )133( الرقـم  ذي  الـوزراء  مجلـس  بقـرار  واملعـدل 
هيئـة  مهمـات  1424/5/21هــ،  يف  الصـادر 
واختصاصاتهـا،  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
بالشـخصية  يتمتـع  للقطـاع،  منظمـاً  بوصفهـا 

واإلداري.  املالـي  وباالسـتقالل  االعتباريـة، 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات في 
المملكة العربية السعودية.
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 استراتيجـية الهيئـة 
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3. استراتيجـية الهيئـة 
    )2016 م – 2020م(

بهـا  املناطـة  املهـام  لتحقيـق  الهيئـة  مـن  سـعياً 
والتطلعـات املرجـوة، بالصـورة املطلوبـة، فقـد قامـت 
)2015م(  1437/1436هــ  العـام  خـالل  الهيئـة 
لألعـوام  االسـتراتيجية  خطتهـا  إعـداد  يف  بالبـدء 
علـى  عرضهـا  سـيتم  والتـي  )2016م-2020م( 
مجلـس إدارة الهيئـة إلعتمادها خالل النصف األول 
مـن عـام 1437هــ )الربـع الثانـي مـن العـام 2016م(، 
وقـد مت إعدادهـا أخـذاً يف االعتبـار، الوضع الراهن 
واألطـر  املعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت  لقطـاع 

املمارسـات  بأفضـل  مقارنـًة  احلاليـة  والتنظيمـات 
الدوليـة، والتطـورات يف أسـواق االتصـاالت وتقنيـة 
املعلومـات االقليميـة والعامليـة، ومـا طـرأ عليهـا مـن 
والتقنيـات،  اخلدمـات  يف  ومتغيـرات  مسـتجدات 
االسـتبيانات  املقابـالت وطـرح  إجـراء  إلـى  إضافـًة 
مـع أصحـاب املصلحـة وذوي االهتمـام مـن جهـات 
حكوميـة أو خاصـة، واتبعـت الهيئـة منهجيـة لتطوير 
التاليـة: باملراحـل  مـروراً  اجلديـدة  اسـتراتيجيتها 

1.   جمـــع المتطلبــات وتحديد وتحليـــــل 
      الوضــــع الراهــــن:

بجمـع  اخلطـة  إلعـداد  املشـكل  الفريـق  بـدء 
وحصـر متطلبـات اعـداد اخلطـة وذلـك ضمـن 
خمسـة مراحـل لتقييـم الوضـع الراهـن للهيئـة 
يف  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  ولقطـاع 
اململكـة ويف االسـواق العامليـة كماهـو مبـني يف 

ادنـاه: الشـكل 

تقييم للوضع الراهن في 
المملكة فيما يخص 

قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات

تقييم االطار التنظيمي 
في المملكة

تقييم أهم التوجهات 
العالمية وتوجهات 
سلوك المستهلكين

دراسة مقارنة مع أفضل الدول 
االقليمية والدولية في 

االتصاالت وتقنية المعلومات

تقييم متطلبات 
وتوجهات أصحاب 

المصلحة الداخليين و 
الخارجيين

تحليل أداء قطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

مراجعة الخطط 
الوطنية واألنظمة و 

السياسات

التوجهات العالمية 
في التقنية والخدمات

تحليل متطلبات 
أصحاب المصلحة

دراسات المقارنة 
الدولية

أبرز الفعالياتمراحل جمع المتطلبات

مقابالت مع أعضاء مجلس اإلدارة

أكثـــر من ٥٠ مقابلة مع اإلدارة
التنفيذية

مقابلة ٢١ جهة حكومية وأكاديمية
وبحثية ومقدمي الخدمات

ورشة عمل مع ٣٨ مختص في
تقنية المعلومات

إستبيان ألكثر من ٤٠٠٠ مستخدم
ومشترك

دراسة مقارنة لـ ١٠ دول

مقابالت مع جميع أعضاء اللجنة
التنفيذية للهيئة
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2. اعداد االستراتيجية وتحديد األهداف و المؤشرات:

جميـع  حصـر  مت  الراهـن،  الوضـع  بتقييـم  املعنيـة  املرحلـة  إنتهـاء  بعـد 
املخرجـات، ووضعـت قائمـة بأبـرز التحديـات ضمن ثالثة محاور رئيسـية؛ 
البنيـة التحتيـة، منظومـة خدمـات االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات واحملتوى، 
ذلـك،  ضـوء  ويف  املعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت  يف  املطلوبـة  واملهـارات 
للهيئـة مشـتملة علـى عـدد مـن  مت وضـع مسـودة اخلطـة االسـتراتيجية 
لـكل  تصنيفهـا  مت  التـي  التحديـات  تعالـج  التـي  والطموحـات  التطلعـات 
محـور مـن احملـاور املوضوعـة ضمـن رؤيـة الهيئـة و رسـالتها، ومت ترجمتها 
إلـى )5( أهـداف اسـتراتيجية ومسـتهدفات سـنوية حتـى عـام 2020م على 

النحـو التالـي:

3.  ابرز المبادرات االستراتيجية: 

والوصـول  االسـتراتيجية  األهـداف  هـذه  ولتحقيـق 
يتـم  2020م  العـام  يف  املرجـوة  املسـتهدفات  الـى 

منهـا:  اسـتراتيجية  مبـادرات  عـدة  علـى  العمـل 

نسبـــة إيصـــال شبكـــات األليـــــاف بســـرعـــة
 ١٠٠-١٠٠٠ ميجـــابــت/ث إلى المنازل في 

المناطق الحضرية

العمل على زيادة توفير ترددات مخصصة لخدمات 
شبكات االتصاالت الالسلكية تتماشى مع توصيات

االتحاد الدولي لالتصاالت

الوضع الحالي
٢٠١٥ 

المستهدف
في ٢٠٢٠

المستهدف في ٢٠٢٠

المستهدف في ٢٠٢٠

المستهدف في ٢٠٢٠

١٫٣٤٠ ميجاهرتز
الوضـع الحـالي ٢٠١٥

الوضـع الحـالي ٢٠١٥

الوضـع الحـالي ٢٠١٥

٢٦٥ ميجاهرتز

٢٥
٨٣

٧

١٧

نسبة تغطية المناطق النائية بالشبكة الالسلكية 
بسرعة ال تقل عن ١٠ ميجابت

تعـزيــز بيئــة المنافســـة العـــادلــة والفعالـــة
وتشجيعها في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات

(HHI) وذلك بخفض مؤشر المنافسة

 ريال سعودي

زيادة القيمة المحلية المضافة لالتصاالت
وتقنية المعلومات

الوضع الحالي
٢٠١٥

المستهدف في
٢٠٢٠

.١

.٣

.٤

.٥ .٢

١٠٠ مليار
 ريـــال سعودي
٧٧ مليار

٣٫٨٠٠ ٥,٠٠٠

SR

SR

استراتيجية
النطاق العريض

نشر الشبكات السلكية 
والالسلكية ذات النطاق 

العريض في المملكة

اإلطار التنظيمي
للتراخيص الموحدة

دراسة تقديم مجموعة متنوعة 
من خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلومات تحت مظلة رخصة 

موحدة

تنظيم االستضافة
والحوسبة السحابية

تحديد اآللية المثلى لتنظيم 
خدمات االستضافة والحوسبة 

السحابية في المملكة، والتي قد 
يكون منها إصدار تراخيص بذلك

إنشاء مقسم تبادل االنترنت
(NIXP) الوطني

إنشاء وتشغيل مقاسم لتبادل حركة 
اإلنترنت المحلية بين مقدمي 

الخدمة والجهات المستفيدة، مما 
يساهم في تطوير منظومة اإلنترنت 

في المملكة وتشجيع اإلستضافة 
CDNs وشبكات توصيل المحتوى

ترخيص تقديم خدمات النطاق
العريض عبر األقمار الصناعية

دراسة التوجهات العالمية في 
مجال األقمار الصناعية، وخاصة 

التي توفر خدمات النطاق العريض 
التي بدأت تتوفر في اآلونة 

األخيرة في بعض البلدان

١٢٣٤٥
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 الوضع الراهن للهيئة
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4.  الوضع الراهن للهيئة

4-1    الهيكل التنظيمي

4-2   مجلـــس اإلدارة

الهيئـة،  يف  العليـا  السـلطة  هـو  اإلدارة،  مجلـس 
واملشـرف علـى إدارتهـا، وتصريـف أمورهـا، ووضـع 
السياسـة العامـة لهـا، ويتكـون مـن عضويـة كٍل مـن: 

ويوضح امللحق ذو الرقم )أ(، أهم قرارات املجلس التي اتخذها 
خالل العام 1437/1436هـ.

مجلس اإلدارة

اللجنــة
التنفيذيــة

المحافظ

المراجع
الداخلي

الشؤون الفنية
والطيف الترددي

ترخيــــص
الترددات

مراقبة الطيف
الترددي

تخطيط
وتوزيع

الترددات

المساندة
الفنيــــــة

المعايير الفنية
والترقيم

شؤون مقدمي
الخدمة والتراخيص

شؤون
المشتركين

الدراسات
االقتصادية

ودراسات السوق

االستشارات
القانونية

المساندة
القانونية
والمتابعة

خدمات
اإلنترنت

خدمة تقنية
المعلومات

تحفيز االتصاالت
وتقنية المعلومات

المركز الوطني
اإلرشادي ألمن
المعلـومـــــــات

الشؤون الفنية
شؤون الطيف

الترددي
شؤون

المنافسة
الشؤون
القانونية

شؤون المنافسة
والقانونية

شؤون تقنية
المعلومات

الموارد
البشرية

السالمة
والخدمات
المساندة

المالية

الشؤون المالية
واإلدارية

لجنة الفصل
في المخالفات

أمين مجلس
اإلدارة

صندوق الخدمة
الشاملة

أمن
المعلومات

ملة
شا

 ال
ودة

لج
ا

یع
ار

مش
 ال

رة
إدا

ب 
مكت

لیة
اخ

الد
ت 

اءا
جر

اإل
ھا

یر
طو

وت

جي
اتی

تر
الس

ط ا
طی

تخ
ال

ئق
وثا

 ال
رة

إدا
ز 

رك
م

ت
ریا

شت
الم

مة
سال

ال

ني
مبا

ال

ت
ادا

یر
اإل

نیة
زا

لمی
 وا

لي
لما

ط ا
طی

تخ
ال

لیة
لما

ت ا
ابا

حس
ال

ریة
بش

 ال
رد

موا
 ال

ت
دما

خ

ریة
بش

 ال
رد

موا
 ال

یر
طو

ت

فظ
حا

الم
ب 

مكت
ت 

اال
ص

ات

عة
تاب

الم
ب 

مكت

محمد بن إبراهيم السويل

معالي الدكتور

عبدالعزيز بن سالم الرويس

سعادة األستاذ

ماجد بن عبد الله البواردي

 سعادة الدكتور

سعيد بن طراد بن جرمان

سعادة األستاذ

فهد بن عبد الله الدكان

سعادة األستاذ

سلطان بن محمد المالك

سعادة الدكتور

 عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز

سعادة الدكتور

عبدالعزيز بن محمد السويلم

معــالي الدكتـــور

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

محافظ الهيئة
نائب رئيس المجلس 

مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

وزارة المالية

القطاع الخاص القطاع الخاصالقطاع الخاصوزارة التجارة واالستثمار

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

 سعادة الدكتور

خالد بن سليمان الراجحي
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البناء المؤسسي  3-4

القوى البشرية   1-3-4

مــوظــــف 
عدد العاملين بالهيئــــة

نوع البرامج التدريبية التي تم توفيرها

واخلبـرات  الكفـاءات  السـتقطاب  الهيئـة  تسـعى 
التـي حتتاجهـا للقيـام مبهماتهـا، ولتحقيـق األهداف 
التـي أنشـئت مـن أجلهـا، واحلفـاظ علـى بيئـة عمـل 

إيجابيـة محفـزة وذات إنتاجيـة عاليـة.

داخلي

٪٦٤٪٣٦
خارجي

السعوديون
٪ ٩٩

غير السعوديين

% ١

المؤهـــالت

الخبرات والتخصصات

% ٣ 

٪ ٢

% ١٦ 

% ١١ 

% ٢٢ 

% ٤٤ 

% ٢

دكتوراه

دبلوم عالي

دبلوم

الثانوية

ماجستير

بكالوريوس

دون الثانوية

٪ ٦ 

٪ ١٣

٪ ١٧ 

% ٤ 

% ٢٦ 

الماليين

الفنيين

قيادي وإشرافي

المهندسين والمختصين في 
الحاسب اآللي واالتصاالت

مستشارين

اإلداريين

٨ %القانونيين

% ٢٦ 

455



37 36
الـتـقـريـر الـسـنـوي
١٤٣٦هـ - ١٤٣٧هـ

٢٠١٥م

اجلاهزية اإللكترونية  3-3-4

وتاريـخ   252 رقـم  الـوزراء  مجلـس  لقـرار  حتقيقـًا 
1431/7/16 هــ بشـأن دعـم وتعزيـز آليـة التحـول 
إلـى تطبيـق التعامـالت اإللكترونيـة احلكوميـة ومـن 
منطلـق أن تكـون الهيئـة رائدة يف التحول اإللكتروني 
علـى الصعيـد احمللـي والعاملـي فقـد حصلـت الهيئـة 
علـى نسـبة 96.4% يف قيـاس التحـول إلى التعامالت 
مقاييـس  حسـب  السـادس  اإللكترونيـة  احلكوميـة 

ومعاييـر برنامـج التعامـالت اإللكترونيـة )يسـر(.

قطـاع  تشـاركها يف  التـي  األخـرى  باجلهـات  مقارنـًة  األول  الترتيـب  علـى  الهيئـة  حصلـت 
جهـات:  9 يضـم  والـذي  اإللكترونيـة  اخلدمـات  إتاحـة  مبرحلـة  )اخلدمـات( 

املشاركات الدولية   2-3-4

تعمـل الهيئـة علـى تنميـة مصالـح اململكـة وحمايتهـا 
املتعلقـة  املجـاالت  يف  وذلـك  الدوليـة؛  السـاحة  يف 
مـع  وتتواصـل  املعلومـات؛  وتقنيـة  باالتصـاالت 
أجهـزة تنظيـم قطـاع االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات 
زيـادة  بهـدف  األخـرى  والـدول  العربيـة  الـدول  يف 
هـذا  ويف  واخلبـرات.  املعلومـات  وتبـادل  التعـاون، 
املنظمـات  مـن  عـدد  يف  الهيئـة  تشـارك  السـياق؛ 
اإلقليميـة والدوليـة ذات الصلـة بقطـاع االتصـاالت 
وتقنيـة املعلومـات. ومـن أبرز تلـك املنظمات االحتاد 
يف  املتخصصـة  واللجـان  لالتصـاالت،  الدولـي 
املتحـدة،  لـألمم  واالجتماعـي  االقتصـادي  املجلـس 
لـدول  التعـاون  ومجلـس  العربيـة،  الـدول  وجامعـة 
لهيئـات تنظيـم  العربيـة  العربيـة، والشـبكة  اخلليـج 

املعلومـات. وتقنيـة  االتصـاالت 

هـذا وتشـغل اململكـة مناصـب عـدة بوصفهـا رئيسـاً، 
أو نائبـاً للرئيـس يف العديـد مـن مؤمتـرات املنظمات 
اإلقليميـة والدوليـة واجتماعاتهـا وفـرق العمـل بهـا. 
كمـا تقـدم اململكـة العديـد مـن اإلسـهامات يف تلـك 
جميـع  مـع  اآلراء  بتوافـق  كثيـراً  وتعنـى  املنظمـات. 
األهـداف  حتقيـق  علـى  منهـا  حرصـاً  الشـركاء؛ 

املشـتركة.

هيئة اإلتصاالت
وتقنية المعلومات

جهة أخرى

جهة أخرى

جهة أخرى

جهة أخرى

جهة أخرى

جهة أخرى

جهة أخرى

جهة أخرى

٪ ٩٣

٪ ٨٧

٪ ٨٢

٪ ٦٦

٪ ٦٣

٪ ٥٣

٪ ٣٨

٪ ٢١

٪ ١٩

القياس السادس

القياس الخامس

القياس الرابع

القياس الثالث

القياس الثاني

القياس األول

٩٦.٤

٧٢٫٠٧

٧٢٫٧٠

٦٥٫٦٣

٦٥٫٩٢

٥٧٫٧٤

نسبة التحول االلكتروني لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

االجتماعات في وكاالت
األمم المتحدة ولجانها

المتخصصة

اجتماعات
وفعاليات أخرى

اجتماعات جامعة
الدول العربية

االجتماعات في مجلس التعاون
١٣٪لدول الخليج العربية

٪٤٤

٪٢٩

٪١٤
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  أهم األنشطة 
واإلنجازات

5
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5.  أهم األنشطة واإلنجازات

5-1  تراخيص تقديم خدمات االتصاالت  
       وتقنية المعلومات

5-1-1  التراخيص )الفردية والفئوية( 

بنهايـة  ترخيصـاً   )315( التراخيـص  إجمالـي  بلـغ 
العـام 2015م، وتصـدر الهيئـة نوعني من التراخيص 

وفقـا ألنظمتهـا وهمـا:

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

٣٠٩
٢٩٢

٣١٥
٣٢٦

عدد إجمالي التراخيص السارية

أعداد املرخص لهم:

24/ 1425الـخـدمــة
)2004م(

1427/26
)2006م(

1429/28
)2008م(

1431/30
)2010م(

1434 /33
)2012م(

1435 /34
)2013م(

1436/35
)2014م(

1437/36
)2015م(

11122222خدمات االتصاالت الثابتة

22333333خدمات االتصاالت املتنقلة
خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة 

22ــــــــــــاالفتراضية

22222233خدمات املعطيات

2347535640415047خدمات اإلنترنت
خدمات االتصاالت بإستخدام نظام الفيسات 

)VSAT(57141819191918

تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية 
22221122املتنقلة عبر األقمار الصناعية

ــــــــ1111اإلنترنت على الطائرات

ــــــــ112ــخدمة الهاتف املتنقل على الطائرات

 )AVL( 624264464748999خدمة النظام اآللي إلدارة املركبات

69213513712713111699خدمة الرسائل القصيرة

2624146563ــخدمة النصوص املسموعة )700(

7101115202427ــخدمة مراكز االتصال

ــــــــ255ــخدمات احملفظة اإللكترونية
خدمة إعادة شحن البطاقات مسبقة الدفع 

ــــــ4451ــلالتصاالت املتنقلة

3344444ــخدمة إدارة ومراقبة شبكات اإلتصاالت واملعلومات 

ــــــــــــــــاالتصال اإللكتروني باملشترك
استضافة أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية 

367665ــــاملعلومات

تقدمي خدمات اإلتصاالت الشخصية املتنقلة عبر 
11111111األقمار الصناعية

48222289313292309326315إجمالي الـتـراخـيص

خدمات الهاتف الثابت

خدمات الهاتف الجوال

تشغيل شبكة اتصاالت عامة

خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة
لنقل البيانات داخليًا ودوليًا

أية أنواع أخرى من الخدمات التي
تقرر الهيئة انها تتطلب ترخيصًا فرديًا

تقديم خدمات االنترنت

تراخيص فئويةتراخيص فردية

خدمات القيمة المضافة للشبكة

خدمات االتصاالت الشخصية
المتنقلة عبر االقمار الصناعية

أية خدمة أو شبكة اتصاالت
أخرى تقرر الهيئة ادراجها
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تراخيص تقدمي خدمات مشغلي   2-1-5
شبكات االتصاالت املتنقلة االفتراضية

قامـت الهيئـة خالل العـام 1437/1436هـ )2015م( 
ترخيـص  علـى  احلصـول  طلـب  وثيقـة  بإعـداد 
تقـدمي خدمـات مشـغل شـبكات االتصـاالت املتنقلـة 
االفتراضيـة )MVNO( مـن خـالل شـبكة االتصاالت 
التابعـة  ملقـدم اخلدمـة املضيـف )شـركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية- زين( ومت طرحه، وسيتم استالم 
الترخيـص  وإصـدار  تقييمهـا،  ثـم  ومـن  العـروض، 
الثالـث لتقـدمي خدمـات مشـغل شـبكات االتصـاالت 

املتنقلـة االفتراضيـة.

تراخيص تقدمي خدمات األقمار   3-1-5
الصناعية ذات النطاق العريض

يهـدف هـذا املشـروع إلـى دراسـة التوجهـات العامليـة 
التـي  تلـك  وخاصـة  الصناعيـة،  األقمـار  مجـال  يف 
ثـم تقييـم  العريـض، و مـن  النطـاق  تقـدم خدمـات 
مـدى احلاجـة إلـى الترخيـص لهـا باململكـة. وكذلـك 
ومـدى  للترخيـص،  املناسـبة  اخليـارات  دراسـة 
التأثيـر االقتصـادي علـى قطـاع االتصـاالت وتقنيـة 
النـوع  املعلومـات، والتوقيـت املناسـب إلدخـال هـذا 
وتقنيـة  االتصـاالت  أسـواق  يف  التراخيـص   مـن 
املعلومات باململكة. ويف هذا السـياق؛ واسـتكماالً ملا 
مت إجنازه يف ما سـبق، قامت الهيئة بتحقيق ما يلي 

)2015م(: 1437/1436هــ  العـام  خـالل 

دراسة اخليارات التنظيمية   4-1-5
للتراخيص املوحدة

الرخصـة املوحـدة هـي عبـارة عـن مجموعـة متنوعـة 
حتـت  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  خدمـات  مـن 
بدراسـة  الهيئـة  وقامـت  موحـدة،  رخصـة  مظلـة 
االجتـاه العاملـي نحـو التراخيـص املوحـدة، وتقييمـه 
يف إطـار سياسـة التراخيـص يف اململكـة. وهـذا مـن 
شـأنه أن ميكـن الهيئـة مـن حتليـل مختلـف أنظمـة 
التراخيـص املوحـدة، وأثرهـا علـى سـوق االتصـاالت 
األنسـب؛  والتوقيـت  األفضـل،  واملنهـج  اململكـة،  يف 
لتبنـي سياسـة التراخيـص املوحـدة يف هـذا السـوق، 
للمرخصـني  انتقاليـة  تنظيميـة  مرحلـة  وتسـتهدف 
جديـدة،  وحتالفـات  اسـتثمارات  بدخـول  احلاليـني 
والرسـم ادنـاه يلخـص دراسـة املقارنـة فيمـا يخـص 

املوحـدة: الرخصـة  توجهـات 

تركيا
نيجيريا
النمسا

ألمانيا
السويد

المملكة المتحدة

األردن
سنغافورة

ماليزيا 
استرياليا

الهند

حيادية التقنية
وخدمة محددة

تقنية محددة
وخدمة محددة

مصر 
الفلبين السعودية

اليابان
أمريكا

رخصة خدمات موحدةاإلشعار لتقديم الخدمات رخصة خدمات محددةالتسجيل لتقديم الخدمات بعـد 	  العمـوم  مرئيـات  لطلـب  الوثائـق  طـرح 
عليهـا. الهيئـة  إدارة  مجلـس  موافقـة 

وحتليلهـا 	  العمـوم،  مـن  املرئيـات  اسـتالم 
بذلـك.  تقريـر  واعـداد  ودراسـتها 

إدارة  مجلـس  قبـل  مـن  عليهـا  املوافقـة  أخـذ  ومت 
الهيئـة، ويف انتظـار اعتمـاد املقابـل املالـي مـن قبـل 

اخلدمـة. هـذه  لتقـدمي  املاليـة  وزارة 

قامت الهيئة بدراسة
االتجاه العالمي نحو 

التراخيص الموحدة

عدد التراخيص حسب اخلدمة:

خدمات اإلتصاالت الثابتة

خدمات االتصاالت المتنقلة

خدمات المعطيات

خدمة مشغلي شبكات االتصاالت
المتنقلة االفتراضية

خدمة االنترنت

خدمات اإلتصاالت باستخدام
(VSAT) نظام الفيسات

تشغيل أنظمة وشبكات اإلتصاالت
الشخصية المتنقلة عبر األقمار

الصناعية

خدمة استضافة أجهزة ومعدات
االتصاالت وتقنية المعلومات

خدمة النظام اآللي إلدارة
(AVL) المركبات

خدمة النصوص
المسموعة (٧٠٠)

خدمة الرسائل القصيرة

خدمة مراكز االتصال

خدمة وإدارة ومراقبة شبكات
اإلتصاالت والمعلومات

٢٣

٣

٤
٥

٢٧

٩٩
٩٩

٣

٢
٣

٤٧
١٨

تقديم خدمة االتصاالت الشخصية
١المتنقلة عبر االقمار الصناعية



45 44
الـتـقـريـر الـسـنـوي
١٤٣٦هـ - ١٤٣٧هـ

٢٠١٥م

املركز السعودي ملعلومات الشبكة   5-1-5

السـعودي  املركـز  خـالل  مـن  الهيئـة  تواصـل 
أسـماء  تسـجيل  يف  نشـاطها  الشـبكة  ملعلومـات 
النطاقات السـعودية ).sa و .السـعودية( على شـبكة 
اإلنترنـت، وإدارتهـا، واعتمـاد عـدد مـن اإلضافـات 
عبـر  للمسـتخدمني،  املقدمـة  للخدمـات  املهمـة 
مـن  متكنهـم  التـي  اإللكترونيـة،  اخلدمـات  بوابـة 
ذاتيـا،ً  واإلجـراءات  املهمـات  مـن  العديـد  إجنـاز 
مبرونـة وسـرعة عاليتـني. وقـد أجُنـز خـالل العـام 

مايلـي: )2015م(  1437/1436هــ 

عدد النطاقات المسجلة تراكميًا

خدمـة 	  تقـدمي  مـن  األولـى  املرحلـة  تنفيـذ 
ضمـن  السـعودية،  النطاقـات  تسـجيل 
خدمـات السـجل التجـاري لـدى وزارة التجـارة 
والصناعـة، وسـوف تسـتهدف املرحلـة األولـى 
السـعودية  النطاقـات  تسـجيل  خدمـة  تقـدمي 
ضمـن خدمـات السـجل التجـاري لـدى وزارة 

والصناعـة. التجـارة 
يف 	  نطـاق  اسـم   )4551( حوالـي  تسـجيل 

اململكـة خـالل العـام 2015م، ليصبـح إجمالـي 
حوالـي  اململكـة  يف  املسـجلة  النطاقـات  عـدد 

نطاقـاً.  )42098(

٤٥٥١
اسم نطاق في المملكة 

خالل العام ٢٠١٥م

عدد النطاقات المسجلة في المملكة حوالي

٤٢٠٩٨ .sa

تراخيص أجهزة االتصاالت   6-1-5
وتقنية املعلومات واعتمادها

ألجهـزة  الفنيـة  املعاييـر  مبراجعـة  الهيئـة  تقـوم 
بشـكل  وحتديثهـا  املعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت 
مسـتمر ودوري. كمـا تعمـل علـى حتديـث إجـراءات 
اعتمـاد األجهـزة، وإصدار أذونات الفسـح اجلمركي 
أجهـزة  تراخيـص  نظـام  طريـق  عـن  الكترونيـاً 
مبـا  دوري؛  بشـكل  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
الهيئـة  فتقـوم  وفاعليتـه.  اإلجنـاز  سـرعة  يضمـن 
بدراسـة أذونـات الفسـح ألجهـزة االتصـاالت وتقنيـة 
والشـركات،  األفـراد،  مـن  إليهـا  الـواردة  املعلومـات 
واملشـغلني املرخصـني منهـا، وتعمـل علـى التأكـد مـن 
املعمـول  واألنظمـة  الفنيـة،  للمواصفـات  مطابقتهـا 
بهـا يف الهيئـة؛ ومـن ثـم إصـدار املوافقـات الالزمـة 
للفسـح. وقد مت ما يلي خالل العام 1437/1436هـ 

)2015م(:

تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية 
المعلومات واعتمادها

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٥٨٢٦
٢٦٠٠

٢٠٥٥٢٣١٦

١٨٤٣٩١٨٥٠٠١٨٣٤٦

١١١٩٤

٩٧٣

٨٧٥٧

فسح جمركي وترخيصطلب اعتماد

دراسة أكثر من )18439( طلب إذن فسح 
جمركي وترخيص، ألجهزة ومعدات االتصاالت، 

والبت فيها الكترونيًا.

استالم )5826( طلب اعتماد، والبت 
فيها الكترونيًا. 

دراسة أكثر من )4800( استفسار، 
وطلب مرئيات من الجهات الداخلية 

والخارجية والبت فيها.

دراسة أكثر من )286( طلب إفادة حيال 
مضبوطات أجهزة االتصاالت وتقنية 

المعلومات واالستشارات الفنية والبت فيها.

18439 5826

4800 286

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٤٢٠٩٨
٣٧٧٣١

٣٣٤٩٧
٢٩٩٣٣
٢٦٧١٧
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5-2  حماية المستخدم

معاجلة شكاوى املستخدمني   1-2-5

خدمـات  مقدمـي  خدمـات  مبراقبـة  الهيئـة  تعنـى 
شـكاوى  أسـباب  ومعاجلـة  اململكـة،  يف  االتصـاالت 
حقوقهـم  وحفـظ  حلمايتهـم  سـعياً  املسـتخدمني 
حيث مت اسـتالم )51.094( شـكوى من مسـتخدمي 
خدمـات االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات خـالل العـام 
يوجـد تفصيـل  وأدنـاه   ، 1437/1436هــ )2015م( 

: املسـتخدمني  ثابتواحصائيـات عامـة عـن شـكاوى  انترنت
(متنقل)

انترنت
(ثابت)

متنقل
مسبق الدفع

متنقل
مفوتر

٪١٥٪١٦٪٣٧

٪١٣٪١٩

٢٠١٥

٥١٠٩٤

٢٠١٤

٣١٦٥٦

٢٠١٣

٢٠٩٧٦ عدد الشكاوى

51.094
عدد الشكاوى المستلمة من 
مستخدمي خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات

وبجانـب سـعي الهيئـة املتواصـل حلل الشـكاوى التي 
تلـك  بدراسـة  تقـوم  فإنهـا  املشـتركني؛  بهـا  يتقـدم 
الشـكاوى وحتليلهـا – وخاصـة املتكـرر منهـا وحصـر 
السـعي إليجـاد حلـول جذريـة  ثـم  مسـبباتها؛ ومـن 

تسـهم يف احلـد مـن تكرارهـا.

تقييم رضا الشاكين عن 
معالجة الشكاوى

توزيع الشكاوى المستلمة بحسب نوعها

٪٤٠

٪٣٢

٪٢٤

٪١٦

٪٨

٠
اعتراض على

فواتير
والتزامات مالية

اعتراض
على تعليق

خدمة أو الغائها

عدم تنفيذ
طلب المستخدم
بإلغاء خدمة أو
تعليقها مؤقتًا

تدني مستوى
خدمة أو
انقطاعها

عدم تقديم
خدمة أو
تفعيلها

تأسيس
واضافة خدمات

/ أرقام دون
طلب المشترك

/ أو تعديلها

عدم االلتزام
بسرية

معلومات
المستخدم

نقل رقم / 
أو عدم

نقل رقم

عدم ارسال / 
تزويد بتفاصيل

الفاتورة

ادراج الشركة
إلسم المشترك
في شركة سمة

ازعاج

٪٣٣،٢

٪ ٥٫٤ ٪ ٣٫٣

٪٣٢،٠

٪ ٩٫٧

٪ ٦٫٢

٪ ٠٫٦
٪ ٣٫٠

٪ ٠٫٣ ٪ ١٫٠
٪ ٥٫٢

وضوح طريقة

تقديم الشكوى

وسائل متابعة

الشكوى

نتيجة معالجة

الشكوى

سهولة نموذج تقديم

الشكوى

الوقت المستغرق

لمعالجة الشكوى

الوصول إلى نموذج

تقديم الشكوى

٪٨٥

٪٥١

٪٤٣

٪٨٤

٪٤٣

٪٨٧

نسب 
الشكاوى 

بحسب نوع 
الخدمة
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وثيقــة حماية طالب اخلدمـة/  2-2-5
              املستخدم

أعلنـت هيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات بتاريـخ 
بوثيقـة حمايـة  العمـل  بـدء  1436/12/09هــ  عـن 
مسـتخدمي خدمـات االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات 
ضمـن  وذلـك  الهيئـة  إدارة  مجلـس  أقّرهـا  التـي 
جهودهـا يف حمايـة مسـتخدمي خدمـات االتصاالت 
الشـكاوى  أسـباب  دراسـة  وبعـد  املعلومـات  وتقنيـة 
بهـدف  لهـا  احللـول  ووضـع  وحتليلهـا,  املتكـررة 
حمايـة  يحقـق  ومبـا  تكرارهـا  وتفـادي  معاجلتهـا, 

املسـتخدمني.

 طلب الخدمة أو تعليقها

 أو إلغـائــها

كيفية التعامل مع 
الحد االئتماني

التزامات مقدم الخدمة في
التعامل مع شكاوى المشتركين

 التعامل مع باقـات
اإلنتـــرنت

 التزامات مقدم الخدمة
لحماية المستخدم  أثناء 

التجوال الدولي

فواتيـــر 
الخـدمـــات

مقدمـوا  فيهـا  أُلـزم  مـادًة   11 يف  الوثيقـة  وجـاءت 
مبجموعـة  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  خدمـات 
مـن اإلجـراءات والضوابـط التي تهدف باملقام األول 

إلـى حمايـة طالـب اخلدمة/املسـتخدم يف:

5-2-3  الفصل يف مخالفات نظام 
               االتصاالت

قامـت جلنـة الفصـل يف مخالفـات نظـام االتصـاالت 
بدراسـة  )2015م(   هــ  العـام 1437/1436  خـالل 

املخالفـات وأصـدرت )731( قـراراً للبـت بشـأنها.
وتتمثـل هـذه املخالفـات يف حـاالت متريـر املكاملـات 
أجهـزة  وبيـع  نظاميـة،  غيـر  بطريقـة  الهاتفيـة 
اتصـاالت السـلكية  غيـر مرخصـة وحيازتهـا، وبيـع 
نظاميـة،  غيـر  الدفـع  مسـبقة  اتصـال  بطاقـات 
عـدم  وكذلـك  نظاميـة،  الغيـر  والباقـات  والعـروض 
االلتزام بسياسـات نقل األرقام وارشـاداتها، وتقدمي 
اإلتصـاالت  خدمـات  وإسـاءة  مضللـة،  معلومـات 

وغيرهـا.

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٨٤١

٢٠٤٧

١٤٩٤١٢١٨
٧٣١

١٩٨٤

٩٩٧

٢٣٢١

١٠٥٥

٣٧٤

مجموع المخالفات الواردةمجموع القرارات الصادرة

لجنة النظر في مخالفات نظام االتصاالت

مبالغ المخالفات حتى نهاية العام 2015م
)بالريال السعودي(

القرارات الصادرة من اللجنة بحسب أعلى 
خمسة أنواع

١٫٣٣١٫١٩٧٫٧٥٠
المخالفات المسددة
حتى نهاية ٢٠١٥ م

المخالفات المستحقة
وغير المسددة حتى

نهاية ٢٠١٥ 

٧١٫٩٥٥٫٦٠٩

بيع بطاقات
اتصال مسبقة

الدفع غير نظامية

عدم تنفيذ
قرار الهيئة

جهاز اتصاالت
مخالف

نقل أرقام
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5-2-4   نقل األرقام 

لضمـان اسـتمرارية تقـدمي خدمـة نقـل الرقـم؛ فـإن 
واإلشـراف  اخلدمـة  عمـل  مبتابعـة  تقـوم  الهيئـة 
مـن  والتأكـد  الرقـم،  لنقـل  املركـزي  النظـام  علـى 
وتطبيـق  األرقـام،  نقـل  خدمـة  إجـراءات  فعاليـة 
الوجـه  علـى  املشـغلني  قبـل  مـن  اإلجـراءات  هـذه 
الصحيـح، والعمـل علـى حـل شـكاوى املسـتخدمني 
بخصـوص عمليـات النقـل وحـل خالفـات املشـغلني 
حـول اخلدمـة وبحـث سـبل تطوير اخلدمـة ما أمكن 
ألـف رقـم  أكثـر مـن )700(  نقـل  أجُنـز  ذلـك. كمـا 
املالـي 1437/1436هــ  العـام  املشـغلني خـالل  بـني 

)2015م(.

ترشيح خدمات اإلنترنت  5-2-5

سـبق أن صـدر قـرار مجلـس الـوزراء ذو الرقم )51( 
مهمـة  بإيـكال  القاضـي  1435/2/6هــ  والتاريـخ 
تنظيـم احملتـوى األخالقي واإلعالمي بكاملة بجميع 
وسـائطه املعلوماتيـة )التقليديـة واإللكترونيـة( إلـى 
الهيئـة العامـة لإلعـالم املرئـي واملسـموع. وإلى حني 
إنتقـال املهـام  املتضمنـه بالقـرار واجلـاري التنسـيق 
معهـم بشـأنها؛ أسـتمرت هيئـة االتصـاالت وتقنيـة 
خدمـة  حيـال  مبسـؤولياتها  القيـام  يف  املعلومـات 
1437/1436هــ  العـام  خـالل  الوطنيـة،  الترشـيح 

)2015م( بإجنـاز مـا يلـي:
−  تخصيـص وتفعيـل الرقـم املوحـد خلدمـة العمالء 
الرقـم  هـو  الوطنيـة  الترشـيح  بخدمـة  املتعلقـة 

.)0114619485(
العامليـة  الشـركات  مـن  عـدد  مـع  التنسـيق  يتـم    −
الرئيسـية املوفـرة للمحتـوى؛ إلزالـة املـواد اإلباحيـة 
ومحاولـة  بهـا،  اخلاصـة  اإلنترنـت  مواقـع  مـن 
التواصـل مـع آخريـن للوصـول إلـى تعـاون مشـترك، 
وقـد بلـغ عـدد الروابـط التـي مت إحالتهـا للمواقـع 

رابطـاً.  )54312( املتعاونـة 
−  مت إضافـة صنـف جديـد لقائمـة الترشـيح خـاص 
بروابـط إباحيـة األطفـال والتـي بلـغ عددهـا خـالل 
اجلهـات  إبـالغ  يتـم  حيـث  رابطـاً،   )510( 2015م 

األمنيـة بهـا أوالً بـأول.
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٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥ ٧٣٢٥٠٤

٥٣٠٨٠٠

٦٤٨٣٣٦

طلبات الترشيح التي تم استالمها

عدد األرقام التي تم نقلها

إحصائيات خاصة بالمركز الوطني اإلرشادي 
ألمن المعلومات

املركز الوطني اإلرشادي ألمن املعلومات  6-2-5

يهـدف املركـز إلـى رفـع مسـتوى الوعـي و املعرفـة بأخطـار أمـن املعلومـات وبالسـالمة الرقميـة ورفـع مسـتوى 
الثقـة يف التعامـالت اإللكترونيـة بالتعـاون مـع أعضائـه و شـركائه يف اململكـة مـن خالل التدريب والتعليم ونشـر 

املعلومـات االمنيـة املفيـدة. وقـام املركـز خـالل عـام 2015م باآلتـي :

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٠

٥٠٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

٣٥٣٨

١٦٥١

٨٩٠

٢٨٩ ٢٤٧٢٢٣٢١٣١٤٩

عدد البالغات أو التحذيرات الخاصة التي تم ارسالهاعدد المراكز المسجلة مع المركز

1664 1594200000
كما تم توزيع أكثر من )200000( 

نسخة من مطبوعات المركز الخاصة 
برفع الوعي بأمن المعلومات.

نشر الدليل الحكومي لسياسات وإجراءات 
أمن المعلومات. وقد بلغ عدد الجهات 
الحكومية المسجلة في موقع الدليل 
)35( جهة، وتم تنزيل أكثر من )1594( 

سياسة وإجراء من موقع الدليل.

إرسال )1664( بالغًا تحذيريًا للجهات 
المسجلة بياناتها في خدمة اإلنذار، 

والبالغات المبكرة، ونظام إدارة المخاطر.
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قــيـاسـات األشعــــــة الكهرومغناطيسية   7-2-5

يهدف هذا املشـروع إلى متابعة التزام مقدمي خدمات االتصاالت باإلرشـادات الوطنية للتعرض البشـري 
للمجـاالت الكهرومغناطيسـية للتـرددات الراديويـة املعتمـدة مـن الهيئـة؛ وذلـك بإجـراء القياسـات امليدانيـة 
هوائيـات  مـن  الصـادرة  الراديويـة،  للتـرددات  الكهرومغناطيسـية  للموجـات  البشـري  التعـرض  ملسـتوى 
احملطـات الالسـلكية؛ وذلـك مـن خـالل برنامـج التعاون مع اجلهـات األكادميية والبحثية الرائدة يف اململكة. 

ويف هـذا الشـأن، مت خـالل عـام 1437/1436هــ )2015م( إجنـاز املراحـل التاليـة:

المجموعة الثانية ضمن 
المرحلة (السادسة) (٢٢٦) 

موقعًا بمنطقة الرياض، 
ومنطقة القصيم بالمملكة، 
ويتم اآلن قياس المجموعة 

الثالثة، والتي تمثل قياس 
(١٧٤) موقعًا بمنطقتي 

الرياض والقصيم.

المجموعة األولى والثانية 
ضمن المرحلة (التاسعة) 

للمشروع التي تمثل قياس 
(٧٤) نوقعًا بمنطقة المدينة 

المنورة، حائل، الجوف، تبوك، 
والحدود الشمالية.

المجموعة الثالثة ضمن المرحلة 
(السابعة) للمشروع التي تمثل 

قياس (١٤٢) موقعًا بمنطقة مكة 
المكرمة، ويتم اآلن قياس 

المجموعة الرابعة، التي تمثل 
قياس (١٩٣) موقعًا بمناطق مكة 

المكرمة والباحة.

المجموعة الثانية والثالثة 
والرابعة ضمن المرحلة 

(الثامنة) ويتم اآلن قياس 
المجموعة الخامسة، والتي 

قياس (١٢١) موقعًا 
بالمناطق الشرقية ونجران 

وجيزان وعسير.

٢٦٦ موقعًا

٧٤موقعًا

١٤٢موقعًا

١٩٧موقعًا

5-3  تنظيم قطاع االتصــــاالت وتقنيــــة 
        المعلومــــات

تعديل نظام االتصاالت   1-3-5

يهـدف هـذا التعديـل الـى دراسـة نظـام االتصـاالت 
وتاريـخ   74 رقـم  الـوزراء  مجلـس  بقـرار  الصـادر 
يف  بشـأنه  الصـادرة  والتعديـالت  1422/3/5هــ، 
أسـواق خدمـات  علـى  املتالحقـة  التطـورات  ضـوء  
واقتـراح  وتقنياتهـا,  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
وإعـداد التعديـالت الالزمـة لتطويـره مبـا يتواكـب مع 
تلـك املسـتجدات، ويكفـل األخـذ بأحـدث املمارسـات 
االتصـاالت  مجـال  يف  االخـرى  الـدول  يف  املناسـبة 
أحكامـه  نطـاق  توسـيع  ويضمـن  املعلومـات،  وتقنيـة 
املتعلقـة  اجلوانـب  جميـع  وتنظيـم  تقنـني  لتشـمل 
بتقنيـة املعلومـات، أخـذاً يف االعتبار معطيات الوضع 
احلالي ألسـوق خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات 
سـواء يف اململكـة أو علـى املسـتوى الدولـي، والتقـارب 
احلـاد بـني خدمـات االتصاالت وتقنيـة املعلومات من 
جانـب واخلدمـات االعالميـة واحملتـوى مـن جانـب 
آخـر، واألسـاليب اجلديـدة يف تقـدمي اخلدمـات مـن 
خـالل التطبيقـات اإللكترونيـة، وأنظمـة التراخيـص 
املتطـورة واملعمـول بهـا يف دول أخـرى، باإلضافـة إلـى 
تعزيـز اسـتقاللية الهيئـة وإعطائها صالحيات أوسـع 

يف حمايـة حقـوق املشـتركني.

تنظيم أسعار خدمات املكاملات   2-3-5
الصوتية االنتهائيه احمللية باجلملة 

على شبكات االتصاالت الثابتة وشبكات 
االتصاالت املتنقلة 

مرئيـات  طلـب  وثيقـة  بإعـداد  الهيئـة  قامـت 
العموم؛حول أسعار خدمات إنهاء املكاملات الصوتية 
احملليـة باجلملـة علـى شـبكات االتصـاالت املتنقلـة 
للخلـوص  وحتليلهـا،  املرئيـات  واسـتالم  والثابتـة، 
إلـى التوصيـات املناسـبة يف ضـوء دراسـات املقارنـة 
الدوليـة، واملرئيـات املسـتلمة من الشـركات املرخص 
1437/1436هــ  العـام  هـذا  وخـالل  والعمـوم.  لهـا 
)2015م( عرضـت النتائـج على مجلس إدارة الهيئة، 
وخفض سـعر التحاسـب البيني بني مشـغلي الهاتف 

املتنقـل إلـى )15( هللـة.

دراسة أسعار تقدمي خدمات   3-3-5
االتصاالت يف اململكة

تعرفـة  مبراجعـة  دوري  بشـكل  الهيئـة  تقـوم 
بـدول  ومقارنتهـا  االتصـاالت،  خدمـات  )أسـعار( 
أجـرت خـالل  السـياق  هـذا  والعالـم. ويف  املنطقـة 
حتليليـة  دراسـة  )2015م(  1437/1436هــ  العـام 
خدمـات  تقـدمي  أسـعار  لتحديـد  متخصصـة؛ 
االتصـاالت املختلفـة يف اململكـة؛ وذلـك مـن خـالل 
اجتاهـات تعرفـة )أسـعار( االتصـاالت، مـع مقارنـة 
هـذه األسـعار بعـدد مـن الـدول يف املنطقـة والعالـم، 
االتصـاالت  خدمـات  سـلة  لتكلفـة  مقـارن  وحتليـل 
للمسـتخدم يف اململكـة، ومجموعـة مـن الدول؛ وذلك 
التأكـد مـن أن أسـعار خدمـات االتصـاالت  بهـدف 
إقليميـاً  األسـعار  متوسـط  مـع  متسـقة  اململكـة  يف 
ملخـص  التاليـة  البيانيـة  الرسـوم  وتوضـح  ودوليـاً. 
ملقارنـة أسـعار سـلة خدمـات االتصـاالت يف اململكـة 

العاملـي. املتوسـط  مـع 
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العروض الترويجية ملقدمي   4-3-5
خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات

إطالقهـا  مت  التـي  الترويجيـة  العـروض  عـدد  بلـغ 
حوالـي  )2015م(،  1437/1436هــ  العـام  خـالل 

املشـغلني. جلميـع  عرضـاً   )248(

بوابة منشآت قطاع االتصاالت   6-3-5
وتقنية املعلومات

تقـدمي  الـى  تهـدف  إلكترونيـة  بوابـة  تطويـر  مت 
عـن  بالباحثـني  اخلاصـة  اخلدمـات  مـن  مجموعـة 
العمـل يف مجـال االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات، كمـا 
يف  باملسـاعدة  تتعلـق  مهمـة،  أدوات  علـى  حتتـوي 
التوظيـف، وتطويـر املهـارات والقـدرات الذاتية، كما 
تضـم البوابـة دليـاًل للشـركات واملؤسسـات احملليـة 
املعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع  يف  العاملـة 

ومنتجاتهـا. وخدماتهـا  وأنشـطتها 

احلوسبة السحابية وخدماتها  5-3-5

أطلقت الهيئة مشـروعا يسـعى إلى حتديد الطريقة 
اخلدمـات  مـن  النـوع  هـذا  مثـل  لترخيـص  املثلـى 
باململكـة العربيـة السـعودية وتنظيمـه، وكذلـك إيجاد 

إطـار تنظيمـي مناسـب لهـا.
ويتضمـن املشـروع بحث التجـارب الدولية وتقييمها، 
التراخيـص  إصـدار  يف  اململكـة  وجتـارب  وكذلـك 
احلوسـبة  بخدمـات  املرتبطـة  والتنظيمـات 
باملعاييـر  والتحكـم  الرقابـة  وآليـات  السـحابية، 
ومبقدمـي  بهـا  اخلاصـة  واملمارسـات  والتوجهـات 
اخلدمـات. ومـن ثـم إنشـاء أطـر تنظيميـة مقترحـة 
وتقييمهـا،  السـحابية  احلوسـبة  خدمـات  لتنظيـم 
واملعاييـر  التراخيـص،  وعمليـات  شـروط  تتضمـن 
والتعديـالت الالزمـة للوائـح اخلاصـة بالهيئـة. وقـد 

للمشـروع. األولـى  املرحلـة  مـن  االنتهـاء  مت 
ictdirectory.citc.gov.sa

منشـآت  دليـل  إطـالق  مت  اجلانـب  هـذا  ويف 
وميكـن  التجريبـي،  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
ictdirectory. التالـي:  الرابـط  عبـر  لـه  الوصـول 

 citc.gov.sa

ويجـري العمـل حاليـا علـى  إطـالق بوابـة التوظيـف، 
وتسويق البوابة لعدد من اجلهات؛كي تتم االستفادة 

منهـا ومـن ثم اسـتفادة البوابة مـن خدماتهم.

248
عرضـــًا لجميــــع 

للطيـف المشغلين الوطنيـة  اخلطـة  الـوزراء  مجلـس  اعتمـد 
والتاريـخ   )61( الرقـم  ذي  بالقـرار  التـرددي 
1429/3/2هــ )2008/3/10م(، وتتضمـن اخلطـة 
حتديـد فئات املسـتخدمني، وجـدول توزيع الترددات 
علـى اخلدمـات املختلفـة؛ مبـا يتوافق مـع احتياجات 
مـع  ويتسـق  اململكـة،  يف  التـرددات  مسـتخدمي 
ومت  التـرددات.  اسـتخدام  يف  العامليـة  التوجهـات 
البـدء بتنفيذهـا ابتـداءاً مـن 1429/5/2هــ حسـب 
الفتـرات احملـددة يف اخلطة )عامـني، وثالثة أعوام، 

التاريـخ.  مـن هـذا  أعـوام(  وخمسـة 

وفيما يلي نسب إخالء الترددات بنهاية العام  
املالي1437/1436هـ )2015م(:

ويتضـح مـن اجلـدول تدنـي نسـبة إخـالء التـرددات 
معظـم  ألن  وذلـك  اخلطـة؛  مـع  تتوافـق  ال  التـي 
التـرددات التـي لـم يتـم إخالؤهـا مخصـص لبعـض 
اجلهـات احلكوميـة، مـع العلـم بـأن التخصيـص مت 
قبـل اعتمـاد اخلطـة الوطنيـة للطيف التـرددي، ومن 
تـرددات  إخالؤهـا  يتـم  لـم  التـي  التـرددات  ضمـن 
يف  العامـة  االتصـاالت  خدمـات  لتقـدمي  مطلوبـة 
اململكـة. ويجـري حاليـاً التنسـيق مـع تلـك اجلهـات 

التـرددات. هـذه  إلخـالء 

5-4      الموارد المحدودة

5-4-1  إدارة الترددات ومتابعة تنفيذ اخلطة 
الوطنية للطيف الترددي

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٥

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٤

مـسـتــوى الـتــخــصــيــص

٪٩٧٫٠١٪٩٦٫٨٧٪٢٦٫٥٧٪٤٥٫٤١

٪٩٨٫٧٤٪٩٧٫٤٩٪٢٨٫٩٥٪٤٥٫٤١

الترددات المطلوب إخالؤها خالل عامين من تاريخ بدء تنفيذ الخطة

موقع محددمدينة كاملةمنطقة كاملةالمملكة

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٥

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٤

مـسـتــوى الـتــخــصــيــص

٪١٤٫٥٥٪٢٧٫٣٩٪٩٧٫٩٥٪٠٫٨٧

٪١٤٫٨٣٪٢٧٫٨٢٪٩١٫٦٥٪٠٫٨٧

الترددات المطلوب إخالؤها (٣) ثالثة أعوام من تاريخ بدء تنفيذ الخطة

موقع محددمدينة كاملةمنطقة كاملةالمملكة

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٥

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٤

مـسـتــوى الـتــخــصــيــص

٪١٩٫١٥٪٢١٪٢٣٫٥٩٪١٥٫٧٨

٪١٩٫٢٤٪٢١٫٠٤٪٢٣٫٦٣٪١٥٫٨١

الترددات المطلوب إخالؤها (٥) خمسة أعوام من تاريخ بدء تنفيذ الخطة

موقع محددمدينة كاملةمنطقة كاملةالمملكة
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الجهات  الستخدامات  ترددا،   (٦٤٣٩) تخصيص 
العامة  االتصاالت  خدمات  ومقدمي  الحكومية، 
الخاصة،  والشركات  والمؤسسات  المملكة،  في 
خدمات  لتوفير  بالمملكة؛  الدولية،  والمنظمات 
اتصاالت خاصة، وتقديم خدمات اإلتصاالت وتقنية 
المعلومات العامة، من قبل الشركات المرخص لها 
لدى  بعضها  وتسجيل  الخدمات.  هذه  بتقديم 
من  حمايتها  بهدف  لالتصاالت؛  الدولي  االتحاد 

التداخالت الضارة من الدول األخرى.

األجهزة  على  الميداني  الفحص  إجراء 
من  للتأكد  جهة؛   (٣٥) لدى  الالسلكية 
لها،  المخصصة  للترددات  استخدامها 

ومواصفات تخصيصها.

٦٤٣٩
٨٠٩٥٦٦٠١٥٦٩

إلغاء (٤٠٩٣) مخصصًا تردديًا؛ نتيجة  لتنفيذ 
أو  الترددي،  للطيف  الوطنية  الخطة 

الستغناء بعض المستخدمين عنها. ٤٠٩٣
طلبــــا  ٣٥  (١٤١) دراســـة 

رخصة  على  للحصول 
١٤١هواة الالسلكي.

إجراء االختبارات لـ (٦٤) 
شخصًا للحصول على رخصة 

هواة الالسلكي. ٦٤

٣٤٦١٤٥٦٢٠

دراسة (٢٧) طلبًا 
لترخيص استخدام 

أجهزة السلكية. ٢٧

رخصة بحرية باستخدام 
ترددات للسفن وقوارب 
النزهة والصيد وتجديدها

معايرة (٣٤٦) 
جهازًا

إصالح (١٤٥) جهازًا
ألنظمة إدارة الطيف الترددي

إجراء القياسات الفنية لـ (٦٢٠) 
جهازًا السلكيًا

رخصة الستخدام رخصة هواة السلكي
ترددات السلكي الهواة

رخصة محطة السلكية 
التصاالت المالحة 

الجوية

إصدار 

كما واصلت الهيئة أداء مهماتها األخرى 
يف إدارة الطيف الترددي، ومنها ما يلي:
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كشف فني على (٦٧٣٩٥) جهــازًا السلكيا
و (٢٧٥٤٤٠) قطعــة غــيــار.

٦٧٣٩٥
٢٧٥٤٤٠

تنسيق (٥٥) طلبًا الستخدام ترددات؛ أثناء زيارة الشخصيات الرسمية للمملكة، 
أو السفن الدولية، أثناء دخولها المياه اإلقليمية للمملكة.

٥٥

دراسة (١٣) طلبًا لتنسيق تخصيص ترددات 
بين المملكة، ودول مجلس التعاون، واتخاذ 

اإلجراءات المناسبة حيالها. ١٣٤٠

 مراقبة (٣٥٠٩٢) ترددًا لكشف االستخدامات غير المرخص لها، 
وتسبب تداخالت مع الترددات النظامية.

٣٥٠٩٢

 إجراء قياسات لـ (١١٦١٨) ترددًا مرخص 
باستخدامها؛ للتأكد من مطابقتها لشروط 

التخصيص.

١١٦١٨

 رصد (٥٦٣٨) ترددًا غير مرخص باستخدامها ، 
ومخاطبة الجهات المختصة، لضبط األجهزة التي 

تستخدمها، واتخاذ اإلجراءات النظامية بشأنها.

إجراء الفحص الميداني لـ (٤٠) موقعًا؛ للتأكد من التزام 
الجهات المستخدمة للترددات بالمواصفات الفنية 

للترددات، التي تم الترخيص بها من قبل الهيئة. 

٥٦٣٨

 مراقبة (٣٠٩٣٥) ترددًا مخصصا، لمعرفة حجم 
االستخدامات الفعلية لها، بهدف تحقيق االستخدام 

األفضل للترددات.

٣٠٩٣٥

دراسة  (١٧٥٢) تقريرًا عن تداخالت ضارة  
بين استخدامات الترددات في المملكة 

وإزالتها.

١٧٥٢

مراقبة ورصد (١١٥٤) ترددًا تؤثر في التغطية المتجاوزة لحدود 
المملكة، والصادرة من دول مجاورة لها ، ومعالجتها.

١١٥٤

الكويت

جهاز
السلكي

قطعة
غيار

البحرين
قطر االمارات

السعودية

اليمن

عمان
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تأسيس نظام حديث إلدارة   2-4-5
الطيف الترددي

نظــرا لقــدم النظــام احلالــي إلدارة الطيــف التــرددي، 
الــذي مت إنشــاؤه قبــل حوالــي )22( عامــا، وأصبــح 
ال يفــي مبتطلبــات إدارة الطيــف التــرددي وتقنياتهــا 
ــة،  ــة اإلجــراءات الالزم ــد اتخــذت الهيئ ــة؛ فق احلديث
التــرددي؛  الطيــف  إلدارة  حديــث  نظــام  إلنشــاء 
يتضمــن اســتخدام أحــدث التقنيــات يف مجــال إدارة 
املســتوى  علــى  وتنســيقها  وتخصيصهــا،  التــرددات، 
مبهمــات  والقيــام  والدولــي,  واإلقليمــي  احمللــي، 
ــني  ــد التداخــالت ب ــرددات؛ لتحدي ــة للت ــة الفني املراقب
اســتخداماتها، وكشــف البــث غيــر النظامــي، وإنشــاء 
االتصــاالت  أجهــزة  علــى  امليدانــي  التفتيــش  نظــام 
حملطــات  اإلنشــائية  األعمــال  وتنفيــذ  الالســلكية، 
ــرددات، وفقــاً ألفضــل املمارســات  ــة للت ــة الفني املراقب
املواصفــات  بإعــداد  الهيئــة  قامــت  وقــد  العامليــة. 
الفنيــة للمشــروع، وُطــرح يف منافســة عامــة. ونظــراً 
لعــدم اســتيفاء الشــركات املتقدمــة للمتطلبــات الكاملــة 
ــع األول  للمشــروع؛ فقــد مت إعــادة طرحــه خــالل الرب
مــن العــام املالــي 1437/1436هـــ )2015م( والهيئــة 
يف انتظارتقــدمي العــروض، لتقييمهــا، ومــن ثــم اتخــاذ 
اإلجــراءات النظاميــة، لترســية املشــروع، والبــدء يف 

تنفيــذه.

 اتخذت الهيئة اإلجراءات الالزمة، إلنشاء 
نظام حديث إلدارة الطيف الترددي؛ يتضمن 

استخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة 
الترددات، وتخصيصها، وتنسيقها على 

المستوى المحلي، واإلقليمي والدولي, 
والقيام بمهمات المراقبة الفنية للترددات
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٤٤ مليون 
دراسة طلبات ترخيص أكثر من ٤٤ مليون رقم، تشمل عددًا من الموارد 

الترقيمية، بما فيها  أرقام الهاتف المتنقل، وأرقام البيانات، وأرقام 
االتصال بين آلة وأخرى، وأرقام االتصال المجاني، ونقاط إشارة محلية، 

ورموز رسائل قصيرة موحدة، وكذلك األرقام الجغرافية. 

حصر دفعات المقابل المالي للتخصيص، 
والمقابل المالي السنوي الستخدام 
الموارد الترقيمية المخصصة، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة  لتحصيلها.

إجراء االختبارات الالزمة؛ للتحقق من 
استغالل أكثر من ٤٠ مليون رقم 

مخصصة للمشغلين.

دراسة طلبات تحديد عدد من رموز 
النفاذ القصيرة التي تخدم الجهات 
الحكومية والخدمية في المملكة 

العربية السعودية. 

٣ ماليين
إصدار تراخيص الستخدام ٣ ماليين رقم من أرقام خدمات البيانات للهاتف 

المتنقل؛ التي تستخدم في تسهيل خدمات النطاق العريض ونشرها.

٤ ماليين
إصدار تراخيص الستخدام ٤ ماليين رقم 

من أرقام االتصال بين آلة واخرى. 

٩١ ألف
إصدار تراخيص الستخدام ٩١ ألف رقم من 
األرقام الجغرافية وذلك لخدمة عدد من 

المناطق السكانية، والمنشآت. 

٢٢ رمزًا
إصدار تراخيص باستخدام أكثر من ٢٢ رمزا من 

رموز الرسائل الموحدة، التي تستخدم من قبل 
الجهات اإلنسانية، بما فيها جمعيات البر، 

وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك بعض 
الجهات الحكومية. 

٨ رموز 
إصدار تراخيص باستخدام ٨  رموز من رموز النفاذ 

القصيرة؛ التي تستخدم من قبل المشغلين، 
والجهات الحكومية، وبعض الجهات األخرى، 

لتسهيل تواصل المواطنين بهم من جميع أرجاء 
المملكة باستخدام رقم ذي خانات قصيرة، 

يسهل حفظه. 

3-4-5
اخلطة الوطنية للترقيم وإدارتها

قامــت الهيئــة مبتابعــة طلبــات حتديــد املــوارد الترقيميــة املتاحــة ودراســتها وتخصيصهــا؛ وفقــاً 
لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف اخلطــة الوطنيــة للترقيــم، واتخــاذ الــالزم حيالهــا؛ باإلضافــة إلــى 
التأكــد مــن االســتغالل األمثــل جلميــع املــوارد الترقيميــة املخصصــة، مــن حيــث تفعيلهــا يف شــبكات 
مقدمــي خدمــات االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات للخدمــات املنصــوص عليهــا يف طلــب التخصيــص، 
و التنســيق مــع اإلدارات املختصــة يف الهيئــة؛ لتحصيــل املقابــل املالــي لتخصيــص املــوارد الترقيميــة 

واســتخدامها.

األرقــام  نطاقــات  تخصيــص  طلبــات  دراســة  متــت  للترقيــم؛  الوطنيــة  اخلطــة  إدارة  مجــال  ويف 
والرمــوز مــن مقدمــي اخلدمــات، وبعــض اجلهــات، والبــت فيهــا؛ والتنســيق مــع االحتــاد الدولــي 
ــامت إجنــازه خــالل  ــرز م ــي أب ــا يل ــف الشــبكات الالســلكية. وفيم ــوز تعري لالتصــاالت بخصــوص رم

)2015م(: 1437/1436هـــ  العــام 

٤٤ مليون 
دراسة طلبات ترخيص أكثر من ٤٤ مليون رقم، تشمل عددًا من الموارد 

الترقيمية، بما فيها  أرقام الهاتف المتنقل، وأرقام البيانات، وأرقام 
االتصال بين آلة وأخرى، وأرقام االتصال المجاني، ونقاط إشارة محلية، 

ورموز رسائل قصيرة موحدة، وكذلك األرقام الجغرافية. 

حصر دفعات المقابل المالي للتخصيص، 
والمقابل المالي السنوي الستخدام 
الموارد الترقيمية المخصصة، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة  لتحصيلها.

إجراء االختبارات الالزمة؛ للتحقق من 
استغالل أكثر من ٤٠ مليون رقم 

مخصصة للمشغلين.

دراسة طلبات تحديد عدد من رموز 
النفاذ القصيرة التي تخدم الجهات 
الحكومية والخدمية في المملكة 

العربية السعودية. 

٣ ماليين
إصدار تراخيص الستخدام ٣ ماليين رقم من أرقام خدمات البيانات للهاتف 

المتنقل؛ التي تستخدم في تسهيل خدمات النطاق العريض ونشرها.

٤ ماليين
إصدار تراخيص الستخدام ٤ ماليين رقم 

من أرقام االتصال بين آلة واخرى. 

٩١ ألف
إصدار تراخيص الستخدام ٩١ ألف رقم من 
األرقام الجغرافية وذلك لخدمة عدد من 

المناطق السكانية، والمنشآت. 

٢٢ رمزًا
إصدار تراخيص باستخدام أكثر من ٢٢ رمزا من 

رموز الرسائل الموحدة، التي تستخدم من قبل 
الجهات اإلنسانية، بما فيها جمعيات البر، 

وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك بعض 
الجهات الحكومية. 

٨ رموز 
إصدار تراخيص باستخدام ٨  رموز من رموز النفاذ 

القصيرة؛ التي تستخدم من قبل المشغلين، 
والجهات الحكومية، وبعض الجهات األخرى، 

لتسهيل تواصل المواطنين بهم من جميع أرجاء 
المملكة باستخدام رقم ذي خانات قصيرة، 

يسهل حفظه. 
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5-5   صندوق الخدمة الشاملة، ونشر 
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

اســتكماالً للجهــود املبذولــة يف ســبيل حتقيــق 
خطــة  وتنفيــذ  الصنــدوق،  سياســة  أهــداف 
اإلطــار  ضمــن  اإلســتراتيجية  الصنــدوق 
إعــداد خطــط  واملعتمــد؛ مت  الزمنــي احملــدد 
الرئيســة  األهــداف  علــى  مشــتملة  تشــغيلية 
يســعى  التــي  ومشــاريعه  وبرامجــه  للصنــدوق 
إلجنازهــا، خــالل كل ســنة تشــغيلية؛ باإلضافــة 
إلــى حتديــد هيكلــة وأســلوب تنفيــذ املشــاريع 
وتخطيطهــا، وكذلــك توضيــح مخرجــات برامــج 
العمــل،  ونطاقــات  عــام،  بشــكل  الصنــدوق 
وحتديــد التكاليــف التقديريــة؛ ملســاندة برامــج 
الصنــدوق ومشــاريعه التــي ســيتم دعمهــا. ويف 
ســتة  تنفيــذ  الصنــدوق  أنهــى  الســياق  هــذا 
العمــل  واليــزال  2015م،  عــام  قبــل  مشــاريع 
الثمانيــة  املشــاريع  باقــي  تنفيــذ  علــى  جاريــاً 
ضمــن خطــط تشــغيلية، وإطــار زمنــي محــدد 
توفيــر  مت  2015م  عــام  وبنهايــة  ومعتمــد. 
جتمعــاً   15.115 مجموعــه  ملــا  اخلدمــات 
موزعــه علــى جميــع مناطــق اململكــة  ســكانياً 
البيانيــني  الرســمني  ويوضــح  ومحافظاتهــا. 
التاليــني أعــداد التجمعــات الســكانية وأعــداد 

الصنــدوق. مبشــاريع  املســتهدفني  الســكان 

عدد التجمعات السكانية
في كل مشروع

عدد التجمعات االجمالي
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عدد السكان لكل مشروع

اجمالي عدد السكان

األرقام (باالالف)

عدد السكان المستفيدين من نشر خدمات صندوق 
الخدمة الشاملة

تم توفير الخدمات لما مجموعه 
15.115 تجمعًا سكانيًا موزعه على 

جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

− املشروع رقم )1( - االستكشايف- : 
يهــدف املشــروع االستكشــايف للصنــدوق إلــى 
االنترنــت؛  الصوتيــة وخدمــة  توفيــر اخلدمــة 
يف  املخدومــة  غيــر  الســكانية  للتجمعــات 
مكــة  مبنطقــة  والكامــل  خليــص  محافظتــي 
املدينــة  مبنطقــة  املهــد  ومحافظــة  املكرمــة، 
ــاً ســكانياً  ــغ عددهــا )483( جتمع ــورة، البال املن
 )105.000( حوالــي  يبلــغ  ســكاني  بتعــداد 

 . نســمة

− املشروع رقم )2(: 
يغطــي هــذا املشــروع إحــدى عشــرة محافظــة، 
ملنطقــة  التابعــة  احملافظــات  جميــع  هــي 
احلــدود الشــمالية )عرعــر، ورفحــاء، وطريــف، 
التابعــة  احملافظــات  وجميــع  والعويقيليــة(، 
اجلنــدل،  ودومــة  )القريــات،  اجلــوف  ملنطقــة 
وســكاكا، وطبرجــل( إضافــة إلــى محافظــات 
)الدائــر، والريــث، والــدرب( مبنطقــة جــازان. 
التــي  الســكانية  التجمعــات  عــدد  بلــغ  وقــد 
 )563( املشــروع  هــذا  عمــل  نطــاق  يغطيهــا 
جتمعــاً ســكانياً بتعــداد ســكاني يبلــغ حوالــي 

نســمة.  )206.000(

− املشروع رقم )3(: 
)القنفــذة،  محافظتــي  املشــروع  هــذا  يغطــي 
املكرمــة،  مكــة  منطقــة  يف  والعرضيــات( 
وبيشــة( يف  وبلقــرن،  )النمــاص،  ومحافظــات 
منطقــة عســير، إضافــة إلــى جميــع احملافظــات 
يف منطقــة الباحــة )العقيــق، والباحــة، واملنــدق، 
وبنــي  وقلــوة،  وبلجرشــي،  والقــرى،  واملخــواة، 
حســن، وفرعــة غامــد الزنــاد، واحلجــرة(، ويبلــغ 
عــدد التجمعــات الســكانية التــي يغطيهــا نطــاق 
ــاً ســكانياً  ــل هــذا املشــروع )2.325( جتمع عم
 )653.000( حوالــي  يبلــغ  ســكاني  بتعــداد 

نســمة. 

− املشروع رقم )4(: 
)املجمعــة،  محافظتــي  املشــروع  هــذا  يغطــي 
إلــى  إضافــة  الريــاض،  مبنطقــة  ورمــاح( 
ــة  محافظــات )اخلفجــي، وحفــر الباطــن، وقري
عــدد  ويبلــغ  الشــرقية،  باملنطقــة  العليــا( 
التجمعــات الســكانية التــي يغطيهــا نطــاق عمــل 
هــذا املشــروع )261( جتمعــاً ســكانياً بتعــداد 

نســمة.  )94.000( حوالــي  يبلــغ  ســكاني 

− املشروع رقم )5(:
تغطيــة  املشــروع  هــذا  عمــل  نطــاق  يشــمل   
محافظــة تيمــاء مبنطقــة تبــوك، ومحافظــات 
موقــق،  الشــملي،  حائــل،  بقعــاء،  )الشــنان، 
عــدد  ويبلــغ  حائــل،  مبنطقــة  وســميراء( 
هــذا  يغطيهــا  التــي  الســكانية  التجمعــات 
املشــروع )438( جتمعــاً ســكانياً بتعــداد ســكاني 

نســمة.  )165.000( الحدودقــدره 
الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

نجران

عسير

الباحة

مكة المكرمة الرياض

تبوك

المدينة
المنورة

المنطقة الشرقية

المشاريع المنجزة

حدود المناطق

جازان
الشكل رقم )1(: مناطق 

المشاريع المنجزة
المصدر: هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

متــت  التــي  احملافظــات   )1 رقــم  )الشــكل  ويوضــح 
خدمتهــا ضمــن املشــاريع الســتة األولــى املكتملــة وهي:

 − املشروع رقم )6(: 
احملافظــات  جميــع  املشــروع  هــذا  يغطــي 
مبنطقــة جنــران )اخلرخيــر، وبــدر اجلنــوب، 
وثــار،  وشــرورة،  وجنــران،  وخبــاش،  وحبونــا، 
ــا  ــي يغطيه ــع الت ــي املواق ــغ إجمال ــة(، ويبل ويدم
)439( جتمعــاً  املشــروع حوالــي  عمــل  نطــاق 
 )120.000( قــدره  ســكاني  بتعــداد  ســكانياً 

نســمة.
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اخلطة التشغيلية الرابعة   1-5-5

ــة  مت إعــداد اخلطــة التشــغيلية الســنوية الرابع
واعتمادهــا، كمــا هــو موضــح يف )الشــكل رقــم 
وإعــداد  )2013م(  1435/1434هـــ  للعــام   )2
علــى  اشــتملت  وقــد  لهــا.  املاليــة  املوازنــة 

هــي: مشــروعني 

1(   املشروع رقم )7(:

احملافظــات  جميــع  املشــروع  هــذا  يغطــي 
الــرس،  عنيــزة،  )بريــدة،  القصيــم  مبنطقــة 
املذنــب، البكيريــة، البدائــع، األســياح، النبهانيــة، 
الشماســية،  ريــاض اخلبــراء،  عيــون اجلــواء، 
عقلــة الصقــور، ضريــة(. ومحافظــات )الزلفــى، 
عفيــف،  الدوادمــي،  الغــاط،  ثــادق،  شــقراء، 
ضرمــا،  حرميــالء،  الريــاض،  القويعيــه، 
ويبلــغ  الريــاض،  مبنطقــة  مــرات(  الدرعيــة، 
إجمالــي عــدد التجمعــات الســكانية املســتهدفة 
)1.868( جتمعــاً ســكانياً بتعــداد ســكاني يزيــد 
عــن  )705.000( نســمة. وقــد مت إعــداد وثائــق 
عمليــات املنافســة وطرحهــا ومــن ثــم اســتقبال 
العــروض املســتلمة وحتليلهــا وتقييمها، وترســية 
املشــروع، وتوقيــع االتفاقيــة مــع مقــدم العــرض 
املوافــق  1435/03/25هـــ  بتاريــخ  الفائــز 
بلغــت  2015م  عــام  وبنهايــة  2014/01/26م، 

نســبة إجنــاز تنفيــذ املشــروع %94.

2(   املشروع رقم )8(:

)اخلرمــة،  محافظــات  املشــروع  هــذا  يغطــي 
الطائــف، رنيــة، تربــه، املويــة، ميســان( مبنطقــة 
التجمعــات  إجمالــي  ويبلــغ  املكرمــة،  مكــة 
الســكانية املســتهدفة )1.318( جتمعــاً ســكانياً 
بتعــداد ســكاني يزيــد عــن  )325.000( نســمة. 
املنافســة  عمليــات  وثائــق  إعــداد  مت  وقــد 
وطرحهــا، ومــن ثــم اســتقبال العــروض املســتلمة 
وحتليلهــا وتقييمهــا، وترســية املشــروع، وتوقيــع 
بتاريــخ  الفائــز  العــرض  االتفاقيــة مــع مقــدم 
2014/01/28م،  املوافــق  1435/03/27هـــ 
وبنهايــة عــام 2015م بلغــت نســبة إجنــاز تنفيــذ 
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الشكل رقم )2(: مناطق تنفيذ الخطة 
التشغيلية الرابعة )المشروعين 7 و 8(

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

وفيما يلي أبرز نشاطات وإجنازات عام 
1437/1436هـ )2015م(:

اخلطة التشغيلية اخلامسة   2-5-5

1(  املشروع رقم )9(:

يغطــي هــذا املشــروع محافظــات )احلناكيــة، 
املدينــة املنــورة، بــدر، خيبــر، ينبــع ، وادي الفــرع، 
العيــص( مبنطقــة املدينــة املنــورة. ومحافظــة 
)الغزالــة، احلائــط، الســليمي( مبنطقــة حائــل، 
ويبلــغ إجمالــي التجمعــات الســكانية املســتهدفة 
ســكاني  بتعــداد  ســكانياً  جتمعــاً   )1.901(
يزيــد عــن  )345.000( نســمة. وقــد أعــدت 
ثــم  ومــن  وطرحهــا  املنافســة  عمليــات  وثائــق 
ــا،  ــا وتقييمه اســتقبلت العــروض وجــرى حتليله
وترســية املشــروع، وتوقيــع االتفاقيــة مــع مقــدم 
ــخ 1436/2/9هـــ املوافــق  ــز بتاري العــرض الفائ
بلغــت  2015م  عــام  وبنهايــة  2014/12/1م، 

نســبة إجنــاز تنفيــذ املشــروع %72.

2(  املشروع رقم )10(:

يغطي هذا املشــروع محافظات )أبها، املجاردة، 
البــرك،  عبيــدة،  ســراة  أملــع،  رجــال  محايــل، 
ومحافظــات  عســير.  تنومــة( مبنطقــة  بــارق، 
)العيدابــي، بيــش، جــازان، صبيــاء، أبوعريــش، 
احلــرث، ضمــد،  العارضــة،  املســارحة،  أحــد 
فيفــا(  هــروب،  الطــوال،  صامطــة،  فرســان، 
التجمعــات  إجمالــي  ويبلــغ  جــازان.  مبنطقــة 
الســكانية املســتهدفة )7.055( جتمعــاً ســكانياً 
 )1.255.000( عــن   يزيــد  ســكاني  بتعــداد 
نســمة. وقــد مت إعــداد وثائــق عمليــات املنافســة 
وطرحهــا، ومــن ثــم اســتقبال العــروض وحتليلهــا 
وتقييمهــا، وترســية املشــروع، وتوقيــع االتفاقيــة 
مــع مقــدم العــرض الفائــز بتاريــخ 1436/2/9هـ 
2015م  عــام  وبنهايــة  2014/12/1م  املوافــق 

ــذ املشــروع %63. ــت نســبة إجنــاز تنفي بلغ

3(  املشروع رقم )11(:

)الوجــه،  محافظــات  املشــروع  هــذا  يغطــي 
البــدع(  وتبــوك،  وحقــل،  وضبــاء،  وأملــج، 
)العــال( مبنطقــة  تبــوك، ومحافظــة  مبنطقــة 
التجمعــات  إجمالــي  ويبلــغ  املنــورة.  املدينــة 
ســكانياً  )643( جتمعــاً  املســتهدفة  الســكانية 
 )142.000( عــن   يزيــد  ســكاني  بتعــداد 
نســمة. وقــد مت إعــداد وثائــق عمليــات املنافســة 
وطرحهــا، ومــن ثــم اســتقبال العــروض املســتلمة 
وحتليلهــا وتقييمهــا، وترســية املشــروع، وتوقيــع 
بتاريــخ  الفائــز  العــرض  االتفاقيــة مــع مقــدم 
1436/2/9هـــ املوافــق 2014/12/1م، وبنهايــة 
عــام 2015م بلغــت نســبة إجنــاز تنفيــذ املشــروع 

.%76
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الشكل رقم )3(: مناطق تنفيذ الخطة 
التشغيلية الخامسة )المشاريع 9 و 10 و 11(
المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

مت إعــداد اخلطــة التشــغيلية الســنوية اخلامســة 
واعتمادهــا، كمــا هــو موضــح يف )الشــكل رقــم 
وكذلــك  )2014م(  1436/1435هـــ  للعــام    )3
إعــداد املوازنــة املاليــة لهــا. وقــد اشــتملت علــى 

ثالثــة مشــاريع هــي:
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اخلطة التشغيلية السادسة:   3-5-5

أ(  املشروع رقم )12(:

)اجلمــوم،  محافظــات  املشــروع  هــذا  يغطــي 
بحــرة،  رابــغ،  املكرمــة،  مكــة  جــدة،  الليــث، 
أضــم( مبنطقــة مكــة املكرمــة. ويبلــغ إجمالــي 
 )1.867( املســتهدفة  الســكانية  التجمعــات 
عــن   يزيــد  ســكاني  بتعــداد  ســكانياً  جتمعــاً 
وثائــق  إعــداد  مت  وقــد  نســمة.   )250.000(
عمليــات املنافســة وطرحهــا ومــن ثــم اســتقبال 
ومت  وتقييمهــا،  وحتليلهــا  املســتلمة  العــروض 
الرفــع بالتوصيــات للجهــات املختصــة للنظــر يف 

اعتمادهــا.

ب(  املشروع رقم )13(:

)بقيــق،  محافظــات  املشــروع  هــذا  يغطــي 
ــة،  ــر، النعيري ــل، اخلب ــام، اجلبي األحســاء، الدم
باملنطقــة  العديــد(  تنــورة،  رأس  القطيــف، 
الشــرقية. ويبلــغ إجمالــي التجمعــات الســكانية 
بتعــداد  ســكانياً  جتمعــاً   )421( املســتهدفة 
ســكاني يزيــد عــن  )162.000( نســمة . وقــد 
مت إعــداد وثائــق عمليــات املنافســة وطرحهــا 
ومــن ثــم اســتقبال العــروض املســتلمة وحتليلهــا 
للجهــات  بالتوصيــات  الرفــع  ومت   ، وتقييمهــا 

اعتمادهــا.  يف  للنظــر  املختصــة 

ج(  املشروع رقم )14(:

يغطــي هــذا املشــروع محافظــات )أحــد رفيــدة، 
تثليــث،  مشــيط،  خميــس  اجلنــوب،  ظهــران 
طريــب( مبنطقــة عســير، ومحافظــات )وادي 
الدواســر، األفــالج، الســليل، اخلــرج، حوطــة 
مبنطقــة  املزاحمية،احلريــق(  متيــم،  بنــى 
ــي التجمعــات الســكانية  ــغ إجمال الريــاض. ويبل
بتعــداد  املســتهدفة )1.612( جتمعــاً ســكانياً 
ســكاني يزيــد عــن  )387.000( نســمة. وقــد 
مت إعــداد وثائــق عمليــات املنافســة وطرحهــا 
ومــن ثــم اســتقبال العــروض املســتلمة وحتليلهــا 
للجهــات  بالتوصيــات  الرفــع  ومت  وتقييمهــا، 

اعتمادهــا. للنظــر يف  املختصــة؛ 
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الرياض الشكل رقم )4(: مناطق تنفيذ الخطة 
التشغيلية السادسة )المشاريع 12 و 13 و 14(

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

مت إعــداد اخلطــة التشــغيلية الســنوية السادســة 
واعتمادهــا، كمــا هــو موضــح يف )الشــكل رقــم 
للعــام 1437/1436هـــ )2015م(، وكذلــك   ،)4
إعــداد املوازنــة املاليــة لهــا. قــد اشــتملت علــى 

ثالثــة مشــاريع هــي:

يبلغ إجمالي التجمعات السكانية 
المستهدفة للمشاريع رقم 14.13.12 

)3.900( تجمعًا سكانيًا

 بتعداد سكاني يزيد عن 
)799.000( نسمة

3.900

799.000
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الـدراســــات 

6
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6.   الـدراســات 

6-1  تقرير تحديد األسواق والسيطرة 
في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات وتصنيفها

تقريــر  مراجعــة  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
يف  وتصنيفهــا  والســيطرة  األســواق  حتديــد 
يف  املعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
طــرأت  التــي  واملســتجدات  التغييــرات  ضــوء 
علــى القطــاع، خــالل الفتــرة املاضيــة؛ وذلــك 
بغــرض حتديــث األســواق اخلاضعــة للســيطرة، 
واملتطلبــات  املســيطرين،  اخلدمــة  ومقدمــي 
ممارســات  مــن  للحــد  الالزمــة؛  التنظيميــة 
مقدمــي اخلدمــة املســيطرين غيــر التنافســية.

 ويف هــذا الســياق فقــد مت االنتهــاء مــن إعــداد 
التقريــر املبدئــي، وخطــة عمــل املشــروع، ومت 
إجــراء دراســة مقارنــة دوليــة، وكذلــك االنتهــاء 
مــن إعــداد تقريــر ورقة املناقشــة. وســيتم العمل 
علــى إعــداد مســودة تقريــر حتديــد األســواق 
والســيطرة وتصنيفهــا يف قطــاع االتصــاالت، 
ووثائــق مرئيــات العمــوم، وطرحهــا وحتليلهــا، 
لتحديــد  النهائــي؛  التقريــر  إعــداد  ثــم  ومــن 
األســواق والســيطرة وتصنيفهــا ونشــرها خــالل 

العــام 2016م.

الدراســات خــالل عــام  بعــدد مــن  القيــام  مت 
1437/1436هـــ )2015م( مــن أبرزهــا مــا يلــي:

6-2  دراسة سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في المملكة

الهــدف الرئيســي لهــذه الدراســة هــو عــرض 
لســوق  املســحية  الدراســة  بيانــات  وحتليــل 
خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات  التــي 
وهــي  2015م؛  عــام  يف  الهيئــة  بهــا  قامــت 
امتــداد للدراســة املســحية التــي أجنــزت يف عــام 
2014م. وقــد ســعت الهيئــة  مــن خــالل هــذه 
الدراســات إلــى فهــم، وحتليــل احلالــة الراهنــة 
ــات  ــة املعلوم ــات االتصــاالت وتقني لســوق خدم
يف اململكــة وتهــدف هــذا الدارســة ايضــاً إلــى 
تقــدمي تقاريــر حتليليــة )كميــة ونوعيــة( عــن 
وتقنيــة  االتصــاالت  لقطــاع  العــام  الوضــع 
بشــكل  يعنــى  وســوف  اململكــة،  يف  املعلومــات 
أساســي بســوق االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
واســتخدامات  واالســتثمارات،  اململكــة،  يف 
املشــترك للتقنيــة، وانتشــار اســتخدام احلاســب 
اآللــي واإلنترنــت، وســلوك املشــترك، ومســتوى 
رضــاه عــن اخلدمــات، وعوائــق اســتخدامات 

اإلنترنــت.

ركــزت الدراســة علــى دراســة اخلدمــات املتوفرة 
يف ســوق االتصــاالت وتقنيــة املعلومات، وســلوك 
املســتخدمني وعاداتهــم يف التعامــل مــع هــذه 
اخلدمــات، ومســتوى رضاهــم عنهــا.  باإلضافــة 
إلــى وضــع تصــور لتوجهــات املســتخدمني يف 
اســتخدام أجهــزة احلاســب اآللــي واإلنترنــت 
وتقنياتهــا؛ ودراســة املعوقــات التــي حتــول دون 
اســتخدام تلــك التقنيــات، وادنــاه مقتطفــات مــن 

هــذا التقريــر:
ــة  ــة النهائي ــى املراجع ــاً العمــل عل ويجــري حالي
1437/1436هـــ  للعــام  التحليليــة  للتقاريــر 
)2015م( مــع التوصيــات اخلاصــة بهــا باللغتــني 
نشــرها  يتــم  ان  علــى  واالجنليزيــة  العربيــة 

2016م. العــام  خــالل 

DSL خدمات الـ
أو األلياف البصرية

خدمات الجيل
الثالث والرابع ٥٩٪

٪٤١

٪٥٩

استخدام االنترنت في المنزل

خدمات الهاتف
الثابت

الهاتف الثابت
واإلنترنت

الهاتف الثابت
واإلنترنت والتلفزيون

عبر اإلنترنت

اإلنترنت مع
المكالمات 

الصوتية

شرائـح
البيانات

مستوى اإلنفاق الشهري على الخدمات ( ريال سعودي )

١٢٢

٢٣٨

٣٥٠

٢٢٤

١٠٩

SR
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6-3   دراسة عن وضع االتصاالت 
وتقنية المعلومات في المملكة

الوضــع  مناقشــة  الــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
والتحديــات  املســتقبلية،  واخلطــط  الراهــن، 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  تواجــه  التــي 
املعلومــات باململكة،وذلــك بغــرض العمــل علــى 
حتفيــز أصحــاب املصلحــة؛ عــن طريــق تســليط 
الضــوء علــى التحديــات الرئيســية التــي تواجــه 
تطويــر القطــاع يف اململكــة، وحتفيــز التحــول 
إلــى مجتمــع املعلومــات، وتشــجيع تبنــي خدمــات 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، وتطبيقاتهــا يف 
بيئــة األعمــال. وقــد جــاءت النتائــج يف أربــع 

دراســات هــي: 

االتصــاالت . 1 قطــاع  االســتثمار يف  تقريــر 
2015م املعلومــات  وتقنيــة 

قطــاع . 2 يف  املتخصصــة  الكــوادر  تقريــر 
2015م املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

تقرير خدمات مراكز املعلومات 2015م. 3
تقرير اإلتصاالت املتنقلة 2015م. 4

أولويــات المبــادرات التقنيــة
للشركات السعودية

مشاريع بناء ودمج وتحديث 
مراكز المعلومات الكبيرة

حلول أمن المعلومات 
لألجهزة المتنقلة

أدوات األعمال الذكية 
وأدوات أعداد التقارير

خدمات اإلدارة الخارجية 
لألجهزة ومراكز المعلومات

تخطيط موارد الشركات 
(ERP)

المنصات الموحدة 
لالتصاالت والمشاركة

التطبيقات 
االجتماعية

تطبيقات إدارة عالقات 
(CRM) العمالء

تطبيقات االتصاالت المتنقلة 
وتقنيات إداراتها

تقنيات الحوسبــة السحابيــة

تقرير االستثمار يف قطاع   1-3-6
االتصاالت وتقنية املعلومات 2015م:

حــازت اململكــة العربيــة الســعودية علــى املرتبــة 
الــــ19 علــى الئحــة اكبــر اقتصاديــات العالــم، 
لتنويــع  اململكــة  ســعي  الفتــرة  هــذه  وتشــهد 
بصــورة  يعتمــد  الــذي  و  اقتصادهــا  مصــادر 
رئيســية علــى النفــط، و يقــدم هــذا التقريــر 
افــكاراً رئيســية حــول وضــع االســتثمار يف قطاع 
املعلومــات مبــا يف ذلــك  االتصــاالت و تقنيــة 

احملفــزات والفــرص، باإلضافــة الــى ذلــك يقــدم 
منتشــرة  مقاييــس  لثــالث  تقديــرات  التقريــر 
ــر قطــاع االتصــاالت  ــس تأثي ــاً وهــي: تقيي دولي
حجــم  االقتصــاد،  علــى  املعلومــات  تقنيــة  و 
انفــاق قطــاع االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات، 
ــة لقطــاع االتصــاالت  ــة املضاف ــي القيم واجمال
و تقنيــة املعلومــات، و ادنــاه بعــض املقتطفــات 

مــن التقريــر:

أجهزة
اإلتصاالت

٢٧٪

أجهزة
تقنية

المعلومات

٢٦٪

البرمجيات
الجاهزة

٤٧٪

نسبة االستثمارات في 
قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات للعام 2014

٪٤

٪٨

٪٢٣

٪٦٥

البرامج

خدمات تقنية المعلومات

األجهزة

خدمات االتصاالت نسب االنفاق لقطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات للعام 2014
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تقريــر الكــوادر املتخصصــة يف قطــاع   2-3-6
2015م املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

تســهم الصناعــات الناميــة يف اســتحداث فــرص 
عمــل جديــدة تتطلــب مهــارات تقنيــة متطــورة، 
العمالــة  أســواق  علــى  ضغوطــاً  يشــكل  ممــا 
فيهــا  مبــا  البلــدان  معظــم  تعانــي  و  احملليــة، 
املتخصصــة  الكــوادر  يف  نقــص  مــن  اململكــة 
يــؤدي  و  املعلومــات،  تقنيــة  و  االتصــاالت  يف 
ــى  ــة املتخصصــة ال ــوادر الوطني النقــص يف الك
وارتفــاع  األجانــب  العاملــني  علــى  االعتمــاد 
لــكل  تكاليــف االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات 
مــن مقدمــي اخلدمــة و املســتخدمني، وتضمــن 
التقريــر علــى معلومــات احصائيــة هامــة عــن 
االتصــاالت  قطــاع  يف  املتخصصــني  أعــداد 

وتقنيــة املعلومــات وتوزيعهــم علــى القطاعــات 
االقتصاديــة املختلفــة، واملقارنــة بــني العــرض 
ابــراز أهــم  والطلــب علــى هــذه الكــوادر مــع 
الســعودي  الســوق  يف  املطلوبــة  التخصصــات 
والســبل  القادمــة،  الثــالث  الســنوات  خــالل 
الكفيلــة لتطويرهــا، كمــا يشــتمل علــى عــرض 
مقابلــة   400 مــن  ألكثــر  ونتائــج  حتليــالت 
ملنشــآت مــن مختلــف الشــرائح؛ لقيــاس مــدى 
توافــر املهــارات املتخصصــة يف ســوق العمــل 
يف اململكــة، كمــا قــدم التوصيــات الالزمــة حــول 
هــذا املوضــوع و ادنــاه بعــض املقتطفــات مــن 

التقريــر:

٣٧٧٠٠

١٠٤٠٠
٩٨٠٠

٩١٠٠
٨٤٠٠

١٦٩٠٠
١٥٩٠٠

١٤٩٠٠
١٣٨٠٠ ٦٥٠٠

٦١٠٠
٥٧٠٠

٥٤٠٠

٢٧٣٠٠

١٧٥٠٠

٨٤٠٠

الطلب السنويالعرض السنويالفجوة السنويةالفجوة التراكمية

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

املعلومــات  مراكــز  خدمــات  تقريــر   3-3-6
2015م

 Datacenter( املعلومــات  مراكــز  تعــد خدمــات 
 Managed( املــدارة  واخلدمــات   )Service
الســحابية  احلوســبة  وخدمــات   )Services
)Cloud Services( مــن بــني اســرع أنــواع خدمات 
تقنيــة املعلومــات منــواً يف الســوق، وقــد أجــرت 
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف العامــني 
2011م و2015م دراســتني تهدفــان إلــى حتليــل 
توّجهــات ســوق اخلدمــات. ويقــدم هــذا التقريــر 
حتليــال لتوجهــات الســوق. وقــد بــني أهــم نتائــج 
البحــث، وحــّدد مجموعــة مــن التوصيــات التــي 
تهــدف إلــى تعزيــز تطويــر هــذا الســوق احليوي.

تقرير اإلتصاالت املتنقلة 2015م  4-3-6

يهــدف منــه تســليط الضــوء علــى جهــود اململكــة 
يف تطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
يف هــذا اجلانــب. كمــا يعنــى إلــى تقييــم الوضــع 
الراهــن لتطويــر خدمــات اإلتصــاالت املتنقلــة 
احملليــة، ومــدى اعتمــاد املنشــآت علــى خدمــات 
ــي  ــات الت ــة التحدي ــة، ومعرف االتصــاالت املتنقل
تواجههــا يف اململكــة، وميكــن تلخيــص النتائــج 

الرئيســة لهــذا التقريــر فيمــا يلــي:

• االستخدام واالنتشار الواسع:

حــدث منــو كبير يف اشــتراكات النطــاق العريض 
اخلمــس  الســنوات  خــالل  املتنقلــة  للهواتــف 
املاضيــة؛ ويبقــى هــذا القطــاع إيجابيــا نظــرا 
النتشــار الهواتــف املتنقلــة علــى نطــاق واســع، 
واالهتمــام املتزايــد باألجهــزة الذكيــة )الهواتــف 

الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة(.

• التفاعل وتغيير مناذج االستهالك:

لقــد غيــرت األجهــزة الذكيــة طريقــة تفاعــل 
وتعامــل املســتخدمني يف اململكــة مــع املنشــآت 
واملؤسســات احلكوميــة والعالقــات االجتماعية. 
ونظــرا لالنخفــاض املســتمر يف أســعار األجهــزة 
الذكيــة فإنهــا ســوف تصبــح اجلهــاز األساســي 
القليلــة  الســنوات  يف  اململكــة  يف  املســتخدم 

ــة. القادم

• احملتوى والتطبيقات واخلدمات:

ــن أحــد  ــى اتصــال مــع اآلخري ــاء عل ــر البق يعتب
ملســتخدمي خدمــات  اجلاذبــة  العوامــل  أبــرز 
االتصــاالت املتنقلــة، وتتقــدم اململكــة علــى بقيــة 
دول املنطقــة يف عــدد مــن اجلوانــب مثــل نســب 
التقنيــات  أحــدث  وتوفــر  اخلدمــات،  انتشــار 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  واســتخدام 
الذكيــة  األجهــزة  تطبيقــات  أصبحــت  كمــا 
أمــرا مألوفــا، علــى الرغــم مــن أن املشــاركني 
هــذا  يف  الهيئــة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  يف 
إلــى  احلاجــة  عــن  أعربــوا  قــد  اخلصــوص، 
محتــوى  تقــدم  التــي  التطبيقــات  مــن  املزيــد 

محلــي ودينــي بشــكل خــاص. 

خدمات الحوسبة السحابية

الخــدمات
المـــــدارة

خدمات مراكز
المعلومات

١٨٩

٩١٢٦٠٩

اإلنفاق
(مليون ريال سعودي)

خالل العام ٢٠١٤ م

*وتوجــد نســخ كاملــة للتقاريــر املذكــورة أعــاله  
علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي.
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نمو قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات في 
المملكة ومؤشرات 
انتشار الخدمات

7
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7-1   خدمات االتصاالت المتنقلة 

بلــغ عــدد االشــتراكات يف خدمــات االتصــاالت 
بنهايــة  اشــتراك  مليــون   53 حوالــي  املتنقلــة 
مســبقة  االشــتراكات  متثــل  2015م  العــام 
الدفــع، الغالبيــة العظمــى منهــا بنســبة تتجــاوز  
84% وقــد انخفضــت نســبة االنتشــار خلدمــات 
االتصــاالت املتنقلــة علــى مســتوى الســكان إلــى 
حوالــي 167.5% نظيــر زيــادة عــدد الســكان، 
وثبــات إجمالــي عــدد االشــتراكات. وقــد أســهم 
االفتراضــي  املشــغل  تراخيــص  الهيئــة  منــح 
لشــبكة الهاتــف املتنقــل، يف حتســني مســتوى 
ســوق  وتوســيع  تنوعهــا،  وزيــادة  اخلدمــات 
اخليــارات  مــن  مزيــد  وإتاحــة  االتصــاالت، 

للمشــتركني.
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نسبة االنتشار للسكان (٪) اجمالي االشتراكات االشتراكات المفوترة (الحقة الدفع)

بلغ عدد االشتراكات في خدمات االتصاالت 
المتنقلة حوالي ٥٣ مليون اشتراك بنهاية 

العام ٢٠١٥م االشتراكات مسبقة الدفع

٥٣ مليون ٪٨٤

نسبة االنتشار لخدمات االتصاالت 
المتنقلة على مستوى السكان

٪١٦٧،٥

اجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة
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7-2   خدمات االتصاالت الثابتة 

بلــغ عــدد اخلطــوط العاملــة للهاتــف الثابــت 
مليــون   3.8 حوالــي  2015م  العــام  بنهايــة 
خــط، منهــا حوالــي مليونــي خــط ســكني؛ أي 
مــا ميثــل حوالــي )52%( مــن إجمالــي اخلطــوط 
العاملــة. وبذلــك تبلــغ نســبة انتشــار الهاتــف 
الثابــت بالنســبة للســكان حوالــي  12%، يف حــني 
بلغــت نســبة االنتشــار للمســاكن حوالــي  %34. 
ــاض  يف  عــدد اشــتراكات  وممــا  يُلحــظ انخف
خدمــات االتصــاالت الصوتيــة الثابتــة نتيجــة 
ممــا  املتنقلــة؛  االتصــاالت  خدمــات  ملنافســة 
أدى إلــى إلغــاء عــدد مــن املشــتركني خلدمــة 
ــات  ــا بخدم ــت، واالســتعاضة عنه ــف الثاب الهات

املتنقلــة. االتصــاالت 

 ملحوظة: تقاس نسبة االنتشار للسكان بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة على عدد السكان، أما نسبة االنتشار للمساكن؛  فيتم حسابها
.بقسمة عدد اخلطوط السكنية على عدد املساكن

٪٣٤٪١٢
تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت 

بالنسبة للسكان حوالي  ١٢٪،
بلغت نسبة االنتشار 
للمساكن حوالي  ٣٤٪

بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت 
بنهاية العام ٢٠١٥م حوالي ٣٫٨ مليون خط

٣٫٨ مليون 

اجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت الثابتة
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النطــاق  خدمــات  يف  االشــتراكات  عــدد  منــا 
الثابتــة؛  االتصــاالت  شــبكات  عبــر  العريــض 
الرقميــة  املشــتركني  خطــوط  تشــمل  التــي 
 ، الثابتــة  الالســلكية  والتوصيــالت   ،  )DSL(
ــة، واخلطــوط  ــاف البصري ــى األلي ــة إل باإلضاف
مليــون  إلــى حوالــي 3.56  األخــرى  الســلكية 
اشــتراك بنهايــة العــام 2015م؛  بنســبة انتشــار 
تقــدر بحوالــي 49.67% علــى مســتوى املســاكن. 
ويُلحــظ حاليــاً أن هنالــك حتــوالً نحــو اســتخدام 
واألليــاف  الثابتــة،  الالســلكية  التوصيــالت 
نتيجــة  املتنقــل؛  شــبكات  كذلــك  و  البصريــة، 

انتشــار خدمــات  اجليلــني الثالــث والرابــع.

7-3-1  خدمات النطاق العريض عبر 
شبكات االتصاالت الثابتة

7-3   خدمات النطاق العريض
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خطوط المشتركين الرقميةالتوصيالت الالسلكية الثابتة

األلياف البصرية والخطوط السلكية
األخرى

إجمالي إشتراكات النطاق العريض
عبر شبكات االتصاالت الثابتة
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نسبة االنتشار للمساكن

عدد االشتراكات في خدمات النطاق العريض 
عبر شبكات االتصاالت الثابتة

٣٫٥٦
مليــون اشتراك

بنسبة انتشار تقدر بحوالي ٤٩٫٦٧٪ على 
مستوى المساكن.

 ٪٤٩٫٦٧

إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق العريض 
عبر شبكات االتصاالت الثابتة

خدمات النطاق العريض عبر   2-3-7
شبكات االتصاالت املتنقلة:

وصــل إجمالــي االشــتراكات يف خدمــات النطاق 
املتنقلــة  االتصــاالت  شــبكات  عبــر  العريــض 
بتعريفهــا الشــامل إلــى حوالــي 33.4 مليــون 
تشــمل  وهــي  2015م  العــام  بنهايــة  اشــتراك 
االشــتراكات يف خدمــات املعطيــات )البيانــات( 
واالشــتراكات يف باقــات االتصــاالت الصوتيــة. 
وبذلــك تكــون نســبة انتشــار خدمــات النطــاق 
املتنقلــة  االتصــاالت  شــبكات  عبــر  العريــض 
وقــد   .% الســكان حوالــي 106  علــى مســتوى 
أدى االنتشــار املتزايــد ألجهــزة الهواتــف الذكيــة 
املســتخدمني  عــدد  يف  ارتفــاع  إلــى   املتنقلــة 
بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيــرة، و زيــادة يف 
ــزة املدعومــة  ــر هــذه األجه ــات عب ــة البيان حرك
الثالــث  اجليــل  شــبكات  مــن  واســعة  بتغطيــة 

والرابــع يف مختلــف مناطــق اململكــة.
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إجمالي االشتراكات
الخاصة بخدمات المعطيات

إجمالي االشتراكات
الخاصة بخدمات االتصاالت المدمجة

إجمالي اشتراكات
النطاق العريض عبر شبكات

االتصاالت المتنقلة

نسبة االنتشار للسكان

إجمــالي االشتراكــات في خـدمــــات 
النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت 

المتنقلة بتعريفها الشامل

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

٣٣٫٤
مليــون اشتــراك
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق العريض 
عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
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7-4  خدمات اإلنترنت 

زادت نســبة انتشــار اإلنترنــت مبعــدالت عاليــة 
خــالل الســنوات املاضيــة؛ إذ ارتفعــت مــن %41 
عــام 2010م إلــى حوالــي 68.5% يف نهايــة العــام 
2015م. ويقــدر عــدد مســتخدمي اإلنترنــت يف 
اململكــة حاليــاً بحوالــي 21.6 مليــون ُمســتخدم؛ 
ويلحــظ زيــادة الطلــب علــى خدمــات االنترنــت 
والنطــاق العريــض مؤخــراً مــع قنــوات التواصــل 
االجتماعــي واالرتبــاط الكبيــر بهــا؛ إذ أصبــح 
املشــترك يبحــث عــن ســرعات أعلــى وســعات 
البيانــات  كميــة  زادت  ولذلــك  أكبــر،  حتميــل 
الســنوات  يف  جــداً  كبيــر  بشــكل  املســتخدمة 

ــة. ــة املاضي القليل

 مــن املتوقــع أن يشــهد الطلــب علــى خدمــات 
الســنوات  يف  ملحوظــاً  ارتفاعــا  اإلنترنــت 
توفيــر  يف  التوســع  نتيجــة  القادمــة،  القليلــة 
شــبكات األليــاف البصريــة )FTTx( ومــا تقدمــه 
مــن ســرعات عاليــة وخاصــة يف املــدن الكبيــرة 
ــة الواســعة لشــبكات  ــى، والتغطي ــة األول للمرحل
اجليــل الثالــث، والرابــع ملختلــف مناطــق اململكة، 
وتزايــد العوامــل املســاعدة والداعمــة حملتــوى 
الذكيــة  الكفيــة  األجهــزة  وانتشــار  اإلنترنــت، 
ــه مــن برامــج  وانخفــاض أســعارها، ومــا حتتوي
وتطبيقــات معتمــدة علــى االتصــال باإلنترنــت.
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نسبة االنتشارعدد المستخدمين

ارتفعت من 41% عام 

2010م إلى حوالي

 %68.5

يقدر عدد مستخدمي 
اإلنترنت في المملكة 

حاليًا بحوالي 21.6 
مليون ُمستخدم

 21.6
مليون

اجمالي عدد مستخدمي االنترنت

7-5   اإليــرادات

إيــرادات  االتصــاالت  شــركات  حققــت 
ــة مباشــرة مــن عملياتهــا يف اململكــة  إجمالي
نهايــة  يف  ريــال  مليــار(   72.4( بحوالــي 
عــام )2015م(، مرتفعــة عــن العــام املاضــي 
2014م بنســبة بلغــت حوالــي )5.8%( ومتثــل 
املتنقلــة  االتصــاالت  خدمــات  إيــرادات 
حوالــي )75%( مــن إجمالــي اإليــرادات، يف 
الثابتــة  االتصــاالت  خدمــات  متثــل  حــني 

.)%25( حوالــي  واملعطيــات 
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مجموع اإليرادات من سوق المملكةاالتصاالت المتنقلةاالتصاالت الثابتة والبيانات

حققت شركات االتصاالت إيرادات 
إجمالية مباشرة من عملياتها في 

المملكة بحوالي (٧٢٫٤ مليار) 

مرتفعة عن العام الماضي ٢٠١٤م 
بنسبة بلغت حوالي (٥٫٨٪) 

تمثل إيرادات خدمات االتصاالت 
المتنقلة حوالي (٧٥٪) من 

إجمالي اإليرادات

تمثل خدمات االتصاالت 
الثابتة والمعطيات حوالي 

(٪٢٥)

 ٢٥٪٧٥٪ ٥٫٨٪٧٢٫٤

SR ٢٠١٥

٢٠١٤

 إيـرادات مقدمي خـدمـات االتـصـــاالت )مليار ريال(
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7-6    سعة الربط الدولي لإلنترنت 

ــغ إجمالــي ســعات الربــط الدولــي لإلنترنــت  بل
لعــام 2015م حوالــي 1484 جيجــا بت/ثانيــة؛ 
عــام  يف  بت/ثانيــة  جيجــا   318 بـــ  ُمقارنــًة 

2010م.

7-7   أسماء نطاقات اإلنترنت المسجلة 
         بالمملكة

الســعودية  للنطاقــات  التراكمــي  العــدد  بلــغ 
التفريــع  )حتــت  باململكــة  املســجلة 
ــة عــام 2015 م  ــى نهاي .الســعودية  و .sa( حت
حوالــي )42098( نطاقــاً؛ مقارنــة بـــ )2817( 
يــدل علــى أن  نطاقــاً يف عــام 2000 م ممــا 
عــدد النطاقــات املســجلة يف اململكــة يف تزايــد 

. مســتمر

.com.sa

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

٤٥,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٥,٠٠٠

٠

١٥,٠٠٠

٤٢,٠٩٨

٣٧,٥٤٧

٣٣,٥٠٨
٢٩,٩٤١

٢٦,٧٢٥
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١٠,٢٢٨

٨,٥٨٦
٧,١٥٣٥,٩٧٤٤,٨٩٩

٣,٧٩٨٢,٨١٧١,٣٤٧
٢١٨٣٣٩١

النطاقات المسجلة بالمملكة٤٢٠٩٨
حتى نهاية عام ٢٠١٥م

.sa

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

١٦٠٠
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اسماء نطاقات االنترنت المسجلة

7-8   إسهام نشاط االتصاالت وتقنية سعة الربط الدولي لإلنترنت
         المعلومات في االقتصاد الوطني

للمعرفــة  االقتصــادي  الــدور  تنامــي  مــع 
كأســاس لتوليــد الثــروة ومحفــز رئيــس للنمــو 
االقتصــادي، اهتمــت اململكــة  بحفــز، وتعزيــز 
املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  دور 
تٌســرع  حيــث  املعرفــة  القتصــاد  للتحــول 
عمليــة  مــن  املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
خلــق، وتطويــر، وتبــادل املعرفــة بشــكل ميكــن 
يف  متســارعة  زيــادات  حتقيــق  مــن  الدولــة 
معــدالت النمــو االقتصــادي. وقــد أدى تنامــي 
وتطويــر  وتوســيع  الرأســمالية،  االســتثمارات 
ــادة إســهام نشــاط  ــى زي شــبكات االتصــاالت إل
االتصــاالت يف النــاجت احمللــي االجمالــي بشــكل 
االســتثمارات  جــذب  إلــى  أدى  ممــا  ملمــوس 
ــاع  ــه، وارتف ــادة معــدالت النمــو في للقطــاع، وزي
درجــة إســهامه املباشــر يف النــاجت اإلجمالــي 
غيــر  اإليجابيــة  آثــاره  إلــى  إضافــة  احمللــي؛ 
املباشــرة يف رفــع كفــاءة القطاعــات االنتاجيــة 
دراســات  وبحســب  االقتصــاد.  يف  األخــرى 
االتصــاالت  قطــاع  إســهامات  تقــدر  الهيئــة، 

وتقنيــة املعلومــات بحوالــي )6%( للعــام )2015م( 
إلــى  املنشــورة  البيانــات االقتصاديــة  .وتشــير 
أن قطــاع االتصــاالت والنقــل، هــو مــن أســرع 
القطاعــات االقتصاديــة منــواً؛ إذ حقــق هــذا 
ــي 6% يف عــام 2015، كمــا  القطــاع منــوا بحوال
بلــغ متوســط النمــو الســنوي يف حــدود 9% خالل 
 .)2015-2011( املاضيــة  اخلمســة  األعــوام 
ونظــراً للــدور الكبيــر واالساســي الــذي يلعبــه 
يف  املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
ــة،  ــى املعرف ــم عل التحــول نحــو االقتصــاد القائ
فقــد ســعت اململكــة  إلــى دعــم هــذا القطــاع 
وتنفيــذ  اســتراتيجيات  صياغــة  خــالل  مــن 
زيــادة  اســتهدفت  داعمــة،  وبرامــج  مبــادرات 
مســتويات النفــاذ خلدمــات االتصــاالت وتقنيــة 
هــذا  إيــرادات  وتعزيــز مســتويات  املعلومــات، 
ــد مــن  القطــاع، والقيمــة املضافــة وجــذب املزي
االســتثمارات وتوفيــر املزيــد مــن فــرص العمــل 
مبــا يؤهــل إقتصــاد اململكــة مــن التحــول وبشــكل 

تدريجــي نحــو اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة.

بلغ متوسط النمو السنوي في حدود 9% 
خالل األعوام الخمسة الماضية

)2011-2015(

 9% متوسط
   الــنــمـو الـسـنــوي 
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7-8-1 إسهام نشاط االتصاالت يف الناجت 
احمللى اإلجمالي

يعتبــر قطــاع االتصــاالت هــو املكــّون الرئيــس 
لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة؛ إذ 
تقــدر دراســات الهيئــة إســهام قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
بحوالــي )6%( للعــام )2015م( مــع ارتفاع القيمة 
لنشــاط االتصــاالت خــالل األعــوام  املضافــة 
قطــاع  حتييــد  حــال  ويف  املاضيــة.  الثالثــة 
النــاجت احمللــي؛  والتعديــن يف مكــون  البتــرول 
املبنيــة علــى جتــارب  الهيئــة  فوفــق دراســات 
عامليــة فــإن نســبة إســهام قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات يف إجمالــي النــاجت احمللــي 

-غيــر النفطــي- تقــدر بحــدود )%10(. 

 إسهام قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الناتج المحلي 

اإلجمالي للعام )2015م(

إسهام قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات في إجمالي الناتج 

المحلي -غير النفطي

%6

%10

٣٦

٤٨

٦٠
٧٠ ٧٣ ٧٥

٨٢٫٥

٩٤

١٢٠

٢٠١٥

تقنية المعلوماتاالتصاالتإجمالي اإلنفاقالنمو السنوي

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥
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٪٢٥
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٪٤ ٪٣ ٪١٠ ٪١٤ ٪٩٫١
٪٩ ٪٧

١٠٢٫٥٦

٪١٠٠١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٠

٢٠

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠

٪٢٠

٪١٠

٪١٠

١١١٫٧٩

٪٣٠

7-8-2 اإلنفاق على قطاع االتصاالت 
وتقنية املعلومات 

ــر  ــة لتقدي ــة بإجــراء دراســة حتليلي قامــت الهيئ
حجــم اإلنفــاق علــى خدمــات االتصــاالت وتقنية 
املعلومــات يف اململكــة، والتــي تشــمل خدمــات 
املعلومــات،  تقنيــة  وخدمــات  االتصــاالت، 
واألجهــزة، والبرمجيــات، فجــاء حجــم اإلنفــاق 
ــى االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة  عل
2015م،  عــام  يف  ريـــال  مليــار   120 بحوالــي 
العــام  عــن   %7 بحوالــي  يقــدر  منــو  مبعــدل 
ــع أنحــاء  ــدء املنشــآت يف جمي 2014، يف ظــل ب
اململكــة يف اعتمــاد مبــادرات التحــول الرقمــي؛ 
كفــاءة  وتعزيــز  التكاليــف،  خفــض  أجــل  مــن 

األعمــال. إجــراءات 

ويســتأثر قطــاع االتصــاالت بالنصيــب األكبــر 
تبلــغ  حــني  يف   ،%64 بنســبة  اإلنفــاق  مــن 
ــة املعلومــات  ــى خدمــات تقني نســبة اإلنفــاق عل
حوالــي 36% ومــن املتوقــع منــو اإلنفــاق علــى 
خدمــات تقنيــة املعلومــات بصــورة أقــوى؛  إذ 
إن أمــن املعلومــات ســوف يتحــول إلــى مكــون 
الرقمــي  التحــول  إســتراتيجيات  يف  أساســي 
ــي  ــاك منــو يف عــدد املنشــآت الت باململكــة. وهن
ــول أمــن املعلومــات  ــع لتطبيــق مختلــف حل تتطل
املتقدمــة واالســتباقية، ومــن املتوقــع أن يســتمر 
ســوق االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف النمــو 

بشــكل منتظــم.

١٢٠
مليار

٪٦٤

في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  على  اإلنفاق  حجم 
المملكة بحوالي ١٢٠ مليار ريـال في عام ٢٠١٥م، بمعدل 

نمو يقدر بحوالي ٧٪ عن العام ٢٠١٤، 

اإلنفاق  من  األكبر  بالنصيب  االتصاالت  قطاع  يستأثر 
خدمات  على  اإلنفاق  نسبة  تبلغ  حين  في   ،٪٦٤ بنسبة 

تقنية المعلومات حوالي ٣٦٪

SR

إجمالي االنفاق على االتصاالت و تقنية 
المعلومات )مليار ريال(
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 اعتمــاد ميزانيــة اللجنــة الوطنيــة 
لمجتمــع المعلومــات للعــام 
المالــي ١٤٣٨/٣٧هــ (٢٠١٦م).

الملحق (أ): قرارات مجلس اإلدارة

عقـد المجلـس خمسـة اجتماعـات، خـالل عـام ١٤٣٧/١٤٣٦هــ (٢٠١٥م) واتخـذ 
عـدة قـرارات مـن أبرزهـا:

اعتمـاد ميزانيـة صندوق الخدمة 
الشـاملة للعام المالي
١٤٣٨/٣٧هـ (٢٠١٦م).

اعتمــاد الحســاب الختامــي 
للهيئــة،  واللجنـة الوطنيـة 
لمجتمـع المعلومـات للعـام 

١٤٣٦/٣٥هــ (٢٠١٤م)

 اعتمــاد الحســاب الختامــي لصنــدوق 
الخدمــة الشــاملة عــن العــام المالــي 

١٤٣٦/٣٥هــ (٢٠١٤م).

اعتماد ميزانية الهيئة للعام المالي 
١٤٣٨/٣٧هـ (٢٠١٦)م.

الموافقــة علــى تنظيــم أســعار خدمــات المكالمــات الصوتيــة االنتهائيــة المحليــة 
بالجملــة لالتصــاالت الثابتــة، والمتنقلــة بالمملكـة، وخفضهـا؛ ليكـون سـقف أسـعار 
الجملــة لالتصــاالت المتنقلــة (١٥) هللــة؛ في حــين يكــون ســقف اســعار الجملــًة 

لالتصــاالت الثابتــة (٧) هلــالت، تماثليــا لكليهمــا خــالل العــام ٢٠١٥م.

اعتمــاد التعديــالت علــى المــادة الثامنــة 
والثالثــين مــن نظــام االتصــاالت

اعتمــادة وثيقــة حمايــة طالــب الخدمــة/ 
المســتخدم وبــدء العمــل بموجبهــا بعــد 

تســعين يومــًا.

اعتمـاد التعديـالت واإلضافـات الجديـدة 
بالئحـة خدمـة هـواة الالسـلكي. 

 الموافقــة علــى تصنيــف الرمــز الثالثــي (٩١١) ضمـن الرمـوز 
العامـة، و تخصيصه لمراكــز (العمليــات األمنيــة الموحــدة) 

السـتخدامة مـن قبـل المواطنـين والمقيمـين في جميــع 
مناطــق المملكــة؛ لالتصــال، وتلقــي البالغــات، والتعامــل 
الفــوري مــع الحـاالت الطارئـة، في حـال طلـب النجـدة، أو 

االســتغاثة، أو تقــديم شــكوى.

الموافقــة علــى تصنيــف الرمــز الثالثــي (٩٨١) 
ضمـن الرمـوز العامـة، و تخصيصه لغرفـة عمليـات 

المسـجد الحرام، والمسـجد النبـوي الشـريف.
 الموافقــة علــى تصنيــف الرمــز (١٩٥٥) ضمـن الرمـوز 

العامـة، وتخصيصـة لمركـز اســتقبال المكالمــات، 
والبالغــات بالمديريــة العامــة لمكافحــة المخــدرات، 
ومرضــى اإلدمــان؛ والتعامــل الفــوري مــع حاالتهــم، 

وتلقــي اتصــاالت أســرهم و ذويهــم.

الموافقـة علـى تصنيـف رمـز النفـاذ (٩٣٨) ضمــن الرمــوز العامــة، و تخصيصــه 
لمركــز طــوارئ وزارة النقــل؛ الســتخدامه في اســتقبال بالغــات مســتخدمي 

الطــرق وإرســالها، ومكالمــات الطــوارئ، واالســتجابة الفوريــة للحــاالت 
الطارئــة، والكــوارث في جميــع انحــاء المملكــة.

١٥

٣٨

٩٣٨

٩٨١ SR
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تعديـل الهيـكل التنظيمـي للهيئـة؛ ليتواكـب مـع المتغيـرات التنظيميـة التـي 
طـرأت في  القطـاع، وإضافـة إدارة جديـدة لـه، وذلـك باســتحداث إدارة عامــة 

بمســمى (اإلدارة العامـة ألمـن المعلومـات) ترتبـط بالمحافـظ مباشــرة. وكذلــك 
اســتحداث إدارة جــودة خدمـات االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات، في قطـاع 

الشـؤون الفنيـة و الطيـف التـرددي، وإدارة للجــودة الشــاملة في اإلدارة العامــة 
للتخطيـط والمشـاريع.

 اسـتعراض تقاريـر (تحفيـز) الصـادرة عـن الهيئـة للعـام ٢٠١٥م التـي تهـدف إلـى رفـع الوعــي تجــاه 
القضايــا الحيويــة، ومعرفــة توجهــات الســوق، والتقنيــات القادمــة، وتسـليط الضـوء عليهـا، 

ونشـرها؛ الحتواء تلــك التقاريــر معلومــات موثقــة، تتنــاول مختلـف أوجـه التطويـر، وفـرص التنميـة؛ 
لالرتقــاء بالقطــاع وخدماتــه في مجــاالت االتصــاالت المتنقلــة، وخدمــات مراكــز المعلومـات، 

والخدمـات المـدارة، والحوسـبة الســحابية، وذلــك لتشــجيع االســتثمارات في قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات، والكــوادر المتخصصــة فيــه.

 ITU Telecom) اإلطــالع علــى تقريــر مشــاركة المملكــة بجنــاح في المعــرض العالمــي لالتصــاالت
World ٢٠١٥) المقــام تحـت مظلـة االتحـاد الدولـي لالتصـاالت بمدينــة بودابســت، هنغاريــا 

(المجــر) لدعــم رواد األعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوسـطة في قطـاع االتصـاالت، وتقنيـة 
المعلومــات بالمملكــة.

تم  الــذي  (٢٠١٤م)  ١٤٣٦/٣٥هــ  للعــام  للهيئــة  الســنوي  التقريــر  إقــرار 
إعــداده (طبقــًا لقواعــد إعــداد التقاريــر السـنوية للـوزارات والمؤسسـات 
واالجهـزة الحكوميــة) مشتمًال علــى مجمــل أعمــال الهيئــة وانشــطتها 

وبرامجهــا خــالل فتــرة التقريــر.

إعـادة تشـكيل لجنـة النظـر في 
مخالفـات نظــام االتصــاالت.

تشكيل (لجنة للمراجعة الداخلية) 
تتبع لمجلس إدارة الهيئة. 

اسـتعراض تقاريـر 
متابعـة الهيئـة، 

لمعوقات تحصيـل 
إيراداتها. 

الموافقــة علــى ترســية المشــاريع (١٢/١٣/١٤) بالخطــة التشــغيلية 
(السادســة) لصنــدوق الخدمــة الشــاملة؛ منهــا المشــروعان 

(١٣/١٤) لخدمــة منطقتــي (عســير، والريــاض) و(المنطقــة 
الشــرقية) وذلــك ألهميــة تنفيذهمــا؛

نظــرًا للطلبــات العاجلــة التــي تــرد مــن هــذه المناطــق، وكونهــا 
أيضــًا مناطــق حدوديــة. وكذلــك الموافقــة علــى المشــروع (١٢) 

بمنطقــة مكــة المكرمــة.

 الموافقــة علــى طــرح وثيقــة (مرئيــات 
العمــوم) حيــال الترخيــص لتقــديم خدمـات 

األقمـار الصناعيـة، ذات النطـاق العريــض.

اإلدارة العامـة ألمـن 
المعلومـات

إدارة جــودة خدمـات االتصـاالت 
وتقنيـة المعلومـات

إدارة للجــودة الشــاملة
في اإلدارة العامــة للتخطيـط 

والمشـاريع. 

الحدود
الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

نجران

جازان

عسير
الباحة

مكة المكرمة

تبوك

المدينة
المنورة

الرياضالمنطقة الشرقية
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الملحق (ب): 

المواقع التابعة للهيئة على 
شبكة اإلنترنت

 www.citc.gov.sa

١. موقع الهيئة الرئيسي:

 www.cert.gov.sa

٢. المـركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات:

www.internet.gov.sa

٣. البوابة السعوديـة لخدمة اإلنترنت:

www.nic.net.sa

٤. المركز السعودي لمعلومات الشبكــة:

www.ncis.org.sa

٥. اللجنــة الوطنيــة لمجتمــع المعلومات:
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عــدم قبــول الهدايــا، أو اإلكراميــات، أو الضيافـة، 
أو أي فوائـد أخـرى مـن أي نـوع كانــت مــن 

الجهــات، واألفــراد المتعاملــين مــع الهيئــة، 
وكذلــك عــد مطلبهــا،ســوًاء أكان ذلــك بطريقــة 

مباشــرة، أم غيــر مباشــرة.

أداء واجبــات وظيفتــه ومهماتهــا بمهنيــة، ملتزمـًا 
مبـادئ األمانـة، والنزاهـة، والدقـة والوضــوح، 

والشــفافية، والتجــرد، وأن يعمــل علــى خدمــة 
أهــداف الهيئــة.

 عــدم إفشــاء المعلومــات الســرية التــي يحصــل عليهــا، أو 
يطلــع عليهــا أثنــاء تأديتـه لعملـه، سـوا ًء أكان ذلـك كتابيـًا، 

أم شـفوًيًا أم إلكترونيـًا، ويظـل هـذا االلتـزام قائمــا حتــى 
بعــد انتهــاء مــدة خدمــة العامــل بالهيئــة.

 التعامــل باحتــرام ولباقــة وصــدق مــع العاملــين بالهيئــة، 
والمحافظــة علــى عالقــات ســليمة معهــم دون تمييــز، والحــرص 

علــى احتــرام خصوصياتهــم، واالمتنــاع عــن اســتغالل أي 
معلومــات تتعلــق بحياتهــم الشــخصية. 

احتــرام حقــوق المتعاملــين مــع الهيئــة ومصالحهــم، والتعامــل 
معهــم باحتــرام، وحياديــة، وموضوعيــة دون تمييــز. االمتنـاع عـن أي 

تصرفـات أو ممارسـات، أو أعمــال تنتهــك اآلداب، والســلوك القــويم، 
وتخــل بالشــرف والكرامــة. 

 احتـرام وقـت الـدوام، وتخصيصـه 
للقيـام بمهمـات الوظيفـة و واجباتهـا.

 عــدم اســتغالل وظيفتــه بصــورة مباشــرة، أم غيـر مباشـرة؛ للحصـول 
علـى مكاسـب  غيــر مشــروعة ماليــة أو معنويــة، أو أي شــيء ذي 

قيمــة، لمصلحــة خاصــة بــه، أو بأحــد أقاربــه، أو معارفــه.

تفـادي إقامـة عالقـات عمـل خاصـة، مـع أفــراد، أو مؤسســات، أو 
شــركات، تعتمــد مصالحهـا علـى قـرارات الهيئـة، واالمتنـاع عـن تقـديم 

نصائـح، أو إفشـاء معلومـات، مـن شـأنها أن تتيـح فـرص غيـر متكافئـة ألي 
جهــة، اعتمــادًا علــى معلومــات غيــر متوفـرة للعمـوم.

 عــدم اســتغالل المعلومــات التــي حصــل عليهـا، أو اطلـع عليهـا أثنـاء تأديتـه لمهماته  
الرســمية، و توظيفهــا وســيلة لتحقيــق منافـع شـخصية لنفسـه، أو لغيـره بشـكل 

مباشــر، أو غيــر مباشــر، أو اســتغاللها لإلســاءة إلــى اآلخريــن،ســواًء أكان ذلــك أثنــاء 
قيــام عالقتــه الوظيفيــة بالهيئــة أم بعــد انتهائهــا.

أال يقــوم أثنــاء عملــه في الهيئــة بمزاولــة أي أعمــال حــرة، تتفــق في 
طبيعتهــا مــع طبيعـة عمـل الهيئـة أو مجالـه، كمـا يحظـر مزاولــة األعمــال 

الحــرة التــي ال تتفــق في طبيعتهــا مــع طبيعــة عمــل الهيئــة أو مجالــه؛ إال 
بعــد الحصــول علــى موافقــة

االمتنــاع عــن القيــام بــأي فعــل يمكــن أن يــؤدي إلــى معاملــة 
تفضيليــة ألشــخاص طبيعيــين أو اعتباريــين في تعامالتهــم 

مــع الهيئــة، أو يســيء لســمعة الهيئــة.

االمتنــاع عــن القيــام بــأي نشــاط مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى نشــوء تضــارب بــين مصالحــه 
الشــخصية مــن جهــة، ومســؤولياته، ومهماتــه الوظيفيــة، مــن جهــة أخــرى، وعنــد وجــود 

تضــارب في المصالـح، أو رأى العامـل إمكانيـة حدوثـه، أو تعـرض إلـى ضغـوط تتعارض مع ً
شـرف مهماتــه الرســمية، أو تثيــر شــكوكا حــول الموضوعيـة التـي يجـب التزاًمـه بهـا؛ 

فعليه إبــالغ رئيســه المباشــر خطيــا بذلــك. وفي جميــع األحــوال يجــب مراعــاة المصلحــة 
العامــة عنــد معالجــة هــذا التعــارض.

الملحق (ج): 

قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات 
المهنة بالهيئة :
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العام المالي ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـاإليــــرادات
كما في ٢٠١٤/١٢/٣٠م 

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

الملحق (د):

الحسابــات الختامــية

العام المالي ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ
كما في ٢٠١٥/١٢/٣٠م 

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

٨,٨٢٧,١٦٤٥,١٢٠,٠٦٩ إجمالي اإليرادات

٤,٥٣٨,٧٤٨٣,٢٤٨,٤٣٤ المقابل المالي
لتقديم الخدمة تجاريًا

٣٥٥,٨٧٣٣٢١,٦٦٦ المقابل المالي للتراخيص

٣,٥٥٣,٩٤٠١,٤٧٩,٤١٢ المقابل المالي
الستخدام الطيف الترددي

٣٧٨,٦٠٣٧٠,٥٥٧ إيرادات أخرى

العام المالي ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـالمصروفات
كما في ٢٠١٤/١٢/٣٠م 

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ
كما في ٢٠١٥/١٢/٣٠م 

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

١٤,٣٢٨١٢,٩٢٩ المصروفات الرأسمالية

٣٥١,٢٥٩٣٥٧,٩٩٥ إجمالي المصروفات

٨٦,٤٠١٦٩,٣٢٠ المصروفات
اإلدارية والعمومية

٣,٢٢١٢,٦٨١ أنظمة وبرمجيات
تقنيــة المعلـومـــات

٢٦,٩٦٥١٨,٦٢٧ االستشــارات

٢٢٠,٣٤٤٢٥٤,٤٣٨ تكاليف الموظفين
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٢٠١٥م

٨,٤٧٥,٩٠٥

أربعة مليارات وسبع مئة واثنان وستون مليونا
وأربعة وسبعون ألف ريال

٤,٧٦٢,٠٧٤

الفــائــــض

العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ
كما في ٢٠١٤/١٢/٣٠م 

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

الملحق (د):

الحسابــات الختامــية

العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
كما في ٢٠١٥/١٢/٣٠م 

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

ثمانية مليارات وأربع مئة وخمسة وسبعون مليونا
وتسع مئة وخمسةآالف ريال

مالحظـة:
تقوم الهيئة بالفوترة، وتحصيل اإليرادات، 

وتوريدها للخزينة العامة. 
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 www.citc.gov.sa
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