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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

"يجب االستفادة من االقـتـصــــاد الـرقـمي للنـهـــوض 
باالقتـصـــاد العالمي"

"حققت المملكة المركز األول في التنافسية الرقمية 
على مســـتوى دول مجموعة العشـــرين في الثالث 
ســـنوات الماضية وقفزت 40 مركًزا في مؤشر البنية 

التحتية الرقمية لالتصاالت وتقنية المعلومات"
سمو ولي العهد

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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خـــالل العام المنصـــرم ترك قطـــاع االتصاالت 

بصمة واضحة فـــي تمكين مختلف القطاعات 

من استمرارية أعمالها ومهامها أثناء الجائحة 

التي انتقلت معها منظومة األعمال الحكومية 

والخاصة إلى ممارســـة أعمالها عن بعد، األمر 

الذي أدى لزيادٍة كبيرة في استهالك البيانات، 

حيث بلغت نسبة استهالك الفرد في المملكة 

لبيانات اإلنترنت 920 ميجابايت، وهو ما يعادل 

أكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر 

بـ 200 ميجابايت.

وقد نجح القطاع في اســـتيعاب تلـــك الزيادة 

الكبيرة بفضل متانة البنية التحتية الرقمية في 

المملكة وما يلقاه القطـــاع من دعم كبير من 

لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد 

-حفظهمـــا هللا- وبمتابعـــة وإشـــراف معالي 

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس 

عبدهللا بن عامر السواحه، واالستثمار الكبير في 

مجال البنيـــة التحتية لقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات، إضافة إلى الجهود المبذولة من 

كافة الشـــركاء في القطاع، والعمل المستمر 

على تطوير المنظومة ومواكبة المســـتجدات 

التقنيـــة والفنية وتطبيق أحدث الممارســـات 

الدولية المتبعة في هذا المجال.

 وفـــي قطاع الخدمـــات البريدية اللوجســـتية 

عملت الهيئة خالل العام الماضي على تطوير 

القطـــاع حيـــث تقدمـــت المملكـــة (18) مرتبة 

في مؤشـــر التنمية البريدية الصادر عن االتحاد 

البريدي العالمي. كما أطلقت  (البيئة التنظيمية 

لتطبيقات التوصيل Sandbox) والتي ساهمت 

في خلق بيئة تنظيمية آمنة تعتمد على الحلول 

التقنية الناشـــئة واالبتكارية وإيجاد العديد من 

نماذج األعمال المختلفة؛ حيث تعد المملكة من 

أوائل المنظمين لهذا القطاع، كما أســـهمت 

منصة تطبيقـــات التوصيل فـــي أتمتة جميع 

الخدمات ذات الصلة بتلـــك التطبيقات، األمر 

الذي أسهم في حماية األمن الصحي من خالل 

االلتـــزام باإلجراءات الوقائيـــة، وتعزيز االقتصاد 

المحلـــي، وقد توجـــت تلك الجهـــود بتحقيق 

المنصة لجائزة الشـــيخ ســـالم العلـــي الصباح 

للمعلوماتية في دورتها العشرين.

وفـــي عامنـــا الجـــاري تعمـــل الهيئـــة على 

اســـتكمال ما حققته مـــن منجـــزات ومواكبة 

التطور المتسارع في قطاع االتصاالت وتقنية 

تنمية االقتصاد  المعلومات، واســـتغالله في 

الرقمي وتعزيز التحـــول الرقمي في المملكة 

بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام عبر عدد 

مـــن المحاور والركائـــز االســـتراتيجية المتمثلة 

المنافسة  المستخدمين، وتشجيع  في: حماية 

واالستثمار، وتمكين تحول المملكة إلى مجتمع 

رقمي، وأخيرا تحقيق التميز التنظيمي.

كمـــا تســـعى الهيئـــة إلـــى تعزيـــز قيمهـــا 

والشفافية،  والتعاون،  (التمكين،  االستراتيجية 

واالبتـــكار)، خالل هـــذا العام حيث ســـتضاعف 

حرصهـــا على تعزيـــز التواصـــل والتشـــاركية 

بين الجهـــات الحكومية ومقدمـــي الخدمات 

والمســـتخدمين من القطاعين العام والخاص 

واألفراد، لتحقيق طموحها في أن تصل الوطن 

بالمســـتقبل، وتحقيـــق رؤيتها االســـتراتيجية 

"وطن متصل القتصاد رقمي مزدهر".

محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

الدكتــور مـحمــد بـن ســعـــود التميــمــــــي                          

كلمة
محافظ الهيئة

"في ظروف استثنائية تكمل "هيئة االتصاالت" 

عقدها الثاني، وتواصل مسيرتها المميزة في 

تنظيم قطاع االتصاالت إلى جانب قطاع البريد 

وتطبيقات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية 

المنضم مؤخرًا  إلى مهام الهيئة ومسؤولياتها 

التنظيمية والرقابية"
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الملخص التنفيذي

تســـعى الهيئـــة في عـــام 2021 م إلى اســـتكمال مـــا حققته 

من منجـــزات وجهود في ســـبيل تحقيق رؤيتها االســـتراتيجية

"وطن متصل القتصاد رقمي مزدهر" وإلى تسخير كافة الجهود 

لتحقيق األهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. 

في ظـــل التطـــور المتســـارع في قطـــاع االتصـــاالت وتقنية 

المعلومـــات، وتزايد االســـتخدام للعديد من التقنيات الناشـــئة 

والخدمات البريدية اللوجستية، إضافة إلى االعتماد الكبير على 

البنية التحتية الرقمية بهدف توفير الخدمات األساسية، تسعى 

الهيئة من خالل اســـتراتيجيتها إلى مواكبة هذا التطور، ودعم 

اســـتغالله في تنمية االقتصاد الرقمي وتعزيز التحول الرقمي 

في المملكة بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام. 

سعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل العام المنصرم نحو توظيف كامل إمكاناتها 
المادية والبشـــرية رغم التحديات التي مر بها العالم والمملكة بســـبب جائحـــة كورونا، وتمكنت من 

تحقيق العديد من المنجزات منها:

المملكــــة من أوائل دول العالم 

في فتــح النطــاق العريــض الثابت 

(Open Access)

تقدم المملكة 18 مرتبة عالمية 

في مؤشر التنمية البريدية الصادر 

من االتحاد البريدي العالمي

إطالق البيئة التنظيمية التجريبية 

 (Sandbox) لتطبيقات التوصيل

عالميًا في متوســط  المرتبة 1 

سرعة الجيل الخامس

تصنيف المملكة ضمن المراكز الـ 10 األولى 

عالميــا فــي ســرعة اإلنترنــت المتنقــل وفق 

تقرير  سبيد تست (Speed Test) العالمي

500 % ارتفــاع  عــدد الســعوديين 
العاملين في قطاع تطبيقات التوصيل

الجهــات  مــن   % 94 تمكيــن 

الحكومية من العمل عن بعد

سوق  بتحفيز  "ملتزمون 
تـقـنـيـــة الـمـعلـومـات 
ليواصل النمو والريادة" 

معالي وزير االتصاالت

وتقنية المعلومات 
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ضمان االلتزام واالمتثال 

التنظيمي

تعزيز فعالية التنظيم المؤسسي 

ومنهجيات تقديم الخدمة

توفير  المســـتخدمين، وضمـــان  حمايـــة 

خدمات ذات جودة وأسعار مناسبة

اإلشـــراف على األمن الســـيبراني وحمايـــة البيانات في قطـــاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات والبريد

تمكين تحول المملكة
إلى مجتمع رقمي 

تشجيع المنافسة
واالستثمار 

حماية
المستخدمين

تحقيق التميز
التنظيمي

12 11

12

حماية
المستخدمين 

تشجيع
االستثمار والمنافسة  

تمكين
تـحـــول الممـلـكـة
إلى مجتمع رقمي

تحقيق
التميز التنظيمي

ترتكز استراتيجية الهيئة على 

▪ توفير خدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة 

▪ حماية المستخدمين وضمان االستدامة البيئية

▪ ضمان تفعيل ضوابط األمن السيبراني وخصوصية البيانات في 

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد 

تعزيز أولويات المملكة في قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات محليًا ودوليًا
10 تعزيز التعاون

واالبتكار
9

▪ تطوير البيئة التنظيمية لتحفيز ريادة األعمال▪ التحول إلى منظم رقمي، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا

تعزيز تنافسية أســـواق قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات 

تمكين نمـــو قطـــاع االتصـــاالت وتقنية 

المعلومات  وتوطينه 
للخدمـــات  التنظيمـــي  اإلطـــار  تطويـــر 

البريدية اللوجستية
35 4 3

▪ تنظيم قطاع البريد والخدمات اللوجستية▪ تنمية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

▪ تحفيز االستثمار في التقنيات الناشئة▪ دعم التحول الرقمي في المملكة

8 7 تعـــــزيز تطــــوير البنية التحتية لالتصاالت 6

وتقنيـــة المعلومات، وتحفيز االســـتثمار 

في التقنيات الناشئة

إدارة الطيـــف التـــرددي 

بفعالية
تمكين التحول الرقمي ودعم التقنيات 

الناشئة في المملكة

ولالنطالق نحو اســـتحقاقات المرحلة القادمة، واســـتكماًال لمســـيرة اإلنجـــازات، وضعت هيئة االتصاالت
وتقنيـــة المعلومـــات تسع أولويات لعام 2021، وتشكل هذه األولويات امتداًدا للمحاور واألهداف االستراتيجية:

أولويات عام 2021هدف استراتيجي
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التمكين

الشفافية

التعاون

االبتكار

تقدم هذه الوثيقة أبرز المبادرات

والتي تساهم في تعزيز قيمها االستراتيجية 

التي ستعمل الهيئة على تنفيذها لتحقيق أولوياتها في عام 2021

وستحرص الهيئة خالل هذا العام على تعزيز التواصل والتشاركية بين الجهات الحكومية ومقدمي 

الخدمات والمستخدمين من القطاعين العام والخاص واألفراد، لتحقيق طموحها في أن:

الوطن بالمستقبل تصل
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تســـتهدف هيئة االتصاالت وتقنية المعلومـــات تفعيل التجوال 

المحلي لالســـتفادة من تغطية خدمات النطاق العريض الالســـلكي 

المتوفرة عند التنقل بين كافة أرجـــاء المملكة، بغض النظر عن مقدم 

الخدمة الذي يتم االشـــتراك معه ، وذلك لضمان اســـتمرارية التغطية 

والخدمـــة، خاصة في المناطق النائية، واالســـتفادة من البنية التحتية 

القائمة، وعدم الحاجة لبناء شـــبكات جديدة من قبل كل مقدم خدمة، 

وتســـتهدف هذه المبادرة توفير الوصول للخدمات ألكثر من (5) ماليين 

مستخدم، وضمان قدرة الجهات الحكومية للتفاعل مع المواطنين في 

حاالت الطوارئ والكوارث -ال قـــدر هللا-  عن طريق التقنيات المتوفرة 

في شـــبكات االتصاالت، حيث بلغت نســـبة تغطيـــة النطاق العريض 

المتنقل للجيل الثالث (99%) والجيل الرابع (95%) بنهاية عام 2020م.

إلحاًقـــا للمرحلة األولى مـــن مبادرة فتح النطـــاق العريض، حيث 

عملت الهيئة على توقيع اتفاقيات بين شـــركات االتصاالت لمشاركة 

البنية التحتيـــة للنطاق العريض الثابت (األلياف الضوئية) مســـتهدفة 

بذلك أكثر مـــن (3.5) مليون منزل متصل باألليـــاف الضوئية في جميع 

أنحاء المملكة مما يمثل (60 %) من إجمالي المنازل، وســـتعمل الهيئة 

على إطالق المرحلتيـــن الثانية والثالثة من المبادرة مســـتهدفة في 

المرحلة الثانية زيادة عدد االتفاقيات الموقعة لخدمة المستخدمين من 

قطـــاع األعمال، وفي المرحلة الثالثة توحيد المعايير الفنية والتجارية بين الشـــركات المزودة لخدمة االنترنت 

(Internet Service Providers) وتمكينهم من توقيع اتفاقيات موحدة مع مشغلي البنية التحتية.

تســـهم هذه المبادرة في إتاحة االســـتفادة من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بغض النظر عن مالك 

البنية التحتية، األمر الذي يمكن المســـتخدمين من اختيار الشـــركة المقدمة لخدمـــات االتصاالت عبر األلياف 

أولويات ومبادرات عام 2021

حماية المستخدمين

توفير خدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة  

في ظل تزايد أهمية انتقال الخدمات للعالم االفتراضي وانتشار استخدام الخدمات الرقمية مثل تطبيقات 

الصحة والعمل والتعليم عن بعد، والذي أدى إلى ارتفاع اســـتهالك الفرد للبيانات حيث تجاوز ثالثة أضعاف 

متوسط المعدل العالمي، تسعى المملكة ألن تكون محوًرا لالتصال الرقمي في الشرق األوسط، وتساهم 

الهيئة في تحقيق هذا الطموح باستمرار العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لالرتقاء بخدمات اإلنترنت 

وضمان توفرها في كافة أنحاء المملكة. 

الضوئية دون حصره على شركة بعينها واالستفادة من العروض والخدمات المقدمة.  كما تهدف المبادرة إلى 

االستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة وتشجيع 

المزيد من االســـتثمار فيها، ورفع رضا المستخدمين من خالل زيادة عدد الخيارات المتاحة لهم، إضافة إلى رفع 

مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

كما ســـتعمل الهيئة على مراجعة أســـعار اإلنترنت المتنقل والثابت حيث أصدرت الهيئة قرارًا بتحديد 

سقف أسعار المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت المتنقلة بنسبة انخفاض 

(60 %) وشبكات االتصاالت الثابتة بنســـبة انخفاض (48 %) مقارنة بعام 2019م، وستستمر الهيئة بدعم شركات 

االتصـــاالت إلطالق حزمة من الباقات المختلفة لتنويع الخيارات لدى المســـتخدمين (مثـــل الباقات الرقمية 1 

والباقات المدمجة 2)، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بأســـعار مناسبة، مما سيساهم في زيادة نسبة 

انتشار استخدام االنترنت والتي بلغت (95.7%) بنهاية عام 2020م.

وحيث أصبح اإلنترنت عصب الحياة، تحولت العديد من الخدمات التقنية خالل الجائحة إلى ضرورة أساســـية 

لممارســـة الحياة اليومية، لذا، تســـتمر الهيئة في دعم احتياجات التطبيقات الحكومية وضمان توفرها لكافة 

المواطنيـــن والمقيمين وذلك من خالل تمكينهم من الوصول إلى مجموعة مـــن التطبيقات مجاًنا (أي دون 

استهالك رصيد بيانات اإلنترنت) أو بعروض رمزية، مثل: مدرستي، توكلنا، أبشر، كلنا أمن، وغيرها من التطبيقات 

الحكومية الخدمية.

خالل موســـم الحج، تتضافر الجهـــود لخدمة ضيوف الرحمن، وتحرص هيئـــة االتصاالت على العمل مع 

المشغلين لضمان توفر واستمرارية الخدمات وتمكين استخدام التقنيات الناشئة والحلول االبتكارية في تفويج 

الحجيج وإدارة الحشود وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والحجاج وذلك لتيسير تجربة ضيوف الرحمن، 

كما توفر مجموعة من الباقات والعروض الموســـمية للحجاج، وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية 

على تكثيف التوعية من خالل خدمة الرسائل النصية (SMS)، كما تعمل مع المركز الوطني لقياس أداء األجهزة 

العامة (أداء) على أخذ مرئيات الحجاج والمعتمرين عن خدمات االتصاالت وقياس مدى رضاهم عنها.

ولضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، تستمر الهيئة في العمل على تسهيل إجراءات نقل رقم 

الهاتـــف المتنقل لتقليل معدل زمن قبول الطلبات الحالي، حيث تم في عام 2020م تقليص مدة إجراءات 

نقل الرقم من (480) دقيقة الى (120) دقيقة، وذلك لتشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمة لتقديم خدمات 

أفضل، وتعزيز تجربة المستخدم، والحد من الممارسات التي تؤثر على زمن معالجة الطلبات.

كما تسعى الهيئة من خالل الخطة الوطنية للترقيم إلى استحداث ورفع كفاءة استخدام وتوزيع الموارد 

الرقمية لتلبية تطورات القطاع، وزيادة مخزون الرموز الثالثية، وتعزيز تجربة المستخدم فيما يتعلق باالتصال 

على أرقام الخدمات.

01

االسـتــغــالل األمـثـــــل 
البـنـيـــــة  الستثـمـارات 
دعم  وعلـــى  التحتيـــة، 
في  والتوطين  النمـــو 
االتــصــــاالت  قــطــــاع 
وتقنيـــة المعلومـــات" 

وتقنية  االتصاالت  هيئة  محافظ 
المعلومات

هـيئــة  تــــركــــــز   "
االتــصـاالت عــلــى
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تســـتهدف هيئة االتصاالت وتقنية المعلومـــات تفعيل التجوال 

المحلي لالســـتفادة من تغطية خدمات النطاق العريض الالســـلكي 

المتوفرة عند التنقل بين كافة أرجـــاء المملكة، بغض النظر عن مقدم 

الخدمة الذي يتم االشـــتراك معه ، وذلك لضمان اســـتمرارية التغطية 

والخدمـــة، خاصة في المناطق النائية، واالســـتفادة من البنية التحتية 

القائمة، وعدم الحاجة لبناء شـــبكات جديدة من قبل كل مقدم خدمة، 

وتســـتهدف هذه المبادرة توفير الوصول للخدمات ألكثر من (5) ماليين 

مستخدم، وضمان قدرة الجهات الحكومية للتفاعل مع المواطنين في 

حاالت الطوارئ والكوارث -ال قـــدر هللا-  عن طريق التقنيات المتوفرة 

في شـــبكات االتصاالت، حيث بلغت نســـبة تغطيـــة النطاق العريض 

المتنقل للجيل الثالث (99%) والجيل الرابع (95%) بنهاية عام 2020م.

إلحاًقـــا للمرحلة األولى مـــن مبادرة فتح النطـــاق العريض، حيث 

عملت الهيئة على توقيع اتفاقيات بين شـــركات االتصاالت لمشاركة 

البنية التحتيـــة للنطاق العريض الثابت (األلياف الضوئية) مســـتهدفة 

بذلك أكثر مـــن (3.5) مليون منزل متصل باألليـــاف الضوئية في جميع 

أنحاء المملكة مما يمثل (60 %) من إجمالي المنازل، وســـتعمل الهيئة 

على إطالق المرحلتيـــن الثانية والثالثة من المبادرة مســـتهدفة في 

المرحلة الثانية زيادة عدد االتفاقيات الموقعة لخدمة المستخدمين من 

قطـــاع األعمال، وفي المرحلة الثالثة توحيد المعايير الفنية والتجارية بين الشـــركات المزودة لخدمة االنترنت 

(Internet Service Providers) وتمكينهم من توقيع اتفاقيات موحدة مع مشغلي البنية التحتية.

تســـهم هذه المبادرة في إتاحة االســـتفادة من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بغض النظر عن مالك 

البنية التحتية، األمر الذي يمكن المســـتخدمين من اختيار الشـــركة المقدمة لخدمـــات االتصاالت عبر األلياف 

الضوئية دون حصره على شركة بعينها واالستفادة من العروض والخدمات المقدمة.  كما تهدف المبادرة إلى 

االستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة وتشجيع 

المزيد من االســـتثمار فيها، ورفع رضا المستخدمين من خالل زيادة عدد الخيارات المتاحة لهم، إضافة إلى رفع 

مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

كما ســـتعمل الهيئة على مراجعة أســـعار اإلنترنت المتنقل والثابت حيث أصدرت الهيئة قرارًا بتحديد 

سقف أسعار المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة على شبكات االتصاالت المتنقلة بنسبة انخفاض 

(60 %) وشبكات االتصاالت الثابتة بنســـبة انخفاض (48 %) مقارنة بعام 2019م، وستستمر الهيئة بدعم شركات 

االتصـــاالت إلطالق حزمة من الباقات المختلفة لتنويع الخيارات لدى المســـتخدمين (مثـــل الباقات الرقمية 1 

والباقات المدمجة 2)، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بأســـعار مناسبة، مما سيساهم في زيادة نسبة 

انتشار استخدام االنترنت والتي بلغت (95.7%) بنهاية عام 2020م.

وحيث أصبح اإلنترنت عصب الحياة، تحولت العديد من الخدمات التقنية خالل الجائحة إلى ضرورة أساســـية 

لممارســـة الحياة اليومية، لذا، تســـتمر الهيئة في دعم احتياجات التطبيقات الحكومية وضمان توفرها لكافة 

المواطنيـــن والمقيمين وذلك من خالل تمكينهم من الوصول إلى مجموعة مـــن التطبيقات مجاًنا (أي دون 

استهالك رصيد بيانات اإلنترنت) أو بعروض رمزية، مثل: مدرستي، توكلنا، أبشر، كلنا أمن، وغيرها من التطبيقات 

الحكومية الخدمية.

خالل موســـم الحج، تتضافر الجهـــود لخدمة ضيوف الرحمن، وتحرص هيئـــة االتصاالت على العمل مع 

المشغلين لضمان توفر واستمرارية الخدمات وتمكين استخدام التقنيات الناشئة والحلول االبتكارية في تفويج 

الحجيج وإدارة الحشود وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والحجاج وذلك لتيسير تجربة ضيوف الرحمن، 

كما توفر مجموعة من الباقات والعروض الموســـمية للحجاج، وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية 

على تكثيف التوعية من خالل خدمة الرسائل النصية (SMS)، كما تعمل مع المركز الوطني لقياس أداء األجهزة 

العامة (أداء) على أخذ مرئيات الحجاج والمعتمرين عن خدمات االتصاالت وقياس مدى رضاهم عنها.

ولضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، تستمر الهيئة في العمل على تسهيل إجراءات نقل رقم 

الهاتـــف المتنقل لتقليل معدل زمن قبول الطلبات الحالي، حيث تم في عام 2020م تقليص مدة إجراءات 

نقل الرقم من (480) دقيقة الى (120) دقيقة، وذلك لتشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمة لتقديم خدمات 

أفضل، وتعزيز تجربة المستخدم، والحد من الممارسات التي تؤثر على زمن معالجة الطلبات.

كما تسعى الهيئة من خالل الخطة الوطنية للترقيم إلى استحداث ورفع كفاءة استخدام وتوزيع الموارد 

الرقمية لتلبية تطورات القطاع، وزيادة مخزون الرموز الثالثية، وتعزيز تجربة المستخدم فيما يتعلق باالتصال 

على أرقام الخدمات.

الباقـــات التي يتم  الباقات الرقميـــة هي   - 1

إصدارها بشكل آلي دون الحاجة إلى زيارة الفرع

2 -  الباقات المدمجة هي التـــي يمكن من خاللها 

االشتراك في أكثر من خدمة عن طريق باقة واحدة  
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تحمل الهيئة على عاتقها حماية مصالح مســـتخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد، وألن 

االستدامة هي مســـؤولية الجميع، وهي جزء من ثقافة الهيئة، تسعى الهيئة بشكل مستمر  إلى تحقيق 

التأثير اإليجابي على المجتمع والمحافظة على اســـتدامة البيئة، لضمان صحة وســـالمة المستخدمين من 

خالل إطالق مبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما تحرص الهيئة على رفع مســـتوى األداء والخدمات لدى المشغلين ومقدمي الخدمات، وذلك عن 
طريق المتســـوق الســـري الذي يقّيم تجربة المســـتخدمين من منظور متلقي الخدمة في قطاعي االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات والبريد، وســـتعمل الهيئة من خـــالل هذا المســـح الميداني على تحديد فـــرص التطوير 
وتقديـــم التوصيات لرفع الجودة واألداء لدى مقدمي الخدمات، كما ســـتصدر الهيئة تقارير دورية لقياس تجربة 
المستخدمين ومدى رضا المستخدمين في قطاعي االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد ومدى التزام مقدمي 

الخدمات باألنظمة والمعايير، مما يساهم في رفع الشفافية والوضوح في القطاع لدى المستخدمين.

وستســـتمر الهيئة في تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة الرســـائل والمكالمات 
االحتيالية عن طريق الحمالت التوعوية وتحذير المســـتخدمين من االســـتجابة للرســـائل والمكالمات االحتيالية، 
والعمل على الحلول االســـتباقية لمنع االحتيال قبل الوصول للمستخدمين باستخدام الذكاء االصطناعي، حيث 

تم حتى اآلن: 

ولحماية المســـتخدمين بشـــكل أكبر، ســـتعمل الهيئة على تنظيم المكالمات اآللية (Robocalls)، وعلى تمكين 
المستخدمين من التحكم باالتصاالت الواردة، وتحسين وتسهيل خدمة حجب الرسائل الدعائية.

ولضمان اســـتدامة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد لألجيال القادمة، ســـتعمل الهيئة على 
تطوير استراتيجية تتواءم تطلعاتها مع أهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals)، وعلى تعزيز 
أسلوب الحياة الذكي بالمشاركة مع مقدمي الخدمات، كما ستستمر الهيئة في إجراء مسوحات لقياس مستوى 
اإلشعاعات في كافة مناطق المملكة والتأكد من مواءمتها مع المعايير الدولية والضوابط الصادرة من الهيئة وذلك 
لضمان صحة المواطنين والمقيمين، حيث عملت الهيئة في عام 2020م على إجراءات المطابقة في أكثر من 4600 
موقع حول المملكة. كما ستعمل الهيئة على تحديث التنظيمات واإلرشادات ذات العالقة بالتعرض البشري لإلشعاع 

.(ICNIRP) الكهرومغناطيسي وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى الهيئة الدولية للحماية من اإلشعاع غير المؤين

وضمن جهودها لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات االتصاالت في حل شكاوى 
المستخدمين، تصدر الهيئة مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت وذلك بناء على عدد الشكاوى المصعدة 
للهيئة من قبل المســـتخدمين، ويساهم هذا المؤشر في تعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع، إضافة إلى 

رفع مستوى االهتمام بشكاوى المستخدمين.

ولضمان التزام الشركات المرخصة المسجلة لدى الهيئة باألنظمة والقرارات والتوجيهات الصادرة منها 
ورفع مستوى الوعي و اإللتزام بها، نفذت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2020 أكثر من 2400 
جولة تفتيشية في 13 منطقة إدارية، وستواصل الهيئة تكثيف حمالتها التفتيشية و الرقابية وتوسيع تغطيتها 
الجغرافية لتشـــمل جميع مناطق المملكة وذلـــك حرصًا على حماية المصالح العامة و مصالح المســـتخدمين و 

المستثمرين.

مليون رسالة ٣٧ مليون مكالمة احتياليةحجبحجب أكثر من ٢٨

ألف رقم ٢٤٦ تعليق أكثر من

حماية المستخدمين وضمان االستدامة البيئية 02
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تســـعى الهيئة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون قلب العالم العربي واإلســـالمي في التقنية واالبتكار، 

وأن تكـــون مركًزا لرواد األعمال ووجهة للمســـتثمرين في مجال تقنية المعلومات والتقنيات الناشـــئة 

حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة أساســـية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكين التحول الرقمي للقطاع 

والخاص. الحكومي 

يعد سوق البرمجيات (تطوير وصناعة البرامج والتطبيقات – Software Development) من أقوى األسواق 

المتوقع ازدهارها في المملكة، لذا ستعمل الهيئة على تعزيز وتمكين صناعة البرمجيات من خالل مجموعة من 

المبادرات مثل توفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز االستثمار والمنافسة، وضمان جودة المنتجات للمستخدم 

النهائي إليجاد منتجات ناضجة محليا وقابلة للتصدير إقليميًا.

وســـتعمل الهيئة على دعم المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة وتمكينها من المنافســـة، وذلك بتعزيز 

الشـــفافية وتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات الخاصة بســـوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة عن طريق 

تسجيل الشـــركات مع الهيئة من خالل منصة إلكترونية وتصنيفها ومن ثم نشـــر معلوماتها عبر الدليل لعموم 

المستخدمين والمستثمرين، وتســـهيل الوصول للشركات العاملة في القطاع والتعريف بالفرص االستثمارية 

المتاحة لها وسد الفجوة بين العرض والطلب.

كما ســـتتابع الهيئة عملها على تعزيز التنافســـية التي بدورها تســـاهم في رفع جودة الخدمات وتوفيرها 

للمستخدمين بأسعار أكثر تنافسية، وذلك من خالل وضع التنظيمات التي تعزز المنافسة العادلة، والعمل على 

تصحيح أوضاع القطاعات التي تظهر مؤشرات األداء فيها ارتفاعًا في مستوى االحتكار. 

ضمـــان تفعيل ضوابط األمن الســـيبراني وخصوصية البيانات 
في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد 03

تشجيع المنافسة واالستثمار

تنمية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  04

تضع الهيئة أمن الوطن والمواطنين في العالم االفتراضي على ســـلم أولوياتها، ال سيما أن المملكة 

تتجه نحو التحول الرقمي في كثير من القطاعات. وحيث تســـعى المملكـــة لتكون ضمن مصاف دول العالم 

في االقتصاد الرقمي من خالل االســـتثمار في القطاعات التقنيـــة، تعمل الهيئة على وضع األنظمة الالزمة 

لحماية قطاع االتصـــاالت وتقنية المعلومات والبريد من الهجمات الرقمية. 

ولهذا قامت الهيئة باعتماد ونشـــر اإلطار التنظيمي لألمن الســـيبراني لمقدمـــي الخدمة في قطاع 

االتصاالت وتقنيـــة المعلومات والبريد في العـــام الماضي، ويدخل اإلطار حيز التنفيذ هذا العام، وســـتعمل 

الهيئـــة علـــى متابعة التزام مقدمـــي الخدمات به. كمـــا عملت الهيئة علـــى إصدار وثيقـــة القواعد العامة 

للمحافظـــة على خصوصية البيانات الشـــخصية للمســـتخدمين في قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 

والبريد لضمان حماية البيانات الشـــخصية للمســـتخدمين ورفع مســـتوى الخصوصية لـــدى مقدمي الخدمة 

في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
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وألن الشفافية هي أحد القيم التي يرتكز عليها عمل الهيئة، ستعمل على نشر التقارير والبيانات عن أداء 

األسواق والشركات لتحفيز المنافسة، وجذب االستثمارات، وتعزيز الوعي لدى المستخدمين بحقوقهم.

ولتعزيز االبتكار، ســـتعمل الهيئة علـــى مجموعة من المبادرات منها توفير بيانـــات عن قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات على شـــكل بيانات مفتوحة (Open Data) وإطالق هاكاثون لدعم رواد األعمال لالســـتفادة 

من هذه البيانات وتطوير حلول تساهم في تطوير القطاع.

وضعـــت رؤية 2030 ضمن أهدافهـــا أن تصبح المملكة مركزا لوجســـتيًا مهما يربط ثـــالث قارات بعضها 

ببعـــض، وســـتعمل الهيئة علـــى تحقيق ذلك مـــن خالل كونهـــا حلقة الوصـــل بين العالميـــن المادي 

واالفتراضي لزيادة كفاءة األنظمة البريدية وتعزيز تنافســـية المملكة في هـــذا القطاع محليًا وعالميًا.

وســـتواصل الهيئة اإلنجازات التي حققتها خالل العام الماضي في قطاع البريد، حيث عملت الهيئة 

على تحسين البيئة االستثمارية لقطاع البريد في المملكة، وعلى تطوير جودة الخدمات البريدية اللوجستية، 

مما ساهم في تقدم المملكة (18) مرتبة في مؤشر التنمية البريدية الصادر من االتحاد البريدي العالمي، وتقليص 

أعداد الشكاوى للشحنات الدولية والمحلية المصعدة للهيئة من قبل المستخدمين بنسبة (89 %) في الربع الرابع 

مقارنة بالربع الثالث من العام 2020م بحســـب تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية والذي ستستمر 

الهيئة في إصداره ضمن تعزيز مبدأ الشفافية وتحفيز المنافسة. 

كما ستعمل الهيئة على تعزيز التطور السريع في قطاع البريد واللوجستيات من خالل إطالق التوجهات 

االستراتيجية التنظيمية للبريد، والعمل على رفع كفاءة خدمات الميل األخير، وزيادة الطاقة االستيعابية لمقدمي 

الخدمات، وذلك بتوفير قنوات إضافية ومبتكرة إليصال واســـتالم الطرود مما يســـاهم في رفع جودة وكفاءة 

عمليات التوصيل. كما ستعمل الهيئة على وضع معايير لجودة الخدمات ومتابعة االلتزام بها من قبل مقدمي 

الخدمة، حيث بلغ عدد الجوالت التفتيشية لشركات البريد وتطبيقات التوصيل (1,178) زيارة شملت (13) منطقة في 

عام 2020م.

كما تسعى الهيئة لتمكين قطاع البريد من خالل إيجاد مبادرات تعنى باالستدامة المالية ورفع الكفاءة 

التشغيلية لدى الشركات، على سبيل المثال وليس الحصر: الدفع الالحق (Deferred Payment)، والعمل على 

تذليل العقبات على الشركات خالل المواســـم من خالل تيسير عمل سالسل اإلمداد العالمية، ورفع الطاقة 

االستيعابية لدى الشـــركات حيث بلغت (26) مليون شـــحنة ربعيًا، وبلغ عدد الشركات التي تعمل في قطاع 

الخدمات البريدية اللوجســـتية في المملكة (24) شركة مرخصة. كما تعمل الهيئة على استمرارية التعاون مع 

الجهات الحكومية ذات العالقة، مثل وزارة التجارة، في حل شكاوى عمالء التجارة االلكترونية.

واســـتمراًرا لعمل الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع نسب التوطين 

واســـتغالل الكوادر الوطنية، ســـتعمل الهيئة على دعم وتوطين الوظائف  في قطـــاع البريد وذلك لتوفير 

الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات الوطنية. 

تنظيم قطاع البريد والخدمات اللوجستية  05



12الخطة السنوية لعام 2021

تشـــكل الحوســـبة الســـحابية الركيزة األساســـية للتحول الرقمي، وتلعب دوًرا جوهرًيا في تمكين الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة والتقنيات الناشـــئة مثـــل الذكاء االصطناعـــي وإنترنت األشـــياء وتقنيات البلوك تشـــين 
(Blockchain). وفي ظل تزايد اعتماد القطاع العام والخاص على الحوســـبة الســـحابية واالســـتثمارات النوعية 
التي شـــهدتها المملكة في العام الماضي، ستعمل الهيئة على إطالق عدد من المبادرات التي تهدف لتعزيز 
التنافسية وتمكين حلول الحوسبة السحابية. كما ســـتعمل على دراسة شاملة للسوق لفهم العرض والطلب، 

وتقدير حجم السوق، وجذب المستثمرين للمشاركة في الفرص االستثمارية المتاحة.

كما تحرص الهيئة على توفير بيئة محفزة لتشجيع االستثمار في الحوسبة السحابية، وستعمل على تقديم 
الحوافز والتسهيالت لجذب االستثمار في هذا القطاع. 

تســـعى العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص على تحقيق التميز من خالل االستفادة المثلى 
من البيانات لرفع جودة وكفاءة  اتخاذ القرارات، ولهذا تعمل الهيئة على تشجيع االستفادة من بيانات مقدمي 
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد في توفير حلول ابتكارية تسهم في تسهيل اتخاذ القرارات لتعزيز 
ربحية الشركات، وخلق الوظائف المتعلقة بعلم البيانات، وتطوير التقنيات الناشئة ذات الصلة كالذكاء الصناعي 

والبيانات الضخمة. 

تشـــهد منصات المحتوى الرقمي تزايًدا مستمًرا في أعداد المستخدمين، مما يستدعي أن تعمل الهيئة 
على تحسين الوصول إلى المحتوى الرقمي ومنصاته وجودة تجربة استخدام أهم تطبيقات وشبكات التواصل 
االجتماعي ومنصات المحتوى الرقمي األكثر رواًجا في المملكة من خالل توطين حركة اإلنترنت ودعم شـــركات 

تقديم خدمات استضافة المواقع المحلية.

انطالًقا من دور الهيئة في إدارة الطيف الترددي،  واســـتكماًال لجهودها في تنفيذ االســـتراتيجية الوطنية 
للطيف الترددي، وألهمية هذا المورد المحدود والعمل على تعظيم االستفادة الوطنية منه، تعمل الهيئة على 
رفع كفاءة اســـتخدام الطيف الترددي عن طريق تقييم االســـتخدام الفعلي للطيف الترددي في كافة مناطق 
المملكة من خالل المســـح الراديوي، وسيؤدي قياس فعالية االســـتخدام لوضع تنظيمات تحسن من استخدام 
الطيف الترددي وتتيح النطاقات غير المســـتغلة الســـتخدامات مبتكرة وتتيح الترددات للمشغلين لتساهم في  

إغالق فجوات التغطية في المناطق النائية.

وحيث تنتهج العديد من الدول المتقدمة في إدارة الطيف الترددي إتاحة المتاجرة بالترددات المرخصة 
بشـــكل جزئي أو كلي لتعزيز االســـتخدام األمثل للطيف الترددي وتعظيم الفوائد االقتصادية والفنية 
لهذا المورد، وأخذًا باالعتبار تفاوت كثافة استخدام الترددات بين مقدمي خدمات االتصاالت العامة في مختلف 
مناطق المملكة؛ ستعمل الهيئة على  إتاحة المتاجرة بالترددات المرخصة في سوق ثانوي بين مقدمي الخدمة 
المرخصين. وســـيتيح إطالق األســـواق الثانوية للمتاجرة بالطيف الترددي تلبية أنـــواع مختلفة من الطلب على 
الوصول للطيف الترددي، مثل االستخدامات الموسمية في الفعاليات وتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي 

غير المستغل. 

وحرصًا من الهيئة على أن تكون المملكة في موقع الريادة في نشر وتبني أحدث التقنيات الالسلكية، 
تعمل الهيئة على تحفيز االستثمار في أحدث التقنيات الراديوية الالسلكية في المملكة من خالل توفير الترددات 
لبعض التقنيات الراديوية الحديثة وتســـهيل التجـــارب ألحدث التقنيات في المملكة لتمكيـــن إطالقها تجارًيا، 
وتتضمن التقنيات المســـتهدفة شـــبكات األقمار الصناعية منخفضة المدار عريضة النطاق (NGSO) وشـــبكات 
 (ESIM) والمحطات األرضية المتحركة (SatNB-IoT) األقمار الصناعية لتقديم انترنت األشـــياء ذات النطاق الضيق

.(V2X) وتقنيات النقل الذكي (HAPs) والمنصات عالية االرتفاع

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الشركات الرائدة للتنسيق مع الشركات الرائدة في مجال التقنيات الراديوية الحديثة 
على إجراء تجـــارب حية لهذه التقنيات في المملكة الختبار مدى نضجها وتحديد حاالت االســـتخدام المناســـبة 
لها في المملكة من أجل المســـاهمة في معالجة العديد من التحديـــات في مختلف المجاالت (مثل المجاالت 

الصناعية، المرور، توفير خدمات االتصاالت في المناطق النائية وغيرها).

تحفيز االستثمار في التقنيات الناشئة 06
تتابع الهيئة عملها على تطوير التقنيات الناشئة وتمكين االستثمار فيها، كما ستعمل على تطوير صناعة تقنية 

محلية قادرة على المنافسة عالمًيا وذلك لتنمية االقتصاد الرقمي والمساهمة في خلق مستقبل واعد.

تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي



13الخطة السنوية لعام 2021

تستكمل الهيئة جهودها في العمل على رفع جودة وسرعات اإلنترنت الثابت في المملكة، إضافة إلى 
رفع أعداد االشتراكات في اإلنترنت الثابت (الفايبر) في المملكة، مما سيساهم في استمرارية وموثوقية خدمات 
االتصاالت، وذلك من خالل تطوير خطة الستبدال اتصاالت الشبكات النحاسية بتقنية األلياف الضوئية لإلنترنت 

الثابت .

بلـــغ إجمالي عـــدد المحافظات المتوفر فيها خدمة الجيل الخامس (51) محافظة، ولرفع نســـبة انتشـــار 
واســـتخدام الجيل الخامس في المملكة، تســـتكمل الهيئة العمل على تطوير البنية التحتية الالزمة، وتســـعى 

إلى زيادة عدد وتنوع أجهزة الجيل الخامس المتوفرة للمستخدمين.

تطلق هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات النشرات والتقارير الدورية، مثل التقرير الدوري لسرعة اإلنترنت 
وســـرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، وتهدف الهيئة من إصدار تقرير مقياس إلى تعزيز 
التنافســـية لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وتعزيز الشـــفافية في القطاع من خالل تمكين المستثمرين 

والمهتمين من االطالع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة. 

تسعى الهيئة إلى تحفيز االستثمار واستقطاب الشـــركات العالمية وتقديم الدعم الالزم إلطالق خدمات 
األقمار الصناعية ذات النطاق العريض في المملكة، مما يساهم في زيادة انتشار وسرعة إنترنت النطاق العريض 

في المناطق النائية.  

وامتدادًا لعمل الهيئة على تعزيز االستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي، ولتمكين تبني التقنيات 
الناشئة، تعمل الهيئة على توفير الترددات اإلضافية لالستخدامات التجارية والمبتكرة وذلك بهدف استمرار دعم 
وتبني تقنيات الجيل الخامس، وإطالق الجيل الحديث من الواي فاي (WiFi 6) في المملكة، وســـتكون المملكة 
بذلك في موقع الريادة إقليميًا ودوليًا في تمكين نشـــر األجهزة الحديثة ألنظمة الواي فاي. كما تسعى الهيئة 
إلى دعم وتمكين الشبكات الالسلكية متناهية السرعة، ومنظومات األقمار الصناعية للخدمات عريضة النطاق، 
وإنترنت األشـــياء والذكاء االصطناعي بما تتيحه من خدمات وخيارات ذكية يمكن االستفادة منها في تطبيقات 

تشمل المنازل والعدادات الذكية، والسيارات المتصلة، وإدارة األساطيل (المركبات أو الروبوتات) وغيرها.

كما قامت الهيئة بالعمل مع شـــركائها من مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة بنشـــر تقنية إنترنت 
األشـــياء ذات النطاق الضيق (NB-IoT) على مســـتوى المملكة، وذلك لتهيئة البيئة المناســـبة لتفعيل 
واالســـتفادة من تقنية إنترنت األشـــياء. وتعتبر تقنية NB-IoT من أحدث التقنيات الخاصة لتوفير حلول االتصال 
لتقنية إنترنت األشياء بجودة، وموثوقية، واستمرارية عالية، وبتكلفة منخفضة. كما أنها تعتبر من أكثر التقنيات 

اآلمنة وذلك العتمادها على أنظمة الحماية الخاصة بشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس.

تستمر المملكة في ريادتها التقنية

تعتبر المملكة ضمن الدول العشر األولى في متوسط سرعة اإلنترنت المتنقل، بعد ارتفاع 

المملكة األولى عالمًيا في متوسط سرعة الجيل الخامس في عام 2020م  

دعم التحول الرقمي في المملكة  07

 
متوسط سرعة التحميل لإلنترنت 

المتنقل في عام 2019 م

 
متوسط سرعة التحميل لإلنترنت 

المتنقل في عام 2020م
نسبة ارتفاع عن

العام 2019م

98%109 ميجابت في الثانية55 ميجابت في الثانية
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واستكماًال لهذا النجاح، ستوسع الهيئة البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox) لتشمل التقنيات الناشئة 

األخرى، بما يســـاهم في ضمان جودة الخدمات وحفظ حقوق المســـتخدمين وخلق بيئة تنافســـية صحية تخدم 

القطاع وتزيد من معدل نموه وفق أفضل الممارسات.

كما تحرص الهيئة على تيســـير وتسهيل األعمال للمســـتثمرين ورواد األعمال، حيث يجري العمل على 

مجموعة من الخدمات منها تبســـيط المتطلبات وتطوير الخدمات االلكترونيـــة الالزمة إلصدار التراخيص، حيث 

بلغ عدد التراخيص والتسجيالت السارية (307) بنهاية عام 2020م.

وبهدف توطين التقنية، وزيادة المحتوى العربي على اإلنترنت، وتعزيز الهوية الوطنية،  تســـعى الهيئة 

إلى تطوير منظومة أســـماء النطاقات الســـعودية وزيادة انتشـــارها وموثوقيتها مـــن خالل خصخصة خدمات 

التســـجيل ألسماء النطاقات السعودية (.sa، .السعودية) وتمكين القطاع الخاص من تقديمها، وذلك عن طريق 

إطالق وكالء التسجيل ، وتشجيع توطين خوادم استضافة النطاقات (Name Servers) داخل المملكة.

كما ستعمل الهيئة على تعزيز المعرفة الرقمية عن طريق تنظيم الفعاليات العالمية المختصة باالبتكار في 

مجال االتصاالت تتضمن دعم الرياديين والرياديات محلًيا ودولًيا، وتعزيز االستثمار في قطاعي تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشئة وخلق حلول ابتكارية تعزز التحول الرقمي.

وضعـــت الهيئة خارطة طريق للتميز المؤسســـي مســـتندة على أبرز نمـــاذج التميز العالميـــة مثل نموذج 

(EFQM)، واســـتكماًال لجهود الهيئة، حيث حققت جائزة الملك عبد العزيز للجودة (المســـتوى الفضي) عن فئة 

الهيئات والمؤسســـات الحكومية في أول مشـــاركة لها عام 2020م، وســـتعمل الهيئة خالل عام 2021م على 

استكمال خطتها الخاصة باعتمادات التميز من خالل العمل على بناء ثقافة التميز المؤسسي وتنفيذ مجموعة 

من المبادرات التحسينية والنوعية بهدف رفع الفاعلية والكفاءة المؤسسية.

تطوير البيئة التنظيمية لتحفيز ريادة األعمال 08

تحقيق التميز التنظيمي

بلغ عـــدد التطبيقات 

المسجلة لدى الهيئة

58
246

تطبيقًا

تغطي ما يقارب

مدينة ومحافظة

ارتفاع عدد السعوديين العاملين 

في القطاع خالل الجائحة بنسبة
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التنظيميـــة  البيئـــة  الماضـــي  العـــام  الهيئـــة  أطلقـــت 
التجريبيـــة لتطبيقات التوصيـــل عبر المنصـــات اإللكترونية
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والســـتمرار هذا النجاح ومواكبة التطور الســـريع فـــي التقنية، 

والتغيرات المحلية والدولية، تعمل الهيئة على تنفيذ التحول الرقمي 

والتنظيمي عن طريق مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير 

البنية التحتية والتقنية للهيئة وكوادرها البشرية، واستخدام التقنيات 

الناشئة والذكاء الصناعي لتقديم خدماتها للمستخدمين من الجهات 

الحكومية والشركات واألفراد.

 تســـتمر الهيئة في مشـــاركتها الفاعلة على الســـاحة الدولية، 

وحيـــث تعتبر الهيئـــة نقطة اتصـــال المملكة العربية الســـعودية مع 

االتحاد الدولي لالتصاالت، تعمل الهيئة على قيادة الملفات الدولية 

لتتبوأ المكانة التي تتناســـب مع المهام القيادية الدولية واإلقليمية 

للمملكـــة. كما تحرص الهيئـــة على إقامة أفضل عالقـــات العمل مع 

الهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية، وتشارك في أعمال العديد 

من المنظمـــات ذات الصلة بالقطـــاع وذلك بهدف تبـــادل المعرفة 

واالســـتفادة من الخبرات الدولية، إضافة إلى  عملها المســـتمر على 

رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

من خـــالل رؤيتها "وطن متصل القتصـــاد رقمي مزدهر"، تعمـــل هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات عبر 

استراتيجيتها على وضع خارطة طريق للتحول إلى "منظم رقمي" لتكون ضمن فئة المنظمين العالميين األعلى 

نضًجا (الجيل الخامس) بما يســـهم في تجاوز التحديات التي يواجههـــا قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في 

المملكة على مســـتوى البيئـــة التنظيمية، حيث عملت الهيئة في الســـنوات الماضيـــة على خصخصة قطاع 

االتصاالت وتمكين االســـتثمار واالبتكار، لتركز خالل الفترة القادمة على تعزيز التشـــاركية بين الجهات الحكومية، 

والقطاع الخاص، والمســـتخدمين لضمان بناء تنظيمات متوائمة ومتكاملة. كما تحرص الهيئة على استشـــراف 

ومواكبة المستقبل الرقمي المتســـارع للموازنة بين تبني التقنيات الحديثة وحماية المستخدمين التي تضعها 

الهيئة على سلم أولوياتها. 

تواصـــل المملكة ريادتها العالميـــة وتحقيقها للمراتب المتقدمة في المؤشـــرات الدولية، حيث تربعت 

المملكة العربية الســـعودية على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خالل السنوات 

الثـــالث الماضية لتحتـــل المرتبة األولى، وذلـــك ضمن تقرير التنافســـية العالمي مـــن المركز األوروبي 

للتنافســـية الرقمية. كما حققت المملكة المركز الثامن بين مجموعة دول العشـــرين في مؤشـــر البنية 

التحتية الرقمية لالتصـــاالت وتقنية المعلومات، وغيرها من اإلنجازات العالمية.

التحول إلى منظم رقمي، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا 09

رائـد فـي تنظيــم قطـاع 
االتصاالت" 

"المملكة

أنموذج عالمي

االتحاد الدولي لالتصاالت 
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الوطن بالمستقبل

لنصل


