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ــن  ــات مـ ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــاع االتصـ ــد قطـ يعـ
اململكـــة  يف  وتوســـعاً  منـــواً  األكثـــر  القطاعـــات 
العربيـــة الســـعودية مســـتنيراً برؤيـــة اململكـــة 2030 
ومتســـقاً مـــع غاياتهـــا وأهدافهـــا، إذ ميثـــل القطـــاع 
دوراً محوريـــاً وهامـــاً يف برنامـــج التحـــول الوطنـــي 
2020، ويعتبـــر ركيـــزة رئيســـة يف النهضـــة والتقـــدم 
ـــه اململكـــة، والســـيما أن التحـــول  ـــذي تســـير علي ال
الرقمـــي - وهـــو أحـــد أهـــم منطلقـــات الرؤيـــة - 
ســـيكون امليـــدان األكبـــر لترجمـــة جهـــود العديـــد 
واخلـــاص  العـــام  القطاعـــن  يف  اجلهـــات  مـــن 
ـــذي  ـــا، وهـــو األمـــر ال ـــا ومنتجاته ـــر خدماته لتطوي
علـــى  تكامـــل جوهـــري  إحـــداث  إلـــى  ســـيؤدي 
مســـتوى البنيـــة التحتيـــة عبـــر منظومـــة قطـــاع 

ـــة املعلومـــات وجـــودة اخلدمـــات  االتصـــاالت وتقني
ومنوهـــا يف اململكـــة، لتكـــون وعـــاًء حاضنـــاً لتوطـــن 
التقنيـــة ودعـــم حتفيـــز االبتـــكار واإلبـــداع، وعامـــًا 
ــاءة  ــع كفـ ــة ولرفـ ــات الرقميـ ــر اخلدمـ ــاً لنشـ مهمـ
اخلدمـــات، ورافـــداً لتعزيـــز الشـــفافية والســـهولة 

ــراءات والتعامـــات.   يف اإلجـ

إن مـــا يحظـــى بـــه القطـــاع مـــن دعـــم كبيـــر، ورعايـــة 
خاصـــة مـــن قبـــل خـــادم احلرمـــن الشـــريفن امللـــك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز - يحفظـــه اهلل - وولـــي 
عهـــده األمـــن صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز -أيـــده اهلل- 
عبـــر دعـــم السياســـات واخلطـــط جتـــاه القطـــاع يف 

ـــة االســـتراتيجية  ـــي، قـــد عـــّزز األهمي ـــا الغال وطنن
ملنظومـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة 
علـــى مســـتوى املنطقـــة والعالـــم، فأضحـــت عامـــًا 
مؤثـــراً يف توجهـــات هـــذا القطـــاع إقليميـــاً وعامليـــاً، 

ـــة.  وذات حضـــور قـــوي يف املؤسســـات الدولي

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  ســـاهمت  ولقـــد 
املعلومـــات يف جعـــل قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
ـــاً ألحـــدث التطـــورات  املعلومـــات يف اململكـــة مواكب
يف  ــى  جتلَـّ الـــذي  األمـــر  العامليـــة،  والتوجهـــات 
تبنـــي وتنفيـــذ مشـــروعات وخدمـــات مـــن شـــأنها 
أن تعـــود بالنفـــع علـــى الوطـــن واملجتمـــع بجميـــع 

أدركت حكومة المملكة العربية 
السعودية أهمية قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات 
منذ وقت مبكر كونه يمّكن 

االقتصاد الرقمي الجديد

م. عبـــداهلل بـــن عامر الســـواحه
وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومات

رئيـــس مجلـــس اإلدارة

فئاتـــه ومؤسســـاته، وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر 
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات والعمـــل 
علـــى تطويرهـــا ونشـــرها يف جميـــع أنحـــاء اململكـــة.

ويســـرني أن أقـــدم نيابـــة عـــن مجلـــس إدارة هيئـــة 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات التقريـــر الســـنوي 
الـــذي  للعـــام املالـــي 1440/1439هــــ )2018م(، 
يســـتعرض أهـــم أنشـــطة الهيئـــة وإجنازاتهـــا يف 

العـــام املنصـــرم.

وال يفوتنـــي يف هـــذا املقـــام أن أتقـــدم بجزيـــل 
وموظفـــي  اإلدارة،  مجلـــس  ألعضـــاء  الشـــكر 
ـــود  ـــن جه ـــه م ـــا يقدمون ـــى م ـــة عل ـــات الهيئ وموظف

يف ســـبيل حتقيـــق أهـــداف الهيئـــة، ســـائًا اهلل 
أن يحفـــظ لوطننـــا احلبيـــب قيادتـــه وشـــعبه، وأن 
يـــدمي علينـــا جميعـــاً نعمـــة األمـــن واالســـتقرار 

واالزدهـــار.
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حرصـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف 
العـــام 2018م علـــى حتقيـــق أهدافهـــا االســـتراتيجية 
ـــة اململكـــة  وإجنـــاز مهماتهـــا التـــي رســـمتها لهـــا رؤي
2030، وحددتهـــا مســـتهدفات برنامـــج التحـــول 
ـــي،  ـــز مســـيرة التحـــول الرقم ـــي 2020 لتعزي الوطن
خدمـــات  أســـواق  يف  واملنافســـة  النمـــو  ودعـــم 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات باململكـــة. وعلـــى 
يتســـم  الـــذي  املتســـارع  التجـــدد  مـــن  الرغـــم 
بـــه قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات علـــى 
ـــة - بفضـــل  ـــد جنحـــت الهيئ ـــي؛ فق املســـتوى الدول
اهلل - يف احملافظـــة علـــى الريـــادة يف مواكبـــة كل 
ـــم مـــن  ـــى مســـتوى العال ـــد يشـــهده القطـــاع عل جدي

ــات. ــات وتقنيـ خدمـ

لقـــد كان للدعـــم الـــذي توليـــه حكومتنـــا الرشـــيدة 
بقيـــادة خـــادم احلرمـــن الشـــريفن امللـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز - يحفظـــه اهلل - وولـــي عهـــده 
األمـــن صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر محمـــد 
ـــة  ـــده اهلل - أهمي ـــز - أي ـــن عبدالعزي ـــن ســـلمان ب ب
ــرات  ــتيعاب التغيـ ــة الهيئـــة السـ ــرة يف جاهزيـ كبيـ
عامليـــاً،  القطـــاع  يشـــهدها  التـــي  املتســـارعة 
واإلســـهام يف صياغتهـــا، والتأثيـــر عليهـــا؛ والســـيما 
مـــع مـــا تتبـــوأه الهيئـــة مـــن مكانـــة علـــى املســـتوى 
الدولـــي، ومـــا تقدمـــه مـــن إســـهاماٍت فاعلـــة يف 

املؤسســـات الدوليـــة ذات العاقـــة بالقطـــاع.

د. عبدالعزيـــز بـــن ســـالم الرويـــس
محافـــظ هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات

نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة

ــزاٍت انبثقـــت مـــن  ــام 2018م منجـ لقـــد شـــهد العـ
ــورات  ــة وتطـ ــات محـــددة مبؤشـــرات واضحـ أولويـ
وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  مجـــاالت  شـــملت 
املعلومـــات كافـــة، مـــن ضمنهـــا موافقـــة الهيئـــة 
إجـــراء  علـــى  املرخصـــة  االتصـــاالت  لشـــركات 
ــة،  ــل اخلامـــس يف اململكـ ــاق اجليـ ــارب إلطـ التجـ
ــن  ــيكون مـ ــاً، وسـ ــارب )791( موقعـ ــملت التجـ وشـ
شـــأن إطـــاق هـــذا اجليـــل مـــن الشـــبكات، زيـــادة 
ســـرعات اإلنترنـــت، وتوفيـــر خيـــارات متعـــددة مـــن 
خدمـــات النطـــاق العريـــض. ويُتوقـــع أن يتـــم تشـــغيل 
اخلدمـــة عامليـــاً خـــال العـــام  2019م. ولقـــد عمـــل 
فريــــــق العمــــــل الوطنــــــي يف اململكـــة علــــــى متكـــن 
اجليل اخلامس؛ وذلــــــك بالتبنــــــي املبكر لشـــبكات 
هــــــذا اجليـــل، ووضــــــع اآلليات واملمّكنـــات الازمة؛ 
لتســــــهيل نشــــــر هــــــذه الشــــــبكات، بهــــــدف زيـــادة 
ســـرعات اإلنترنت، وتعزيـــز اســـتخدام التقنيـــات 
احلديثة، مثــــــل تقنيــــــات إنترنــــــت األشياء؛ وذلـــك 
ملـــا تقدمــــــه هــــــذه التقنيــــــة مــــــن تســــــهيل كبيــــــر 
ـــة،  ـــازل الرقميـــ ـــة، واملن ـــدن الذكيـــ ـــات امل يف خدمـــ
واملركبـــات املتصلـــة، وغيرهــــــا مــــــن التطبيقــــــات. 

أهـــم  إحـــدى  جنـــاح  2018م  عـــام  ل  ســـجَّ كمـــا 
املبـــادرات يف تعزيـــز مفهـــوم الشـــراكة الهادفـــة 
البنـــاءة بـــن القطاعـــن العـــام واخلـــاص؛ وهـــي 
مبـــادرة توقيـــع اتفاقيـــات التســـوية املاليـــة مـــع 

شـــركات االتصـــاالت واجلهـــات احلكوميـــة املعنيـــة، 
االتصـــاالت  ووزارة  املاليـــة،  وزارة  فيهـــا  مبـــا 
وتقنيـــة املعلومـــات، وهيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
ــاً  ــادرة منوذجـ ــذه املبـ لت هـ ــَكّ ــد شـ ــات. وقـ املعلومـ
للدعـــم والتمكـــن غيـــر احملـــدود الـــذي يحظـــى 
بـــه قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات مـــن 
القيـــادة الرشـــيدة، وهـــو األمـــر الـــذي أعـــان الهيئـــة 
ـــة نحـــو دعـــم ومســـاندة  ـــى اتخـــاذ خطـــواٍت ثابت عل
الشـــركات يف تقليـــل املخاطـــر التشـــغيلية، وإنعـــاش 
علـــى  وتشـــجيعه  واالرتقـــاء بخدماتـــه،  القطـــاع 

النمـــو، ومواكبـــة التقنيـــات املتقدمـــة.

لقـــد حرصـــت الهيئـــة علـــى أداء دوٍر رئيـــس يف دعـــم 
مشـــروعات البنيـــة األساســـية يف وطننـــا الغالـــي، 
ــي،  ــز الدولـ ــد العزيـ ــار امللـــك عبـ ــن ذلـــك؛ مطـ ومـ
وقطـــار احلرمـــن، ومتـــرو الريـــاض، ومدينـــة عـــكاظ 
التاريخيـــة، والواجهـــة الســـياحية للـــرأس األبيـــض، 
احلرمـــن  توســـعة  مشـــروعات  إلـــى  إضافـــًة 
ــة،  ــلمان للطاقـ ــك سـ ــة امللـ ــي، ومدينـ ــي واملدنـ املكـ
واإلســـهام يف إجنـــاح كبـــرى املناســـبات والفعاليـــات 
الوطنيـــة عبـــر تقـــدمي خدمـــات اتصـــاالت بجـــودة 
ـــة التاســـعة والعشـــرين  ـــل: القمـــة العربي ـــة، مث عاملي
بالظهـــران، ومهرجـــان اجلنادريـــة، وســـباق فورمـــوال 
الفنيـــة  العـــا  محافظـــة  وفعاليـــات  الدرعيـــة، 
والســـياحية، ومنتـــدى مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار.  

ويف هـــذا التقريـــر الشـــامل عـــرض موســـع ألهـــم 
ـــام املنصـــرم، ومـــن أهمهـــا  ـــة يف الع نشـــاطات الهيئ
إطـــاق املنصـــة اإللكترونيـــة للبنيـــة التحتيـــة )بُنيـــة(، 
وإصـــدار تنظيـــم جـــودة اخلدمـــة احملـــّدث، مبـــا 
ــودة  ــاس جـ ــرات لقيـ ــر ومؤشـ ــن معاييـ ــه مـ يتضمنـ
اخلدمـــات التـــي تقدمهـــا الشـــركات، باإلضافـــة 
األبـــراج  مشـــاركة  قواعـــد  بتفعيـــل  البـــدء  إلـــى 
وتطبيقهـــا علـــى املشـــروعات اجلديـــدة؛ لإلســـهام 
التحـــول  برنامـــج  شـــعار  أهـــداف  حتقيـــق  يف 
الوطنـــي 2020 املتمثلـــة يف تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، 
والتنظيميـــة،  الفنيـــة  واألطـــر  األدوات  وتطويـــر 
جلميـــع  العريـــض  النطـــاق  خدمـــات  وتوفيـــر 
مناطـــق اململكـــة، باإلضافـــة إلـــى حتفيـــز االســـتثمار 

واحتضانـــه.

وإلـــى جانـــب ذلـــك يعـــرض هـــذا التقريـــر مـــا 
ـــى أصعـــدة عـــدة،  ـــة مـــن منجـــزات عل ـــه الهيئ حققت
منهـــا إطـــاق أول منظومـــة متكاملـــة للمخالفـــات 
يف اململكـــة، وتدشـــن نظـــام التســـجيل اجلديـــد 
ــات  ــث املواصفـ ــي، وحتديـ ــة أرقامـ ــان(، وخدمـ )بنـ
وتقنيـــة  االتصـــاالت  بأجهـــزة  اخلاصـــة  الفنيـــة 
املعلومـــات، وإطـــاق خدمـــة تســـجيل األجهـــزة 
الاســـلكية البحريـــة، وإطـــاق مركـــز التواصـــل 
الســـتقبال شـــكاوى املســـتخِدمن، وخدمـــة اإلبـــاغ 
ــعار  ــة اإلشـ ــث آليـ ــال، وحتديـ ــائل االحتيـ ــن رسـ عـ

ُتعد هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات واحدة من أبرز 

الجهات المعنية بالُمشاركة في 
العمل على تنفيذ ُمتطلبات 

برنامج التحول، واإلسهام في 
تحقيق الرؤية المنشودة

ــهادة  ــى شـ ــول علـ ــة، واحلصـ ــاع اخلدمـ ــن انقطـ عـ
ـــز املؤسســـي )C2E( الصـــادرة مـــن  ـــزام بالتمي االلت
.)EFQM( املؤسســـة األوروبيـــة إلدارة اجلـــودة

إننـــا - بـــا شـــك - ال زلنـــا نـــرى مســـاحاٍت وفرصـــاً 
واعـــدة للتقـــدم واإلجنـــاز، يأتـــي معهـــا الكثيـــر ممـــا 
يتعـــن علينـــا القيـــام بـــه لارتقـــاء بهـــذا القطـــاع، 
وحتقيـــق تطلعـــات قيادتنـــا احلكيمـــة. واعتمـــاداً 
ـــة مـــن دعـــم وتوجيهـــات  ـــه الهيئ ـــى مـــا حتظـــى ب عل
احلرمـــن  خـــادم  حكومـــة  لـــدن  مـــن  كرميـــة 
الشـــريفن - يحفظـــه اهلل - ســـنكون أنـــا وزمائـــي 
منســـوبو الهيئـــة ملتزمـــن باالســـتمرار يف العمـــل 
بـــكل جهـــد وتفـــاٍن؛ إلجنـــاز كل مـــا مـــن شـــأنه 

حتقيـــق مـــا فيـــه خيـــر هـــذا الوطـــن وأبنائـــه.

 ويف اخلتـــام، أنتهـــز هـــذه الفرصـــة ألشـــكر معالـــي 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة، وســـعادة أعضـــاء املجلـــس، 
وزمائـــي وزمياتـــي يف الهيئـــة علـــى مـــا قدمـــوه مـــن 
دعـــم، ومـــا بذلـــوه مـــن جهـــد خـــال العـــام املنصـــرم، 

ســـائًا اهلل لنـــا جميعـــاً التوفيـــق والنجـــاح.
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نبذة عن الهيئة الخطة االستراتيجيةالملخص التنفيذي

هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات هي 
الـجـهــــة المســـؤولة عن تـنـظـيــــم قـطــــاع 
فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
الـمـمـلـكــــة. وتـتـمـتـع الـهـيـئــــة بـشـخـصـيـة 
اعتبارية، وباالســـتقالل المالـــي واإلداري.

وتســـعى الهيئـــة الســـتقطاب الكفـــاءات 

أعـــدت الهيئة خطتها االســـتراتيجية لألعوام 
(٢٠١٧ – ٢٠٢٠م) آخذة في الحسبان الخطط 
التنموية في المملكة، وبالتوافق مع أفضل 
الممارســـات الدولية في القطاع، وتوجهاته 

المستقبلية.

وترتكز الهيئة في خطتها االستراتيجية على: 

موظفًا وموظفًة
٤٥٩

تمكين المرأة
٪٩

كوادر وطنية
٪١٠٠

ضمان توفر البنية التحتية
وتمكين التقنية

تنظيم القطاع
وتحفيز المنافسة

حماية المستخدمين
وتعزيز الشفافية

إضافًة إلى السعي في اإلسهام في
برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق مبادراتها

للقيـــام  تحتاجهـــا  التـــي  الوطنيـــة  والخبـــرات 
بمهماتها، وتحقيـــق أهدافها، والحفاظ على 
بيئة عمل إيجابية محفزة وذات إنتاجية عالية. 
وقد بلغ عـــدد موظفي الهيئة (٤٥٩) موظفًا 
وموظفًة بنهاية العام ٢٠١٨ م، وبلغت نسبة 
الكـــوادر الوطنيـــة لمنســـوبي الهيئـــة ١٠٠٪.

شـــاملة  نبـــذًة  التنفيـــذي  امللخـــص  يقـــدم 
ــر الســـنوي  ــا يشـــمله التقريـ ومختصـــرة عمـ
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  لهيئـــة 
)2018م(  1439-1440هــــ  املالـــي  للعـــام 
مـــن موضوعـــات، مبـــا يف ذلـــك: مـــا تتبعـــه 
الهيئـــة مـــن خطـــط اســـتراتيجية، وأبـــرز مـــا 
حققتـــه مـــن منجـــزات وجهـــود، ومـــا تعتمـــده 
مـــن مؤشـــرات لقيـــاس أدائهـــا وأداء قطـــاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة، 
دوليـــة  محافـــل  مـــن  فيـــه  شـــاركت  ومـــا 

2018م. العـــام  خـــال  إعاميـــة  وأنشـــطة 
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أبرز الجهود واإلنجازات

تطوير القطاع ودعم
التحول الرقمي

في ســـيرها نحـــو االرتقاء بخدمات االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
فـــي المملكة، كان لهيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات عدد من 

المحطات البارزة في عام ٢٠١٨م، أهمها:

تمكين الجيل الخامس في المملكة: 
ترمي جهود فريق العمل الوطني في المملكة إلى التبني المبكر 
لشـــبكات الجيل الخامس، ووضع اآلليات الالزمة لتســـهيل نشرها 

وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في المملكة. 

جهود الهيئة في توطين القطاع: 
قامت الهيئة بإصدار قرارات تلزم فيها شـــركات 
االتصـــاالت الحاصلـــة علـــى التراخيـــص الموحدة 
برفع نســـبة الســـعودة العامة لجميع الوظائف 
لتكـــون ٨٠٪ كحـــد أدنـــى، وســـعودة الوظائـــف 

القيادية والتنفيذية في تلك الشركات.

إصدار تنظيم قواعد مشاركة األبراج بين 
المشغلين: 

ألزمـــت الهيئة المشـــغلين بالمشـــاركة فـــي أبراج 
االتصـــاالت ومكونـــات الشـــبكة والتنســـيق فيما 
الخاصـــة  التحتيـــة  البنـــى  تأســـيس  عنـــد  بينهـــم 
باالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات. وقـــد بلغ عدد 

األبراج القابلة للمشاركة أكثر من ١٥ ألف برجًا.

إطالق نظام المخالفات اإللكتروني: 
فـــي ســـعي الهيئـــة نحو تطويـــر خدماتهـــا اإللكترونية بما يتســـق مـــع أهداف 
التحول الرقمي، عملت الهيئة على تطوير نظام المخالفات اإللكتروني وأتمتة 

سير العمل اإلجرائي في كافة مراحل النظر في المخالفة. 

 ٦٨٠تجربة في ٧٩١ موقعًا

خـــالل العـــام  ٢٠١٨

أول نـظـام مـخـالـفـات مـتكامل في المملكة

عدد األبراج القابلة
للمـشاركة

 ١٥ ألـف بـرجـًا

 أكثر من

نسبة السعودة 
العامة لجميع 

الوظائف

نسبة سعودة 
الرئيس 
التنفيذي

نسبة السعودة في المستوى األول 
للوظائف اإلدارية الُعليا القيادية

٪٨٠ ٪٧٥

٪١٠٠

تسوية المقابل المالي:

طرحـــت الهيئـــة إطارًا اســـتثماريًا جديدًا يشـــجع شـــركات 
التحتيـــة  بنيتهـــا  تطويـــر  علـــى  المرخصـــة  االتصـــاالت 
الحاليـــة ونشـــر  الخدمـــات  جـــودة  لتحســـن  لالتصـــاالت 

التقنيات الجديدة.

آلية جديدة لتوحيد وتخفيض نسبة المقابل المالي نظير 
تقديم الخدمة تجاريًا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص 

إبتداًء من عام ٢٠١٨ م.

أصدرت الهيئة قرارات تلزم فيها 
شركات االتصاالت الحاصلة على 

التراخيص الموحدة
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تطوير منظومة التراخيص
ســـعت الهيئة إلى تسهيل ممارســـة األعمال التجارية في 
فـــي  االســـتثمارية  البيئـــة  وتطويـــر  االتصـــاالت،  مجـــال 
المملكة، حتى بلغ إجمالي التراخيص السارية (٣٠٥) بنهاية 

العام ٢٠١٨م. 

الربط مع منصة "مراس": 
عملـــت الهيئـــة علـــى ربـــط وتبـــادل البيانات مـــع المنصة 
الوطنيـــة الموحدة لخدمات االســـتثمار "مـــراس" إلصدار 

مجموعة من التراخيص إلكترونيًا.

إطالق خدمة أرقامي: 
أطلقـــت الهيئة خدمة تمكن المســـتفيد من 
االستعالم عن جميع األرقام المسجلة برقم 
هويته لـــدى مقدمي االتصاالت؛ لإلســـهام 
فـــي الحـــد مـــن إســـاءة اســـتخدام هويـــات 

المستفيدين.

توفير طيف ترددي إضافي لشبكات 
االتصاالت المتنقلة:

لإلســـهام في تحسين ســـرعة الوصول لإلنترنت 
مـــن خـــالل شـــبكات االتصـــاالت المتنقلـــة، تـــم 
تخصيـــص (٨٠) ميجاهرتز من الترددات اإلضافية، 
حتـــى بلغ مجمـــوع التـــرددات المخصصـــة (٤٢٠) 

ميجاهرتز بنهاية العام ٢٠١٨م.

إصدار ترخيص تقديم خدمات
مشغل الشبكة االفـتــراضيــة
)IoT-VNO) إلنتــرنت األشـياء

٣٠٥
إصدار ترخيص تقديم خدمات
البيع بالجملة للبنية التحتية

ربط وتبادل البيانات لـــ ١٣ترخيصًا 
لتقديم خدمات االتصاالت

وتقنية المعلومات

ترميز ١٨تـرخـيصًا من
تراخـيص خدمات االتصاالت

وتقنية المعلومات

مجموع الترددات المخصصة
بنهاية العام ٢٠١٨م

 ٨٠

استعالم عبر خدمة أرقامي
٢ 

خدمة ارقامي

استعالم

www.citc.gov.sa

نوع الهوية * 

رقم الهاتف المتنقل  * 

رقم الهوية * 

٤٢٠
ميجاهرتز

ميجاهرتز

تخصيص

أكثر من

ترخيصًا

إجــمــالــي
التراخيص
الــســاريــة

بنهاية
الـعـام
٢٠١٨

مليون

ارتفـاع تــرتــيـــب
المملكة

مقارنًة بالعام
الماضي ٢٠١٧م ٢٧

مركزًا عالميًا

مما ساهم في تحسين سرعة 
اإلنترنت المتنقل لتصبح

٢٩
ميجابت/ثانية
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حماية المستخدمين وتعزيز
الشفافية

تطوير منظومة معالجة الشكاوى: 
عبـــر نظـــام إلكترونـــي طورتـــه الهيئـــة، تقوم 
المســـتفيدين  شـــكاوى  باســـتقبال  الهيئـــة 
وتصعيدهـــا. وتكمن أهمية هـــذا اإلجراء في 
تطوير المنظومة الفنية الستقبال ومعالجة 
الشـــكاوى؛ وذلك بتوفيـــر آليات عمل حديثه، 
تقـــوم بتســـهيل إجـــراءات تقديـــم الشـــكوى، 
وتقليـــل زمن االســـتجابة والمعالجـــة، وزيادة 
رضا المســـتخدمين. وقد بلغ عدد الشـــكاوى 

المصعدة للهيئة (١٠٤،٨١٨) شكوى.

إطالق خدمة اإلبالغ عن رسائل االحتيال:
 دعـــت الهيئة من خالل هـــذه الخدمة جميع 
مســـتخدمي خدمـــات االتصـــاالت المتنقلـــة 
لعدم االستجابة للرسائل المجهولة واإلبالغ 
عنها عبر الخدمة المجانية "اإلبالغ عن رسائل 
الرســـالة  إرســـال  بإعـــادة  وذلـــك  االحتيـــال" 
الرقـــم  عبـــر  للمســـتخدم  الـــواردة  النصيـــة 

 .)٣٣٠٣٣٠)

إرسال أكثر من

١٠٠مليون
رسالة توعوية

فصل أكثر من٧٠ ألف
رقم استخدم في االحتيال

خدمة ضيوف الرحمن

خدمة لضيوف الرحمن في المشـــاعر المقدســـة؛ 
حرصـــت الهيئـــة علـــى توفيـــر خدمـــات االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات بمســـتوى عـــاٍل أثناء شـــهر 

رمضان المبارك، وموسم الحج. 

سارع باإلبالغ عنها
بإعادة إرسال الرسالة

النصية إلى الرقم

٢٠١٧٥م

يوميوم

يوميوم

٢٠١٨م١

٢٠١٨م٢٠١٧م

زمن المعالجة للشكاوى

معدل االنخفاض

معدل االنخفاض

زمن االستجابة للشكاوى

٪٤٠٠

٪٦٢ ٢١١٣

٣٠ ألف

 ٤٣٩
أكثر من

أكثر من

المكالمات الصوتية

تيرابايت استهالك البيانات

٢٠ ألف

 ١٤
أكثر من

أكثر من

المكالمات الصوتية

تيرابايت استهالك البيانات

موسم العمرة ١٤٣٩هـ
(العشر األواخر من شهر رمضان)

موسم الحج  ١٤٣٩هـ

مليون
ساعة

مليون
مكالمة
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تصنيف المملكة ضمن الدول األعلى
نضًجا في تنظيم قطاع االتصاالت

مؤشرات قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

لتحديـــد موقع القطاع المحلي بين غيره مـــن القطاعات العالمية والعمل 
على تطوير مستواه، تعتمد الهيئة على عدد من المؤشرات، منها: مؤشر 
تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت، ومؤشـــر "مقياس" لرصد جودة تجربة 
اســـتخدام اإلنترنـــت، باإلضافة إلى جـــودة خدمات االتصـــاالت الثابتة منها 

والمتنقلة، وحجم اإلنفاق عليها مقابل ما ينتج عنها من إيرادات. 

الهيئة على الساحة الدولية

الدوليـــة،  الســـاحة  فـــي  الفعالـــة  الهيئـــة  مشـــاركة  ضمـــن 
وشـــراكتها مـــع المنظمـــات ذات العالقة بالقطـــاع؛ حققت 

الهيئة إنجازات تركت أصداء عالمية. 

إطالق اسم (المملكة العربية السعودية) على 
أكبر قاعات مبنى االتحاد الدولي لالتصاالت

إعادة انتخاب المملكة
في عضوية مجلس إدارة االتحاد 

الدولي لالتصاالت

المملكة نائب لرئيس 
مؤتمر المندوبين 
المفوضين ٢٠١٨م

إيرادات خدمات االتصاالت

٧٣,٣
بنهاية العام ٢٠١٨م

مليار ريال
٪٩٣

نسبة انتشار استخدام اإلنترنت
بنهاية العام ٢٠١٨م

للفئة العمرية ١٠-٧٤ سنة

هيـئـة االتـصاالت وتقنيـة المعلـومـات 
تحقق شهادة االلتزام بالتميـز      

2E المؤسسـي

المملكة عضو في لجنة 
لوائح الراديو 

ألول مرة منذ العام 
١٩٤٩م
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 نبذة عن
الهيئـة

2
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٢-١ نشأة الهيئة

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
قطـــاع  تنظيـــم  عـــن  املســـؤولة  اجلهـــة  هـــي 
اململكـــة  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
الهيئـــة  ُأنشـــئت  وقـــد  الســـعودية.  العربيـــة 
حتـــت مســـمى )هيئـــة االتصـــاالت الســـعودية( 
الرقـــم  ذي  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  مبوجـــب 
ـــــر  ُغـــــيِّ ثـــــم  1422/3/5هــــ  والــــتــاريـــــخ   )74(
مســـمى الهيئـــة بعـــد أن أنيطـــت بهـــا مهمـــات 
جديـــدة، تتعلـــق بتقنيـــة املعلومـــات، ليصبـــح 
املعلومـــات(  وتقنيـــة  االتصـــاالت  )هيئـــة 
الرقـــم  ذي  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  مبوجـــب 
واملعـــدل  1424/5/21هــــ،  والتاريـــخ   )133(
 )120( الرقـــم  ذي  الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار 
تنظيـــم  ويحـــدد  1440/2/21هــــ،  والتاريـــخ 
هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات مهمـــات 
منظمـــًا  بوصفهـــا  واختصاصاتهـــا،  الهيئـــة 
االعتباريـــة  بالشـــخصية  يتمتـــع  للقطـــاع، 

واإلداري. املالـــي  وباالســـتقال 

كمـــا ُيحـــِدد كل مـــن نظـــام االتصـــاالت الصـــادر 
بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم )74( والتاريخ 
1422/3/5هــــ، وامُلقـــر مبوجـــب املرســـوم امللكـــي 
1422/3/12هــــ  والتاريـــخ  )م/12(  الرقـــم  ذي 
للنظـــام  التنفيذيـــة  والائحـــة  وتعدياتـــه، 
الصـــادرة بقـــرار معالـــي وزيـــر البـــرق والبريـــد 
والهاتـــف )وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
القانونـــي  اإلطـــار  وتعدياتهـــا،  حاليـــًا( 
اخلـــاص بتنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات. ويتضمـــن هـــذا النظـــام عـــددًا مـــن 

املهمـــات أهمهـــا:

تــوفيــر خــدمــات اتصاالت 
ُمتطـورة وكافية وبأسعار 

ُمنــاسبــة

إيجـــــــاد المنـــاخ الُمنـاسب 
للـُمنـافــســـــة الــــــعــــادلــــة 

والفـّعـــالــة

دات  اسـتــــخـــــدام الـــــتــــــردُّ
بـــصـــورة فّعالـة

االسـتخدام الفّعال لخطة 
التـرقـيم الوطنية

تــــحــــــقـــيـــق الــــوضــــــــــوح 
والشفافية في اإلجراءات

الُمساواة  مبادئ  تحقيق 
وعدم التمييز

تــوطيـن تـقـنية االتصاالت 
مهـا ومـواكـبـة تـقـدُّ

ضمان حق الوصول إلى 
شبكات االتصاالت العامة

حمـايــة المـصـلحـة العــامة 
ومــــصــــالح الــمستخدمين 

والمستثمــريــن

عبدالله بن عامر السواحه

سعادة المهندس
عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل

سعادة األستاذ
أحمد بن محمد الصويان

معــالي المهندس

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وزارة المالية

معالي الدكتور
عبدالعزيز بن سالم الرويس

محافظ الهيئة 
نائب رئيس المجلس

سعادة الدكتور
زياد بن عبدالعزيز آل الشيخ

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سعادة اللواء
عبدالله بن ماجد الماجد

رئاسة أمن الدولة

سعادة الدكتور
عبدالله بن سعد المديميغ

وزارة التجارة واالستثمار

٢-٢ مجلس اإلدارة
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األمانة العامة
لمجلس اإلدارة

لجنةاللجنة التنفيذية
المراجعة

لجنة النظر
في المخالفات

أمانة لجنة النظر

المحافظ

مكتب المحافظ

المستشارين

االتصاالت اإلدارية

المتابعة

اللجنة الوطنيةسكرتارية المكتب
لمجتمع المعلومات

المراجعة الداخلية

إدارة إدارة عامةقطاع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

مجلس اإلدارة

التنظيم
والمنافسة

التقنية والبنية
التحتية

شؤون المستخدمين
والشركاء

التخطيط
االستراتيجي

الشؤون
الدولية

دراسات السوق
والدراسات
 االقتصادية

الطيف
الترددي

التقنية
والتقييس

البنية
التحتية

خدمات
 اإلنترنت

المركز الوطني
ألمن المعلومات

الشكاوى

معايير الخدمات
الماليةوالتوعية

الخدمات
المساندة

الموارد
البشرية

خدمات
تقنية

المعلومات

التنظيم
والتراخيص

المنافسة

القانونية

التسويق
واإلعالم

التخطيط

دراسات السوق
الدراسات االقتصادية

الدراسات العامة

معايير الخدماتإدارة الترددات

التوعية

اإليرادات

التخطيط والحسابات

الوثائق واالتصاالت اإلدارية
المشتريات والخدمات

المرافق والفروع

عمليات الموارد البشرية

تطوير الموارد البشرية

الشبكات واألنظمة

الدعم التقني

أمن المعلومات التشغيلي

خدمات الشكاوى

دراسة الشكاوى

أمن المعلومات
الخدمات والتحليل

ترشيح اإلنترنت

تطوير خدمات اإلنترنت

تسجيل النطاقات

تنسيق الترددات
مراقبة الترددات

معايير األجهزة
الدعم والجودة

الخطة الوطنية للترقيم

المتابعة والعمليات
التخطيط والتطوير

الطوارىء والمشاريع الخاصة

التنظيمات

التراخيص

التعرفة وضبط السوق
الربط البيني

التفتيش

الدعم القانوني
اإلدعاء والتقاضي
متابعة القرارات

االجراءات

اإلعالم

العالقات العامة

التسويق

العالقات والتمثيل الدولي

االستراتيجية الدولية والتفاوض

PMO المشاريع

الدعم
المؤسسي

تـــنـــظــــيــــم قـــطــــاع 
االتصاالت وتـــقـنيــة 

المـــعــلومــات

رصـد الـتـطــورات فـي تـقـنـيات وخدمات 
قطاع االتصـاالت وتـقـنـيـة المعلومات، 

ومتابعتها، واالستفادة منها

تهيئة بيئة محفزة لالستثمار 
في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة

الوصول بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، 

والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة 
المحفزة للمستثمرين

الرؤيــة

الرسالة

٢-٤ الهيكل التنظيمي٢-٣ الرؤية والرسالة
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٤٥٩
موظفًا و موظفًة

سعوديًا

٪١٠٠

٪٩

كوادر وطنية

تمكين المرأة

اإللتزام

العدالة

الشفافية

النزاهة

٢-٥ البناء المؤسسي

٢-٥-٢ برامج التدريب والتطوير٢-٥-١ القوى العاملة
تســـعى الهيئـــة الســـتقطاب الكفـــاءات واخلبـــرات 
مبهماتهـــا،  للقيـــام  حتتاجهـــا  التـــي  الوطنيـــة 
ــل  ــة عمـ ــى بيئـ ــاظ علـ ــا، واحلفـ ــق أهدافهـ وحتقيـ

إيجابيـــة محفـــزة وذات إنتاجيـــة عاليـــة.

مهـــارات  مســـتوى  لرفـــع  الهيئـــة  مـــن  ســـعياً 
منســـوبيها وتعزيزهـــا مبـــا يتماشـــى مـــع احتياجـــات 
الهيئـــة التطويريـــة؛ وذلـــك ملواكبـــة كل جديـــد، 

وقـــد بلـــغ عـــدد موظفـــي الهيئـــة 459 موظفـــاً 
نســـبة  وبلغـــت  عـــام 2018م،  بنهايـــة  وموظـفــــًة 
الكـــوادر الوطنيـــة ملنســـوبي الهيئـــة 100%. وحرصـــاً 
منهـــا  علـــى ترســـيخ أســـس التعامـــل يف بيئـــة العمـــل؛ 

ـــب  ـــج التدري ـــن برام ـــة عـــدداً م ـــت الهيئ ـــد أقام فق
والتطويـــر ملنســـوبيها، تنوعـــت بـــن برامـــج تدريـــب 
ــة، وبرامـــج أخـــرى داخـــل مقـــر  داخليـــة وخارجيـ

الهيئـــة. وقـــد مت تدريـــب 75% مـــن منســـوبي الهيئـــة 
خـــال العـــام 2018م.

فقـــد اعتمـــدت الهيئـــة عـــدداً مـــن قيـــم العمـــل 
وهـــي: اإللتـــزام، العدالـــة، الشـــفافية، النزاهـــة.
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 الخطة
االستراتيجية

3



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالـتـقــريــر الــسـنــوي 36٢٠١٨ 37

حماية المستخدمين وتعزيز الشفافيةتنظيم القطاع وتحفيز المنافسةضمان توفر البنية التحتية وتمكين التقنية

ضمـــان توفر الموارد الحرجة 
(الطيف الترددي واألرقام) 

وإدارتها بشكل فّعال

التنــــــظيمات الخــــاصــــة  تطــــــوير 
بالتقنيـــــة، وتقييس االتصاالت

تسهيــــل نشر شبكات 
وتقــنية  االتــــصـــــاالت 

المعلــــومات

وضـــع التنظيمـــات لضمان 
الخدمـــات في  اســـتمرارية 
حاالت الطوارئ والكوارث

تنــــظيــــــم الـــطــــيــــف 
الـــــتـــــرددي؛ لــضـمــان 

االستخدام الفّعال

تمكين اســـتخدام التقنيات 
الحديثة في المملكة

تطوير التنظيمات والمؤشرات 
الخـــاصة بـــجـــودة الــخـــدمـــات، 

ومتابعة أداء الشبكات

التنظيمات  ومتابعـــة  إعـــداد 
والمؤشـــرات الخاصـــة بالبنى 

التحتية

اإلسهام في تحسين أداء 
خدمات مقدمي الخدمة

تحديث وتطوير اللوائح 
واألطر التنظيمية، ومواءمتها 

مع أفضل الممارسات

تعزيز البيئة االستثمارية في 
القطاع، من خالل ضبط المنافسة 

وتحسين إجراءات التراخيص

حماية المنظومة القانونية 
لقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات

نــــــشـــــر دراســــــــات 
ومـؤشرات قـطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

تطوير منظومة 
التفتيش والمراقبة

تطوير منظومة الشكاوى، 
ورفع فعاليتها

رفع مســـتوى األمن الرقمي؛ 
لتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنًا

رفع مستوى الوعي لدى 
المستخدمين في مجال 

حقوقهم والتزاماتهم

قياس جودة تجربة 
استخدام اإلنترنت في 
المملكة، واإلسهام 

في تحسينها

رفع مستوى معايير 
تقديم خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات

أَعـــدت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
-2017( لألعـــوام  االســـتراتيجية  خطتهـــا 
اخلطـــط  احلســـبان  يف  آخـــذًة  2020م(، 
الراهـــن  والوضـــع  اململكـــة،  يف  التنمويـــة 
املعلومـــات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت  لقطـــاع 
مقارنـــًة  القائمـــة؛  والتنظيمـــات  واألطـــر 
والتطـــورات  الدوليـــة،  املمارســـات  بأفضـــل 
يف أســـواق االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، 

املســـتقبلية. التقنيـــة  والتوجهـــات 

وقد عنيت الهيئة يف خطتها االستراتيجية 
علـــى التنظيـــم احملقـــق للتنافســـية العاليـــة 
والبيئـــة  للمشـــتركني  املتميـــزة  واخلدمـــة 
احملفـــزة للمســـتثمرين؛ وذلـــك مـــن خـــال 

العمـــل علـــى احملـــاور التاليـــة:

٣-١ استراتيجية 
الهيئة
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٣-٢ اإلسهام في برامج رؤية ٢0٣0

وقـــد تضّمنـــت رؤيـــة اململكـــة 2030 عـــدداً 
ــداف  ــق األهـ ــة؛ لتحقيـ ــج التنفيذيـ ــن البرامـ مـ
االســـتراتيجية، والتوجهـــات العامـــة للرؤيـــة. 

ويُقـــِدم برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020 مرحلـــة 
أولـــى علـــى الطريـــق نحـــو ترجمـــة أهـــداف 
يطـــرح  كمـــا  ملمـــوس.  واقـــع  إلـــى  الرؤيـــة 
العديـــد مـــن املبـــادرات التـــي تقتـــرن بخطـــط 
تنفيذيـــة؛ تتـــوزع مســـؤوليتها علـــى ُمختلـــف 
ـــة االتصـــاالت  ـــد هيئ ـــة. وتُع ـــات احلكومي اجله
ـــات  ـــرز اجله ـــن أب ـــات واحـــدة م ـــة املعلوم وتقني
تنفيـــذ  علـــى  العمـــل  يف  باملشـــاركة  املعنيـــة 
ُمبـــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي، واإلســـهام 
يف حتقيـــق الرؤيـــة املنشـــودة. ويف هـــذا اإلطـــار 
تتولـــى هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
مســـؤولية تنفيـــذ املبـــادرات املســـندة إليهـــا 
ضمـــن برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020 وهـــي:

اسم المبادرة
تطويــر مؤشــرات لقيــاس جــودة خدمــات النطــاق العريــض ونشــرها 
للعمــوم مــن أجــل تحفيــز مقدمــي الخدمــات علــى تحســين جــودة 

خدماتهــم

أهمية المبادرة
تحســين جــودة خدمــات االتصــاالت، وتعزيــز الشــفافية وروح المنافســة 

بيــن مقدمــي الخدمــات

اعتماد تنظيم جودة الخدمة المحّدث 
التجربــة  جــودة  لقيــاس  بنــاء وإطــاق منصــة 
بواســطة عمــوم المســتخدمين فــي المملكــة

إخاء وتخصيص ترددات في النطاق )800( ميجاهرتز
إعادة ترتيب قنوات النطاقين )2300، 2600( ميجاهرتز

تسمية مندوبين في اللجنة الدائمة للتنسيق باألمانات
تشكيل لجنة تتولى مهام متابعة التنفيذ وتذليل التحديات 

ارتباط المبادرة بأهداف الرؤية
االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية

نسبة اإلنجاز 

٥0%نسبة اإلنجاز 
%١00

اسم المبادرة
تحفيــز التوّســع فــي خدمــات االتصــاالت عــن 
طريــق توفيــر الطيــف التــرددي وتســهيل آليــة 

الحصــول علــى التصاريــح

ارتباط المبادرة بأهداف الرؤية
تنمية االقتصاد الرقمي

أهمية المبادرة
تحســين جــودة خدمــات االتصــاالت العامــة . 1

بالمملكــة
زيــادة نســبة انتشــار اإلنترنــت، ورفــع الســرعة . 2

فــي جميــع مناطــق المملكــة
توحيــد وأتمتــة إجــراءات إصــدار تصاريــح الحفــر . 3

بيــن جميــع األمانــات والبلديــات فــي المملكــة

تعتمد رؤية المملكة ٢0٣0 على ثالثة محاور رئيسة:

وطن طموحاقتصاد ُمزدهرُمجتمع حيوي

٢0٢0 ٢0١٦

٢0١٦

٢0١٨

٢0١٨
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 أبرز الجهود
واإلنجازات

4
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من المتوقع البدء باإلطالق التجاري لشبكات الجيل الخامس 
في العام ٢٠١٩م مما سيساهم في:

زيادة سرعات اإلنترنت

توفر خيارات متعددة لتقديم 
خدمات النطاق العريض

موقعًا
٧٩١ ٦٨٠

تجربة

تإجراء غطَّ

نشر خدمات إنترنت
األشياء بشكل أوسع

 أول نظام مخالفات متكامل في المملكة

األثر من هذا النظام

 تقديم البالغ
 ومستنداته

ً  دراسة البالغ شكليا
ً وموضوعيا

 توجيه البالغ للمنسوب
إليه المخالفة

 االدعاء بالمخالفة
أمام اللجنة

 إشعار المخالفين
بالمخالفة وتلقي الدفوع

 سماع
األقوال

 ضبط
السوق

 أتمتة
اإلجراءات

 تبليغ األطراف ذات
العالقة بقرار اللجنة

 النظام اإللكتروني
 لمخالفات نظام االتصاالت

وتقنية المعلومات

من المتوقع اإلطالق التجاري لشبكات الجيل الخامس 
في العام ٢٠١٩ مما سيساهم في:

زيادة سرعات اإلنترنت

توفر خيارات متعددة لتقديم 
خدمات النطاق العريض

ً موقعا
٧٩١١٨

تجربة

إجراء َّت غط

٤-١ تطوير القطاع 
ودعم التحول الرقمي
انطاقـــًا مـــن كـــون قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
م والكفـــاءة  املعلومـــات جـــزءأ أساســـيًا للتقـــدُّ
قطاعـــات  جميـــع  يف  القيمـــة  واســـتحداث 
االقتصـــاد يف اململكـــة؛ فقـــد واصلـــت الهيئـــة 
يف العـــام 2018م تقـــدمي وحتديـــث أنشـــطتها 
الراميـــة لتطويـــر قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 
بعـــض  ومعاجلـــة  اململكـــة،  يف  املعلومـــات 
م  تقـــدُّ تعـــوق  التـــي  القائمـــة  التحديـــات 

القطـــاع.

علـــى  العمـــل  مت  فقـــد  الصـــدد؛  هـــذا  ويف 
تطويـــر بعـــض التنظيمـــات، وكذلـــك العمـــل 
مـــع اجلهـــات احلكوميـــة األخـــرى لتذليـــل 
نشـــر  يف  واالســـتمرار  الصعوبـــات،  بعـــض 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
يف كافـــة أنحـــاء اململكـــة. ويســـتعرض هـــذا 
القســـم أبـــر اجلهـــود واإلجنـــازت التـــي قامـــت 

بهـــا الهيئـــة خـــال العـــام 2018م.

ــس  ــل اخلامـ ــبكات اجليـ ــدول شـ ــة الـ ــي غالبيـ تولـ
ـــا،  ـــر له ـــي املبك ـــى التبن ـــة وحتـــرص عل ـــة عالي أولوي
حيـــث متـــت جتـــارب اجليـــل اخلامـــس يف عـــدد 
ـــع البـــدء بإطاقهـــا  مـــن الـــدول حـــول العالـــم، ويُتوقَّ
جتاريـــاً يف العـــام 2019م. ويعمـــل فريـــق العمـــل 
الوطنـــي يف اململكـــة علـــى متكـــن اجليـــل اخلامـــس؛ 
وذلـــك بالتبنـــي املبكـــر لشـــبكات هـــذا اجليـــل، 
ووضـــع اآلليـــات واملمكنـــات الازمـــة؛ لتســـهيل نشـــر 
هـــذه الشـــبكات، بهـــدف زيـــادة ســـرعات اإلنترنـــت، 

٤-١-١ تمكين الجيل الخامس في المملكة

ــة،  ــة باململكـ ــات احلديثـ ــتخدام التقنيـ ــز اسـ وتعزيـ
ـــه  ـــا تقدم ـــك مل ـــت األشـــياء؛ وذل ـــات إنترن ـــل تقني مث
هـــذه التقنيـــة مـــن تســـهيل كبيـــر يف خدمـــات املـــدن 
الذكيـــة، واملنـــازل الرقميـــة، واملركبـــات املتصلـــة 
وغيرهـــا مـــن التطبيقـــات. وتـــدرس الهيئـــة إمكانيـــة 
اجليـــل  لتطبيقـــات  إضافيـــة  تـــرددات  حتديـــد 
اخلامـــس ضمـــن النطـــاق التـــرددي )4.2-3.8( 
جيجاهرتـــز إلضافـــة ســـعات تردديـــة أكبـــر لتقـــدمي 

تلـــك اخلدمـــات. 
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نسبة السعودة العامة 
لجميع الوظائف

نسبة السعودة في المستوى األول 
للوظائف اإلدارية الُعليا القيادية

٪٨٠ ٪٧٥

نسبة سعودة 
الرئيس التنفيذي

٪١٠٠

أصدرت الهيئة قرارات تلزم فيها شركات االتصاالت الحاصلة على التراخيص الموحدة

تعديـــل مبلـــغ الضمـــان البنكي 
لترخيص تقديم خدمة الرسائل 

القصيرة (SMS) ليصبح

إلغاء شرط تقديم الضمان 
البنكي من متطلبات 
الحصول على الترخيص

ريال سعودي
٥٠٠,٠٠٠

آلية جديدة لتوحيد وتخفيض نسبة المقابل المالي نظير تقديم الخدمة 
تجاريًا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص إبتداًء من عام ٢٠١٨م

طرحت الهيئة إطارًا استثماريًا جديدًا يشجع شركات االتصاالت 
المرخصة على تطوير بنيتها التحتية لالتصاالت لتحسن جودة 

الخدمات الحالية ونشر التقنيات الجديدة

٤-١-٣ تسوية المقابل المالي ٤-١-٢ جهود الهيئة في توطين القطاع

االتصـــاالت  شـــركات  مـــع  اتفاقيـــة  توقيـــع  مت 
ونهائيـــة  شـــاملة  بتســـوية  تتعلـــق  املرخصـــة 
للخـــاف القائـــم واملتعلـــق باملقابـــل املالـــي نظيـــر 
ـــي اخلـــاص  ـــل املال ـــاً واملقاب تقـــدمي اخلدمـــة جتاري
إلـــى  مـــن 2009م  لهـــم  املمنوحـــة  بالتراخيـــص 
توحيـــد  االتفاقيـــة  تضمنـــت  حيـــث  2017م، 
ــة  ــدمي اخلدمـ ــر تقـ ــنوي نظيـ ــي السـ ــل املالـ املقابـ

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  قامـــت 
بإصـــدار قـــرارات تلـــزم فيهـــا شـــركات االتصـــاالت 
برفـــع  املوحـــدة  التراخيـــص  علـــى  احلاصلـــة 
ـــف لتكـــون  ـــع الوظائ نســـبة الســـعودة العامـــة جلمي
80% كحـــد أدنـــى، وســـعودة الوظائـــف القياديـــة 
والتنفيذيـــة يف تلـــك الشـــركات وفـــق جـــدول زمنـــي، 

إيـــرادات  صـــايف  مـــن   %10 لتصبـــح  جتاريـــاً 
االتصـــاالت إبتـــداًء مـــن 1 ينايـــر2018م علـــى أن 
ــة  ــة التحتيـ ــتثمار يف البنيـ ــركات باالسـ ــوم الشـ تقـ
لاتصـــاالت اخلاصـــة بشـــبكاتها ومبـــا يتوافـــق مـــع 
الشـــروط والنصـــوص الـــواردة يف االتفاقيـــة مـــن 
ـــاث  خـــال ضـــخ اســـتثمارات رأســـمالية خـــال ث
إذ تتضمـــن  مـــن عـــام 2018م  إبتـــداء  ســـنوات 

ومنهـــا ســـعودة الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، ورفـــع 
للوظائـــف  األول  املســـتوى  يف  الســـعودة  نســـب 
اإلداريـــة الُعليـــا القياديـــة إلـــى 75% كحـــد أدنـــى، 
لتلـــك  الُعليـــا  لـــإلدارة  الثانـــي  املســـتوى  ورفـــع 

الشـــركات إلـــى 80% كحـــد أدنـــى.
وتأتـــي تلـــك القـــرارات ضمـــن مبـــادرات الهيئـــة يف 

االتفاقيـــة آليـــات مفصلـــة تتعلـــق مبؤشـــرات األداء 
ـــر  ـــة يف تطوي املســـتهدفة وســـوف تســـاهم االتفاقي
البنيـــة التحتيـــة مبـــا يتوافـــق مـــع اســـتراتيجية 
لشـــبكتها  أداء  أفضـــل  إلـــى  للوصـــول  الشـــركة 

فيمـــا يتعلـــق بالتغطيـــة والســـرعة.

رؤيـــة اململكـــة 2030 لتوطـــن قطـــاع االتصـــاالت 
النوعيـــة  الوظيفيـــة  الفـــرص  وتوفيـــر  باململكـــة 
للكفـــاءات الســـعودية، مبـــا يحقـــق رفـــع معـــدالت 
الســـعودة يف شـــركات القطـــاع وزيـــادة الكفـــاءات 

الســـعودية فيـــه.
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بوابة خدمات التراخيص اإللكترونية

ما هذه البوابة؟

هي بوابة الكترونية تمكن 
المستثمرين من التقدم بطلب 
التراخيص الفئوية من النوع (ب)

تحديث بيانات الترخيصإلغاء الترخيصتجديد الترخيصإصدار ترخيص

طباعة الترخيص اإللكتروني مباشرة 
دون الحاجة لمراجعة الهيئة

االستعالم عن 
التراخيص السارية

االطالع على جميع 
التراخيص السارية

ترخيصترخيصترخيص

تراخيص

حـمـــايـــة البـــنـــيـــة الـتــحــتـــيــــة لالتـــصــــاالت

اإلسهـــام فــي تــــأسـيـس الـبنيــــة التـحتيـــــة 
وتـطــــويــــرهـــا

ضمان استمرارية شبكة خدمات االتصاالت، 
وعدم تعرضها للقطع المفاجئ

توفير بيانات عن عمليات التنسيق، وحاالت 
القطوعات، والجهات المتسببة بها

تساهـــم منصة (ُبنية) في تحقيق العـــديد من األهـداف 
الــمرتبطــة برؤية الممــلكة ٢٠٣٠ ومـــن بينها:

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية

تطويـر قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

دعـــم الـــمنشـــآت الصـــغيـــرة والــمـتـوسطـة

مما يسهم في:

الحد من القطوعات في البنية التحتية

٤-١-٥ إطالق المنصة اإللكترونية 
للبنية التحتية )ُبنية(

أطلقـــت الهيئـــة املنصـــة اإللكترونيـــة للبنيـــة التحتيـــة 
)بُنيـــة( التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة البنيـــة التحتيـــة 
ـــة املعلومـــات واملرافـــق اخلاصـــة  لاتصـــاالت وتقني
ـــة  ـــر آلي ـــا، وضمـــان اســـتمرارية اخلدمـــة، وتطوي به
للتواصـــل الفّعـــال بـــن منفـــذي املشـــروعات يف 

اململكـــة ومقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات. ويتضمـــن املركـــز منصـــة إلكترونيـــة 
ـــح التنســـيق املشـــترك بـــن منفـــذي مشـــروعات  تتي
البنـــى التحتيـــة ومقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت 
البيانـــات  لتبـــادل  وذلـــك  املعلومـــات؛  وتقنيـــة 

واملخططـــات اخلاصـــة بأعمـــال تنفيـــذ املشـــروعات 
ومواصفـــات البنـــى التحتيـــة فيهـــا، وفـــق مـــدد 
ـــة ومســـتويات خدمـــة محـــددة حتـــت إشـــراف  زمني

ومتابعـــة الهيئـــة.

 أول نظام مخالفات متكامل في المملكة

األثر من هذا النظام

 تقديم البالغ
 ومستنداته

 دراسة البالغ شكليًا
وموضوعيًا

 توجيه البالغ للمنسوب
إليه المخالفة

 االدعاء بالمخالفة
أمام اللجنة

 إشعار المخالفين
بالمخالفة وتلقي الدفوع

 سماع
األقوال

 ضبط
السوق

 أتمتة
اإلجراءات

 تبليغ األطراف ذات
العالقة بقرار اللجنة

 النظام اإللكتروني
 لمخالفات نظام االتصاالت

وتقنية المعلومات

من المتوقع اإلطالق التجاري لشبكات الجيل الخامس 
في العام ٢٠١٩ مما سيساهم في:

زيادة سرعات اإلنترنت

توفر خيارات متعددة لتقديم 
خدمات النطاق العريض

موقعًا
٧٩١ ١٨

تجربة

تإجراء غطَّ

٤-١-٤ إطالق نظام المخالفات اإللكتروني

ـــى  ـــات عل ـــة املعلوم ـــة االتصـــاالت وتقني تســـعى هيئ
تطوير خدماتها اإللكترونية مبا يتســـق مع أهداف 
برنامـــج التحـــول الرقمـــي بوصفـــه أحـــد البرامـــج 
ــا  األساســـية يف حتقيـــق رؤيـــة اململكـــة 2030 ومبـ
يســـهم يف رفـــع مســـتوى الكفـــاءة واجلـــودة، وتوفيـــر 
الوقـــت واجلهـــد. ويف هـــذا الســـياق طـــّورت الهيئـــة 

نظـــام املخالفـــات اإللكترونـــي وأمتتـــة ســـير العمـــل 
ـــة.  ـــع مراحـــل النظـــر يف املخالف ـــي يف جمي اإلجرائ
وقـــد اســـتحدثت الهيئـــة قنـــاة جديـــدة لتقـــدمي 
الباغـــات وتدشـــن نظـــام الباغـــات، حيـــث يُعـــد 
هـــذا اإلجـــراء نقلـــة نوعّيـــة يف تقـــدمي الباغـــات 
حيـــث أصبـــح بإمـــكان اجلهـــات احلكوميـــة؛ املتمثلـــة 

يف )13( إمـــارة منطقـــة، وكذلـــك )134( محافظـــة، 
مقدمـــي  إلـــى  باإلضافـــة  األمنيـــة،  واجلهـــات 
ــات  ــة مبخالفـ ــات املتعلقـ ــدمي الباغـ ــة؛ تقـ اخلدمـ
ــام املخالفـــات  ــام االتصـــاالت؛ مـــن خـــال نظـ نظـ

اإللكترونـــي يف موقـــع الهيئـــة الرســـمي.
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مجموعـــة من التنظيمات التي تبين الحقوق وااللتزامـــات الخاصة بالمالك والمطورين ومقدمي الخدمة لتنفيذ 
شبكات االتصاالت الخارجية في األراضي والتمديدات الداخلية في المباني ومعايير تنفيذ تلك الشبكات.

ماذا يستفيد مستخدم خدمات االتصاالت من هذه القواعد؟

انتشار خدمات النطاق 
العريض واأللياف الضوئية

تعزيز المنافسة بين مقدمي 
خدمات االتصاالت

تمكين الخدمات 
والتقنيات الحديثة

توفر الخيارات للمستخدمين 
الختيار مقدم الخدمة المناسب

توفير خدمات االتصاالت 
بجودة عالية

١
٢

٣

٤
٥

سُتسهم في:

وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  نشـــر  تســـريع 
المعلومات وتسهيلها

توفيــــــر مستويــــــات عـــــاليــــــة مــــــــــن األداء 

إتــــاحـــة خيـــــارات مــــــتعــــددة للمشتركيـــــــن

تحقيق الكفاءة االقتصاديـة للبنيـة التحتيـــة

وقد بلغ عدد األبراج القابلة للمشاركة

أكثر من

تطوير األدوات واألطر
التنظيمية والفنية

توفير خدمات النطاق العريض
لجميع مناطق المملكة

تحفيز
االستثمار

تطوير البنية
التحتية

تم البدء بتفعيل قواعد المشـــاركة باألبراج وتطبيقها على المشاريع الجديدة من 
أجل اإلسهام في تحقيق األهداف التالية:

١٥
بــرجــًا

ألف

٤-١-٦ إصدار قواعد توفير وتنفيذ البنى التحتية لالتصاالت 
وتقنية المعلومات في مناطق التطوير الجديدة

أصـــدرت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
قواعـــد تنظيميـــة تهـــدف إلـــى تســـهيل نشـــر شـــبكات 
االتصـــاالت؛ والعمـــل علـــى تنفيذهـــا خـــال مراحـــل 
واملشـــروعات  األراضـــي،  ملخططـــات  التطويـــر 
الســـكنية، والتجاريـــة واحلكوميـــة، بشـــكل منســـق 

ومتزامـــن مـــع املرافـــق العامـــة األخـــرى. 
املســـاهمة  إلـــى  الصـــادرة  القواعـــد  وتهـــدف 

التحتيـــة  البنيـــة  جاهزيـــة  تأخـــر  تفـــادي  يف 
لاتصـــاالت يف املخططـــات واملبانـــي اجلديـــدة، 
والتنفيـــذ  احلفـــر  أعمـــال  تكـــرار  مـــن  واحلـــد 
إلـــى  إضافـــة  االقتصاديـــة،  الكفـــاءة  وحتقيـــق 
وضـــع معاييـــر فنيـــة لتمكـــن اجلهـــات املطـــورة 
مـــن تصميـــم وتنفيـــذ أعمـــال الشـــبكة مبـــا يتوافـــق 

مـــع أفضـــل املمارســـات العامليـــة.

ــى  ــة علـ ــرص الهيئـ ــن حـ ــاً مـ ــك إنطاقـ ــي ذلـ ويأتـ
حتفيـــز االســـتثمار يف البنيـــة التحتيـــة لاتصـــاالت؛ 
العريـــض،  النطـــاق  انتشـــار خدمـــات  وتشـــجيع 
وتوفيـــر خدمـــات االتصـــاالت بجـــودة عاليـــة؛ األمـــر 
الـــذي يُشـــكل الركيـــزة األساســـية للتحـــول الرقمـــي 
مثـــل  احلديثـــة  والتقنيـــات  اخلدمـــات  ومتكـــن 

اجليـــل اخلامـــس واملبانـــي واملـــدن الذكيـــة. 

٤-١-٧ إصدار تنظيم قواعد مشاركة 
األبراج بين المشغلين

أبـــراج  باملشـــاركة يف  املشـــغلن  الهيئـــة  ألزمـــت 
االتصـــاالت ومكونـــات الشـــبكة والتنســـيق فيمـــا 
بينهـــم عنـــد تأســـيس البنـــى التحتيـــة اخلاصـــة 

باالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، وذلـــك لتســـريع 
وحتقيـــق  االتصـــاالت  شـــبكات  نشـــر  وتســـهيل 
الكفـــاءة االقتصاديـــة يف التنفيـــذ وتوفيـــر مســـتويات 

عاليـــة مـــن األداء مبـــا يتيـــح خيـــارات متعـــددة 
القابلـــة  األبـــراج  عـــدد  بلـــغ  وقـــد  للمشـــتركن. 

للمشـــاركة أكثـــر مـــن 15 ألـــف برجـــاً.
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الواجهة السياحيةمحافظة العال
للرأس األبيض

مشروعات توسعة
الحرم المكي والحرم النبوي

مؤتمر مستقبل
االستثمار

مشروع
الرائدة

وســـوف يكـــون لهـــذا األثر الكبيـــر في توافـــر البنية التحتيـــة لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات في 
المناطـــق المهمـــة والمأهولة. وسُيســـهم هذا اإلجراء فـــي تحقيق أهداف برنامج جـــودة الحياة،  
ن جودة خدمات اإلنترنت، واستدامتها، وتهيئة بيئة مواتية لقطاع االتصاالت األمر الذي سُيحسِّ

مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

مدينة عكاظ التاريخيةمترو الرياضقطار الحرمين

مدينة الملك سلمان
للطاقة

سباق الفورميال Eمهرجان الجنادرية

هو تنظيم  لجودة خدمات االتصاالت المقدمة للمشـــتركين يتضمن معايير ومؤشـــرات أداء رئيســـة 
لقياس جودة خدمات االتصاالت والخدمات المساندة لها وفقًا ألفضل الممارسات الدولية
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تمكين المشتركين من الحصول 
على الخدمة بجودة عالية

تطوير خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلومات

تحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة 
وتعزيز الشفافية لدى المشتركين

٤-١-٨ إصدار تنظيم جودة الخدمة المحّدث
أصـــدرت الهيئـــة حتديثـــاً لتنظيـــم جـــودة اخلدمـــة 
االتصـــاالت  خدمـــات  مقدمـــي  مـــن  املقدمـــة 
املرخـــص لهـــم، حيـــث تضمـــن التنظيـــم معاييـــر 

ومؤشـــرات قيـــاس جـــودة خدمـــات االتصـــاالت 
الهاتفيـــة الثابتـــة واملتنقلـــة، ومعاييـــر ومؤشـــرات 
قـيــــاس جــــودة خـدمــــات اإلنـتـرنــــت الـمـقدمــــة 

للمســـتخدم النهائـــي، التـــي تهـــدف لضمـــان حـــد 
أدنـــى جلـــودة اخلدمـــة. 

٤-١-٩ دعم مشروعات البنية التحتية الخاصة
تدعـــم الهيئـــة وصـــول مقدمـــي اخلدمـــة للبنيـــة 
يف  الكبـــرى  واملنشـــآت  للمشـــروعات  التحتيـــة 
اململكـــة مثـــل املطـــارات، والقطـــارات، واملجمعـــات 
الكبـــرى؛ وذلـــك لتعزيـــز نشـــر خدمـــات االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات فيهـــا، وقـــد متكنـــت الهيئـــة 
خـــال العـــام 2018م مـــن تذليـــل جميـــع الصعوبـــات 
تنفيـــذ  يف  اخلدمـــات  مقدمـــي  واجهـــت  التـــي 
البنيـــة التحتيـــة، لاتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
وقطـــار  الدولـــي،  عبدالعزيـــز  امللـــك  مطـــار  يف 
عـــكاظ  ومدينـــة  الريـــاض،  ومتـــرو  احلرمـــن، 
التاريخيـــة، والواجهـــة الســـياحية للـــرأس األبيـــض، 
ومشـــروعات توســـعة احلـــرم املكـــي واحلـــرم النبـــوي 

ومدينـــة امللـــك ســـلمان للطاقـــة. كمـــا بـــادرت الهيئـــة 
بتطويـــر آليـــه موحـــدة لتســـهيل عمليـــات النشـــر عـــن 
طريـــق إصـــدار قواعـــد تنظيميـــة تهـــدف لتســـهيل 
ـــى تنفيذهـــا  نشـــر شـــبكات االتصـــاالت والعمـــل عل
خـــال مراحـــل التطويـــر، مـــع اإلشـــارة إلـــى أن 
صياغـــة هـــذه القواعـــد ُســـبقت بأخـــذ مرئيـــات 
املعنيـــن بهـــا. وإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق فـــإن الهيئـــة 
تتابـــع تقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت يف املناســـبات 
والفعاليـــات الوطنيـــة، حيـــث ســـاهمت يف التنســـيق 
مـــع مقدمـــي اخلدمـــة لضمـــان تقـــدمي خدمـــات 
العربيـــة  القمـــة  يف  عاليـــة  بجـــودة  اتصـــاالت 
باملنطقـــة الشـــرقية، ومؤمتـــر مســـتقبل االســـتثمار، 

ومهرجـــان اجلنادريـــة، والفعاليـــات الشـــتوية املقامـــة 
إي،  الفورميـــا  وســـباق  العـــا،  محافظـــة  يف 
ــات  ــبات والفعاليـ ــن املناسـ ــد مـ ــب العديـ ــى جانـ إلـ
األخـــرى يف مختلـــف مناطـــق اململكـــة. وســـيكون 
لهـــذه اجلهـــود األثـــر الكبيـــر يف توافـــر البنيـــة 
التحتيـــة لاتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف املناطـــق 
أهـــداف  لتســـهم يف حتقيـــق  واملأهولـــة  املهمـــة 
برنامـــج جـــودة احليـــاة 2020 ممـــا سيحســـن جـــودة 
خدمـــات اإلنترنـــت، واســـتدامتها، وتهيئـــة بيئـــة 

ــاالت. ــاع االتصـ ــة لقطـ مواتيـ
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اإلسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحسين بيئة أعمال أسماء النطاقات في المملكة،
وتطوير سوق محلي خاص بها، وتشجيع االستثمار واالبتكار
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تم بناء هذا النظام لتحقيق فوائد عديدة من أهمها:
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٤-١-١0-١ إطالق نظام تسجيل النطاقات الجديد )بنان( 

٤-١-١0 تطوير منظومة أسماء النطاقات السعودية

جديـــد  نظـــام  هـــو  )بنـــان(  التســـجيل  نظـــام 
الســـعودية  النطاقـــات  أســـماء  لتســـجيل 
وإدارتهـــا. وقـــد مت بنـــاؤه بحيـــث يعتمـــد علـــى 
يعـــرف  لبروتوكـــول  عامليـــة  ومقاييـــس  معاييـــر 
للتوســـع/ القابـــل  التزويـــد  )بروتوكـــول  باســـم 
 )Extensible Provisioning Protocol
ــجيل  ــز تسـ ــاً ملراكـ ــد عامليـ ــول معتمـ ــو بروتوكـ وهـ
أســـماء النطاقـــات علـــى املســـتوى العلـــوي، ويُعـــد 

ـــاء هـــذا  ـــة. وقـــد مت بن ـــة الفني ناضجـــاً مـــن الناحي
ـــة، حيـــث  ـــى الكـــوادر الوطني النظـــام باالعتمـــاد عل
ــاً  ــاؤه محليـ ــم بنـ ــام يتـ ــام أول نظـ ــذا النظـ ــد هـ يُعـ
ــجيل  ــز التسـ ــي؛ إذ إن مراكـ ــتوى العربـ ــى املسـ علـ
األخـــرى تعتمـــد علـــى منتجـــات جتاريـــة أو منتجـــات 
مفتوحـــة املصـــدر. إضافـــة إلـــى متيـــز هـــذا النظـــام 
املطـــور محليـــاً يف توفيـــر دعـــم متخصـــص للغـــة 
ــره  ــك توفيـ ــات؛ وكذلـ ــماء النطاقـ ــة يف أسـ العربيـ

للمتطلبـــات احملليـــة التـــي تفتقـــر لهـــا األنظمـــة 
األخـــرى.

ـــاء نظـــام  ـــه هـــو بن ـــذي يؤمـــل حتقيق ـــدف ال إن اله
حســـب املعاييـــر الدوليـــة املعتمـــدة لتقـــدمي خدمـــات 
التســـجيل؛ مـــا يجعـــل املركـــز جاهـــزاً فنيـــاً لتطبيـــق 
منـــوذج وكاء التســـجيل، ويكمـــن األثـــر امللمـــوس 

مـــن هـــذا النظـــام يف: 

٤-١-١0-٢ إدارة أسماء النطاقات السعودية
تُعـــد أســـماء النطاقـــات الســـعودية مـــن املـــوارد 
الوطنيـــة املهمـــة واحلساســـة التـــي تتطلـــب إدارتهـــا 
ـــة واملتابعـــة. و يقـــوم  ـــي مـــن االحترافي مســـتوى عال
الســـعودية  النطاقـــات  أســـماء  تســـجيل  مركـــز 
بشـــكل  النطاقـــات  تســـجيل  خدمـــات  بتقـــدمي 
إلكترونـــي كامـــل مـــن خـــال البوابـــة اإللكترونيـــة 
تســـجيل  خدمـــات  توفيـــر  بهـــدف  للمركـــز، 
النطاقـــات الســـعودية للمســـتفيدين داخـــل اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية؛ بنـــاء علـــى اللوائـــح واألنظمـــة 

ــماء  ــة أسـ ــة منظومـ ــّورت الهيئـ ــد طـ ــدة. وقـ املعتمـ
 ).sa ،نطاقـــات اإلنترنـــت الســـعودية )الســـعودية
والعمـــل علـــى انتشـــار تطبيـــق االمتـــداد اآلمـــن 
لنظـــام أســـماء النطاقـــات )DNSSEC( حيـــث يُعـــد 
مجموعـــة مـــن املواصفـــات التقنيـــة لتأمـــن وحمايـــة 
ـــا نظـــام أســـماء النطاقـــات  ـــي يقدمه املعلومـــات الت
 RIPE( وقـــد مت الــتـنسيــــق مـــع مـنـظــــمة .)DNS(
ـــث حـــول  ـــي الثال ـــج التدريب ـــدمي البرنام NCC( لتق
 )DNSSEC( االمتـــداد اآلمـــن ألســـماء النطاقـــات

للمتخصصـــن يف القطاعـــن احلكومـــي واألكادميـــي. 
ـــزت الهيئـــة جميـــع متطلبـــات التدريـــب؛  وقـــد جهَّ
وذلـــك لنشـــر الوعـــي حـــول أســـماء النطاقـــات 
تأمينهـــا  ووســـائل  تقنياتهـــا  وأهـــم  الســـعودية 
ــذا  ــدرات يف هـ ــاء القـ ــهام يف بنـ ــا، واإلسـ وحمايتهـ
املجـــال، ومتكـــن الكـــوادر الوطنيـــة مـــن تفعيـــل هـــذه 
ــم. ــم، وخدماتهـ ــبكاتهم، وتطبيقاتهـ ــة يف شـ التقنيـ

تحسين تجربة المستخدم، 
والجاهزية المبدئية إلطالق 

نموذج وكالء التسجيل
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توفير بيئة تنظيمية عادلة

تشجيع المنافسة الفّعالة 
والمستمرة؛ من أجل مصلحة 

المستخدمين

مراقبة الممارسات التي من 
شأنها الحد من المنافسة، 

ومنعها

اتخاذ القرار بشأن االندماجات 
المقدمة بين مقدمي 
الخدمة، بعد مراجعته

ضمان استمرارية الخدمات في حاالت عدم تجديد 
الترخيص أو إلغائه أو تعليقه، أو اإلفالس في قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات

تطبيق آلية واضحة إلجراءات مراجعة 
عمليات االندماج، واالستحواذ

توفير الوضوح والشفافية، 
والحماية للمستخدمين في 

حاالت اإلفالس

قياس مستوى نضج ضوابط أمن 
المعلومات لدى الشركات 
االتصاالت التقييم الذاتي 

لمنظومة أمن المعلومات لديهم

رفع مستوى النضج 
والوعي واإلدراك 

بأهمية وأولويات أمن 
المعلومات

رفع مستوى الجاهزية 
لمتطلبات أمن المعلومات 
القادمة والمخطط لها من 

قبل الهيئة

فتح قنوات اتصال مع إدارات 
أمن المعلومات لدى شركات 
االتصاالت المشغلين وتعزيز 

التواصل معهم

األثـــر

 ويهدف هـــذا اإلجراء إلى توفير بيئة 
وخدمـــة  ومســـتمرة،  آمنـــة،  تحتيـــة 
جيـــدة وجاذبة لالســـتثمار في قطاع 

اتصاالت وتقنية معلومات

٤-١-١١ تحديث خطط الطوارئ لمقدمي 
خدمات االتصاالت ذوي البنية التحتية

ــاالت  ــات االتصـ ــتمرارية خدمـ ــان اسـ ــد مـــن ضمـ ــى  التأكـ ــة علـ ــل الهيئـ تعمـ
ــذا مت حتديـــث خطـــط  ــوارئ، ولهـ ــاالت الطـ ــاء حـ ــات؛ يف أثنـ ــة املعلومـ وتقنيـ
الطـــوارئ ملقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت، ذوي البنيـــة التحتيـــة؛ مـــن أجـــل 
ــام  ــال العـ ــات خـ ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــات االتصـ ــتمرارية خدمـ ــان اسـ ضمـ
2018م. كمـــا مت إصـــدار آليـــة تتضمـــن متطلبـــات حتديـــث خطـــط مقدمـــي 
بتنفيـــذ  قيامهـــم  لضمـــان  التحتيـــة؛  البنيـــة  ذوي  االتصـــاالت،  خدمـــات 
التزاماتهـــم باالســـتعداد ملواجهـــة حـــاالت الكـــوارث والطـــوارئ حـــال حدوثهـــا. 

٤-١-١٣ إصدار تنظيم القواعد اإلجرائية لعمليات االندماج 
واالستحواذ واإلفالس بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مـــن نظـــام االتصـــاالت والئحتـــه التنفيذيـــة  تضَّ
نصوصـــاً عامـــة، عـــن آليـــة موافقـــة الهيئـــة علـــى 
عمليـــات االندمـــاج بـــن مقدمـــي اخلدمـــة، وبعـــض 
عمليـــات االســـتحواذ، وحـــاالت اإلفـــاس؛ وذلـــك 

بعـــد املواءمـــة مـــع نظـــام اإلفـــاس بـــوزارة التجـــارة 
واالســـتثمار، حيـــث يســـهم هـــذا النظـــام يف احلفـــاظ 
علـــى الشـــركات مـــن اإلنهيـــار، ويعـــزز موقـــع اململكـــة 
ـــة لاســـتثمارات. وبهـــدف حتقيـــق الوضـــوح  كجاذب

والشـــفافية فقـــد مت تفصيـــل ذلـــك يف الوثيقتـــن 
اجلديدتـــن. وحتقـــق الوثيقتـــان املهمـــات اآلتيـــة:

ويســـهم هـــذا اإلجـــراء فـــي االرتقـــاء بجـــودة الحيـــاة فـــي 
المـــدن الســـعودية، وتطويـــر قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة 

المعلومات

٤-١-١٢ تطبيق ضوابط األمن الرقمي لدى 
مقدمي الخدمة المرخصين ذوي البنية التحتية

ــادرة مـــن  ــام 2018م مت تطبيـــق ضوابـــط األمـــن الرقمـــي الصـ خـــال العـ
ــي  ــن الرقمـ ــج األمـ ــتوى نضـ ــع مسـ ــك لرفـ ــي؛ وذلـ ــن اإللكترونـ ــز األمـ مركـ
لقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، وتعزيـــزه ملواجهـــة التهديـــدات 

والتحديـــات يف قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات.
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سقف أسعار 
الجملة

سقف أسعار 
التجزئة

٠,٦٣٨ ريال

٠,٩ ريال

١,٦١٣ ريال

٢,٢٥٠ ريال

-

 ٠,٨٢٥ ريال

٠,١٥ ريال

٠,٢٢٥ ريال

١,٣١٣ ريال

المكالمات 
المحلية داخل 

بلد التجوال

المكالمات 
الدولية إلى أي 
دولة خليجية 

أخرى

استقبال 
المكالمات أثناء 

التجوال في دول 
المجلس

الرسائل النصية 
القصيرة الصادرة 

أثناء التجوال

خدمة البيانات 
أثناء التجوال في 

دول المجلس

٢,٢٥٠ ريال

أســـقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية االنتهائية، 
المحلية بالجملة على شـــبكات االتصاالت الثابتة هو 

(٢,١) هللتان وواحد من العشرة من الهللة

سقف أســـعار خدمة المكالمات الصوتية االنتهائية، 
المحلية بالجملة على شـــبكات االتصـــاالت المتنقلة 

هو (٥,٥) خمس هلالت ونصف الهللة

ســـاهم تنظيم أســـعار خدمات االتصاالت فـــي أن أغلب 
الباقات أصبحت تشمل دقائق مجانية خارج الشبكة

تعزيز المنافسة، 
وتشجيعها

تقديم خدمات االتصاالت 
بأسعار مناسبة

ويهدف هذا القرار إلى

هللة
٢,١

٥,٥
هللة

اإلســـهام فـــي تخفيـــض أســـعار خدمـــات التجوال 
الدولي المتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي

٤-١-١٤ تنظيم أسعار خدمات االتصاالت

٤-١-١٤-١ أسعار خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية 
بالجملة على شبكات االتصاالت الثابتة وشبكات االتصاالت المتنقلة

املقارنـــة التـــي أجرتهـــا الهيئـــة يف هـــذا الشـــأن. 
فقـــد أقـــرت الهيئـــة هـــذا العـــام مايلـــي:

٤-١-١٤-٢ أسعار خدمات التجوال الدولي 
المتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي

أقـــرت اللجنـــة الوزاريـــة للبريـــد واالتصـــاالت 
لـــدول  التعـــاون  املعلومـــات مبجلـــس  وتقنيـــة 
خدمـــات  أســـعار  أســـقف  العربيـــة  اخلليـــج 
التجـــوال الدولـــي املتنقـــل بـــن دول مجلـــس 
التعـــاون اخلليجـــي التـــي مت التوصـــل إليهـــا، مـــن 
خـــال فريـــق عمـــل التجـــوال اخلليجـــي مبشـــاركة 
الهيئـــة. وقـــد ُحـــددت أســـقف ألســـعار اجلملـــة  
خلدمـــات االتصـــاالت تـــا ذلـــك تطبيـــق أســـقف 

ألســـعار التجزئـــة للخدمـــات نفســـها. وممـــا 
ـــة مـــن  ـــة الثالث ـــره أن هـــذه هـــي املرحل يجـــدر ذك
ـــض أســـقف  أصـــل خمـــس مراحـــل ســـيتم تخفي
األســـعار فيهـــا. وســـوف يتـــم البـــدء يف تطبيـــق 
املرحلـــة الرابعـــة مـــن تخفيـــض أســـقف أســـعار 
اجلملـــة لتلـــك اخلدمـــات، ثـــم يليهـــا تطبيـــق 
ـــة خـــال عـــام  ـــض أســـقف أســـعار التجزئ تخفي

2019م.

املكاملـــات  خدمـــات  أســـعار  تنظيـــم  إطـــار  يف 
علـــى  باجلملـــة  احملليـــة  االنتهائيـــة،  الصوتيـــة 
شـــبكات االتصـــاالت الثابتـــة، وشـــبكات االتصـــاالت 
ــتناداً علـــى نتائـــج حتليـــل دراســـات  املتنقلـــة؛ واسـ
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٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

ماذا تقدم خدمة 
مشغل الشبكة 

االفتراضية إلنترنت 
األشياء (IoT -VNO)؟

مواكبة أحدث 
التقنيات العالمية

إدارة األزمات 
والطوارئ

تسهيل عملية 
اتخاذ القرارات

سرعة الحصول 
على المعلومات

تطوير سوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تحفيز شركات جديدة 
لالستثمار بالسوق 

األهداف

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

تمكين االتصال اآللي بين اآلالت واألجهزة، والمساعدة في 
جمع المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات أو التنبؤ وإدارة 

الطوارئ واألزمات

٣٠٩ ٣٢٥ ٣٢٩٣١٥
٣٤٩

٣٠٥

من المتوقع أن يصل اإلنفاق العالمي على إنترنت األشياء إلى ٠,٥ تريليون دوالر في عام ٢٠٢٠ماإلسهام في تحفيز بيئة العمل االستثمارية، وإتاحة المجال لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

ص
خي

ترا
 ال
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املتعلقـــة  واإلجـــراءات  املتطلبـــات  حتديـــث  مت 
الهيئـــة  موقـــع  علـــى  ونشـــرها  بالتراخيـــص 
اإللكترونـــي؛ وذلـــك لتســـهيل إجـــراءات إصـــدار 
مبـــا  االتصـــاالت  بقطـــاع  املتعلقـــة  التراخيـــص 

يتســـق مـــع ســـوق االتصـــاالت العاملـــي، وهـــو مـــا 
مـــن شـــأنه تســـهيل ممارســـة األعمـــال التجاريـــة يف 
مجـــال االتصـــاالت، وتطويـــر البيئـــة االســـتثمارية 
يف اململكـــة، وزيـــادة عـــدد املرخصـــن. حيـــث بلـــغ 

٤-٢ تطوير منظومة التراخيص
٤-٢-١ تراخيص تقديم خدمات االتصاالت

إجــمـالــــي 
التراخيص 
الـســاريـــة 

بنهاية العام 
٢0١٨

ترخيصًا
  ٣0٥

إجمالـــي التراخيـــص الســـارية )305( ترخيصـــاً 
بنهايـــة العـــام 2018م.

٤-٢-١-١ إصدار ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة 
)IoT-VNO( االفتراضية إلنترنت األشياء

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أطلقـــت 
الشـــبكة  مشـــغل  خدمـــات  تقـــدمي  ترخيـــص 
 )IoT-VNO( األشـــياء  إلنترنـــت  االفتراضيـــة 
جلميـــع القطاعـــات املهتمـــة ســـواء اخلاصـــة أو 

العامـــة. وإن شـــروط احلصـــول علـــى ترخيـــص 
ــة  ــبكات االفتراضيـ ــغل الشـ ــات مشـ ــدمي خدمـ تقـ
أهليـــة  تبـــن   )IoT-VNO( األشـــياء  إلنترنـــت 
املرخـــص لهـــم للحصـــول علـــى الترخيـــص الفئـــوي 

مـــن نـــوع )أ( لتقـــدمي خدمـــات مشـــغل الشـــبكة 
االفتراضيـــة إلنترنـــت األشـــياء.



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالـتـقــريــر الــسـنــوي 60٢٠١٨ 61

اآلالت واألجهزة عبر شرائح
(SIM) اتصال البيانات

٣١٦,٠٠٠

٢٠١٨ ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨

منزل
٤٠٠,٠٠٠

منزل
٦٠٠,٠٠٠

منزل
٧٢٠,٠٠٠

منزل

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تم التنسيق مع الهيئة العامة 
لإلحصاء العتماد ترميز

من تراخيص خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات

لتقديم خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات

قامت الهيئة بربط وتبادل البيانات

١٨ترخيصًا

نوعًا من التراخيص
لـ ١٣ زيادة عدد المنازل 

المدعومة بخدمة 
األلياف البصرية

٤-٢-١-٢ إصدار ترخيص تقديم خدمات 
البيع بالجملة للبنية التحتية

مت االنتهـــاء مـــن الدراســـة واإلعـــان عـــن ترخيـــص 
تقـــدمي خدمـــات البيـــع باجلملـــة للبنيـــة التحتيـــة، 
وإضافتـــه للتراخيـــص الفئويـــة مـــن النـــوع )ب( 
ـــات  ـــة خدم ـــن بواب ـــا م ـــن احلصـــول عليه ـــي ميك الت
التراخيـــص الفئويـــة مـــن النـــوع )ب( اإللكترونيـــة. 
ويهـــدف ترخيـــص تقـــدمي خدمـــات البيـــع باجلملـــة 
للبنيـــة التحتيـــة إلـــى تعزيـــز املنافســـة، وزيـــادة توفيـــر 
ـــى املرخصـــن  ـــة إل ـــع اخلدمـــات باجلمل ـــة بي إمكاني
ــا  ــل( مـ ــت واملتنقـ ــة )الثابـ ــة التحتيـ ــن ذوي البنيـ مـ
ســـيؤدي إلـــى تخفيـــض النفقـــات علـــى مشـــغلي 

الشـــبكات مبـــا يتماشـــى مـــع التوجهـــات العامليـــة، 
حيـــث يوفـــر إمكانيـــة املشـــاركة يف األبـــراج لشـــركات 
االتصـــاالت القائمـــة حاليـــاً أو التـــي ترغـــب ببيـــع 
أو نقـــل ملكيـــة أبـــراج االتصـــاالت اخلاصـــة بهـــا، 
ويـــؤدي إلـــى دخـــول مســـتثمرين جـــدد يف الســـوق 
وخلـــق فـــرص اســـتثمارية ووظيفيـــة، ورفـــع كفـــاءة 
الشـــبكات. وحـــددت الهيئـــة نطـــاق اخلدمـــات التـــي 
ـــك وتشـــغيل  ـــاء ومتل ـــل يف بن ـــا وتتمث ـــن تقدميه ميك
وبيـــع عناصـــر البنيـــة التحتيـــة لاتصـــاالت - مثـــل 
األبـــراج والصـــواري، واخلايـــا الصغيـــرة، وأنظمـــة 

الداخليـــة  واحللـــول   ،)DAS( املوزعـــة  الهوائـــي 
)IBS(، ونقـــاط الوصـــول الاســـلكية، واألليـــاف 
املعتمـــة والبرابـــخ، وكذلـــك تقـــدمي خدمـــات الربـــط 
ـــة  ملواقـــع األبـــراج أو دوائـــر الوصـــول والنفـــاذ الثابت
النشـــطة، وخدمـــات البيـــع باجلملـــة لوصـــات 
البيانـــات الثابتـــة النشـــطة، باإلضافـــة إلـــى خدمـــات 
ــد  ــطة. وقـ ــة النشـ ــاذ الثابتـ ــول والنفـ ــر الوصـ دوائـ
مت إصـــدار أول ترخيـــص لتقـــدمي خدمـــات البيـــع 
باجلملـــة لشـــركة )ضوئيـــات املتكاملـــة لاتصـــاالت 

وتقنيـــة املعلومـــات(.

www.citc.gov.sa

بوابة خدمات التراخيص اإللكترونية

ما هذه البوابة؟

هي بوابة الكترونية تمكن 
المستثمرين من التقدم بطلب 
التراخيص الفئوية من النوع (ب)

تحديث بيانات الترخيصإلغاء الترخيصتجديد الترخيصإصدار ترخيص

طباعة الترخيص اإللكتروني مباشرة 
دون الحاجة لمراجعة الهيئة

االستعالم عن 
التراخيص السارية

االطالع على جميع 
التراخيص السارية

ترخيصترخيصترخيص

تراخيص

حـمـــايـــة البـــنـــيـــة الـتــحــتـــيــــة لالتـــصــــاالت

اإلسهـــام فــي تــــأسـيـس الـبنيــــة التـحتيـــــة 
وتـطــــويــــرهـــا

ضمان استمرارية شبكة خدمات االتصاالت، 
وعدم تعرضها للقطع المفاجئ

توفير بيانات عن عمليات التنسيق، وحاالت 
القطوعات، والجهات المتسببة بها

تساهـــم منصة (ُبنية) في تحقيق العـــديد من األهـداف 
الــمرتبطــة برؤية الممــلكة ٢٠٣٠ ومـــن بينها:

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية

تطويـر قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

دعـــم الـــمنشـــآت الصـــغيـــرة والــمـتـوسطـة

مما يسهم في:

الحد من القطوعات في البنية التحتية

٤-٢-١-٣ إطالق بوابة خدمات 
التراخيص اإللكترونية
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اآلالت واألجهزة عبر شرائح
(SIM) اتصال البيانات

٣١٦,٠٠٠

٢٠١٨ ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨

منزل
٤٠٠,٠٠٠

منزل
٦٠٠,٠٠٠

منزل
٧٢٠,٠٠٠

منزل

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تم التنسيق مع الهيئة العامة 
لإلحصاء العتماد ترميز

من تراخيص خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات

لتقديم خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات

قامت الهيئة بربط وتبادل البيانات

١٨ترخيصًا

نوعًا من التراخيص
لـ ١٣ زيادة عدد المنازل 

المدعومة بخدمة 
األلياف البصرية

٤-٢-١-٤ ترميز األنشطة االقتصادية

٤-٢-١-٥ الربط مع منصة »مراس«

الـــذي  التصنيـــف  باعتمـــاد  الهيئـــة  قامـــت 
ـــة العامـــة لإلحصـــاء يف تصنيـــف  تســـتخدمه الهيئ
تصنيفـــاً  اململكـــة  يف  االقتصاديـــة  األنشـــطة 
ــاًء  ــة«، وبنـ ــطة االقتصاديـ ــداً لألنشـ ــداً وحيـ معتمـ
ـــة العامـــة  ـــك؛ فقـــد مت التنســـيق مـــع الهيئ ـــى ذل عل
ترخيصـــاً   )18( ترميـــز  العتمـــاد  لإلحصـــاء 

وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  تراخيـــص  مـــن 
املعتمـــدة يف  األنشـــطة  علـــى  بنـــاًء  املعلومـــات؛ 
االقتصاديـــة  لألنشـــطة  الوطنـــي  التصنيـــف 
)ISIC4(، حيـــث مت ارتبـــاط كل ترخيـــص مـــن 
تراخيـــص خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 

بوصـــف ورمـــز ثابـــت.

الهيئة ثالث جهة 
حكومية ترتبط 
بمنصة مراس

الهيئة أكثر جهة 
حكومية تقدم 

خدماتها على منصة

تكمن أهمية الربط مع منصة مراس في تحسين البيئة 
االستثمارية في المملكة، وتسهيل استخراج التراخيص لمزاولة 

تقديم الخدمة من قبل المستثمرين في القطاع

اإللكترونيـــة  خدماتهـــا  بتقـــدمي  الهيئـــة  بـــدأت 
املوحـــدة  الوطنيـــة  املنصـــة  عبـــر  للمســـتثمرين 
قامـــت  حيـــث  )مـــراس(،  األعمـــال  خلدمـــات 
الهيئـــة بربـــط وتبـــادل البيانـــات لــــ )13( نوعـــاً 
مـــن التراخيـــص لتقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات التـــي يتـــم إصدارهـــا إلكترونيـــاً 

مـــن خـــال  منصـــة »مـــراس«؛ وتكمـــن أهميـــة 
الربـــط مـــع منصـــة مـــراس يف حتســـن البيئـــة 
اســـتخراج  وتســـهيل  اململكـــة،  يف  االســـتثمارية 
التراخيـــص ملزاولـــة تقـــدمي اخلدمـــة مـــن قبـــل 

القطـــاع.  يف  املســـتثمرين 

تعديـــل مبلـــغ الضمـــان البنكي 
لترخيص تقديم خدمة الرسائل 

القصيرة (SMS) ليصبح

إلغاء شرط تقديم الضمان 
البنكي من متطلبات 
الحصول على الترخيص

ريال سعودي
٥٠٠,٠٠٠

آلية جديدة لتوحيد وتخفيض نسبة المقابل المالي نظير تقديم الخدمة 
تجاريًا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص إبتداًء من عام ٢٠١٨م

طرحت الهيئة إطارًا استثماريًا جديدًا يشجع شركات االتصاالت 
المرخصة على تطوير بنيتها التحتية لالتصاالت لتحسن جودة 

الخدمات الحالية ونشر التقنيات الجديدة

تسهيل إجراءات إصدار التراخيص 
المتعلقة بقطاع االتــصاالت وتسريعهــا

زيــــادة عـدد المـــرخــــصــــين وتــطـــوير 
البيئة االستثمارية في المـــملكـة

الحـد مـن التـجـاوزات والمخالـفات 
الناتـجة عن تقديم الخدمة

ســعــــودة العـــامــلـين 
في هذا المـــجـــال

٤-٢-١-٦ تعديل مبلغ الضمان البنكي لترخيص تقديم خدمة 
الرسائل القصيرة

٤-٢-١-٧ إلغاء شرط الضمان البنكي للتراخيص الفئوية من النوع )ب(

لترخيـــص  البنكـــي  الضمـــان  مبلـــغ  تعديـــل  مت 
تقـــدمي خدمـــة الرســـائل القصيـــرة، ومتطلبـــات 
احلصـــول هـــذا التراخيـــص والشـــروط واألحـــكام 
إدارة  مجلـــس  قـــرار  علـــى  بنـــاًء  وذلـــك  بـــه؛ 
والتاريـــخ   )2018-136-4( الرقـــم  ذي  الهيئـــة 
اإلجـــراءات  تســـهيل  بشـــأن  1439/10/20هــــ، 
املتعلقـــة بالتراخيـــص الفئويـــة مـــن النـــوع )ب( 
ــد  ــة. وقـ ــات البنكيـ ــات الضمانـ ــل يف طلبـ بالتعديـ
ـــة يف هـــذا الشـــأن ذي الرقـــم  صـــدر خطـــاب الهيئ
)446/م ق( والتاريـــخ 1440/1/15هــــ، فأقـــر مـــن 

مـــن  البنكـــي  الضمـــان  تقـــدمي  شـــرط  ألغـــي 
متطلبـــات احلصـــول علـــى الترخيـــص الفئـــوي 
باســـتثناء  النـــوع )ب( جلميـــع اخلدمـــات،  مـــن 
ترخيصـــي تقـــدمي خدمـــة الرســـائل القصيـــرة، 
وذلـــك  )700(؛  املســـموعة  النصـــوص  وخدمـــة 

خالـــه تعديـــل مبلـــغ الضمـــان البنكـــي لترخيـــص 
 )SMS( القصيـــرة  الرســـائل  خدمـــة  تقـــدمي 
وكذلـــك  ســـعودي،  ريـــال   )500.000( ليصبـــح 
تعديـــل الشـــروط واألحـــكام اخلاصـــة باخلدمـــة. 
مـــن  احلـــد  اإلجـــراء يف  هـــذا  أهميـــة  وتكمـــن 
تقـــدمي  عـــن  الناجتـــة  واملخالفـــات  التجـــاوزات 
اخلدمـــة، باإلضافـــة إلـــى ســـعودة العاملـــن يف 
هـــذا املجـــال؛ إذ مت حتديـــث شـــروط ترخيـــص 
ــا. ــرة ومتطلباتهـ ــائل القصيـ ــة الرسـ تقـــدمي خدمـ

لتســـهيل إجـــراءات إصـــدار التراخيـــص املتعلقـــة 
عـــدد  وزيـــادة  وتســـريعها،  االتصـــاالت  بقطـــاع 
يف  االســـتثمارية  البيئـــة  وتطويـــر  املرخصـــن 

اململكـــة.
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١٠٧٦
مـيجـاهرتز

بنهاية العام ٢٠٢٠م

المستهدف هو توفير

تخصيص ترددات في النطاقات
(٧٠٠، ٨٠٠، ١٨٠٠) ميجاهرتز

بعرض نطاق (٨٠) ميجاهرتز

مما ساهم في تحسين سرعة 
٢٩اإلنترنت المتنقل لتصبح

ميجابت/ثانية

مت إخـــاء التـــرددات احملـــددة ألنظمـــة االتصـــاالت 
املتنقلـــة الدوليـــة بالتنســـيق مـــع اجلهـــات ذات 
العاقـــة إلخـــاء تلـــك التـــرددات، وذلـــك مـــن 
أجـــل نشـــر جـــودة خدمـــات االتصـــاالت املتنقلـــة 
وحتســـينها، ومواكبـــة التقنيـــات احلديثـــة. وتســـعى 
الـــدول املتقدمـــة لتوفيـــر جميـــع التـــرددات احملـــددة 
عامليـــاً ألنظمـــة االتصـــاالت املتنقلـــة الدوليـــة، وقـــد 
مت توفيـــر )690( ميجاهرتـــز خـــال هـــذا العـــام، 
ـــز  ـــر )1076( ميجاهرت إذ أن املســـتهدف هـــو توفي

بنهايـــة العـــام 2020م.

ــاء بقيـــة تـــرددات  وال يـــزال العمـــل جاريـــاً إلخـ
النطاقـــات املطلوبـــة لتقـــدمي خدمـــات االتصـــاالت 
العامـــة حتـــى 2020م. ويكمـــن األثـــر امللمـــوس 
لهـــذا اإلجـــراء يف حتســـن ســـرعات اإلنترنـــت 
يف اململكـــة، كمـــا يســـهم هـــذا اإلجـــراء يف حتقيـــق 
الوطنـــي  التحـــول  برنامـــج  مبـــادرات  إحـــدى 
ـــز التوســـع يف خدمـــات  ـــادرة حتفي 2020 وهـــي مب
ـــرددي  ـــف الت ـــر الطي ـــق توفي االتصـــاالت عـــن طري

ــح. ــى التصاريـ ــول علـ ــة احلصـ ــهيل آليـ وتسـ

٤-٢-٢ تراخيص استخدام الترددات
٤-٢-٢-١ توفير الترددات المحددة 

ألنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية
٤-٢-٢-٢ تخصيص النطاقات 

الترددية
أطلقـــت الهيئـــة املـــزاد العلنـــي الثانـــي للطيـــف 
التـــرددي يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية خـــال 
العـــام 2018م. ومت يف هـــذا املـــزاد تخصيـــص 
 )1800  ،800  ،700( النطاقـــات  يف  تـــرددات 
ميجاهرتـــز وذلـــك بعـــرض نطـــاق )80( ميجاهرتز. 
ـــي؛ نظـــراً  ـــرددات يف مـــزاد علن ـــة الت وتطـــرح الهيئ
حلاجـــة ســـوق االتصـــاالت املتنقلـــة ملزيـــد مـــن 
التـــرددات، لتلبيـــة الطلـــب املتزايـــد علـــى خدمـــات 
املتنقلـــة.  األجهـــزة  عبـــر  باإلنترنـــت  االتصـــال 
ويُعـــد توزيـــع التـــرددات علـــى املشـــغلن مـــن خـــال 
املـــزاد العلنـــي أســـلوباً منوذجيـــاً لتحديـــد الســـعر 
العـــادل لهـــذه التـــرددات، وحتديـــد عـــرض النطـــاق 
الـــذي يحتاجـــه كل مشـــغل. ومـــن املتوقـــع أن يســـهم 
إعـــادة توزيـــع التـــرددات يف رفـــع ســـرعة نقـــل 
البيانـــات للمســـتخدم النهائـــي، ومـــن ثـــم اإلســـهام 
يف دعـــم قطاعـــات الدولـــة املختلفـــة، خاصـــة مـــا 
ـــة بنســـبة  ـــة والرقمي ـــق بالتعامـــات اإللكتروني يتعل
ال تقـــل عـــن 45% مـــن الوضـــع احلالـــي، اعتمـــاداً 
علـــى جاهزيـــة شـــبكات الشـــركات، واســـتخدام 
جميـــع التـــرددات املتاحـــة بشـــكل فّعـــال. وســـوف 
تســـتمر الهيئـــة بطـــرح تـــرددات أخـــرى مـــن خـــال 

املـــزاد العلنـــي يف الســـنوات القادمـــة. 
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مجموع الترددات المخصصة 
للخدمات المتنقلة عريضة النطاق 

في المملكة حتى العام ٢٠١٦م

أسهمت الترددات بتحسين 
سرعة الوصول لإلنترنت من 

خالل شبكات االتصاالت 
المتنقلة بنسبة تصل إلى ٥٠٠٪

ترددات إضافية من المتوقع 
توفيرها خالل العام ٢٠١٩م 
لشبكات االتصاالت المتنقلة

الترددات التي تم 
تخصيصها في 
العام ٢٠١٨م

الترددات التي تم 
تخصيصها في 
العام ٢٠١٧م

٩٥٢ ميجاهرتز
بريطانيا حاليًا

٨١٥ ميجاهرتز
ألمانيا حاليًا

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٦٠
ميجاهرتز

٨٠
ميجاهرتزميجاهرتز

٨٠٥٩٠
ميجاهرتز

٤٢٠ ميجاهرتز
مجموع الترددات المخصصة

بنهاية العام ٢٠١٨م

(مقارنة بالعام ٢٠١٦م)

٤-٢-٢-٣ توفير طيف ترددي إضافي لشبكات االتصاالت 
المتنقلة
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تم تجديد (٥٤٧٠٠) ترددًا الســـتخدامات 
الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات 
والــمــؤسســـات والشــركـــات الــخاصـــــة 

بالمملكــة

تـــم إصـــدار وتجديـــد (٥٨١٤) رخصـــة منهـــا بحرية باســـتخدام 
ترددات للسفن وقوارب النزهة والصيد، و(٤٠) رخصة هواة 
السلكي، و(٧١) رخصة الستخدام ترددات السلكي الهواة، 
و(١٨٤٢) رخصة محطة السلكية التصاالت المالحة الجوية

تـــم دراســـة  (١٠٠٩) تقريـــرًا عـــن 
تداخالت ضارة  بين اســـتخدامات 

الترددات في المملكة وإزالتها

٥٤٧٠٠
(٥٦٩) طلـــب تنســـيق دولي 

تم استقباله 

٥٦٩
تـــم مراقبـــة ورصـــد (١٠٣٣) ترددًا 
المتجـــاوزة  التغطيـــة  فـــي  تؤثـــر 
لحـــدود المملكة، والصـــادرة من 

دول مجاورة لها، ومعالجتها

١٠٣٣
تم إجراء قياســـات لـ (٣٥٤٣) ترددًا 
مرخصـــًا باســـتخدامها؛ للتأكد من 

مطابقتها لشروط التخصيص

٣٥٤٣

تـــرددًا   (٢٠٥٠٠) تخصيـــص  تـــم 
الحكوميـــة  الجهـــات  الســـتخدامات 
ومقدمي الخدمات والــمــؤسســـات 

والشــركـــات الــخاصـــــة  بالمملكة

٢٠٥٠٠
تم إلغـــاء (٢٢٦٠٠) مخصصًا تردديًا؛ 
الوطنيـــة  الخطـــة  لتنفيـــذ  نتيجـــة 
الســـتغناء  أو  التـــرددي،  للطيـــف 

بعض المستخدمين عنها

٢٢٦٠٠

٥٨١٤١٠٠٩

تـــم رصـــد (٣٤٧) تـــرددات غير مرخص 
الجهـــات  ومخاطبـــة  باســـتخدامها، 
التـــي  األجهـــزة  لضبـــط  المختصـــة، 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  تســـتخدمها، 

النظامية بشأنها

تـــم مراقبة (٨٩٣٩) تـــرددًا مخصصًا، 
االســـتخدامات  حجـــم  لمعرفـــة 
تحقيـــق  بهـــدف  لهـــا،  الفعليـــة 

االستخدام األفضل للترددات

٣٤٧٨٩٣٩
(٦١٨) طلب تنســـيق دولي تم 
اإلدارات  من/إلـــى  إرســـاله 
الدوليـــة ذات العالقـــة وفـــق 
الدوليـــة  الراديـــو  ألنظمـــة 
والخطط اإلقليمية والدولية

(٢٨١٠) طلـــب تســـجيل تـــردد في 
تـــم  للتـــرددات  الدولـــي  الســـجل 
محطـــة   (١٤٠٥) لعـــدد  ارســـاله 
بكافه بياناتها ليتم تســـجيلها في 

السجل الدولي للترددات

٦١٨٢٨١٠
تـــم إجـــراء الفحـــص الميدانـــي لــــ (٦٧٣) 
موقعـــًا،  وقـــد تـــم من خاللهـــا فحص 

(٢٤٢٠٠) جهاز السلكي وملحقاته

٦٧٣
(٥٠) نشـــرة تمت دراســـتها بهدف 
حمايـــة الخدمـــات الراديويـــة فـــي 
المملكـــة العربية الســـعودية من 

التداخالت الخارجية

٥٠

تم مراقبة (١٦١٧) ترددًا لكشف 
المرخـــص  غيـــر  االســـتخدامات 
مـــع  تداخـــالت  وتســـبب  بهـــا، 

الترددات النظامية

١٦١٧
مت خال العام 2018م العديد من األنشطة املتعلقة بتخصيص الترددات ومراقبتها. 

وتوضح اإلحصائيات التالية موجز ألبرز تلك األنشطة:

٤-٢-٢-٤ إدارة الطيف الترددي
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ام
رق

األ
د 

عد

تم نقلها بين المشغلين 
خالل هذا العام

٧٥٠ ألف رقمًا
أكثر من

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦٢٠١٣٢٠١٢

٥٥٩,٥٤٤

٤٧٢,٧٧٩

١,٠٠٠,٧٩٥
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٤-٢-٣ تراخيص الترقيم

٤-٢-٣-١ تخصيص األرقام 

الوطنيـــة  اخلطـــة  إعـــداد  علـــى  الهيئـــة  تعمـــل 
للترقيـــم وإدارتهـــا ونشـــرها، وحتديثهـــا دوريـــاً؛ 
ملواكبـــة النمـــو املســـتقبلي، وتوفيـــر املرونـــة الازمـــة 
اجلديـــدة،  واخلدمـــات  التقنيـــات  الســـتيعاب 
ـــات قطـــاع تقييـــس  ـــق االنســـجام مـــع توصي وحتقي
االتصـــاالت التابـــع لاحتـــاد الدولـــي لاتصـــاالت. 
نطـــاق  تخصيـــص  شـــروط  الهيئـــة  وحتـــدد 
األرقـــام، وإجـــراءات التراخيـــص باســـتخدامها، 
واملقابـــل املالـــي لذلـــك. وقـــد قامـــت الهيئـــة خـــال 
العـــام املاضـــي بدراســـة ومتابعـــة العديـــد مـــن 
طلبـــات تخصيـــص املـــوارد الترقيميـــة، وإصـــدار 

مقدمـــي  لتمكـــن  بهـــا  اخلاصـــة  التراخيـــص 
تلبيـــة احتياجاتهـــم،  خدمـــات االتصـــاالت مـــن 
حيـــث شـــهد العـــام املاضـــي تخصيـــص )200( 
ألـــف رقـــم مـــن أرقـــام الهاتـــف املتنقـــل العـــام، و 
)100( ألـــف رقـــم مـــن أرقـــام االتصـــال بـــن آلـــة 
وأخـــرى )M2M(، و )102( ألـــف رقـــم مـــن األرقـــام 
اجلغرافيـــة، و )10( رمـــوز نفـــاذ قصيـــرة للجهـــات 
الرســـائل  رمـــوز  مـــن  رمـــز  و)65(  احلكوميـــة، 
املوحـــدة للجهـــات اإلنســـانية، و )3( رمـــوز مـــن 
رمـــوز شـــبكة الهاتـــف املتنقـــل الســـتخدامها يف 
جتـــارب اجليـــل اخلامـــس 5G، باإلضافـــة إلـــى 

ـــة األخـــرى  ـــوارد الترقيمي ـــن امل ـــص عـــدد م تخصي
ـــة املعلومـــات.  ملقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقني
االتصـــاالت  وخدمـــات  شـــبكات  أرقـــام  وتعـــد 
مـــورداً وطنيـــاً محـــدوداً يجـــب احملافظـــة عليـــه 
وترشـــيد اســـتخدامه؛ لدعـــم خدمـــات االتصـــاالت 
ــي  ــات مقدمـ ــع احتياجـ ــن مـ ــم يتزامـ ــكل منظـ بشـ

خدمـــات االتصـــاالت.
ويوضـــح الشـــكل التالـــي تفاصيـــل أرقـــام خدمـــات 
االتصـــاالت املتنقلـــة، وأرقـــام االتصـــال اجلغرافيـــة 
املخصصـــة مـــن قبـــل الهيئـــة ملقدمـــي خدمـــات 

االتصـــاالت.

٤-٢-٣-٢ نقل األرقام

األرقـــام،  نقـــل  خدمـــة  مبتابعـــة  الهيئـــة  تقـــوم 
ـــى النظـــام املركـــزي لنقـــل األرقـــام،  واإلشـــراف عل
والتأكـــد مـــن فعاليـــة إجراءاتهـــا، وصحـــة تطبيقهـــا 
مـــن قبـــل املشـــغلن، والعمـــل علـــى حـــل شـــكاوى 
تطويـــر  ســـبل  وبحـــث  بشـــأنها،  املســـتخدمن 

التـــي  التنظيمـــات  إصـــدار  مت  وقـــد  اخلدمـــة. 
كـــن مـــن توفيـــر خدمـــة نقـــل أرقـــام اخلدمـــات  متِّ
نقـــل  للمســـتخدم  وتتيـــح  الثابتـــة  الهاتفيـــة 
ــوف  ــر. وسـ ــى آخـ ــة إلـ ــدم خدمـ ــن مقـ ــام مـ األرقـ
يســـهم تنظيـــم نقـــل األرقـــام يف تعزيـــز املنافســـة 

اجلـــودة يف  اخلدمـــة، وحتســـن  مقدمـــي  بـــن 
خدمـــات الهاتـــف الثابـــت، وتعـــدد اخليـــارات لـــدى 
ـــام نقـــل    ـــد أجُنـــز خـــال هـــذا الع املســـتفيدين. وق

)764.233( رقـــم بـــن املشـــغلن.
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٤-٢-٣-٣ توثيق بطاقات االتصال

ــراءات  ــد وإجـ ــداد قواعـ ــى إعـ ــة علـ ــت الهيئـ عملـ
علـــى  واإلشـــراف  وحتديثهـــا،  األرقـــام  توثيـــق 
تنفيذهـــا. كمـــا تقـــوم الهيئـــة مبتابعـــة عمليـــات 
بهـــدف  وذلـــك  دوري؛  بشـــكل  األرقـــام  توثيـــق 
التأكـــد مـــن فعاليـــة تلـــك اإلجـــراءات والعمـــل علـــى 

تطويرهـــا، والتـــزام املشـــغلن بهـــا علـــى الوجـــه 
ــة  ــود الهيئـ ــداداً جلهـ ــك امتـ ــي ذلـ ــوب. ويأتـ املطلـ
ــال  ــات االتصـ ــار بطاقـ ــرة انتشـ ــة ظاهـ يف معاجلـ
ــتركن يف  ــع املشـ ــة جميـ ــة؛ حلمايـ ــة الهويـ مجهولـ
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، وحلفـــظ 

ـــم الشـــخصية؛  ـــم، وعـــدم اســـتغال بياناته حقوقه
ــن أي  ــد مـ ــراء يحـ ــذا اإلجـ ــى أن هـ ــة إلـ باإلضافـ
علـــى  تترتـــب  قـــد  مخالفـــات  أو  ســـلبية  آثـــار 
اســـتخدام خدمـــات االتصـــاالت بطريقـــة مخالفـــة 

لنظـــام االتصـــاالت والئحتـــه التنفيذيـــة.

٤-٢-٣-٤ إطالق خدمة أرقامي

متكـــن خدمـــة أرقامـــي املســـتفيد مـــن االســـتعام 
عـــن جميـــع األرقـــام املســـجلة واملوثقـــة؛ وذلـــك مـــن 
ــتخدام  ــاءة اسـ ــن إسـ ــد مـ ــهام يف احلـ ــل اإلسـ أجـ
هويـــات املســـتفيدين، مـــن قبـــل أشـــخاص آخريـــن. 

ويظهـــر األثـــر امللمـــوس مـــن إطـــاق هـــذه اخلدمـــة 
يف حمايـــة املســـتخدمن مـــن اســـتغال هوياتهـــم 
مـــن قبـــل مجهولـــن؛ ممـــا يترتـــب عليـــه العديـــد 

مـــن التبعـــات األمنيـــة واالجتماعيـــة.
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نظام تراخيص أجهزة
االتصاالت وتقنية المعلومات

تكمن أهمية هذا اإلجراء في اآلتي

المواصفات الفنية تعد األســـاس 
الفنـــي لتراخيص أجهزة االتصاالت 
وضمـــان  المعلومـــات،  وتقنيـــة 
الفنيـــة،  للمتطلبـــات  مطابقتهـــا 
لشـــبكات  ثـــم  موافقتهـــا  ومـــن 

االتصاالت في المملكة

إصـــدار مواصفات فنية مبنية على مواصفات صادرة من منظمات التقييس 
الدولية؛ يضمن استيراد أجهزة مماثلة لتلك المستخدمة في الدول األخرى؛ 

ومن ثم تفادي ارتفاع أسعار األجهزة

المملكـــة  تبنـــي  ســـرعة  ضمـــان 
الحديثـــة، ومواكبتهـــا  للتقنيـــات 
للتطورات المتسارعة في قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات

ضمـــان أن تكـــون األجهـــزة آمنـــة 
لألشخاص، والشـــبكات، والطيف 

الترددي

رفـــع جـــودة أجهـــزة االتصـــاالت 
المـــوردة  المعلومـــات  وتقنيـــة 

للمملكة

٢٤٨

٥,٤٠٣

٩,٢٣٤

٢,٢٤٥

١٣,١٣٨

٩٥

٤-٢-٤ تراخيص األجهزة والمعدات
٤-٢-٤-٢ اعتماد وفسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات 

مت دراســـة طلبـــات اعتمـــاد أجهـــزة االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات وفســـحها، واتخـــاذ اإلجـــراء 
املناســـب حيالهـــا بعـــد التحقـــق مـــن مطابقتهـــا 
الهيئـــة.  عـــن  الصـــادرة  الفنيـــة  للمواصفـــات 

إلـــى ضمـــان مطابقـــة  ويهـــدف هـــذا اإلجـــراء 
ـــات  ـــر واملواصف ـــة للمعايي ـــوردة للمملك ـــزة امل األجه
ــان  ــم ضمـ ــن ثـ ــة، ومـ ــن الهيئـ ــدة مـ ــة املعتمـ الفنيـ
اململكـــة،  يف  االتصـــاالت  لشـــبكات  موافقتهـــا 

باإلضافـــة إلـــى التأكـــد مـــن أن األجهـــزة املـــوردة 
للمملكـــة ذات جـــودة عاليـــة، وآمنـــة لألشـــخاص، 

والتـــرددات. والشـــبكات، 

٤-٢-٤-١ تحديث المواصفات الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات
ـــات  ـــة للمواصف ـــة دوري ـــل مراجع ـــة بعم ـــوم الهيئ تق
الفنيـــة اخلاصـــة بأجهـــزة االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات، وحتديـــث مـــا يتطلـــب ذلـــك؛ بنـــاء علـــى 

املواصفـــات الصـــادرة مـــن منظمـــات التقييـــس 
العامليـــة، إضافـــة إلـــى إصـــدار مواصفـــات فنيـــة 
جديـــدة، وفـــق مـــا تســـتدعيه الضـــرورة. وقـــد مت 

ـــة  ـــات فني ـــث )9( مواصف ـــام حتدي خـــال هـــذا الع
أنـــه يف عـــام 2017م مت  وإصدارهـــا، يف حـــن 

حتديـــث )4( مواصفـــات فنيـــة وإصدارهـــا.
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هـــي خدمة إلكترونية تســـمح بإصـــدار رخص ألجهزة 
االتصـــاالت التـــي تســـتخدم على المركبـــات البحرية 
للتواصل مع المحطات الساحلية والمركبات األخرى

دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
خـــالل تســـهيل اســـتيراد األجهـــزة الالســـلكية البحريـــة 

بكميات تجارية وتسريع اجراءات الفسح 

توفير خيارات متعددة ومناسبة من األجهزة الالسلكية 
البحرية في األسواق

تسهيل أعمال صيانة األجهزة 
الالسلكية البحرية.

دعم ســـالمة مالك المراكب 
البحرية

أهـداف الـخـدمـة

خطوات تسجيل األجهزة
فســـح األجهـــزة الالســـلكية البحريـــة مـــن الهيئة عبـــر بوابة 
تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات االلكترونية.

يقـــوم المـــورد بتقديـــم طلـــب تســـجيل األجهزة مـــن خالل 
البوابة اإللكترونية.

تقوم الهيئة بإصدار رخصة الجهاز وتسليمها للمورد.

يقـــوم مالـــك المركبـــة باســـتالم الرخصة من خـــالل قنوات 
البيع.

مستفيدًا من خدمات أجهزة االتصاالت 
وتقنية المعلومات اإللكترونية

٤,٧٨٨

شركة/ مؤسسة داخل
المملكة

شركة خارج المملكة

٥٥
جهة حكومية

٢,٨٥١

٣٩٠

فرد
١,٤٧٨

جهة بحثية داخل
المملكة

١٤

وتكمن أهمية هذا الملصق اإللكتروني في اآلتي:

منع انتشار األجهزة غير المطابقة؛ 
للحـــد مـــن تأثيرهـــا علـــى شـــبكات 

االتصاالت في المملكة

تأكيـــد دعـــم هـــذه األجهـــزة 
فــي  التــــقـــنــــــيات  ألحـــــــدث 

شــبكــات الهاتف المتنقل

االطــــــالع على  إمـــــــكانـــــــية 
وشـــهادة  الجهاز،  تفـــــــاصيل 

المطابقة

المطابقـــة  شـــهادة  رقـــم  إظهـــار 
الصـــادرة من الهيئة فـــي الملصق 

اإللكتروني

٤-٢-٤-٤ إطالق خدمة تسجيل األجهزة 
الالسلكية البحرية

)E-Label( ٤-٢-٤-٣ إطالق خدمة الملصق اإللكتروني

اإللكترونـــي،  للملصـــق  التجريبـــي  اإلطـــاق  مت 
لعـــدد مـــن األجهـــزة الذكيـــة واللوحيـــة؛ إذ يتـــم 
وضـــع امللصـــق اإللكترونـــي )E-Label( يف األجهـــزة 

الذكيـــة، واألجهـــزة اللوحيـــة املعتمـــدة مـــن الهيئـــة؛ 
ـــة الصـــادرة  ـــات الفني ـــا للمواصف ـــح مطابقته لتوضي

عـــن الهيئـــة. 
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مـركــز اســتــقــبـــال
ومعالجة شكاوي
الـمـسـتــخـــدمـــيــن إجـــراءات  وتوحيـــد  تحســـين 

قنـــوات اســـتقبال ومعالجة 
الشكاوى المستخدمين

تقليـــل وقـــت االســـتجابة للـــرد 
وشـــكاوى  استفســـارات  علـــى 

المستخدمين

تحسين تجربة المستخدمين 
لخدمـــات االتصاالت وتقنية 
المعلومات ورفع مســـتوى 

الرضا لديهم

 (Dashboard) توفير منصة حية
شـــكاوى  مؤشـــرات  لمراقبـــة 

المستخدمين

أهداف مركز التواصل

٢٠١٧٥م
يوميوم

يوميوم

٢٠١٨م١

٢٠١٨م٢٠١٧م

زمن المعالجة للشكاوى

معدل االنخفاض

معدل االنخفاض

زمن االستجابة للشكاوى

٪٤٠٠

٪٦٢ ٢١١٣

توفير آليات األهمية
عمل حديثة 

تسهيل إجراءات 
تقديم الشكوى 

رفع مستوى رضا 
المستخدمين 

تقليل زمن االستجابة 
وزمن المعالجة 

خـــال عـــام 2018م مت إنشـــاء مركـــز االســـتقبال 
ومعاجلـــة الشـــكاوى والطلبـــات واالستفســـارات 
وتشـــغيله، بحيـــث يوفـــر نافـــذة جديـــدة وفعالـــة 
استفســـاراتهم،  عـــن  لإلجابـــة  للمســـتخدمن 

عمـــل  آليـــة  وتوفيـــر  الشـــكاوى؛  ومعاجلـــة 
حديثـــة يف التعامـــل مـــع شـــكاوى املســـتخدمن 
آليـــة  وحتســـن  وطلباتهـــم،  واستفســـاراتهم 
وتوحيدهـــا،  ومعاجلتهـــا  الشـــكاوى  اســـتقبال 

والـــرد علـــى االستفســـارات والطلبـــات، وتوثيقهـــا 
األداء.  لقيـــاس  آليـــة  وإنشـــاء 

٤-٣ حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية
٤-٣-١ معالجة شكاوى المستخدمين

٤-٣-١-١ تشغيل مركز استقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين )مركز التواصل(

تقـــوم الهيئـــة باســـتقبال الشـــكاوى املصعـــدة إليهـــا 
ومعاجلتهـــا عبـــر نظـــام إلكترونـــي مت تطويـــره؛ 
بإضافـــة عـــدد مـــن اخلـــواص التـــي تســـهم يف 
رفـــع كفـــاءة املعاجلـــة وتضمـــن دقتهـــا. وتكمـــن 
أهميـــة هـــذا اإلجـــراء يف تطويـــر املنظومـــة الفنيـــة 
الســـتقبال ومعاجلـــة الشـــكاوى؛ وذلـــك بتوفيـــر 
آليـــات عمـــل حديثـــه، تقـــوم بتســـهيل إجـــراءات 

االســـتجابة  زمـــن  وتقليـــل  الشـــكوى،  تقـــدمي 
ــال  ــتخدمن. وخـ ــا املسـ ــادة رضـ ــة، وزيـ واملعاجلـ
عـــام 2018م مت تقليـــل املتطلبـــات الازمـــة لتقـــدمي 
الشـــكوى، وإضافـــة خاصيـــة فنيـــة؛ للتحقـــق مـــن 
قيـــام مقـــدم الشـــكوى بتقـــدمي شـــكواه لـــدى مقـــدم 
خاصيـــة  وإضافـــة  مســـبقة،  بصـــورة  اخلدمـــة 
تضمـــن للهيئـــة احلصـــول علـــى معلومـــات الشـــكوى 

ـــغ  بصـــورة آليـــة مباشـــرة عنـــد تصعيدهـــا. وقـــد بل
للهيئـــة )104.818(  الشـــكاوى املصعـــدة  عـــدد 
شـــكوى. إن األثـــر اإليجابـــي وامللمـــوس مـــن هـــذا 
اإلجـــراء هـــو تســـريع إجـــراءات معاجلـــة شـــكاوى 
املســـتخدمن، ورفـــع مســـتوى رضـــا املســـتخدمن.

٤-٣-١-٢ تطوير المنظومة الفنية لمعالجة الشكاوى
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بهـــدف توفيـــر بيئـــة أكثـــر أمانًا 
وتحفيزًا الستخدام اإلنترنت

تم تشغيل مركز معالجة طلبات 
ترشيح خدمات اإلنترنت

؟
 ضع جهاز الحاســـب اآللي الخاص 
بأبنائك في مكان مفتوح بالمنزل 

وليس داخل غرف مغلقة

برامـــج  تركيـــب  تأكـــد مـــن 
الحمايـــة واألمـــان الالزمة 

إيجاد قائمـــة بالمواقع اآلمنة على أجهزة أبنائك
والمفيـــدة لألطفال وتجهيزها 

للدخول إليها مباشرة

قـــرب  عـــن  األطفـــال  مراقبـــة 
ومتابعة المواقع التي يزورونها 
والتطبيقات التي يستخدمونها

حــصـــــر الــتــراســــــل علـــى 
من  معروفـــة  مجموعـــة 

أصدقاء الطفل وأقاربه

مـــع  المســـتمرة  المناقشـــة 
الطفل حول منافع اســـتخدام 

اإلنترنت ومخاطره

لـــدى  الذاتيـــة  المراقبـــة  غـــرس 
الطفل وإعطائه شـــيئًا من الثقة 

مع عدم إهمال اإلشراف عليه

أوقــــــــــــــات  تــــحـــــديــــــــد 
اإلنـتــــرنت  اسـتـخــــدام 

واأللعاب اإللكترونية

الــطــفـــــل عــنـــــد  ســـــاعد 
تأسيس بريد إلكتروني أو 

حساب تواصل اجتماعي

تفعيل خاصية التحكم 
األبـــــــــوي لألجــهــــــزة 

المتنقلة

مت  2018م  عـــام  مـــن  األول  الربـــع  خـــال 
ترشـــيح  طلبـــات  معاجلـــة  مركـــز  تشـــغيل 
ـــة علـــى  خدمـــات اإلنترنـــت، والطلبـــات العاجل
مـــدار الســـاعة؛ وذلـــك مـــن خـــال فريـــق فنـــي 
يعمـــل طـــوال العـــام وعلـــى مـــدار الســـاعة؛ 
للتجـــاوب مـــع الطلبـــات العاجلـــة، والعمـــل 

مت تدشـــن النســـخة الثالثـــة مـــن منظومـــة 
ـــات الترشـــيح،  ـــة إلدارة مهم ـــة متكامل إلكتروني
حيـــث يهـــدف هـــذا النظـــام إلـــى ربـــط اجلهـــات 
واســـتام  اخلدمـــة،  ومقدمـــي  املختصـــة، 
وتنفيذهـــا،  املختصـــة  اجلهـــات  قـــرارات 
املســـتخدمن  عمـــوم  طلبـــات  واســـتام 
ومعاجلتهـــا، والتواصـــل مـــع مـــزودي احملتـــوى 
هويـــة  استفســـارات  واســـتام  الرئيســـن، 
املســـتخدم ومعاجلتهـــا. وتكمـــن أهميـــة هـــذا 

علـــى تنفيذهـــا مباشـــرة عنـــد ورودهـــا؛ وذلـــك 
بهـــدف توفيـــر بيئـــة أكثـــر أمانـــاً وحتفيـــزاً 
األمـــن  وتعزيـــز  اإلنترنـــت،  الســـتخدام 
ـــات يف  ـــدات والتحدي الرقمـــي ملواجهـــة التهدي

قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات.

النظـــام يف توفيـــر بيئـــة أكثـــر أمانـــاً وحتفيـــزاً 
الســـتخدام اإلنترنـــت، وتعزيـــز األمـــن الرقمـــي؛ 
ملواجهـــة التهديـــدات والتحديـــات يف قطـــاع 
وزيـــادة  املعلومـــات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
الفعاليـــة، وإلغـــاء االعتمـــاد علـــى املراســـات 
الورقيـــة، حيـــث جتـــاوز عـــدد الطلبـــات التـــي 
عاجلهـــا النظـــام )1٫62( مليـــون طلـــب بنهايـــة 

عـــام 2018م.

٤-٣-٢-١ تشغيل مركز معالجة طلبات ترشيح خدمات 
اإلنترنت والطلبات العاجلة على مدار الساعة

٤-٣-٢-٢ تدشين النسخة الثالثة من النظام 
اإللكتروني إلدارة مهمات الترشيح 

٤-٣-٢ معالجة طلبات الترشيح والحجب

تطويـــر  2018م  عـــام  منتصـــف  خـــال  مت 
األنظمـــة اآلتيـــة: إصـــدار نســـخة جديـــدة مـــن 
التطبيـــق الذكـــي، منظومـــة إدارة وتشـــغيل 
نظـــام  بنـــاء  إعـــادة  واألدوات،  البرميجـــات 
نظـــام  وحتســـن   )Motasafih( متصفـــح 
املرحلـــة  وإجنـــاز   ،)Mersam( مرســـام 
معاجلـــة  منظومـــة  حتســـن  مـــن  األولـــى 

استفســـارات هويـــة املســـتخدم، وإنشـــاء خـــادم 
الستفســـارات تســـجيل نطاقـــات اإلنترنـــت؛ 
وذلـــك لتوفيـــر بيئـــة أكثـــر أمانـــاً وحتفيـــزا 
الســـتخدام اإلنترنـــت، وتعزيـــز األمـــن الرقمـــي 
ملواجهـــة التهديـــدات، والتحديـــات يف قطـــاع 

االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات. 

٤-٣-٢-٣ تطوير وتحسين عدد من األنظمة اإللكترونية 
الرائدة وربطها بنظام إدارة مهمات الترشيح

٤-٣-٣ إصدار اإلطار التنظيمي لخدمة التحكم األبوي
األطفـــال  حمايـــة  يف  اإلســـهام  إلـــى  ســـعياً 
واملراهقـــن مـــن مخاطـــر اإلنترنـــت، وتفعيـــل مهمـــة 
األســـرة يف احلـــد مـــن تعرضهـــم للمحتـــوى الضـــار 

ــة خـــال  ــبكة اإلنترنـــت؛ أصـــدرت الهيئـ علـــى شـ
العـــام 2018م إطـــاراً تنظيميـــاً؛ لتحفيـــز توفيـــر 
خدمـــة التحكـــم األبـــوي للمســـتخدمن مـــن خـــال 

مقدمـــي اخلدمـــة. ويؤمـــل منـــه اإلســـهام يف توفيـــر 
بيئـــة إنترنـــت أكثـــر أمانـــاً وحتفيـــزاً لألطفـــال.
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وتكمــن أهـميـة
هذا االجراء في:

طمأنة العمـــوم من حدود مخاطر 
اإلشـــعاعات الصـــادرة عـــن أجهزة 
االتصـــاالت الالســـلكية فـــي أبراج  

االتصاالت في المملكة 

توفيـــر الحماية للعموم من أي آثار 
سلبية على الصحة

بلغ عـــدد المواقـــع التي تمت 
مطابقة اإلشـــعاعات الصادرة 

منها مع المعايير المعتمدة

أكثـــر مــن

مــوقــعًا
٤٤١٥

خلق قنـــوات تواصـــل فّعالة 
الهواتـــف  مســـتخدمي  مـــع 
المتنقلة؛ لتســـهم في تعزيز 
فعالية اإلنذار عن المخاطر 

 ضمـــان االســـتجابة الســـريعة، والتواصـــل مـــن قبل 
مقدم الخدمة إلشـــعار الهيئة والمســـتخدمين في 

حال انقطاع الخدمة

١

٤-٣-٤ قياس اإلشعاعات الصادرة من أبراج االتصاالت 
تقـــوم الهيئـــة باإلشـــراف علـــى إجـــراءات املطابقـــة، 
والتأكـــد مـــن اإلشـــعاعات الصـــادرة مـــن أجهـــزة 
االتصـــاالت الاســـلكية وغيرهـــا مـــن أجهـــزة البـــث، 
بالتعـــاون مـــع إحـــدى اجلهـــات احلكوميـــة البحثيـــة 
يف اململكـــة؛ وذلـــك بإجـــراء قياســـات ميدانيـــة، 
ـــط الصـــادرة عـــن  ـــا للضواب للتحقـــق مـــن مطابقته
الهيئـــة يف هـــذا  الشـــأن. كمـــا تقـــوم الهيئـــة مبتابعـــة 

التـــزام مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت باإلرشـــادات 
الوطنيـــة ألخطـــار التعـــرض البشـــري للمجـــاالت 
الكهرومغناطيســـية املعتمـــدة مـــن الهيئـــة، واملبنيـــة 
ــة  ــة منظمـ ــاً بتوصيـ ــة عامليـ ــر املطبقـ ــى املعاييـ علـ
الصحـــة العامليـــة واالحتـــاد الدولـــي لاتصـــاالت. 
ووفًقـــا لتقاريـــر منظمـــة الصحـــة العامليـــة؛ فإنـــه 
لـــم يثبـــت علميـــاً حتـــى اآلن أن التعـــرض للموجـــات 

الصـــادرة مـــن أجهـــزة االتصـــاالت الاســـلكية، 
وغيرهـــا مـــن أجهـــزة البـــث التـــي تقـــع ضمـــن 
الضوابـــط املعتمـــدة؛ لهـــا أي آثـــار، أو أضـــرار 
ـــة ســـلبية؛ نظـــراً لكـــون مســـتويات املوجـــات  صحي

ضئيلـــة جـــداً، وتقـــع ضمـــن احلـــدود اآلمنـــة. 

٤-٣-٥ تحديث آلية اإلشعار 
عند انقطاع الخدمة

٤-٣-٦ تحديث آلية بث 
الرسائل التحذيرية في حاالت 

الكوارث والطوارئ

مت حتديـــث آليـــة إشـــعار هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات، عنـــد انقطـــاع اخلدمـــة مبـــا يحقـــق 
ومنهـــا  االتصـــاالت؛  قطـــاع  تنظيـــم  أغـــراض 
وحمايـــة  اإلجـــراءات،  والشـــفافية يف  الوضـــوح 
املصلحـــة العامـــة ومصالـــح املســـتخدمن. وتهـــدف 
ــريعة،  ــتجابة السـ ــان االسـ ــة إلـــى ضمـ ــذه اآلليـ هـ
والتواصـــل مـــن قبـــل مقـــدم اخلدمـــة إلشـــعار 
ـــة واملســـتخدمن يف حـــال انقطـــاع اخلدمـــة،  الهيئ
لدرجـــات  توضيحـــاً  اآلليـــة  هـــذه  وتتضمـــن 
اخلطـــورة، واإلجـــراءات الواجـــب إتباعهـــا مـــن 
ــاع  ــال حـــدوث انقطـ ــة، يف حـ قبـــل مقـــدم اخلدمـ

يف اخلدمـــة املقدمـــة للمســـتخدمن. 

طلـــب  وثيقـــة  نشـــر  مت  2018م  العـــام  خـــال 
مرئيـــات العمـــوم، بشـــأن املتطلبـــات الفنيـــة لبـــث 
الرســـائل التحذيريـــة، باســـتخدام خدمـــة الرســـائل 
البـــث  وخدمـــة   )SMS( القصيـــرة  النصيـــة 
اخللـــوي )Cell Broadcast Service( وإعـــداد 
مـــن  املبكـــر؛  اإلنـــذار  النهائيـــة آلليـــة  املســـودة 
أجـــل حتديـــث آليـــة بـــث الرســـائل التحذيريـــة يف 
حـــاالت الكـــوارث والطـــوارئ، وحتديـــد إجـــراءات 
واملتطلبـــات،  املناطـــة،  واملهمـــات  التحذيـــر، 
ومســـؤوليات اجلهـــات املعنيـــة باإلنـــذار املبكـــر؛ 
وذلـــك حلفـــظ األرواح واملمتلـــكات. ويعمـــل هـــذا 
ــع  ــة مـ ــراء علـــى خلـــق قنـــوات تواصـــل فّعالـ اإلجـ
ـــز  ـــة؛ لتســـهم يف تعزي ـــف املتنقل مســـتخدمي الهوات

ــر. ــن املخاطـ ــذار عـ ــة اإلنـ فعاليـ
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تــحـسـيـن الـبـيـئـة الـتـنـظـيـمـيـة للرسائل الدعائية.

الحد من اإلزعاج الذي يحدث بسبب تلك الرسائل.

تســـاهم في تمكين مســـتخدمي خدمات االتصـــاالت من التحكم 
المرغـــوب  غيـــر  الرســـائل  وحجـــب  الـــواردة  الدعائيـــة  بالرســـائل 

باستقبالها.

تصنيف أنواع الرســـائل األخرى غير الدعائية بشكل أوضح لمقدمي 
الخـدمة والمـسـتــخــدمـيـن بحـيــث يــــتـــــأكـــد وصــــــولـــهـا لــــجــــمــــيـع 

المستخدمين.

مـــــاهـــــي
الضوابط؟

تنظيم يحدد مســـؤوليات مرســـل الرســـالة اإللكترونية ومقدمي الخدمـــة بما يؤدي إلى 
الحد من أي ازعاج قد يحدث لمستقبل الرسائل اإللكترونية.

تم تصنيف هذه الرسائل
إلى أنواع محددة:

رسائل
تحذيرية

رسائل
توعوية

رسائل
خدمية

رسائل
شخصية

رسائل
دعائية

 قد تصلك رسالة احتيال (SMS( تدعي أنها من أحد البنوك، أو تبلغك
بالفوز بجائزة مالية.. ماذا تفعل؟

* الخدمة مجانية لجميع عمالء 
مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة

سارع باإلبالغ عنها
بإعادة إرسال الرسالة

النصية إلى الرقم

رسالة احتيال!

     عزيزي العميل
  تم حظر بطاقة الصراف اآللي الخاصة

 بك. ألنك لم يكن لديك حتى اآلن
 التحديث. إذا كنت تريد عمل بطاقة

 الصراف اآللي الخاصة بك بشكل صحيح
فاتصل بهذه األرقام على الفور

  05***23- 05***39

رسالة توعوية

رقم استخدم 
في االحتيال

إرسال أكثر من

فصل أكثر من

مليون١٠٠

ألف٧٠

٤-٣-٧ تحديث ضوابط الحد من الرسائل االقتحامية
شـــكاوى  أعـــداد  يف  زيـــادة  الهيئـــة  الحظـــت 
لـــذا  االقتحاميـــة؛  الرســـائل  مـــن  املســـتخدمن 
الرســـائل  مـــن  احلـــد  الهيئـــة ضوابـــط  حّدثـــت 
جديـــدة،  إجـــراءات  واســـتحدثت  االقتحاميـــة، 
وحّدثـــت األنظمـــة الفنيـــة بالتعـــاون مـــع املرخصـــن 
بإعطـــاء الصاحيـــة للمشـــترك باســـتقبال رســـائل 

ــة مـــن جهـــة محـــددة دون أخـــرى. وعمـــدت  دعائيـ
الهيئـــة إلـــى التنســـيق مـــع مقدمـــي اخلدمـــة إليجـــاد 
خدمـــة متكـــن املســـتخدمن مـــن إيقـــاف اســـتقبال 
الرســـائل الدعائيـــة، وبنـــاء عليـــه أصـــدرت الهيئـــة 
هـــذا العـــام 2018م تصنيفـــات وإجـــراءات تلـــزم 
مقدمـــي اخلدمـــة بتقـــدمي مـــا مينـــع اســـتقبال رســـائل 

اجلـــوال الدعائيـــة لعمـــوم املســـتخدمن. كمـــا حددت 
يف اإلجـــراءات اجلديـــدة أن يكـــون إرســـال الرســـائل 
الدعائيـــة مـــن خـــال رمـــوز قصيـــرة خاصـــة بهـــا، 
 )Ad( ــة ــى الاحقـ ــل علـ ــم املرسـ ــن اسـ وأن يتضمـ
بعـــد اســـم اجلهـــة املرســـلة لتـــدل علـــى طبيعـــة 

ــا.  ــي لهـ ــوى اإلعانـ احملتـ

٤-٣-٨ إطالق خدمة اإلبالغ عن رسائل االحتيال
دعـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات جميـــع 
مســـتخدمي خدمـــات االتصـــاالت املتنقلـــة بعـــدم 
عبـــر  الـــواردة  املجهولـــة  للرســـائل  االســـتجابة 
التـــي   ،)SMS( القصيـــرة  النصيـــة  الرســـائل 

ــا مـــن أحـــد البنـــوك احملليـــة أو تبلـــغ  تدعـــي أنهـ
املســـتخدم بفـــوزه بجائـــزة ماليـــة.

كمـــا دعـــت الهيئـــة إلـــى اإلبـــاغ عـــن تلـــك الرســـائل 
عبـــر اخلدمـــة املجانيـــة )اإلبـــاغ عـــن رســـائل 

االحتيـــال( وذلـــك بإعـــادة إرســـال الرســـالة النصيـــة 
الـــواردة للمســـتخدم إلـــى الرقـــم )330330(.
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رسائل SMS إلى 
المشتركين 

مواقع التواصل 
االجتماعي للجهات 

المشاركة

مواد إعالمية في 
شاشات المالعب

المستهدفون 
طالب وطالبات

محاضرات توعوية 
تفاعلية بالمدارس 

والجامعات والمعاهد

CITCKSA CITC_SA

CITC.SA CITCKSA

المواقع الرسمية لهيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات

مجموع القرارات
الصادرة

قطع كوابل عدم تنفيذ
قرار الهيئة

أخرى

٪٥٨,٦

٪٨,٧

٪٣,٣

مجموع المخالفات
الواردة

٪٢,٦
جهاز مخالف

١,٧٤١ ١,٢٥٩

مسبقة الدفع
غير النظامية

٪٢٦,٨

٤-٣-٩ تعديل بعض مواد نظام جرائم المعلوماتية
شـــاركت الهيئـــة يف جلنـــة تعديـــل بعـــض مـــواد 
نظـــام جرائـــم املعلوماتيـــة؛ وهـــي جلنـــة تابعـــة لهيئـــة 
اخلبـــراء مبجلـــس الـــوزراء، وقـــد مت مـــن خالهـــا 
تعديـــل بعـــض مـــواد قانـــون اجلرائـــم املعلوماتيـــة، 

ومناقشـــة مقترحـــات مجلـــس الشـــورى يف هـــذا 
ــر  ــظ الكثيـ ــاعد يف حفـ ــذي يسـ ــر الـ ــأن، األمـ الشـ
مـــن األصـــول الرقميـــة وحمايتهـــا مـــن العبـــث 
ـــراد املجتمـــع.  ـــة أف ـــراق، ويحفـــظ خصوصي واالخت

الـــدول  وتعـــد اململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن 
قوانـــن خاصـــة  وضـــع  والســـباقة يف  الرائـــدة، 

باجلرائـــم املعلوماتيـــة. 

٤-٣-١0 الفصل في مخالفات نظام االتصاالت
نصـــت الفقـــرة )5/38( مـــن نظـــام االتصـــاالت 
علـــى أن يتـــم النظـــر يف األعمـــال التـــي تُعـــد 
يســـمى  جلنـــة،  قبـــل  مـــن  للنظـــام  مخالفـــة 

أعضاؤهـــا بقـــرار مـــن مجلـــس إدراة الهيئـــة. 
كمـــا ويوضـــح الشـــكل التالـــي مجمـــوع املخالفـــات 
ـــة النظـــر  ـــواردة والقـــرارات الصـــادرة مـــن جلن ال

يف مخالفـــات نظـــام االتصـــاالت بنهايـــة العـــام 
2018م.
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١١٤٠
محطة قاعدية بتقنيات 
الجيل الرابع (برج) في 

الحرمين والمشاعر المقدسة

٤٨٨٤
إجمالي عدد المحطات

القاعدية بتقنيات 
الجيل الرابع (برج)

نسبة الزيادة
لسعة شبكات االتصاالت

٪١٥

نقطة وصول لشبكة الواي فاي
٣٠٧٤

نقطة بيع لخدمة
ضيوف الرحمن

٤٦٠

من الكوادر الوطنية
المتخصصة

٥٠٠٠

١٦٠٠٠
محطة قاعدية

(برج)
فرق ميدانية

٧

حوالياستحداث

حوالي

عناصـــر  جميـــع  وفحـــص  مســـح 
الشـــبكة لتجنب أي أعطال خالل 

موسم الحج

التحذيريـــة  الرســـائل  الســـتخدام  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  التنســـيق 
إلرســــالهــــــا لــــمستخــــدمـــــي االتصاالت المتنقلـــة

زيـــادة دوائـــر الربط 
فيما بين المقاسم 
المحلية والدولية

زيادة نســـب التغطيـــة من خالل 
زيادة عدد المحطات القاعدية

إعداد الخطط التشغيلية 
للشبكة

استــعـــــــادة  خــطــــــــة  إعــــــــــداد 
الكـــوارث  حـــاالت  فـــي  الخـــــدمة 

والطوارئ

مواقيـــت  تغـــطــــيــــــة 
والعمــــــــرة  الحـــــــج 
ومراكز الضبط األمني 

ونقاط الفرز الرئيسة

توفير مسارات احتياطية لتعزيز 
الفاعلية والموثوقية للشبكة

٤-٤ خدمة ضيوف الرحمن

خدمـــات  توفيـــر  علـــى  العمـــل  الهيئـــة  تابعـــت 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، مبســـتوى عـــاٍل 
رمضـــان  شـــهر  وخـــال  احلـــج،  موســـم  أثنـــاء 
علـــى  فيـــه  الطلـــب  يرتفـــع  الـــذي  املبـــارك، 
مـــن  مزيـــد  إلـــى  وتـــزداد احلاجـــة  اخلدمـــات، 
الشـــريفن،  اإلمكانـــات يف منطقتـــي احلرمـــن 

املقدســـة. واملشـــاعر 

مـــع جهـــات  التعاقـــد  عـــام 2018م مت  وخـــال 
أكادمييـــة وبحثيـــة؛ إلجـــراء القياســـات امليدانيـــة 
لشـــبكة االتصـــاالت، ومشـــاركة نتائجهـــا ،ومتابعهـــا 
مـــع مقدمـــي اخلدمـــة، مـــن أجـــل اإلســـهام يف 
تطويـــر خدمـــات االتصـــاالت للعمـــوم يف جميـــع 
ــكل  ــرام بشـ ــت اهلل احلـ ــة، وزوار بيـ ــاء اململكـ أنحـ
خـــاص. وقـــد أجريـــت القياســـات امليدانيـــة يف 
)113( موقعـــاً خـــال موســـمي احلـــج والعمـــرة 
لـــــ  القياســـات  أجريـــت  حـــن  2018م يف  لعـــام 
والعمـــرة  خـــال موســـمي احلـــج  )93( موقعـــاً 
القياســـات  الهيئـــة  وجتـــري  2017م.  لعـــام 
امليدانيـــة بواســـطة أجهـــزة متطـــورة وفـــق أفضـــل 
بجـــودة  االرتقـــاء  ويُعـــد  العامليـــة.  املمارســـات 
اخلدمـــات املقدمـــة يف املـــدن الســـعودية أحـــد 

الوطنـــي 2020. التحـــول  برنامـــج  مخرجـــات 

٤-٤-١ إحصائيات موسم الحج ١٤٣٩هـ
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المكالمات الصوتية

المشتركون

مكالمات محلية

أكثر منأكثر من

مليون مكالمة محلية ودولية

٪٨٠

٤٣٩
٪٩٩٫٥

استهالك البيانات

٣٠٫٦
نسبة الزيادة

مقارنة بالعام الماضي

٪٣٢

نسبة الزيادة مقارنة
٣٪بالعام الماضي

ألف تيرابايت

حجم استهالك
البيانات

معدل نجاح المكالمات مكالمة دولية
٪٢٠

متجول بشريحة أجنبية
٪٢٠

مشترك محلي
٪٨٠

أكثر التطبيقات 
استهالكًا للبيانات

أكثر من

محطة قاعدية ٧٫٥٣مليون مشترك
للجيل الثاني 

والثالث والرابع

أكثر من

ألف ١٦

معدل سرعات تنزيل اإلنترنت
المتنقل في مكة المكرمة

(ميجابت/ثانية)
سرعة التنزيل

 بنسبة تحسن (١٢٨٪) مقارنة بالعالم الماضي
٢٦٫٤٥

معدل سرعات تنزيل اإلنترنت
المتنقل في المدينة المنورة

(ميجابت/ثانية)
سرعة التنزيل

 بنسبة تحسن (٢٠٠٪) مقارنة بالعالم الماضي
٣١٫٥٩

١٢٣٤٥

نسبة الزيادة
مقارنة بالعام

الماضي
٪٢٣
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معامل التأخيرسرعة الرفعسرعة التنزيل
(ملي ثانية) (ميجابت/ثانية) (ميجابت/ثانية)

٩٤ ٢١١٠ ٢٦, ,١٠٨

١١,٨
نسبة الزيادة

مقارنة بالعام الماضي

٪٥٤
ألف تيرابايت

حجم استهالك البيانات
خالل العشر األواخر

من المعدل اليومي ٣٢٩
العالمي الستهالك الفرد

أعلى بــ

٢,٢ مرة
استهالك الفرد

اليومي في
مكة المكرمة

أكثر من

ميجابايت

تـــجـــــاوزت نـــسبــــة الــتـحـســــن
الضعف مقارنة بالعام الماضي

متوســط مؤشـــرات اإلنتــرنـــت
المتنقل بناًء على تقرير مقياس

تـــجـــــاوزت نـــسبــــة الــتـحـســــن
الضعف مقارنة بالعام الماضي

متوســط مؤشـــرات اإلنتــرنـــت
المتنقل بناًء على تقرير مقياس

معامل التأخيرسرعة الرفعسرعة التنزيل
(ملي ثانية) (ميجابت/ثانية) (ميجابت/ثانية)

١٢,٧٥١٤٧.,٦٩ ٢٥

نسبة الزيادة٨٣٠٠
مقارنة بالعام الماضي

٪٣٦

من المعدل اليومي ٤٢٨
العالمي الستهالك الفرد

أعلى بــ

٢,٨ مرة
استهالك الفرد

اليومي في
المدينة المنورة

حجم استهالك البيانات
خالل العشر األواخر

تيرابايت

أكثر من

ميجابايت

المدينة المنورة مـكـة الـمكـرمة
مليون ساعة

تجاوز حجم المكالمات
الــصـوتــيـــة

خالل العشر األواخر

٩,٢
مليون ساعةخالل العشر األواخر

تجاوز حجم المكالمات
٥الــصـوتــيـــة

٤-٤-٢ إحصائيات موسم العمرة ١٤٣٩ه
العشرة األواخر من شهر رمضان
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 مؤشرات قطاع
 االتصاالت وتقنية

المعلومات

5
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شـــهد قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
تطـــورًا ملحوظـــًا خـــال الســـنوات املاضيـــة؛ 
إذ يعـــد مـــن القطاعـــات ذات التغيـــر والنمـــو 
القطـــاع  هـــذا  مخرجـــات  وباتـــت  املتســـارع، 
عامـــًا حاســـمًا وممّكنـــًا ملختلـــف اجلوانـــب 
هيئـــة  وتضطلـــع  واالقتصاديـــة.  التنمويـــة 
مبهمـــة  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
واملؤشـــرات  البيانـــات  ونشـــر  وحتليـــل  جمـــع 
خدمـــات  بســـوق  اخلاصـــة  اإلحصائيـــة 
أداة  لكونهـــا  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
ملعرفـــة الوضـــع الراهـــن للســـوق، ومـــدى توفـــر 
اخلدمـــات فيـــه، وكذلـــك وســـيلة لقيـــاس أداء 
القطـــاع وتطـــوره، ومـــدى تنافســـيته محليـــًا 

ودوليـــًا.

٤٩,٦٨مليون
نسبة انتشار خدمات 

االتصاالت المتنقلة على 
مستوى السكان
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إجمالي االشتراكات في 
خدمات االتصاالت المتنقلة 

بنهاية العام ٢٠١٨م

اجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة
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نسبة انتشار خدمات االنترنت 
الثابت عالي السرعة على 

مستوى المساكن

إجمالي االشتراكات في 
خدمات االنترنت الثابت عالي 
السرعة بنهاية العام ٢٠١٨م

اجمالي االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة

٥-٢ خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة٥-١ خدمات االتصاالت المتنقلة



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالـتـقــريــر الــسـنــوي 98٢٠١٨ 99

هو مؤشر لتصنيف مقدمي خدمات االتصاالت من حيث عدد الشكاوى 
الـمـصـعــــدة للـهـيــــئة مـــن المسـتــخــدمـيــــن ضد مــقــدمـــــي الــخــدمـــــة.

مــا هذا الـمـؤشــر؟

ماذا يسـتـفـيـد المستـخـدم
من هذا المؤشر؟

ما الهدف
من المؤشر

ويعـــرض المؤشـــر بيانات الشـــكاوى التـــي اســـتقبلتها هيئة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات مـــن المســـتخدمين فـــي 

خدمات االتصاالت عبر نــــظــــامـــهــا اإللــكــتــرونـــي.

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

تعزيز الشفافية 
والتنافسية بين مقدمي 

خدمات االتصاالت

رفع مستوى 
االهتمام بشكاوى 

المشتركين

تقديم معلومات عن أداء 
مقدمي الخدمات في حل 

شكاوى عمالئهم

تمكين المستخدم من 
اختيار مقدم الخدمة 

المناسب

٥-٣ مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت
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٥-٣-١ مؤشـــر تصنيف مقدمي الخدمات لخدمة االتصاالت الصوتية المتنقلة 
(من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة)

(من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة)(من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة)

(من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة)

٥-٣-٣ مؤشـــر تصنيف مقدمي الخدمات لخدمة اإلنترنت المتنقل

٥-٣-٤ مؤشـــر تصنيف مقدمي الخدمات لخدمة اإلنترنت الثابت ٥-٣-٢ مؤشـــر تصنيف مقدمي الخدمات لخدمة االتصاالت الصوتية الثابتة 
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فيرجن ليبارا زين STC موبايلي
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موبايلي STCاالتصاالت المتكاملة جو

فيرجن ليبارا زين STC موبايلي
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توفير معلومات دقيقة 
حول جودة تجربة اإلنترنت 

لدى المستخدم

توفير معدل قياسات جودة تجربة 
اإلنترنت للمستخدم على فترات زمنية 

مختلفة (يوم، أسبوع، شهر، سنة)

زيادة الشفافية 
والمنافسة بين 
مقدمي الخدمة

نشر تقارير دورية حول 
تجربة اإلنترنت في 

المملكة

قياس التجربة لبعض خدمات ومحتوى 
اإلنترنت الشائع في المملكة

موقـــع إلكتروني، لقياس ســـرعة 
اإلنترنت من أجهزة الحاسب

تطبيـــق لألجهـــزة الذكية، لقياس 
خدمة اإلنترنت المتنقل

أجهـــزة لقيـــاس خدمـــة اإلنترنـــت 
الثابت

مقياس
MEQYAS

المعدل العالـمـي
لسرعات اإلنترنت

ارتـــفـــاع
تــرتــيــب
المملكة ٩,٧٩٢٥,٠٨

ميجابت/ثانية ميجابت/ثانية

سرعة التحميل لإلنترنت المتنقل (ميجابت/ثانية)سرعة الرفع لإلنترنت المتنقل (ميجابت/ثانية)

أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ينايرفبرايرمارسديسمبر
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١٣
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مقارنًة
بالعام الماضي

٢٠١٧م
٢٧
مركزًا عالميًا

خـــال العـــام 2018م أعـــدت هيئـــة االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات )4( تقاريـــر ربـــع ســـنوية 
ــت  ــة اإلنترنـ ــودة جتربـ ــاس جـ ــج قيـ ــول نتائـ حـ
وذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام منصـــة »مقيـــاس«، 
وهـــي منصـــة تختبـــر جـــودة جتربـــة اســـتخدام 
اإلنترنـــت بالشـــراكة مـــع مســـتخدمي اإلنترنـــت 
اإلنترنـــت  مســـتخدمي  لتزويـــد  اململكـــة  يف 

٥-٤ مؤشر قياس جودة تجربة استخدام اإلنترنت

ماذا يقدم مقياس لمستخدمي اإلنترنت؟

فيهـــا ببيانـــات موثوقـــة ودقيقـــة حـــول خدمـــات 
اإلنترنـــت املقدمـــة لهـــم. وتكمـــن أهميـــة هـــذه 
مقدمـــي  بـــن  املنافســـة  زيـــادة  يف  املنصـــة 
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات بغـــرض 
حتســـن اجلـــودة. هـــذا وقـــد أظهـــرت تقاريـــر 
مقيـــاس لهـــذا العـــام 2018م حتســـن ملحـــوظ 
يف ســـرعات اإلنترنـــت املتنقـــل مقارنـــة بنهايـــة 

العـــام املاضـــي 2017م، حيـــث زادت الســـرعات 
بنســـبة 70% للتحميـــل و 27% للرفـــع؛ وقـــد مت 
إطـــاق هـــذه اخلدمـــة لإلســـهام يف حتقيـــق 
إحـــدى مبـــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي 
اخلدمـــات  بجـــودة  االرتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة 

ــعودية. ــدن السـ ــة يف املـ املقدمـ

تتكون منظومة مقياس من
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مليار ريال
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إرتفعت نسبة انتشار اإلنترنت بمعدالت عالية خالل السنوات الماضية،
حققت شركات االتصاالت نموًا ملحوظًا في إجمالي اإليرادات لعام ٢٠١٨م؛ حيث ارتفعت بنسبة ٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٤م

إذ بلغت حوالي ٧٣٫٣ مليار ريال بإرتفاع نسبته ٣٫٢٪ عن العام السابق

٪٩٣٪٩١ عام ٢٠١٤م
إلى حوالي 

في نهاية
العام ٢٠١٨م

حيث ارتفعت 
من
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واصلت نسبة استخدام اإلنترنت باالرتفاع خالل السنوات الماضية

٥-٧ إيرادات خدمات االتصاالت ٥-٦ نسبة انتشار استخدام اإلنترنت
تأكيـــداً علـــى دور هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
املعلومـــات يف تنظيـــم القطـــاع وتطويـــر خدماتـــه، 
اجلهـــات  أحـــد  مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  فـــإن 
األكادمييـــة يف اململكـــة تقـــوم بعمـــل دراســـة 
ــاالت  ــات االتصـ ــوق خدمـ ــاملة لسـ ــة شـ حتليليـ

وتســـتخدم  اململكـــة.  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة 
ــة  ــات الطبقيـ ــذ العينـ ــتراتيجية أخـ ــة اسـ الهيئـ
ــة  ــق اإلداريـ ــع املناطـ ــن جميـ ــات مـ ــع عينـ جلمـ
بحيـــث تتناســـب مـــع عـــدد ســـكانها. ومت التأكـــد 
مـــن أن العينـــات ممثلـــة جلميـــع الســـكان وذلـــك 

ســـنة  إلـــى 74  مـــن 10  العمريـــة  الفئـــة  يف 
ــج  ــد نتائـ ــاوز 1%. وأحـ ــأ ال يتجـ وبهامـــش خطـ
ــتخدام  ــبة اسـ ــد نسـ ــو حتديـ ــة هـ تلـــك الدراسـ
اإلنترنـــت يف اململكـــة وذلـــك كمـــا هـــو موضـــح 

يف الرســـم البيانـــي التالـــي:
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 الهيئة على
 الساحة
الدولية

6
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مـعـيـارًا شملتها الدراسة
٥٠

جودة الخدمة 
والتجربة

البنية التحتية والمشاركة فيها

ما يتعلق بالستخدمين 
وحمياتهم

كيفية التعامل 
مع المستجدات 

التقنية

التراخيص

الطيف 
الترددي

المنافسة

أبرز العوامل

٦-١ ُتصنف المملكة ضمن فئة الدول األعلى نضجًا 
في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

٦-٢ إطالق اسم )المملكة العربية السعودية(
على أكبر قاعات األمم المتحدة بجنيف 

تأتـــي املشـــاركة الفاعلـــة للهيئـــة علـــى الســـاحة 
الســـامية  التوجيهـــات  مـــع  الدوليـــة متســـقة 
الكرميـــة، وحـــرص حكومـــة خـــادم احلرمـــني 
الشـــريفني -الرشـــيدة- علـــى حتقيـــق أهدافهـــا؛ 
مهمتهـــا  مـــع  تتناســـب  التـــي  املكانـــة  لتتبـــوأ 
وثقلهـــا  واإلقليميـــة،  الدوليـــة  القياديـــة 
املميـــز يف اجلوانـــب السياســـية واالقتصاديـــة 
األخـــرى  واملجـــاالت  والعلميـــة  والثقافيـــة 
كافـــة؛ واحلـــرص علـــى إيصـــال صوتهـــا، املعبـــر 
والعربيـــة،  الوطنيـــة،  للمواقـــف  دعمهـــا  عـــن 
واإلســـامية؛ وإقامـــة أفضـــل عاقـــات العمـــل، 
الدوليـــة  الهيئـــات واملنظمـــات  مـــع  والتعـــاون 
اخلبـــرات  مـــن  لاســـتفادة  واإلقليميـــة؛ 
االتصـــاالت  هيئـــة  وتشـــارك  بهـــا.  الدوليـــة 
مـــن  العديـــد  أعمـــال  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة 

بالقطـــاع. الصلـــة  ذات  املنظمـــات 

وقـــد مت حتديـــد الهيئـــة - مؤخـــرًا - لتكـــون 
الســـعودية،  العربيـــة  اململكـــة  اتصـــال  نقطـــة 
املتخصصـــة  املتحـــدة  األمم  منظمـــة  مـــع 
وســـوف  املعلومـــات.  وتقنيـــة  االتصـــاالت  يف 
الضـــوء علـــى  القســـم تســـليط  هـــذا  يتـــم يف 
التـــي  الدوليـــة  واملشـــاركات  اإلجنـــازات،  أبـــرز 

2018م.  العـــام  خـــال  الهيئـــة  أعلـــن االحتـــاد الدولـــي لاتصـــاالت عـــن تســـمية حققتهـــا 
ــم  ــف باسـ ــد بجنيـ ــاه اجلديـ ــات مبنـ ــر قاعـ أكبـ
قاعـــة )اململكـــة العربيـــة الســـعودية(. ويعـــد 
إطـــاق اســـم اململكـــة علـــى هـــذه القاعـــة مببنـــى 
ـــذ تأســـيس  األمم املتحـــدة، األول مـــن نوعـــه من
األمم املتحـــدة يف عـــام 1945م. وقـــد جـــاءت 
التســـمية؛ تقديـــرا ملكانـــة اململكـــة، وجلهودهـــا 
الرياديـــة يف االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات. 

وبهـــذه التســـمية ســـوف يظـــل اســـم اململكـــة 
ـــي  ـــل هـــذه املنظمـــات العريقـــة الت ـــداً يف مث خال
جتـــاوز عمرهـــا )150( عامـــاً ، وهـــي يف الوقـــت 
ـــن  نفســـه محـــط أنظـــار الدبلوماســـين احلالي
ــر  ــره أن مؤمتـ ــدر ذكـ ــا يجـ ــتقبلين. وممـ واملسـ
ــاً،  ــراراً خاصـ ــدر قـ ــن، أصـ ــن املفوضـ املندوبـ
الـــدول  اململكـــة، ودعـــا  فيـــه بجهـــود  أشـــاد 

األعضـــاء إلـــى حـــذو نهجهـــا. 

ــاد الدولـــي لاتصـــاالت - وكالـــة   صنـــف االحتـ
ـــة  األمم املتحـــدة املتخصصـــة باالتصـــاالت وتقني
املعلومـــات- اململكـــة العربيـــة الســـعودية، ضمـــن 
ــاع  ــاً، يف تنظيـــم قطـ ــة الـــدول األعلـــى نضجـ فئـ
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات علـــى مســـتوى 
العالـــم. ويأتـــي هـــذا التصنيـــف بنـــاء علـــى دراســـة 

حتليليـــة تضمنـــت )50( معيـــاراً، شـــملت جوانـــب 
عديـــدة مـــن عمـــل املنظمـــن، أجراهـــا االحتـــاد 
الدولـــي لاتصـــاالت علـــى )190( دولـــة. وقـــد مت 
تصنيـــف اململكـــة يف هـــذه الفئـــة؛ نظيـــر جهـــود 
الهيئـــة مؤخـــراً يف تهيئـــة البيئـــة املائمـــة لتنميـــة 

القطـــاع، وتنفيـــذ العديـــد مـــن املبـــادرات.
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٦-٣ إعادة انتخاب المملكة في عضوية 
مجلس إدارة االتحاد الدولي لالتصاالت

٦-٤ َشْغل مقعد في لجنة لوائح الراديو 
وذلك ألول مرة منذ العام ١٩٤٩م

انتُخبـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية لعضويـــة 
مجلـــس االحتـــاد الدولـــي لاتصـــاالت؛ وذلـــك 
ـــر مســـبوق مـــن أصـــوات  بعـــد حصدهـــا عـــدداً غي
الـــدول؛ إذ صـــوت لصالـــح اململكـــة )154( مـــن 
بـــن )177( دولـــة. ويتـــم االقتـــراع النتخـــاب )48( 
دولـــة مـــن أصـــل )193( دولـــة عضـــو يف االحتـــاد. 
ــة  ــة؛ نتيجـ ــيح اململكـ ــاء بترشـ ــة األعضـ وتأتـــي ثقـ

انتُخبـــت اململكـــة عضـــواً يف جلنـــة لوائـــح الراديـــو، 
التـــي تتولـــى مهمـــة الفصـــل بـــن الـــدول عنـــد 
معاجلـــة حـــاالت التداخـــات، والنظـــر يف طلبـــات 
االســـتئناف املقدمـــة حـــول القـــرارات املتخـــذة 
ــار  ــم اختيـ ــو. ويتـ ــاع الراديـ ــب قطـ ــل مكتـ ــن قبـ مـ
)12( دولـــة فقـــط لتمثيـــل دول العالـــم يف اللجنـــة. 
ويأتـــي انتخـــاب اململكـــة بســـبب خبرتهـــا العريضـــة 

جلهودهـــا الفعالـــة يف خلـــق توافـــق يف اآلراء يف 
أثنـــاء النقاشـــات، وخبرتهـــا املمتـــدة ألكثـــر مـــن 
)50( عامـــا يف مجلـــس االحتـــاد. ومـــن خـــال 
عضويـــة اململكـــة يف املجلـــس، فإنهـــا ســـتقود عـــدة 
التقنيـــات  وبحـــث موضوعـــات  دوليـــة،  ملفـــات 
احلديثـــة، وتطويـــر الشـــراكات الدوليـــة؛ لتذليـــل 

ــاد.  ــداف االحتـ ــق أهـ ــام حتقيـ ــات أمـ العقبـ

يف مجـــال تنظيـــم الطيـــف التـــرددي، ومعاجلـــة 
التداخـــات ذات العاقـــة بالطيـــف علـــى مســـتوى 
العالـــم. ويعـــد انتخـــاب اململكـــة يف هـــذه اللجنـــة؛ 
شـــهادة مـــن املجتمـــع الدولـــي علـــى إمكانيـــات 
املـــوارد  إدارة  يف  البشـــرية  وخبراتهـــا  اململكـــة، 

احلساســـة علـــى املســـتوى العاملـــي.

١٥٤

١٧٧

عـــدد األصـــوات التـــي صوتـــت 
ـــح المملكـــة لصال

من بين 

دولة

دولة

٦-٥ المملكة العربية السعودية نائب لرئيس 
مؤتمر المندوبين المفوضين ٢0١٨م

انتُخبـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية نائبـــاً لرئيـــس 
مؤمتـــر املندوبـــن املفوضـــن 2018م؛ الـــذي يعـــد 
لاتصـــاالت.  الدولـــي  باالحتـــاد  ســـلطة  أعلـــى 
االســـتراتيجية  اخلطـــة  رســـم  املؤمتـــر  ويتولـــى 
لاتصـــاالت،  الدولـــي  لاحتـــاد  واملاليـــة 
العديـــد  ومناقشـــة  القادمـــة؛  األربـــع  للســـنوات 
مـــن القضايـــا الدوليـــة ذات الصلـــة باالتصـــاالت 
ـــذا  ـــي انتخـــاب اململكـــة له ـــة املعلومـــات. ويأت وتقني
ـــة  ـــا الريادي ـــا، ومهمته ـــى ثقله ـــداً عل املنصـــب؛ تأكي
يف تنظيـــم القطـــاع، وصياغـــة سياســـاته. وممـــا 
ــان  ــة الحتضـ ــار اململكـ ــه مت اختيـ ــره أنـ ــدر ذكـ يجـ

٦-٦ الهيئة منبٌر لالبتكار في المنطقة
الهيئـــة  لاتصـــاالت  الدولـــي  االحتـــاد  اختـــار 
ــة  ــاليب االبتكاريـ ــجيع األسـ ــاً لتشـ ــون منوذجـ لتكـ
وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  منظمـــي  لـــدى 
املعلومـــات. ومـــن خـــال اتفاقيـــة مت توقيعهـــا يف 
هـــذا الشـــأن؛ ســـوف تشـــارك الهيئـــة خبراتهـــا مـــع 
منظمـــي االتصـــاالت حـــول العالـــم، وستســـهم يف 
ــع  ــب مـ ــرية؛ لتتواكـ ــدرات البشـ ــز القـ ــاء وتعزيـ بنـ

التطـــورات التقنيـــة احلديثـــة، عـــاوة علـــى تقـــدمي 
الدعـــم للبلـــدان؛ مـــن خـــال تدريـــب العنصـــر 
اململكـــة  اختيـــار  ويأتـــي  وتأهيلـــه.  البشـــري 
العربيـــة الســـعودية لتكـــون منبـــراً لابتـــكار يف 
املنطقـــة؛ لعـــدة عوامـــل، مـــن أبرزهـــا تصنيـــف 
ـــى  ـــدول األعل ـــل االحتـــاد ضمـــن ال ـــة مـــن قب اململك

نضجـــاً يف تنظيـــم القطـــاع.

أعمـــال فريـــق العمـــل العربـــي األخيـــر املكلـــف 
ـــن املفوضـــن لاحتـــاد  ـــر ملؤمتـــر املندوب بالتحضي
الدولـــي لاتصـــاالت. كمـــا قـــررت أقاليـــم االحتـــاد 
الدولـــي لاتصـــاالت الســـتة )أفريقيـــا، األمريكيتان، 
الـــدول العربيـــة، آســـيا واحمليـــط الهـــادئ، أوروبـــا، 
كومنولـــث الـــدول املســـتقلة( االجتمـــاع يف اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية؛ ملناقشـــة وجهـــات نظرهـــم، 
املندوبـــن  مؤمتـــر  موضوعـــات  مختلـــف  حـــول 
املفوضـــن؛ ومـــن ذلـــك تلـــك املتعلقـــة بالـــذكاء 
االصطناعـــي، وإنترنـــت األشـــياء، واإلدارة الدوليـــة 

ـــت. لإلنترن

٦-٧ توقيع مذكرة تفاهم مع منظم االتصاالت وتقنية 
المعلومات في تركيا

بهـــدف توظيـــف اإلمكانيـــات املتاحـــة يف ســـبيل 
دعـــم التعـــاون الثنائـــي بـــن الـــدول؛ وقعـــت الهيئـــة 
ــات  ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــع هيئـ ــم مـ ــرة تفاهـ مذكـ
املعلومـــات يف جمهوريـــة تركيـــا. وتهـــدف املذكـــرة 

إلـــى حتفيـــز االســـتثمارات املتبادلـــة، والتطويـــر 
التقنـــي، والتوســـع يف أســـواق قطـــاع االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات وتطويـــره ،وتبـــادل اخلبـــرات يف 

هـــذا املجـــال. 
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٦-١0 المملكة تستعرض مبادراتها الخاصة بتوفير الجيل 
الخامس في لجنة األمم المتحدة للنطاق العريض

اســـتعرضت اململكـــة مبادراتهـــا لتمكـــن اجليـــل 
املتحـــدة،  األمم  جلنـــة  اجتمـــاع  يف  اخلامـــس، 
ـــذي يترأســـه فخامـــة رئيـــس  للنطـــاق العريـــض، ال
كارلـــوس  األعمـــال  ورجـــل  روانـــدا،  جمهوريـــة 
ــاء  ــوزراء ورؤسـ ــن الـ ــد مـ ــاركة العديـ ــليم؛ مبشـ سـ
ــال  ــرار. وخـ ــاع القـ ــن صنـ ـــدد مـ الشـــركات، وع

االجتمـــاع عرضـــت اململكـــة خبراتهـــا يف هـــذا 
املجـــال؛ إلـــى جانـــب مناقشـــة التحديـــات أمـــام 
تبنـــي تقنيـــة اجليـــل اخلامـــس، واســـتحداث آليـــات 
لاســـتثمار يف تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، وحمايـــة 
حقـــوق املســـتخدمن املتمثلـــة يف اخلصوصيـــة 

وأمـــن املعلومـــات. 

٦-١١ حصد عدة جوائز وشهادات تميز أممية باسم المملكة 
رعـــت اململكـــة، بوصفهـــا شـــريكاً اســـتراتيجياً؛ 
منتـــدى القمـــة العامليـــة ملجتمـــع املعلومـــات لعـــام 
االحتـــاد  قبـــل  مـــن  املنتـــدى  ويُنظـــم  2018م. 
املتحـــدة  الدولـــي لاتصـــاالت، ومنظمـــة األمم 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونيســـكو( وبرنامـــج 
األمم املتحـــدة اإلمنائـــي، ومؤمتـــر األمم املتحـــدة 
للتجـــارة والتنميـــة. وتعمـــل اململكـــة علـــى حتقيـــق 
املعلومـــات،  ملجتمـــع  العامليـــة  القمـــة  أهـــداف 
وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة ذات الصلـــة. وتأتـــي 
رعايـــة اململكـــة  وافتتاحهـــا ألعمـــال للمنتـــدى؛ 

لتأكيـــد مهمتهـــا؛ بوصفهـــا عامـــًا أساســـياً يف 
ـــق  ـــا يتعل ـــداع، يف كل م ـــز واإلب ـــة التمي ـــز ثقاف تعزي
علـــى  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  بقطـــاع 
املســـتوى الدولـــي. وممـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه 
أن اململكـــة قـــد حصلـــت علـــى )8( جوائـــز و )8( 
شـــهادات متيـــز خـــال هـــذا املنتـــدى. وتســـهم 
وإجنـــازات  اململكـــة،  خطـــط  إبـــراز  يف  الهيئـــة 
الصلـــة  ذات  احلكوميـــة  اجلهـــات  مختلـــف 
باالتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات يف هـــذا احملفـــل 

ــم.  املهـ

٦-٨ افتتاح تيليكوم العالمي لالتصاالت ٢0١٨م

٦-٩ العاصمة الرياض تحت مجهر مؤشرات المدن الذكية 

إفريقيـــا؛  جنـــوب  رئيـــس  فخامـــة  بحضـــور 
العاملـــي  تيليكـــوم  مؤمتـــر  اململكـــة  افتتحـــت 
لاتصـــاالت 2018م الـــذي جـــاء بعنـــوان )االبتـــكار 
مـــن أجـــل تطـــور رقمـــي أذكـــى( مبدينـــة ديربـــان 
ـــا. وقـــد ألقـــى معالـــي احملافـــظ  يف جنـــوب إفريقي
ــا التطـــور الرقمـــي الـــذي  ــة بـــّن مـــن خالهـ كلمـ
تشـــهده اململكـــة؛ الـــذي متثـــل يف االهتمـــام بثاثـــة 
مرتكـــزات رئيســـة هـــي: تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة، 
للعقـــول  احلاضنـــة  الرقميـــة  البيئـــة  تهيئـــة 

املعلومـــات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  وقعـــت 
بوصفهـــا نقطـــة اتصـــال اململكـــة مـــع االحتـــاد 
مدينـــة  تطويـــر  وهيئـــة  لاتصـــاالت،  الدولـــي 
الريـــاض؛ اتفاقيـــة مـــع األمم املتحـــدة، لتنفيـــذ 
األساســـية  األداء  قيـــاس  مؤشـــرات  مشـــروع 
للمـــدن الذكيـــة. وتهـــدف االتفاقيـــة إلـــى رفـــع 
العالـــم  مـــدن  بـــن  الريـــاض،  تصنيـــف مدينـــة 
ــد  ــدرات )املرصـ ــز قـ ــتدامة، وتعزيـ ــة واملسـ الذكيـ

ويعـــد  الرقميـــة.  الثقافـــة  واملهـــارات، وحتفيـــز 
املؤمتـــر حدثـــاً ســـنوياً عامليـــاً؛ لربـــط شـــركات 
التقنيـــة الصغيـــرة واملتوســـطة بقـــادة احلكومـــات 
والصناعـــة يف العالـــم. وينظمـــه االحتـــاد مبشـــاركة 
ـــد شـــارك باملؤمتـــر عـــدد  ـــة املســـتضيفة. وق الدول
كبيـــر مـــن الـــوزراء واملمثلـــن احلكوميـــن رفيعـــي 

املســـتوى، وممثلـــون عـــن القطـــاع اخلـــاص.

مـــن  ومتكينـــه  الريـــاض(  ملدينـــة  احلضـــري 
ــدر  ــا يجـ ــاد. وممـ ــرات االحتـ ــن خبـ ــتفادة مـ االسـ
ذكـــره يف هـــذا الســـياق؛ أن أكثـــر مـــن )50( مدينـــة 
علـــى مســـتوى العالـــم تشـــارك يف تنفيـــذ هـــذه 

املؤشـــرات. 
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التوافق
مع أحد النماذج اإلدارية 

المتكاملة للبناء المؤسسي

بناء
خارطة طريق التميز 

المؤسسي

إثبات
دعم القيادة لتحول المنظمة 

لتحقيق التميز المؤسسي

تطوير الخدمات 
و العمليات 

الداخلية

تمكين العمل 
المؤسسي

واإلبتكار

السعي المستمر 
نحو تحقيق رضا 

العمالء

أول هـيـئــة 
سعودية تحقق 

الشهادة

بكوادر 
وطنية 
%100

تحقيقًا للتميز في األداء 
الحـكومـي وفــق برنامـج 
الـتحـول الوطـنــي 2020

إطالق المبادرات 
الداعمة إلستراتيجية 

الهيئة

مـن أسـبـاب تمـيـز الـهـيـئـة المؤسـسـي

ماذا يعني الحصول على شهادة التميز المؤسسي C2E؟

الصادرة منها الشهادة؟ماهي مؤسسة
هي المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة أنشئت عام 1988 وتجمع تحت مظلتها أكثر 

من 500 عضو من الجهات المختلفة تمثل 55 دولة و تغطي 50 قطاعًا مختلفا

1

٦-١٣ المناصب الدولية التي تبوأتها المملكة  ٦-١٢ هيـئـة االتـصاالت وتقنيـة المعلـومـات 
C2E تحقق شهادة االلتزام بالتميـز المؤسسـي

نائب رئيس 
مؤتمر المندوبين 
المفوضين ٢0١٨

نائب رئيس مبادرة األمم 
المتحدة المعنية بالمدن 

الذكية والمستدامة 
)U4SCC(

رئيس الفريق 
العربي للتقييس

نائب رئيس اللجنة 
المعنية بإنترنت 
األشياء والمدن 

الذكية

نائب رئيس اللجنة 
المعنية بخدمات 
الراديو األرضية 

نائب رئيس اللجنة 
المعنية بشبكات 

وتقنيات النقل والنفاذ 
والمنشآت المنزلية

نائب رئيس الفريق 
العربي لمؤتمر المندوبين 

المفوضين ٢0١٨

رئيس الفريق اإلقليمي 
العربي المعني بالنظر 

في إنترنت األشياء 
والمدن الذكية

نائب رئيس فريق عمل مجلس 
االتحاد المعني بمتابعة مخرجات 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
وأهداف التنمية المستدامة

نائب رئيس اللجنة 
المعنية بشبكات 

المستقبل 
والحوسبة السحابية

عضو لجنة لوائح 
الراديو في االتحاد 
الدولي لالتصاالت

رئيس فريق عمل 
مجلس االتحاد المعني 

بالسياسات الدولية ذات 
الصلة باإلنترنت

نائب رئيس فريق 
الخبراء الخاص 

بمؤشرات االتصاالت 
وتقنية المعلومات

نائب رئيس اللجنة 
المعنية بالجوانب 

التشغيلية لشبكات 
االتصاالت



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالـتـقــريــر الــسـنــوي 116٢٠١٨ 117

7
 األنشطة
اإلعالمية



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالـتـقــريــر الــسـنــوي 118٢٠١٨ 119

محاضرة التحول 
الرقمي لقادة 
ورواد القطاع 

الخاص مؤتمر مقياس 
الصحفي

مؤتمر تيليكوم 
العالمي لالتصاالت 

٢٠١٨م

أعمال فريق العمل العربي 
المكلف بالتحضير لمؤتمر 

المندوبين المفوضين لالتحاد 
الدولي لالتصاالت

ورشة العمل التدريبية الثالثة 
عن االمتداد اآلمن لنظام 

أسماء النطاقات

المنتدى التعريفي 
بالضوابط التنظيمية 

والحلول الفنية لتوفير 
التغطية داخل المباني

ملتقى مكة الثقافي 
منتدى القمة العالمية ١٤٣٩هـ

لمجتمع المعلومات 
٢٠١٨م

ورشة عمل لمقدمي 
الخدمات عن تدشين 

نظام المخالفات 
اإللكتروني

االجتماع السنوي السادس 
عشر لشبكة الهيئات العربية 
لتنظيم االتصاالت وتقنية 

المعلومات

سلسلة محاضرات لمبادرة 
(الجرائم المعلوماتية 
خطورتها وعقوبتها)

البرنامج التدريبي الرابع 
(بذور من أجل المستقبل)

ورشة عمل الستعراض مستجدات 
اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت 

(IPv6) وكفاءة حركة اإلنترنت  تنظيم هيئة االتصاالت لمنتدى 
التعريف بالضوابط التنظيمية 
لحلول التغطية داخل المباني

تصنيف األمم المتحدة للمملكة ضمن 
فئة الدول األعلى نضًجا في تنظيم 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مقياس
MEQYAS

بذور من أجل المستقبل
Seeds for the Future

٧-١ أبرز الفعاليات والتغطيات اإلعالمية

طـــوال عـــام 2018م رافقـــت اجلهـــود أصـــداء 
متعـــددة،  إعاميـــة  أنشـــطة  عبـــر  توازيهـــا، 
حـــول  وأخبـــار صحفيـــة  تغطيـــات  شـــملت: 
ومبـــادرات  واســـهامات  واجنـــازات  أعمـــال 
محليـــة  لفعاليـــات  وتغطيـــات  الهيئـــة، 
أو  الهيئـــة  نظمتهـــا  ودوليـــة  وإقليميـــة 
مســـتويات  علـــى  ومراكـــز  فيهـــا،  شـــاركت 
باإلضافـــة  وحققتهـــا،  حصدتهـــا  عامليـــة 
الوعـــي  مســـتوى  رفـــع  يف  اســـهامها  إلـــى 

االتصـــاالت. خدمـــات  ملســـتخدمي 
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٧-٢ توطين وظائف قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
هدف استراتيجي للهيئة وفق رؤية المملكة ٢0٣0

٧-٣ تكريم هيئة االتصاالت  وتقنية المعلومات 
لجهودها في دعم العمل التعليمي في الحد الجنوبي

ــات  ــة املعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــظ هيئـ ــي محافـ ــة معالـ برعايـ
الدكتـــور عبدالعزيـــز بـــن ســـالم الرويـــس؛ دشـــنت شـــركة أريكســـون 
برنامـــج التوطـــن جلميـــع املســـتويات يف الشـــركة )القيـــادات، 
اإلدارة الوســـطى، حديثـــي التخـــرج( بهـــدف متكـــن الكـــوادر 
الوطنيـــة يف قطـــاع تقنيـــة املعلومـــات واالتصـــاالت؛ لإلســـهام يف 
توفيـــر الفـــرص الوظيفيـــة النوعيـــة للكفـــاءات الســـعودية، ورفـــع 
معـــدالت الســـعودة يف الشـــركة، وزيـــادة الكفـــاءات الســـعودية 

فيهـــا.
وأكـــد الدكتـــور الرويـــس، أن توطـــن وظائـــف قطـــاع االتصـــاالت 
ـــة  ـــة، وفقـــاً لرؤي ـــة املعلومـــات؛ يعـــد هدفـــاً إســـتراتيجياً للهيئ وتقني
اململكـــة 2030. وقـــد قـــدم معاليـــه شـــكره لشـــركة أريكســـون علـــى 

ـــع مســـتويات الشـــركة. ـــا للتوطـــن يف جمي مبادرته

كـــرم صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر محمـــد بـــن عبدالعزيـــز 
ــة  ــازان هيئـ ــة جـ ــر منطقـ ــز نائـــب أميـ ــد بـــن عبدالعزيـ بـــن محمـ
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات علـــى جهودهـــا يف دعـــم التعليـــم يف 
احلـــد اجلنوبـــي )ألجلكـــم 2( وذلـــك خـــال احلفـــل الـــذي نظمتـــه 
وزارة التعليـــم؛ ممثلـــة مبركـــز الدعـــم التعليمـــي والفنـــي إلدارات 
ــا؛  ــم صبيـ ــع إدارة تعليـ ــاون مـ ــي، بالتعـ ــد اجلنوبـ ــم يف احلـ التعليـ
ـــور عبدالرحمـــن العاصمـــي،  ـــم الدكت ـــر التعلي ـــب وزي وبحضـــور نائ
مبســـرح الســـنة التحضيريـــة باملدينـــة اجلامعيـــة بجامعـــة جـــازان.
ـــة بالتعـــاون مـــع شـــركاء  ـــا الهيئ ـــي قدمته ـــت اجلهـــود الت وقـــد متثل
التعليـــم ، يف  توفيـــر  اخلدمـــات التعليميـــة ألكثـــر  مـــن )170.000( 
ــب  ــى جانـ ــة؛ إلـ ــو )1.037( مدرسـ ــة نحـ ــة، وتوأمـ ــب وطالبـ طالـ
توفيـــر التعليـــم اإللكترونـــي يف املـــدارس االفتراضيـــة، وخدمـــات 
النقـــل املدرســـي عبـــر احلافـــات، وتوقيـــع نحـــو )1.000( عقـــد 
ــذ )400(  ــى تنفيـ ــة إلـ ــور، باإلضافـ ــاء األمـ ــع أوليـ ــردي مـ ــل فـ نقـ
ــو  ــب نحـ ــي، وتدريـ ــد اجلنوبـ ــم احلـ ــادات تعليـ ــة لقيـ دورة تدريبيـ

)15.000( معلـــم ومعلمـــة.

٧-٤ محافــظ هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات يفتتــح 
ملتقــى التقنيــة فــي حيــاة الصــم وضعــاف الســمع ويطلــق 

مســابقة أفضــل حــل تقنــي لفئــة الصــم وضعــاف الســمع

برعايـــة معالـــي املهنـــدس عبـــداهلل بـــن عامـــر 
الســـواحه وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات؛ 
افتتـــح معالـــي الدكتـــور عبدالعزيـــز بـــن ســـالم 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  محافـــظ  الرويـــس 
املعلومـــات ملتقـــى التقنيـــة يف حيـــاة الصـــم وضعـــاف 
الســـمع، الـــذي يهـــدف إلـــى متكـــن التقنيـــة للصـــم 
ـــم نشـــر الوعـــي الرقمـــي  وضعـــاف الســـمع، ومـــن ث
بـــن جميـــع أفـــراد املجتمـــع خاصـــة لـــدى لـــه 

اهتمـــام علمـــي بهـــذا اجلانـــب .
ـــادة  ـــى اهتمـــام القي ـــه؛ عل ـــّوه الرويـــس ، يف كلمت ون
وضعـــاف  بالصـــم  اهلل-  -حفظهـــا  الرشـــيدة 
الســـمع، فهّيـــأْت لهـــم مـــا يحتاجـــون مـــن الدعـــم 
واخلدمـــات؛ وأسســـْت لهـــم مـــن اخلدمـــات مـــا 

يجعـــل حياتهـــم تســـير بساســـٍة دون معوقـــات.
ــاالت  ــة االتصـ ــظ هيئـ ــي محافـ ــرح معالـ ــد صـ وقـ
وزارة  بـــأن  امللتقـــى  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات والهيئـــة نظمتـــا 
القطاعـــن  يف  شـــركائهما  مـــع  امللتقـــى،  هـــذا 
احلكومـــي واخلـــاص؛ إميانـــاً منهمـــا بأهميـــة هـــذه 
ــدة  ــن خـــال إطـــاق عـ ــة؛ وذلـــك مـ ــة الغاليـ الفئـ
ـــى خدمـــة الصـــم  ـــز املبدعـــن عل ـــادرات، لتحفي مب

وضعـــاف الســـمع تقنيـــاً.
وقـــد أطلـــق الرويـــس ، خـــال امللتقـــى؛ مســـابقة 
هـــذا  يف  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة 
اجلانـــب املتمثلـــة يف )أفضـــل حـــل تقنـــي لفئـــة 
ــا  ــن خالهـ ــدف مـ ــمع( وتهـ ــاف السـ ــم وضعـ الصـ

إلـــى إيجـــاد تطبيقـــات رقميـــة مبتكـــرة خلدمـــة 
هـــذه الشـــريحة الغاليـــة وتطويرهـــا، ومـــن ثـــم 
ـــات  ـــع التقني مســـاعدتهم مـــن خـــال تســـخير جمي
ــام  ــة، والقيـ ــم الطبيعيـ ــة حياتهـ ــة؛ ملمارسـ احلديثـ
ــم  ــز مهماتهـ ــه، وتعزيـ ــل وجـ ــى أكمـ ــم علـ بأعمالهـ
يف املجتمـــع، وتذليـــل الصعوبـــات التـــي تواجههـــم 
يف مجـــاالت احليـــاة، وتنميـــة مهاراتهـــم، وصقـــل 
ــة  ــم ، وخدمـ ــر حياتهـ ــة؛ لتطويـ ــم املختلفـ مواهبهـ
للتقنيـــة؛  األمثـــل  باالســـتخدام  مجتمعهـــم 
باإلضافـــة إلـــى التعـــرف عـــن كثـــب علـــى التحديـــات 

التـــي تواجههـــم وآليـــة تذليلهـــا.
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٧-٥ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تدشن أعمال 
فريق العمل الوطني لتمكين الجيل الخامس في المملكة

٧-٦ المملكة األولى في مؤشرات تطبيق اإلصدار 
السادس لبرتوكول اإلنترنت على المستوى العربي 

ومنطقة الشرق األوسط
ـــة املعلومـــات عـــن  ـــة االتصـــاالت وتقني ـــت هيئ أعلن
انطـــاق أعمـــال فريـــق العمـــل الوطنـــي؛ لتمكـــن 
اجليـــل اخلامـــس يف اململكـــة. ويضـــم هـــذا الفريـــق 
االتصـــاالت  خدمـــات  مقدمـــي  عضويتـــه  يف 
املصنعـــن  مـــن  وعـــدداً  املعلومـــات،  وتقنيـــة 
الفريـــق  ويهـــدف  املجـــال.  هـــذا  يف  واملهتمـــن 
اجليـــل  لتقنيـــات  املبكـــر  التبنـــي  متكـــن  إلـــى 
اخلامـــس يف اململكـــة؛ ووضـــع اآلليـــات، لتســـهيل 
نشـــر شـــبكاتها. وقـــد ناقـــش الفريـــق مقتـــرح 
خطـــة العمـــل خـــال العامـــن القادمـــة، وحتديـــد 
ـــق  ـــك الفري ـــه؛ مبـــا يف ذل ـــة من ـــل املنبثق ـــرق العم ف
املعنـــي بتوفيـــر الطيـــف التـــرددي لهـــذه التقنيـــات، 

ســـعود  بـــن  محمـــد  الدكتـــور  ســـعادة  افتتـــح 
االتصـــاالت  هيئـــة  محافـــظ  نائـــب  التميمـــي 
وتقنيـــة املعلومـــات لشـــؤون التنظيـــم واملنافســـة  
ورشـــة عمـــل عـــن تطبيـــق اإلصـــدار الســـادس 
مبشـــاركة   )IPv6( اإلنترنـــت  لبروتوكـــول 
املختصـــن مـــن مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات يف اململكـــة، وذلـــك بالتعـــاون 
 .)RIPE NCC ـــب إن ســـي ســـي ـــة )راي ـــع منظم م
ممثلـــة  اململكـــة  إن  التميمـــي،  الدكتـــور  وقـــال 
بالهيئـــة تبـــذل جهـــودا كبيـــرة ومســـتمرة يف ســـبيل 
لبروتوكـــول  الســـادس  اإلصـــدار  انتشـــار  دعـــم 
اإلنترنـــت )IPv6( يف اململكـــة منـــذ وقـــت مبكـــر؛ 

والفريـــق املعنـــي بالقطاعـــات احليويـــة والتنمويـــة؛ 
ــار نائـــب  ــة. وأشـ ــة والطاقـ ــم والصحـ ــل التعليـ مثـ
محافـــظ هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
ــة؛ رئيـــس فريـــق  ــة التحتيـ ــة والبنيـ ــاع التقنيـ لقطـ
ـــى  ـــد، إل ـــن محمـــد املزي ـــدس ماجـــد ب العمـــل، املهن
أن تأســـيس هـــذا الفريـــق ســـيكون مـــن شـــأنه توفير 
ـــن  ـــا ب منصـــة موحـــدة؛ لتنســـيق اجلهـــود، وتكامله
ــهام  ــس، واإلسـ ــل اخلامـ ــة باجليـ ــراف املعنيـ األطـ
الســـباقة يف  الـــدول  اململكـــة ضمـــن  يف وضـــع 
توفيـــر هـــذه التقنيـــة، واالســـتفادة املبكـــرة مـــن 
املكتســـبات التـــي ســـتحققها كتطبيقـــات املـــدن 

الذكيـــة، وإنترنـــت األشـــياء.

إذ قامـــت الهيئـــة بتشـــكيل فريـــق عمـــل وطنـــي 
 Task  Saudi IPv6( املوضـــوع  بهـــذا  خـــاص 
Force( منـــذ العـــام 2008م ملواجهـــة نفـــاد عناويـــن 
ـــى  ـــل عل ـــك للعم ـــي )IPv4( وذل ـــول احلال البروتوك
رفـــع اجلاهزيـــة، والتوســـع يف اســـتخدام اإلصـــدار 
ـــول )IPv6( موضحـــا  ـــد مـــن هـــذا البروتوك اجلدي
ـــى املســـتوى العربـــي،  ـــأن اململكـــة تعـــد األولـــى عل ب
ومنطقـــة الشـــرق األوســـط بنســـبة انتشـــار هـــذا 
ـــن مســـتخدمي  اإلصـــدار بنســـبة جتـــاوزت 15% م

اإلنترنـــت يف اململكـــة.
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٣٠,٥٥٣

المواد المنشورة بشكل 
مباشر من الهيئة (أخبار، 

بيانات صحفية)

المواد اإلعالمية المنشورة في 
الصحف الورقية واإللكترونية 

والمواقع اإللكترونية المتخصصة

الردود التفاعلية على استفسارات 
المشتركين؛ من خالل قنوات الهيئة 

في وسائل التواصل االجتماعي

المواد المنشورة عبر قنوات 
الهيئة في وسائل التواصل 

االجتماعي

إصدارات النشرة الداخليةإصدارات النشرة الرقمية

اإلجمالي

١٠٦٢,٠٨٢١,١٤٦

٢٧,٢٠٩ ٤٦

عدد المتابعين على 
جميع المنصات

عدد المنشورات 
على جميع المنصات

٨٥٩,٨٥٠
متابعًا

١,١٤٦
منشورًا

عدد مرات الظهور 
على جميع المنصات

 ٤٨٧,٧٧٠,٠٦٤
ظهورًا

٧-٨ إحصائيات منصات هيئة االتصاالت وتقنية ٧-٧ إحصائيات النشر خالل العام ٢0١٨م
المعلومات على وسائل التواصل االجتماعي
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8
المالحق
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الملحق )ب(: النطاقات المسجلة في المملكةالملحق )أ(: التراخيص الصادرة

201320142015201620172018الخدمة

222221 تقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية  

333310تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة ذات البنية التحتية

233332تقديم خدمات المعطيات

)VSAT( 191918191515تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

)GMPCS( 211111تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

)ISP( 415047464853تقديم خدمات اإلنترنت

)AVL( 748999118106101تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات

563321تقديم خدمة النصوص المسموعة ) 700 (

444579تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات

)SMS( 13111699948972تقديم خدمة الرسائل القصيرة

202427433531تقديم خدمة مراكز االتصال

000122تقديم خدمة اإلنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

000000تقديم خدمة الهاتف المتنقل للطائرات في اجواء المملكة العربية السعودية

665585تقديم خدمة استضافة أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات

022222تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية

تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار
)GMPCS( 002322الصناعية

)CSP( 000122تقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت

000000تقديم خدمات االتصاالت عريضة النطاق عبر األقمار الصناعية 

000022تقديم خدمات التصديق الرقمي

000023الترخيص الموحد ذي البنية التحتية

000001تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية 

 )IoT-VNO( 000000تقديم خدمات مشغل الشبكات االفتراضية إلنترنت األشياء

٣0٩٣٢٥٣١٥٣٤٩٣٢٩٣0٥إجمالي التراخيص 

إجمالي عدد النطاقات المسجلة في المملكة

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

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

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

املســـجلة يف اململكـــة تراكميـــاً.
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٧٦,٤٠٤١٣٠,٦٦٠

١٨,٨٢٣١٠,٢٨١
١٣,٠٢٠٧٢,٣٥٥

المصروفات

١٤٧,٦٩٦٣٤,٠٥٨
٤٨٥,٥١٣٥٤٤,٩٣٩

٢٢٩,٥٧٠٢٩٧,٥٨٥

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

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

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

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

٥,٧١٦,٩٠٦١٣,٥٧٥,٦٣٩ إجمالي اإليرادات

٦١,٦٢٤٧,٤٦٩,٣٩٤ المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريًا

٣٦٥,٠٤٩٤٤١,٠٦٥ المقابل المالي للتراخيص

٥,١٦١,٣٠٢٥,٤٦٣,٠٧٨ المقابل المالي للطيف 

١٢٨,٩٣١٢٠٢,١٠٢ إيرادات أخرى

المصروفات الرأسمالية

إجمالي المصروفات

المصروفات العمومية واإلدارية

أنظمة وبرمجيات تقنيــة المعلـومـــات

االستشــارات

تكاليف الموظفين

٥,٢٣١,٣٩٣

١٣,٠٣٠,٧٠٠

الفــائــــض

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

مراجعة ومعتمدة (بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م

غير مراجعة (بآالف الرياالت)

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

خمسة مليارات ومئتان وواحد وثالثون مليونًا 
وثالث مائة وثالثة وتسعون ألف ريال

ثالثة عشر مليارًا وثالثون مليونًا 
وسبعمائة ألف ريال
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