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كلمة
رئيس مجلس

إدارة الهيئة

وزيــــر االتصاالت وتقنيـــة المعلومات

رئــــــيس مجلــــــــس إدارة الهيئــــــــة

م.عبـــدهللا بـــن عامـــــر السواحــــــه

تقدمـــت المملكـــة 40 مركـــزًا  
ــة  ــة التحتيـ ــر البنيـ فـــي مؤشـ
الرقميـــة لالتصـــاالت وتقنيـــة 

)TII( المعلومـــات 

بظرفـــه  ليشـــمل  المنصـــرم  العـــام  يمتـــد 

االســـتثنائي عامنـــا الجـــاري، حيـــث يبـــذل قطـــاع 

االتصـــاالت وفـــي مقدمتـــه هيئـــة االتصـــاالت 

وتقنيـــة المعلومـــات كمنظـــم للقطـــاع- جهـــوًدا 

مضاعفـــة لتوفيـــر البدائـــل والحلـــول الرقميـــة 

ــذ  ــن أداء وتنفيـ ــات مـ ــف القطاعـ ــن مختلـ لتمكيـ

ــاح  ــاءة ونجـ ــد« بكفـ ــن ُبعـ ــام »عـ ــال والمهـ األعمـ

خـــال هـــذه الفتـــرة االســـتثنائية، عبـــر توفيـــر 

بنيـــة تحتيـــة رقميـــة متقدمـــة ومتميـــزة، حظيـــت 

بإشـــادات واســـعة محلًيـــا ودولًيـــا، تأتـــي فـــي 

ــا  ــر بمـ ــا إشـــادة مجلـــس الـــوزراء الموقـ مقدمتهـ

حققتـــه المملكـــة مـــن منجـــزات اســـتثنائية فـــي 

لاتصـــاالت  الرقميـــة  التحتيـــة  البنيـــة  مؤشـــر 

منظمـــة  تصـــدره  الـــذي  المعلومـــات  وتقنيـــة 

األمـــم المتحـــدة. 

الخطـــط  وضمـــن  االســـتثنائي،  العـــام  وخـــال 

مجتمـــع  إلـــى  المملكـــة  لتحـــول  والتوجهـــات 

ـــة  ـــن مرتب ـــا بأربعي ـــة تقدًم ـــت المملك ـــي، حقق رقم

عالمًيـــا، وذلـــك عقـــب تصنيفهـــا فـــي المركـــز 

قطـــاع  فـــي  الحكوميـــة  الريـــادة  فـــي  األول 

ـــي  ـــا ف ـــل عالمًي ـــر األوائ ـــن العش ـــاالت، وضم االتص

ســـرعة االنترنـــت المتنقـــل، ومـــن أوائـــل دول 

العالـــم فـــي فتـــح النطـــاق العريـــض بيـــن مقدمـــي 

ـــة  ـــبة التغطي ـــوغ نس ـــى بل ـــة إل ـــات، باإلضاف الخدم

المملكـــة  فـــي  اإلنترنـــت  لخدمـــات  الســـكانية 

ـــزل  ـــون من ـــن 3.5 ملي ـــر م ـــة أكث ـــبة 99% وتغطي نس

باألليـــاف الضوئيـــة. 

وعلـــى صعيـــد مســـتهدفات المنظومـــة فـــي 

التحـــول الرقمـــي، فقـــد تمكنـــت الهيئـــة مـــن 

تحقيـــق مســـتهدفاتها مـــن خـــال مؤشـــري نســـبة 

ـــر  ـــبة 103% ومؤش ـــر بنس ـــرددي المتوف ـــف الت الطي

ـــاوز  ـــبة تتج ـــت بنس ـــتخدام اإلنترن ـــار اس ـــبة انتش نس

عقدهـــا  إتمامهـــا  مـــع  بالتزامـــن  وذلـــك   ،%115

ــارب  ــرات وتجـ ــن خبـ ــه مـ ــا تحملـ ــكل مـ ــي، بـ الثانـ

ومراحـــل تطويريـــة علـــى طريـــق تمكيـــن »وطـــن 

ــر«. ــي مزدهـ ــاد رقمـ ــل القتصـ متصـ

وعلـــى مســـتوى التعامـــل مـــع األزمات والكـــوارث، 

اســـتحدثت الهيئـــة مركـــًزا لألزمـــات والكـــوارث 

لشـــبكات  الرئيســـية  األداء  مؤشـــرات  يراقـــب 

لخدمـــات  الطارئـــة  الحـــاالت  وإدارة  االتصـــاالت 

االتصـــاالت، إضافـــًة إلـــى إصـــدار تنظيمـــات إدارة 

ـــم اعتمـــاد  ـــة التحتيـــة لاتصـــاالت، إذ ت مخاطـــر البني

وثيقـــة »إجـــراءات التعامـــل مـــع حـــوادث األمـــن 

وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  الســـيبراني 

تنظيميـــة  ووثائـــق  والبريـــد«،  المعلومـــات 

تخـــص خدمـــات الترخيـــص الفئـــوي، إضافـــة إلـــى 

تحديـــث الوثائـــق التنظيميـــة واللوائـــح لمختلـــف 

القطاعـــات. 

وإننـــا إذ نقـــدم هـــذا التوثيـــق لمـــا قامـــت بـــه 

فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 

العـــام المالـــي 2020/1441، ومـــا شـــهده القطـــاع 

مـــن تحديـــث وتطويـــر  فـــي مختلـــف المجـــاالت؛ 

ــام  ــان لمقـ ــكر والعرفـ ــات الشـ ــمى آيـ ــع أسـ لنرفـ

الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  مـــوالي 

وســـيدي  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان 

بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

ـــز ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس  ســـلمان بـــن عبدالعزي

ــا هللا -  ــاع - حفظهمـ ــر الدفـ ــوزراء وزيـ ــس الـ مجلـ

ـــة  ـــاالت وتقني ـــاع االتص ـــه قط ـــى ب ـــا يحظ ـــى م عل

ـــن  ـــدود، وم ـــن المح ـــم وتمكي ـــن دع ـــات م المعلوم

تيســـيٍر إلزالـــة كافـــة المعوقـــات التـــي تواجهـــه، 

ممـــا جعـــل القطـــاع ضمـــن أولويـــات التنميـــة 

ـــة  ـــى قائم ـــك عل ـــة بذل ـــون المملك ـــر، لتك والتطوي

المراتـــب والتصنيفـــات التـــي تليـــق بهـــا عالمًيـــا 

ــدة. ــف األصعـ ــى مختلـ علـ
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الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

آل ســـعود ولـــّي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس 

الـــوزراء وزير الدفـــاع –حفظهما هللا-، وبإشـــراٍف 

ومتابعـــة حثيثـــة مـــن قبـــل معالـــي المهندس 

عبـــدهللا بـــن عامـــر الســـواحة وزيـــر االتصـــاالت 

وتقنيـــة المعلومات رئيس مجلـــس إدارة الهيئة، 

وأصحاب الســـعادة أعضاء المجلس، في ســـبيل 

تذليـــل كل التحديات أمام الهيئـــة، وتمكينها من 

االســـتراتيجية. أهدافها  تحقيق 

كمـــا أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والثنـــاء لزمائـــي 

وزمياتـــي فـــي الهيئـــة علـــى مـــا بذلـــوه من 

جهود المســـت كل فرد علـــى أرض بادنا الحبيبة 

الماضي. العـــام  خـــال 

كلمة
محافظ الهيئة

محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

الدكتــور مـحمــد بـن ســعـــود التميــمــــــي                          

فـــي عـــاٍم اســـتثنائٍي ملـــيٍء بالتحديـــات، لـــم 

ــات  ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــرس هيئـ تكـ

جهدهـــا نحـــو التعافـــي مـــن هـــذه التحديـــات 

ـــا  ـــو تخطيه ـــعت نح ـــل س ـــب؛ ب ـــا فحس ومواجهته

تحقيـــق  علـــى  وبالعمـــل  والتميـــز  بالنهـــوض 

المكتســـبات فـــي هـــذه األزمـــة، واالســـتفادة مـــن 

ــا.  ــة بهـ ــدروس المتعلقـ الـ

وبفضـــٍل مـــن هللا –ســـبحانه وتعالى- ثـــم بدعٍم 

واهتمـــاٍم حثيث من لدن قيـــادة المملكة –رعاها 

هللا-، تمكنـــت الهيئة من تحقيق مســـتهدفاتها 

لعـــام 2020م، وإحـــراز التقـــدم فـــي العديـــد مـــن 

المؤشـــرات الدوليـــة والمحليـــة، ســـاعيًة نحـــو 

المعلومات  وتقنيـــة  االتصاالت  بقطـــاع  االرتقاء 

واللوجســـتية،  البريديـــة  الخدمـــات  وقطـــاع 

والوصـــول بهـــا آلفـــاق الريادة. 

ففي عـــام 2020؛ حجزت المملكـــة موقعها الائق 

بهـــا لتكون بين أكثـــر الدول تقدًمـــا في خدمات 

اإلنترنت، إذ أصبحت ضمن أفضل عشـــر دول في 

ســـرعة اإلنترنـــت المتنقـــل؛ وفًقا لتقرير ســـبيد 

تســـت العالمي، كما بلغت نســـبة تغطية الجيل 

الرابـــع علـــى مســـتوى الســـكان فـــي المملكة 

95%، كمـــا ُدعم 3.5  مليون منـــزاًل بخدمة األلياف 

الضوئيـــة، إضافـــًة إلى توفيـــر أكثر مـــن 60 ألف 

نقطـــة واي فـــاي مجانية في األماكـــن العامة.

وعلـــى صعيـــد نشـــر شـــبكات الجيـــل الخامس، 

عملـــت الهيئة على نشـــر أكثـــر مـــن 12 ألف برج 

للجيـــل الخامس في مناطـــق المملكـــة بنهاية 

العام 2020م، مع وصول متوســـط ســـرعة اإلنترنت 

للجيـــل الخامـــس إلـــى 315.55 ميجابت/الثانية. 

وفـــي مواجهة جائحـــة كورونا، ومنـــذ أن قامت 

قيـــادة المملكـــة -رعاهـــا هللا- باتخـــاذ اإلجراءات 

االحترازيـــة للحـــد مـــن تفشـــي انتشـــار فايروس 

المواطنيـــن  ســـامة  علـــى  حفاًظـــا  كورونـــا 

والمقيميـــن فـــي المملكـــة، ســـجلت شـــبكات 

االتصـــاالت طفرًة كبيـــرة في اســـتهاك بيانات 

اإلنترنـــت؛ نظـــًرا لاعتمـــاد الكبير علـــى خدمات 

االتصاالت كُمَمكن رئيســـي لخدمات مهمة مثل 

التعليم والعمـــل عن ُبعد وغيرها مـــن المجاالت.  

لقـــد أثبتـــت البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة للمملكة 

قدرتهـــا علـــى اســـتيعاب االســـتهاك العالـــي 

للبيانـــات، الذي تجاوز معه متوســـط اســـتهاك 

الفـــرد للبيانـــات فـــي المملكـــة ثاثـــة أضعاف 

متوســـط المعـــدل العالمـــي الـــذي يقدر بــــ 200 

ميجابايـــت ليصـــل إلـــى 920 ميجابايت.

ولـــم تتأثـــر شـــبكات االتصـــاالت فـــي المملكة 

ســـلًبا بهذا االســـتهاك، بل اســـتطاعت تمكين 

عـــن  للعمـــل  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن    94%

بعـــد، وأتاحـــت الوصـــول المســـتمر إلـــى أكثـــر 

مـــن  3500خدمـــة حكوميـــة إلكترونيـــة، إضافـــًة 

إلـــى الوصـــول المنتظم إلـــى منصـــات الصحة 

االفتراضيـــة. والتعليـــم 

كمـــا حشـــدت المملكـــة كافـــة الجهـــود لتعزيز 

اســـتمرارية خدمـــات تطبيقـــات التوصيل، حيث 

بلغت نســـبة الزيادة في الطلبات عبر تطبيقات 

التوصيـــل 250% خال فترة جائحـــة كورونا، ووصل 

عدد المـــدن والمحافظات المغطـــاة بتطبيقات 

التوصيـــل إلـــى 250 في كافـــة أنحـــاء المملكة، 

كمـــا نجحـــت هـــذه التطبيقات فـــي تنفيـــذ 26 

مليون طلـــب خال فترة الجائحـــة، بلغت قيمتها 

2 مليـــار ريال.

وقـــد حصـــدت هـــذه الجهـــود وغيرها إشـــادات 

محليـــًة ودوليـــة، أبرزها إشـــادة مجلـــس الوزراء 

الموقـــر بإنجـــاز المملكة فـــي المؤشـــر الدولي 

للبنيـــة التحتية الرقمية، وإشـــادة االتحاد الدولي 

فـــي  الرقميـــة  المملكـــة  بجهـــود  لاتصـــاالت 

التعامـــل مـــع جائحة كورونـــا، ووصفهـــا بإحدى 

أكثـــر الـــدول نجاًحا فـــي مواجهـــة الجائحة.

ختاًمـــا؛ أود التأكيد على األثـــر العظيم لما يحظى 

به قطاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات وقطاع 

الخدمـــات البريدية اللوجســـتية مـــن دعم يقوده 

موالي خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود، وســـيدي صاحب السمو 

لقــــــد شــــــهد عــــــام ٢0٢0 منجــــــزات 
انبثقــــــت مــــــن أولويــــــات واضحـــة 
شــــــملت  محـــددة  ومؤشــــــرات 
كافـــة مكونـــات قطــــــاع االتصـــاالت 

وتقنيــــــة المعلومـــات
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الملخص التنفيذي

نبذة عن الهيئة

 الخطة االستراتيجية

 أبرز الجهود واإلنجازات

١٤

٣٠

٣٨

٤٦

٩٤

الهيئة على الساحة الدولية

األنشطة االتصالية واإلعالمية

١٠٤

١١٨

١٣٠ المالحق

مؤشرات قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات والبريد



الملخص التنفيذي
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تحقيق
التميز التنظيمي

حماية
المستخدمين 

تمكين  تحول المملكة
إلى مجتمع رقمي

تشجيع
المنافسة واالستثمار  

توسيع آفاق االتصاالت الراديوية في المملكة لتحقيق مستقبل زاهر وآمن 

فتح آفاق المستقبل

تلبية االحتياجات الحالية 
والمستقبلية لالستخدامات 

الوطنية

 تطوير السياسات
 التنظيمية وأدوات إدارة

الطيف الترددي

 إشراك مستخدمي الطيف الترددي
 وتطوير الكوادر البشرية واألنظمة

التقنية للطيف الترددي

إرساء األسساإلدارة الذكية للطيف الترددي

الركيــزة "ج"الركيــزة "ب"الركيــزة "أ"

تمكين النمو واالبتكار لجميع مستخدمي الطيف الترددي

بالتعاون مع كافة الشركاء إلدارة الطيف الترددي بكفاءة وفعالية 

الملخص التنفيذي 

يقـــدم الملخـــص التنفيـــذي نبـــذة شـــاملة ومختصـــرة عمـــا يشـــمله التقريـــر الســـنوي 
ــن  ــام المالـــي 1441-1442هــــ )2020م( مـ ــات للعـ ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ لهيئـ
ـــا  ـــرز م ـــتراتيجية، وأب ـــط اس ـــن خط ـــة م ـــه الهيئ ـــا تتبع ـــك؛ م ـــي ذل ـــا ف ـــات، بم موضوع
ـــا و أداء  ـــاس أدائه ـــرات لقي ـــن مؤش ـــده م ـــا تعتم ـــود، وم ـــزات وجه ـــن منج ـــه م حققت
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــي المملكـــة، ومـــا شـــاركت فيـــه مـــن 

محافـــل دوليـــة وأنشـــطة إعاميـــة خـــال العـــام 2020م.

هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات هـــي الجهـــة المســـؤولة عـــن تنظيـــم 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات والبريـــد فـــي المملكـــة. وتتمتـــع الهيئـــة 
ـــة، وباالســـتقال المالـــي واإلداري. وتســـعى الهيئـــة الســـتقطاب  بشـــخصية اعتباري
الكفـــاءات والخبـــرات الوطنيـــة التـــي تحتاجهـــا للقيـــام بمهماتهـــا، وتحقيـــق 

ــا والحفـــاظ علـــى بيئـــة عمـــل إيجابيـــة ومحفـــزة وذات إنتاجيـــة عاليـــة.  أهدافهـ

نشأة الهيئة

أعـــدت الهيئـــة خطتهـــا االســـتراتيجية 2023م، آخـــذة فـــي الحســـبان الخطـــط التنمويـــة فـــي المملكـــة، واســـتراتيجية قطـــاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، وبالتوافـــق مـــع أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي القطـــاع، وتوجهاتـــه المســـتقبلية.

الخطة االستراتيجية 

اعتماد االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي )2020-2025م( 

وتركز الهيئة في خطتها االستراتيجية على أربعة محاور:
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اتفاقية
١٢

٣,٥ مليـون
منزل مدعوم بخدمة األلياف الضوئية

ألف نقطة واي فاي مجانية إضافية لضمان حق ٦٠
الوصول لجميع المستخدمين  نشر 

يتجاوز عدد أجهزة إنترنت األشياء

٩٧ مليار
جهاز في العالم

سيملك كل شخص

أكثر من ١٥ 
جهاز  إنترنت أشياء

١٢
إجمالي عدد المحافظات المتوفر 

فيها خدمة الجيل الخامس
ألف برج للجيل 

الخامس في المملكة

٥١

للشرائح المدمجة في الشرق األوسط

أول دولة ُتطلق مركز المملكة

بحلول عام ٢٠٣٠ IoT

فتح النطاق العريض لشبكات االتصاالت الثابتة 

إطالق مبادرة نقاط الواي-فاي 

تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

أطلقـــت الهيئـــة في عـــام 2020م اتفاقية فتح النطاق العريض لشـــبكات االتصاالت الثابتـــة وذلك إلتاحة اســـتخدام البنية التحتية 

لألليـــاف البصرية التابعـــة لمختلف مقدمي الخدمة فـــي جميع أنحاء المملكـــة بغض النظر عن مالـــك البنية التحتية.

)الواي-فـــاي( المجانيـــة فـــي عـــدد مـــن  أطلقـــت الهيئـــة مبـــادرة نقـــاط 

األماكـــن العامـــة فـــي أنحـــاء المملكـــة، بالتعـــاون مـــع مقدمـــي خدمـــات 

المملكـــة.  فـــي  االتصـــاالت 

نشر شبكات الجيل الخامس

 خــــــال عــــــام 2020م احتلـــــت المملكــة

المركـــز األول عالميـــًا في متوســـط 
. ســـرعة اإلنترنـــت للجيـــل الخامس 

استضافة وإطالق خدمة الشرائح 
)eSIM( المدمجة

مكنت الهيئة مقدمـــي خدمات االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 

من الوصول إلـــى اتفاق تجاري وإطاق خدمة الشـــرائح المدمجة 

فـــي المملكة، حيث تـــم تفعيل أكثر من ٤١٧ ألف شـــريحة.

إصدار اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء 
تمكينـــًا للتقنيات الحديثـــة واالبتكار فـــي المملكة؛ أصـــدرت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات اإلطـــار التنظيمي إلنترنت 

األشـــياء، الـــذي يعد وثيقـــًة تنظيمية تتضمـــن متطلبات تقديـــم الخدمات.



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالتقرير السنوي 182020 19

نسبــة األبــــراج
الداعمة للمشاركة
من إجمالي األبراج

٪٤٠

أبرز مميزات اإلطار التنظيمي المحدث

خدمة  لمقدمـــي  أكبـــر  تمكيـــن 
الحوسبة السحابية

تحفيـــز االســـتثمار في الحوســـبة 
السحابية

حماية مصالح 
المستخدمين

تعزيز الشفافية 
والوضوح

مواكبة مستجدات 
القطاع

حماية مصالح المستثمرين 
ومقدمي الخدمات

ما الهدف
منها؟

نسبة سعودة منصب  الرئيس التنفيذي 

نسبة السعودة في  الصف األول للوظائف
٨٢٪اإلشرافية العليا

٪١٠٠
٨٨٪نسبة السعودة العامة لجميع الوظائف

إطالق اإلطار التنظيمي لألمن السيبراني لمقدمي 

خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد

إطالق اإلصدار التنظيمي المحدث للحوسبة السحابية 

تعزيز تنظيمات المشاركة في أبراج 
االتصاالت المتنقلة 

أصـــدرت الهيئـــة اإلطـــار التنظيمي لألمـــن الســـيبراني لمقدمـــي الخدمة في 

قطاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات والبريـــد، والذي يحتوي علـــى مجموعة 

شـــاملة من متطلبـــات وضوابط األمـــن الســـيبراني ويوفر متطلبات لتحســـين 

نضج األمـــن الســـيبراني في القطـــاع لدى مقدمـــي الخدمة.

أطلقـــت الهيئة اإلصـــدار المحدث لإلطار التنظيمي للحوســـبة الســـحابية وذلك بعد دراســـة وتقييم المســـتجدات في ســـوق 
خدمات الحوســـبة الســـحابية في المملكة.

تســـعى الهيئة إلى تعزيز البيئة التنظيمية ألبراج االتصـــاالت المتنقلة من خال 

رفع نســـبة المشـــاركة فيها من قبل مقدمـــي الخدمة عن طريـــق االندماجات 

في ملكية األبـــراج في المملكة.

تحديث الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت 

جهود الهيئة في توطين قطاع االتصاالت

قامـــت الهيئة بتحديث الائحـــة التنفيذية لنظام االتصـــاالت انطاقًا من دورها فـــي تنظيم قطاع االتصـــاالت بما يكفل حماية 

الصالـــح العام ومصالح المســـتخدمين ويحقق أهداف تنظيم قطـــاع االتصاالت.

أصـــدرت الهيئة قرارات تلزم شـــركات االتصـــاالت الحاصلة على التراخيص الموحدة برفع نســـبة الســـــعــــــودة العـــــامة لجميع 

الوظائف، وســـعودة الوظـــائــــف القيادية والتنفيذية فيها.
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الهدف من هذا الطرح

تنويع 
الخيارات

تعزيز 
المنافسة

زيادة 
االبتكار 

دعم 
االستثمار

دعم
ريادة األعمال

تجاوز متوسط 
استهالك الفرد 

للبيانات في المملكة

إتاحة الوصول 
المستمر

 إلى أكثر من

خدمة حكومية 
إلكترونية

من الجهات الحكومية 
من العمل عن بعد.

متوسط المعدل 
العالمي

الذي 
يقدر بـ

ليصل 
إلى ميجابايتميجابايت

٢٠٠٩٢٠

٪٩٤

ثالثة أضعاف

تمكين

٣٥٠٠

تطوير سوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تحفيز شركات جديدة 
لالستثمار بالسوق 

إصدار ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة 

)IoT-VNO( االفتراضية إلنترنت األشياء

طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات 

)MVNO( االتصاالت المتنقلة االفتراضية

تمكينـــًا لمقدمـــي الخدمات لمواكبـــة أحدث التقنيـــات العالمية، وتطوير ســـوق 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات، وتحفيز االســـتثمار فـــي المملكة 

طرحـــت الهيئـــة وثيقـــة طلب الحصـــول على ترخيـــص تقديم خدمات مشـــغلي شـــبكات االتصـــاالت المتنقلـــة االفتراضية 

)MVNO( للمنافســـة العامـــة حـــول إصـــدار ترخيصين لتقديم هـــذ النوع مـــن الخدمات.

إصدار ترخيص تقديم خدمات االتصاالت عريضة تطوير منظومة التراخيص

النطاق عبر األقمار الصناعية

إصدار ترخيص مؤقت للمشغلين باستخدام ترددات 

إضافية خالل جائحة كورونا 

تســـعى الهيئة إلـــى تحفيز تقديـــم خدمات االتصـــاالت عريضة النطاق عبـــر األقمار 

الصناعيـــة وتتميـــز األقمـــار الصناعيـــة ذات النطاق العريـــض بقدرة علـــى تغطية 

مناطـــق جغرافية كبيـــرة، الســـيما المناطـــق النائية التـــي يصعب الوصـــول إليها 

بالتقنيـــات الثابتـــة والمتنقلة. وتـــم إصـــدار أول ترخيص لتقديم خدمـــات االتصاالت 

. )one Web( عريضـــة النطاق عبـــر األقمار الصناعية لشـــركة شـــبكة التقنية األولـــى

أصـــدرت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا خال فترة جائحة كورونا يســـمح للمشـــغلين باســـتخدام تـــرددات إضافية في النطاقيـــن )700،800( 

ميجاهرتـــز بعـــرض نطاق )40( ميجاهرتز. وســـاهم إصدار الترخيـــص المؤقت في زيادة كفاءة شـــبكات االتصاالت، وعـــدم تأثر جودة 

خدمـــات االتصاالت، وزيادة ســـرعة اإلنترنـــت خال الجائحة حيث ســـاهم في:
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citc.gov.sa

 دليل المستثمر 
 لترخيص تقديم خدمة

نقل الطرود

(محلي - محلي ودولي)

٢٤
تعمل في سوق البريد 

اللوجيستي في المملكة

شركة 

 نسبة الزيادة في عدد
الطلبات المنفذة

٪٢٥٠

٪٤٦٠
 نسبة الزيادة في عدد
التطبيقات المسجلة

  +٢٥٠ مدينة

٪٥٠٠

 إجمالي المدن
والمحافظات المغطاة

 نسبة الزيادة في عدد
المناديب السعوديين

أبرز الوثائق 

التنظيمية:

ضوابط وإرشادات تقديم 
خدمات التوصيل عبر 
المنصات اإللكترونية

دليل تسجيل التطبيقات 
لتقديم خدمات التوصيل عبر 

المنصات اإللكترونية

االشتراطات المؤقتة 
لتقديم خدمة التوصيل 

عبر المنصات اإللكترونية

مقارنة بالعام ٢٠١٩ممقارنة بالعام ٢٠١٩م

مقارنة بالعام ٢٠١٩ممقارنة بالعام ٢٠١٩م

إطالق بوابة تراخيص البريد 

أطلقـــت الهيئة دليل المســـتثمر لتراخيص نقل الطرود في المملكـــة ليكون مرجعًا 

للمســـــتثمرين في خدمة نقل الطرود، وليعرفهم علــــى اللوائح واإلجراءات العامة 

التـــي تمّكن المســــتثمر من الحصـــول على التراخيـــص والموافقـــات الازمة طبقًا 

لألنشـــطة المطلوب ممارستها.

أطلقـــت الهيئة عبـــر موقعها اإللكترونـــي بوابًة مخصصـــة لتراخيـــص البريد، حيث 

يمكن من خالهـــا الحصول على الترخيـــص إلكترونيًا بعد اســـتيفاء المتطلبات، كما 

تتيـــح البوابة كافة الخدمـــات المتعلقة بهـــذه التراخيص بما في ذلـــك طلب إصدار 

أو تجديد أو إلغـــاء أو تحديث الترخيص.

إطالق دليل المستثمر للخدمات البريدية اللوجستية 

تمكين الخدمات البريدية اللوجستية 

عملت هيئـــة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات منذ توليها مهـــام تنظيم 

قطـــاع تطبيقـــات التوصيل عبـــر المنصـــات االلكترونية علـــى العديد من 

التنظيمية. والخطـــط  المبادرات 

َتوّلي الهيئة تنظيم قطاع تطبيقات التوصيل 
عبر المنصات اإللكترونية

إطالق البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل 

 )Sandbox( عبر المنصات اإللكترونية

البيئـــة التنظيميـــة التجريبيـــة تمكـــن تطبيقـــات التوصيل مـــن ممارســـة األعمـــال وتطويرها من خـــال خلق بيئـــة آمنة 

ومحفـــزة للشـــركات الناشـــئة بهـــدف تحفيزهم علـــى ابتكار خدمـــات وتقنيـــات جديدة.
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اجمالي عدد 

٤٠٧٪٢٥٠٠الجوالت التفتيشية  بنسبة

زيادة

شكاوى البريد

متوسط زمن المعالجة

يوم  ٩,٨ 

شكاوى االتصاالت 

متوسط زمن المعالجة

يوم  ٤,٣٣ 

حماية حقوق 
المستخدم

 تحسين تجربة 
المستخدم

االرتقاء بمستوى 
الخدمة 

تعزيز الوضوح والشفافية في 
تفاصيل تقديم الخدمة 

تنظيم العالقة بين مقدم 
الخدمة والمستخدم

عدد الرسائل 
مليون رسالةالتوعوية

٣٩٢ عدد المكالمات 
مليون االنتحالية المحجوبة 

عدد األرقام التي ٢٨
ألف رقمتم  تعليقها

٢٤٦
أكثر من

عن عام ٢٠١٩م

منظومة التفتيش
نفـــذت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات )2500( جولة تفتيشـــية على المرخصين وأســـواق االتصـــاالت والبريد في مختلف 

مناطـــق المملكـــة، لرصد مخالفـــات أي من أنظمـــة الهيئة وقراراتهـــا، والعمل على ضبطهـــا. ومن خال تلـــك الزيارات يتم 

التأكـــد مـــن تطبيق الضوابـــط والقواعد الصادرة بقـــرارات الهيئة والتـــي تنظم عاقـــة العميل مع الشـــركة والخدمات التي 

يســـتفيدها، كمـــا يتم التأكد مـــن اطاع العماء علـــى الخدمات قبل االشـــتراك فيها.

في إطار تحســـين تجربة المســـتخدم في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد ســـعت الهيئة في عـــام 2020م إلى تطوير 

منظومة الشـــكاوى لتشـــمل زيادة كفاءة خدمات الشكاوى وتحديد طرق التحســـين ومواطن المعالجة.

منظومة الشكاوى 

حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية
اإلشراف على آليات وإجراءات ضد عمليات االحتيال واالنتحال

إصدار الوثيقة المحدثة لتنظيمات حماية حقوق مستخدمي 
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمة

تواصـــل الهيئة عملها على اســـتكمال الحد من عمليـــات االحتيال واالنتحال وذلـــك ضمن اللجنة 

التنســـيقية المشكلة باألمر الســـامي بعضوية الهيئة.

وتهـــدف الوثيقـــة المحدثـــة لتنظيمـــات حمايـــة حقـــوق مســـتخدمي خدمـــات 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وشـــروط تقديـــم الخدمـــة إلـــى:
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خدمة ضيوف الرحمن

تقدمت المملكة ٤٠ مركزًا  في 
مؤشر البنية التحتية الرقمية 

(TII) لالتصاالت وتقنية المعلومات

تنظيم جلسة حوارية خالل أعمال 
المنتدى السياسي رفيع 

المستوى للتنمية المستدامة

إشادة االتحاد الدولي لالتصاالت 
بجهود المملكة الرقمية في 

التعامل مع جائحة فيروس كورونا

الهيئة تساهم في أعمال 
فريق االقتصاد الرقمي 

لمجموعة العشرين 

المملكة في المركز السابع 
عالميًا في متوسط سرعة 

اإلنترنت المتنقل 

احتفاظ الهيئة بتصنيفها 
كمنظم من الفئة (G4) ضمن 
أنضج المنظمين حول العالم

G4

تجاوز إجمالي استهالك البيانات في الحرم 

تيرابايتالمكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة
٢,٣٦٣

حجم استخدام البيانات

٧٥٧ الحرم
المكي

تيرابايت
٤٦٧ المشاعر

المقدسة
الحرم

المدني
تيرابايت

١,١٣٩
تيرابايت

متوسط سرعة اإلنترنت  المتنقل

٦٩٧,٢٩ ٣, ٨٢٨

٧٧,٥
ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

٦٩,٥٥
المدينة المنورة  مكة المكرمة 

متوسط سرعة
(4G) التحميل

متوسط سرعة
(5G) التحميل

متوسط سرعة
(4G) التحميل

متوسط سرعة
(5G) التحميل

ضمن مشـــاركة الهيئة الفعالة في الســـاحة الدولية، وشـــراكاتها مـــع المنظمـــات ذات العاقة بالقطاع؛ 
حققت الهيئـــة إنجازات تركت أصـــداء عالمية أبرزهـــا ما يلي:

حققت الهيئة إنجازات تركت أصداء عالمية أبرزها ما يلي:

الهيئة على الساحة الدولية
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نبذة عن الهيئة
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2-1 نشأة الهيئة

هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات هي الجهة 
المســـؤولة عن تنظيم قطاع االتصـــاالت وتقنية 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  والبريـــد  المعلومـــات 
الســـعودية. وقـــد ُأنشـــئت الهيئة تحت مســـمى 
قـــرار  بموجـــب  الســـعودية(  االتصـــاالت  )هيئـــة 
مجلس الوزراء ذي الرقـــم )74( والتاريخ 1422/3/5هـ 
ثـــم تغيـــر اســـمها بعـــد أن أنيطت بهـــا مهمات 
ليصبـــح  المعلومـــات،  بتقنيـــة  تتعلـــق  جديـــدة، 
)هيئـــة االتصاالت وتقنيـــة المعلومـــات( بموجب 

قـــرار مجلـــس الـــوزراء ذي الرقـــم )133( والتاريـــخ 
1424/5/21هــــ، والمعـــدل بقرار مجلس الـــوزراء ذي 
الرقـــم )120( والتاريـــخ 1440/2/21هــــ، ويحـــدد تنظيم 
هيئة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات مهمات 
الهيئـــة واختصاصاتها، بوصفهـــا منظمًا للقطاع، 
يتمتع بالشـــخصية االعتبارية وباالستقال المالي 
واإلداري. كمـــا يحـــدد كل مـــن نظـــام االتصـــاالت 
 )74( الرقـــم  ذي  الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار  الصـــادر 
والتاريـــخ 1422/3/5هــــ، والُمقر بموجب المرســـوم 

الملكـــي ذي الرقـــم )م/12( والتاريـــخ 1422/3/12هـ 
وتعدياتـــه، والائحـــة التنفيذية للنظـــام الصادرة 
بقـــرار معالي وزير البـــرق والبريد والهاتـــف )وزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات حاليـــًا( وتعدياتها، 
اإلطار القانوني الخـــاص بتنظيم قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات. وبموجب قـــرار مجلس الوزراء 
ذي الرقـــم )403( والتاريـــخ 12\7\1440هـ، تتولى هيئة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات االختصاصـــات 

البريد. لقطـــاع  والرقابية  التنظيميـــة 

توفير خدمات ُمتطورة 
وكافية وبأسعار ُمناسبة

تحقيق مبادئ 
الُمساواة وعدم التمييز

تحقيق الوضوح 
والشفافية في اإلجراءات

حماية المصلحة العامة 
ومصالح المستخدمين 

والمستثمرين

ضمان حق الوصول إلى 
شبكات االتصاالت العامة

إيجاد المناخ الُمناسب 
للُمنافسة العادلة والفّعالة

دات  استخدام الترد�
بصورة فّعالة

اإلدارة الفعالة 
للموارد الترقيمية

قطاع
تقنية المعلومات
والتقنيات الناشئة

قطاع
الـبــريـــد

قطاع
االتصاالت

الهيئة تنظم القطاعات التالية

سعادة المهندس

عـاصم بن سعود الجماز
ممثل من القطاع الخاص

سعادة األستاذ

عبدالله بن سعود العريفي
 وزارة التجارة 

وزارة المالية

سعادة األستاذ

أحمد بن محمد الصويان

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
(رحمه هللا)

سعادة الدكتور

محمد بن سليمان خورشيد

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

معــالي المهندس

عبدالله بن عامر السواحة

محافظ الهيئة 
نائب رئيس المجلس

معالي الدكتور

محمد بن سعود التميمي

سعادة اللواء

عبدالله بن ماجد الماجد 
رئاسة أمن الدولة 

سعادة األستاذ

فيصل بن سعود الخميسي
ممثل من القطاع الخاص 

سعادة المهندس

محمد بن سياف آل خشيل 
ممثل من القطاع الخاص 

سعادة المهندس

بسام بن عبدالله البسام
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

2-2 مجلس اإلدارة
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2-3 الرؤية والرسالة والقيم

التمكين

الشفافية

التعاون

االبتكار

نحمي المستخدمين
ونشجع االستثمار ونعزز المنافسة؛

لضمان توفير خدمات متميزة
وتقنيات رقمية مبتكرة

وطن متصل
القتصاد رقمي مزدهر

| الرؤية

| القيم

| الرسالة
 

مجلس اإلدارة

معالي المحافظ

التخطيط والتطوير

مكتب المحافظ

الشؤون الدولية

االتصال المؤسسي والتسويق

القانونية

 

 

لجنة المراجعةلجنة النظر في المخالفات

المراجعة الداخلية

اللجنة التنفيذية

الخدمات البريدية
الطيف الترددي

خدمات الطيف الترددي

مراقبة الطيف الترددي

تخطيط الطيف الترددي

 

 

التنظيم والمنافسة

التنظيمات والتراخيص

المنافسة

المحاسبة التنظيمية

الدراسات

االتصاالت

التقنية والتقييس

البنية التحتية

استمرارية األعمال

الخدمات الخاصة

 
تقنية المعلومات
والتقنيات الناشئة

تمكين تقنية المعلومات

التقنيات الناشئة

الحوسبة السحابية والشراكات

خدمات اإلنترنت

حماية المستخدمين

شؤون المستخدمين

تجربة المستخدمين

التفتيش

الفروع

 
الدعم المؤسسي

خدمات تقنية المعلومات

المالية

الخدمات المساندة

الموارد البشرية

 األمن السيبراني
وحوكمة البيانات واللوجستية

إدارة عامة قطاع

اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

األمانة العامة لمجلس اإلدارة

2-4 الهيكل التنظيمي
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2-5 البناء المؤسسي

2-5-1 القوى العاملة

2-5-2 التدريب والتطوير 

تســـعى الهيئـــة الســـتقطاب الكفـــاءات 
مختلـــف  مـــن  الوطنيـــة  والخبـــرات 
التخصصـــات التـــي تحتاجهـــا الهيئـــة 
االســـتراتيجية  األهـــداف  لتحقيـــق 
بيئـــة  علـــى  والحفـــاظ  المرســـومة، 
ــة.  ــزة وذات إنتاجيـ ــة محفـ ــل إيجابيـ عمـ
ــوادر الوطنيـــة  ــبة الكـ ــد بلغـــت نسـ وقـ
وحرصـــًا   .%100 الهيئـــة  لمنســـوبي 
ــل  ــس التعامـ ــيخ أسـ ــى ترسـ ــا علـ منهـ
اعتمـــدت  فقـــد  العمـــل؛  بيئـــة  فـــي 
ـــي  ـــل: وه ـــم العم ـــن قي ـــددًا م ـــة ع الهيئ
الشـــفافية،التعاون،االبتكار. التمكيـــن، 

ســـعيًا مـــن الهيئـــة لرفـــع مســـتوى 
بمـــا  مهـــارات منســـوبيها وتعزيزهـــا 
الهيئـــة  احتياجـــات  مـــع  يتماشـــى 
الحاليـــة والمســـتقبلية؛ وذلـــك لمواكبـــة 
ــة  ــارف العلميـ ــدث المعـ ــاب أحـ واكتسـ
والممارســـات العمليـــة، فقـــد أقامـــت 
التدريـــب  برامـــج  عـــددًا مـــن  الهيئـــة 
ــف  ــي مختلـ ــوبيها فـ ــر لمنسـ والتطويـ
المجـــاالت، وقـــد تـــم تدريـــب 88% مـــن 
ــام 2020م. ــال العـ ــة خـ ــوبي الهيئـ منسـ

من منسوبي تـدريب
الـهـيئة عبر  ٪٨٨

أكثر من (٩٧٠) برنامج تدريبي عن بعد
من مختلف المنصات التدريبية المحلية والعالمية

٥٢٢

٪٥,٤٥
بزيادة

مقارنة بعام ٢٠١٩م

كوادر وطنية١٠٠٪

موظف

2-5-3 النضج المؤسسي

سعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 2020م إلى رفع مستوى النضج المؤسسي
وكان من أبرز المنجزات:

تحقيق الهيئة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 
(KAQA) في أول مشاركة لها

المستوى الفضي في دورتها الخامسة

تصنيف الهيئة كإحدى
أفضل 10 بيئات عمل في منظمة

(Great Place to Work)

تحقيق الهيئة المستوى الثاني من 
 (C2E) شهادة التميز المؤسسي

كأول جهة حكومية

احتفاظ الهيئة بتصنيفها كمنظم 
من الفئة (G4) ضمن أنضج 

المنظمين حول العالم

تحقيق الهيئة جائزة الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية في 

دورتها العشرين 
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الخطة االستراتيجية
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3-1 استراتيجية الهيئة
أَعـــدت الهيئة خطتها االســـتراتيجية 2023م، 
آخـــذًة فـــي الحســـبان الخطـــط التنمويـــة 
يدعـــم  وبمـــا   ،2030 المملكـــة  ورؤيـــة 
ويتوافق مع اســـتراتيجية قطـــاع االتصاالت 

والتنظيمات  واألطر  المعلومـــات،  وتقنية 
القائمـــة؛ مقارنـــًة بأفضـــل الممارســـات 
أســـواق  فـــي  والتطـــورات  الدوليـــة، 
وقـــد  المعلومـــات.  وتقنيـــة  االتصـــاالت 

ُعنيـــت الهيئة فـــي خطتها االســـتراتيجية 
بحماية المســـتخدمين، وتشـــجيع االستثمار 
والمنافســـة، وتمكين تحـــول المملكة إلى 
مجتمع رقمـــي وتحقيق التميـــز التنظيمي.

هدفمحور

تحقيق التميز التنظيمي
تعزيز التعاون

واالبتكار

ضمان االلتزام 

واالمتثال التنظيمي

تعزيز فعالية التنظيم المؤسسي 

ومنهجيات تقديم الخدمة

تعزيز أولويات المملكة في قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات محليًا ودوليًا

حماية
المستخدمين

تشجيع المنافسة
واالستثمار 

تمكين تحول المملكة
إلى مجتمع رقمي 

توفير  المســـتخدمين، وضمـــان  حمايـــة 

خدمات ذات جودة وأسعار مناسبة

اإلشـــراف على األمن السيبراني وحماية 

البيانـــات في قطاع االتصـــاالت وتقنية 

المعلومات

تعزيز تنافســـية أســـواق قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات 

تمكيـــن نمـــو قطـــاع االتصـــاالت وتقنية 

المعلومات  وتوطينه 

للــخــدمــات  الــتنـظيـمـي  تطـويــــر اإلطار 

البريـــديــة واللـوجـستية

التحتية لالتصاالت  البنية  تعـــــزيز تطــــوير 

وتقنية المعلومات، وتحفيز االستثمار

إدارة الطيـــف الترددي 

بفعالية

تمكين التحول الرقمي والتقنيات الناشئة 

في المملكة

استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

استراتيجية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

١٢ ١١ ٩١٠

١

٢

٣

٧

٨ ٥

٦

٤

تعزيز المنافسة  تشجيع االستثمارحماية المستخدمين

SR

حماية قطاع 
االتصاالت

تمكين التوسع
في قطاع تقنية 

المعلومات 
والتقنيات 

الناشئة والبريد

دعم استكشاف 
القطاعات 

المجاورة

3-2 التوجهات االستراتيجية  
تعتمد استراتيجية الهيئة 2023م على ثاثة توجهات استراتيجية؛ وهي:
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فتح آفاق المستقبل

تلبية االحتياجات الحالية 
والمستقبلية لالستخدامات 

الوطنية

 تطوير السياسات التنظيمية
 وأدوات إدارة الطيف

الترددي

 إشراك مستخدمي الطيف
 الترددي وتطوير الكوادر

 البشرية واألنظمة التقنية
للطيف الترددي

اإلدارة الذكية للطيف الترددي

مبادرات االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي ٢٠٢٥ م 

إرساء األسس

الركيــزة "ج"الركيــزة "ب"الركيــزة "أ"

توسيع آفاق االتصاالت الراديوية في المملكة لتحقيق مستقبل زاهر وآمن 

تمكين النمو واالبتكار لجميع مستخدمي الطيف الترددي

بالتعاون مع كافة الشركاء إلدارة الطيف الترددي بكفاءة وفعالية 

تحسين مخصصات 
الطيف الترددي

تعزيز االستخدامات 
التجارية والمبتكرة 

تأمين الترددات 
للخدمات الوطنية

تهيئة بيئة تنظيمية 
ممكنة

دعم وتسهيل االستثمار 
في التطبيقات الالسلكية

المشاركة والالمركزية في 
إدارة الطيف الترددي

شركاء الطيف 
الترددي

أدوات إدارة الطيف 
الترددي

بناء القدرات

إرساء األسساإلدارة الذكية للطيف التردديفتح آفاق المستقبل

3-3 اعتماد االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي )2020-2025م( 
االتصـــاالت  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  اعتمـــد 
وتقنيـــة المعلومات االســـتراتيجية الوطنية 
للطيـــف التـــرددي )2020-2025م برؤيـــة: » فتح 
الاســـلكية  االتصـــاالت  وإمكانـــات  آفـــاق 
فـــي المملكـــة مـــن أجـــل مســـتقبل زاهر 

في  الترددي  للطيف  المستقبلية  األولويات  تحدد  استراتيجية  ركائز  ثالثة  االستراتيجية  وتتضمن 
المملكة  وهي كتالي: وآمـــن“، وتهدف هـــذه الرؤية الشـــمولية 

للمســـاهمة في التحول الرقمي  للمملكة 
من خـــال تمكيـــن القطاعـــات المختلفة، 
بما في ذلك اســـتخدامات الدفاع واألمن، 
اإلعـــام،  ووســـائل  والفضـــاء،  والنقـــل، 

والبيئة واألرصـــاد. وتأتي رؤية االســـتراتيجية 
تماشـــيًا مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030، وقد تم 
إعـــداد االســـتراتيجية بعـــد عقد عـــدة ورش 
عمل مع مســـتخدمي الطيـــف الترددي في 

المملكـــة العربية الســـعودية 
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3-4 اإلسهام في برامج رؤية )2030(

وقد تضّمنـــت رؤيـــة المملكـــة 2030 عددًا 

مـــن البرامـــج التنفيذية؛ لتحقيـــق األهداف 

للرؤية.  العامـــة  والتوجهات  االســـتراتيجية، 

وســـعت الهيئة إلى تعزيز مساهمتها في 

برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة، حيث تعمـــل على 

ُمجتمع
حيوي

اقتصاد 
ُمزدهر

وطن
طموح

مبـــادرات برنامج التحول الوطني وتشـــارك 

وتدعـــم عدة برامـــج ومبادرات للمســـاهمة 

في تحقيـــق الرؤية المنشـــودة. 

كما ســـعت الهيئة من خال اســـتراتيجيتها 

لتضميـــن متطلبـــات المشـــروعات الكبرى 

)نيـــوم، القدية، البحر األحمر( مما سيســـهم 

تحقيق مســـتهدفات  بشـــكل مباشـــر في 

رؤيـــة المملكة 2030. 

تعتمد رؤية المملكة 2030 على ثالثة محاور رئيسة؛ وهي:

تطوير البنية 

التحتية الرقمية 

تعزيز وبناء الشراكات مع مقدمي 

الخدمات والمنظمين المحليين

تمكين الخدمات 

البريدية واللوجستية

تمكين تحول المملكة 

إلى مجتمع رقمي

تشجيع االستثمار وضمان 

المنافسة العادلة

تحقيق أعلى المعايير 

في جودة الخدمات

ونحن بدورنا نعمل على:

المؤشرات

المتوفر  الترددي  الطيف  نســـبة  مؤشـــر 
لتقديـــم خدمـــات االتصـــاالت المتنقلـــة

مــؤشــــر نســبـة اسـتـخـــــدام اإلنتــرنــت

١٠٧٦
ميجاهرتز

٪٨٥ 

٪١٠٣ ١١١٠
ميجاهرتز

٪١١٥ ٪٩٧,٨

المستهـدف
لعام ٢٠٢٠م

المحقق لعام
 ٢٠٢٠م

نسبة تـحقـيق
المستهدف

برنامج التحول الرقمي 

تم تحقيق مستهدفات ٢0٢0م

المساهمة في برامج الرؤية  2030
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أبرز الجهود واإلنجازات
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جميــع  بيــن  اتفاقيــات  تبنيهــا 
للبـنـيـــة  الـمـالــكـــة  الشــركات 
الـخــدمــة  ومـقــــدمي  الـتـحتـيـــة 

للمــستـخـدمـيـن النهائيين

قيــادة وإشــراف منظــم قطـــــاع 
االتـــصـــاالت وتقنية المعلومات

اســتهداف أكثــر مــن (٣,٥) مليون 
مـنــزل  في جميع مناطق المملكة 

المغطاه بشبكة األلياف الضوئية

عبـــر  االتفاقيـــة  تفعيـــل  ضمـــان 
لتقديـــم  واإلرشـــادات  القواعـــد 
باســـتخدام  بالجملة  البيع  خدمات 

شبكة األلياف البصرية

صنف االتحاد الدولي لالتصاالت 
المملكة ضمن الدول األوائل في العالم 

اتفاقية
١٢

٣,٥ مليـون
منزل مدعوم بخدمة األلياف الضوئية

لتتحسن التنافسية في سوق 

خدمات النطاق العريض الثابت 

لأللياف الضوئية بنسبة  

نسبة طلبات فتح النطاق العريض من إجمالي 

االشتراكات الجديدة لخدمات النطاق العريض 

الثابت لأللياف الضوئية 
٪٨٣٪ ٤,٨

في الربع الرابع لعام 2020م  

ماذا يعنـي اتفاقية فتـح
النـطـاق العريـض الثابـت

تمكين المستخدم من اختيار مقدم خدمة األلياف 

الضوئيــة بغــض النظر عــن مالك البنيــة التحتية
؟

ما هو الهدف منها؟

تنويع الخيارات للمستخدمين

رفــع جودة الخدمة

االستفادة القصوى من البنية التحتية لالتصاالت في المملكة

رفــع مستوى المنافسة بين مقدمي الخدمة

تشجيع االستثمار

  أطلقـــت الهيئـــة اتفاقيـــة فتـــح النطـــاق 
العريـــض لشـــبكات االتصـــاالت الثابتة بين 
جميع الشـــركات الســـت المقدمة للخدمة، 
وســـتمكن االتفاقيـــة شـــركات االتصـــاالت 
الســـت مـــن فتـــح  المجـــال بيـــن بعضهـــا 
وإتاحـــة اســـتخدام البنيـــة التحتيـــة للنطاق 

4-1-1 فتح النطاق العريض لشبكات االتصاالت الثابتة

4-1 تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

العريض الثابـــت )األلياف الضوئيـــة( التابعة 
لمختلـــف الشـــركات وخدمة المســـتخدمين 
من خالهـــا، ممـــا ســـيتيح االســـتفادة من 
خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي جميع أنحـــاء المملكة بغـــض النظر عن 
مالـــك البنية التحتيـــة، األمر الذي ســـيمكن 

المســـتخدمين من اختيار الشـــركة المقدمة 
لخدمـــات االتصـــاالت عبر األليـــاف الضوئية 
دون حصره على شـــركة بعينها، واالستفادة 

مـــن العـــروض والخدمـــات المقدمة. 
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الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة، المراكز 
التجارية، األماكن العامة، المستشفيات، الجامعات.

لكل مستخدم 

يومًيا لدى
كل مقدم خدمة

تضمنت المبادرة:

اسم موحد للشبكة
وآلية دخول سهلة وآمنة

نشر خرائط تغطية 
تظهر نقاط االتصال المجانية على موقع مقدم 

الخدمة أو تطبيقه

ألف نقطة واي فاي مجانية إضافية لضمان حق٦٠
الوصول لجميع المستخدمين  نشر 

مليون رسالة توعوية للمواطنين 

والمستخدمين في كافة أنحاء المملكة
إرسال

٣٠٠أكثر من

تستهدفساعتين

حمـــالت مســـتمرة لتوعية المســـتخدمين 
بحقوقهـــم عند االســـتفادة مـــن خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات، بما يشـــمل 
والحـــد  بالفواتيـــر،  المتعلقـــة  حقوقهـــم 

االئتماني، والتجوال الدولي وغيرها.

خدمات  مســـتخدمي  بحقوق  التوعية 
االتصاالت وتقنية المعلومات

حمالت مســـتمرة لتوعية المستفيدين من 
الخدمـــات البريدية بحقوقهـــم في العديد 
من الموضوعات مثل: اســـتالم الشـــحنات 

البريدية، وفقدانها، وتلفها.

المســـتفيدين من  التوعيـــة بحقوق 
الخدمات البريدية

العالم  حـــول  بالتوعيـــة  تختـــص  حمـــالت 
الرقمـــي وفوائـــده ومخاطره، مـــن بينها 
حمالت مشتركة مع وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات مثل حملـــة (#حول_عالتقنية) 
وحمـــالت  (#علم_واســـتريح)،  وحملـــة 

(StayConnected#) مستقلة مثل

والمعرفة  بالتقنية  المتعلقة  الحمالت 
الرقمية

حمـــالت تحت عنـــوان: (#جـــاء_دورك) و (#
(#شـــكًرا_أبطال_ و  نسلمها_ســـليمة) 

التوصيل) لتحفيز الشـــباب السعودي على 
التوصيـــل  تطبيقـــات  فـــي  االشـــتراك 
المعتمدة لـــدى الهيئة، وتوصيل الطلبات 

خالل انتشار جائحة كورونا. 

حمالت  لتحفيز الشباب للمشاركة في 
تطبيقات التوصيل خالل جائحة كورونا

نقـــاط مبـــادرة  بإطـــاق  الهيئـــة   قامـــت 
 الواي-فاي المجانية فـــي عدد من األماكن 
العامة فـــي أنحـــاء المملكة، بالتعـــاون مع 
مقدمي خدمـــات االتصاالت فـــي المملكة. 
حيـــث بـــدأت تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة على 

عدة مراحـــل لتصل نقـــاط »Wi-Fi« اإلضافية 
المجانيـــة الموزعـــة فـــي عدد مـــن األماكن 
العامـــة فـــي المملكـــة إلـــى 60,000 نقطـــة، 
مؤكـــدًة التزامها بمتابعة تفعيل الشـــركات 
لهذه المبادرة، وتوفيـــر خرائط تغطية تظهر 

جميـــع نقاط الوصـــول المجانيـــة في جميع 
المناطـــق علـــى نحٍو يتيـــح للمســـتخدمين 
الشـــركة  موقـــع  فـــي  عليهـــا  االطـــاع 

تطبيقها. أو  اإللكترونـــي 

4-1-2 إطالق مبادرة نقاط الواي فاي 

*المصدر شركة (Open signal) في الربع األول ٢٠٢٠م

خالل عام ٢٠٢٠م احتلت المملكة المركز األول عالميًا في متوسط سرعة اإلنترنت للجيل الخامس

١٢
ميجابت في الثانية 

متوسط سرعة اإلنترنت للجيل الخامس
إجمالي عدد المحافظات المتوفر 

فيها خدمة الجيل الخامس
إجمالي عدد أبراج 

الجيل الخامس

أكثر من               ألف برج٥١ ٣١٥,٥٥ 

توفير البنية التحتية الرقمية 
لمراكز الخدمات الحرجة

يصل متوسط سرعة اإلنترنت 
عشرة اضعاف شبكة الجيل الرابع

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

تمكين الثورة الصناعية الرابعة 
والتقنيات الناشئة 

بث محتوى فائق الوضوح 
بسرعة استجابة فورية

دعم أكثر من ٤٥ مليون جهاز 
جديد من أجهزة إنترنت األشياء

تمكين المدن الذكية

مما يسهم في:

4-1-3 نشر شبكات الجيل الخامس 
قامـــت المملكـــة مـــن بدايـــة عـــام 2018م 
بتكويـــن الفريـــق الوطنـــي لتقنيـــة الجيل 
ومقدمـــي  الهيئـــة  بعضويـــة  الخامـــس 
خدمـــات االتصـــاالت وعدد مـــن المصنعين 
والمهتميـــن، وذلـــك لوضـــع خطـــة عمـــل 
تشـــمل أهم بنودهـــا: تنفيذ التجـــارب الحية 
لشـــبكة الجيـــل الخامـــس وتوفيـــر الطيف 

التـــرددي لهـــذه التقنيـــة, ولتســـريع تنفيذ 
تلك الخطة فقـــد ُأصدرت الرخـــص المؤقتة 
في بدايـــة عام 2018م لتنفيـــذ التجارب الحية، 
األمـــر الذي مّكـــن المملكة من إطـــاق أول 
المواقع الحية لشـــبكة الجيل الخامس على 
مســـتوى دول منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا, األمر الـــذي مّكن المملكة 

مـــن إطـــاق خدمـــات الجيـــل الخامـــس 
بشـــكل تجـــاري وعلى مســـتوى واســـع 
فـــي الربـــع الثاني مـــن عـــام 2019م، وقد 
ســـاهم ذلك في تضاعف متوسط سرعة 
اإلنترنـــت المتنقل فـــي المملكة من أقل 
من )10( ميجابت/ثانية في عـــام 2017م إلى 
)109( ميجابـــت/ ثانيـــة بنهاية العـــام 2020.م.
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4-1-4 استضافة وإطالق خدمة الشرائح المدمجة )eSIM( محليًا
ســـعت الهيئة إلى تمكين مقدمي خدمات 
االتصاالت وتقنيـــة المعلومات من الوصول 
إلى اتفـــاق تجـــاري وإطاق خدمة الشـــرائح 
المدمجـــة ،حيـــث تم إنشـــاء مركز للشـــرائح 
المدمجـــة بالمملكـــة؛ لضمـــان اســـتمرارية 
الخدمات التي تقدم عبر الشـــريحة. وتهدف 

الخدمـــة إلـــى تســـهيل إجـــراءات تفعيـــل 
الشـــرائح، وتمكين أحدث التقنيـــات الخاصة 
في الشـــرائح في المملكـــة، و توفير المزيد 
مـــن الخيـــارات للمســـتخدمين فـــي عملية 
االتصـــال بشـــبكة االتصـــاالت المتنقلة. كما 
وابتـــكار  الخدمـــات  تطويـــر  فـــي  تســـاهم 

منتجـــات وتطبيقـــات جديـــدة تتواكـــب مع 
الشـــريحة المدمجـــة، وهذا التطور ســـيفتح 
آفاقـــًا مـــن الفـــرص المتعـــددة أمـــام رواد 
األعمال والمطورين؛ إلنتاج تطبيقات جديدة 
متخصصـــة في مختلـــف المجـــاالت تواكب 

التحـــول إلنترنت األشـــياء.

تحسين تجربة المستخدمين 
وتسهيل إجراءات تفعيل 

الخدمة 

تبني وتوطين 
التقنية

تمكين التقنيات 
الناشئة

ماهو إنترنت األشياء؟

تمكين األشـــياء (المادية واالفتراضيـــة) من االتصال ببعضها البعض إلرســـال 
واستقبال البيانات ألداء وظائف محددة من خالل شبكة اإلنترنت

تمكين التقنيات الحديثة 
واالبتكار في المملكة

توفير خدمات وتطبيقات 
إنترنت األشياء بشكل واسع

إيجـاد حلول وبدائل مبتكرة تساعد 
في تطور مستوى الخدمات

المساهمة في تقليل 
تكاليف الخدمات

أهداف اإلطار التنظيمي:

المملكة أول دولة في الشرق األوسط ُتطلق مركز للشرائح المدمجة

وتهدف الهيئة من إطالق خدمة الشرائح المدمجة (eSIM) إلى:

أكثر من ٤١٧  ألف شريحةتم تفعيل

يتجاوز عدد أجهزة إنترنت األشياء

٩٧ مليار
جهاز في العالم

سيملك كل شخص

أكثر من ١٥ 
جهاز  إنترنت أشياء

بحلول عام ٢٠٣٠ IoT

4-1-5 إصدار اإلطار التنظيمي لـ »إنترنت األشياء«
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أصـــدرت 
المعلومـــات اإلطـــار التنظيمـــي إلنترنـــت 
األشـــياء، الذي يعد وثيقًة تنظيمية تتضمن 

متطلبـــات تقديـــم خدمات إنترنت األشـــياء، 
واســـتخدام الطيـــف التـــرددي. ويهدف إلى 
توفير خدمات إنترنت األشـــياء بشكل واسع، 

وتحفيـــز اســـتغال فـــرص األعمـــال في 
مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت األشـــياء.
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أبرز مميزات اإلطار التنظيمي المحدث

الحوســـبة  أكبر لمقدمي خدمة  تمكين 
السحابية

للتسجيل  المتطلبات  وتسهيل  توضيح 
كمقدم خدمة

الحوســـبة  فـــي  االســـتثمار  تحفيـــز 
السحابية 

بلغ عدد الجهات المسجلة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية 

تحقيـــق مواءمة عالية مـــع تنظيمات 
األمن السيبراني والبيانات

تعزيز المنافســـة في ســـوق الحوسبة 
السحابية ورفع جودة الخدمات

توفير مســـار تأهيلي للشركات الصغيرة 
والمتوسطة

ماهي أهم الدول التي تم مقارنتها؟

تعـــد المملكة من أوائل الـــدول التي خصصـــت إطاًرا تنظيميا للحوســـبة 
السحابية

إطالق سياســـة الحوســـبة الســـحابية أوًال لتشـــجيع الجهات الحكومية
على اعتمادها في خدماتها على الحوسبة السحابية

ماذا تناولت الدراسة؟

المملكة المتحدةالواليات المتحدة كوريا الجنوبية ألمانياأسترالياالدنماركاليابان

موقع المملكة بين الدول محل المقارنة

حالة الحوسبة 
السحابية عالميا

مستقبلها وتأثيرها اإليجابي 
على التحول الرقمي

موقع المملكة مقارنًة 
بأهم الدول العالمية

١١ جهة

أطلقـــت الهيئـــة اإلصـــدار المحـــدث لإلطار 
التنظيمـــي للحوســـبة الســـحابية، ودليـــل 
مقدمـــي الخدمـــات، بهدف تطويـــر قطاع 

المعلومات ولاســـتفادة  االتصاالت وتقنية 
الســـحابية  الحوســـبة  مـــن خدمات  المثلى 
فـــي المملكـــة، وذلك بعـــد دراســـة وتقييم 

المســـتجدات في الســـوق وبمـــا يتوائم مع 
تنظيمـــات البيانـــات واألمـــن الســـيبراني، 

االســـتثمار. ويحفز 

4-1-6 إطالق اإلصدار المحدث لإلطار 
التنظيمي للحوسبة السحابية

4-1-7 إصدار دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة 
السحابية عالمًيا

أصدرت الهيئة دراســـة عن الحالة التنظيمية 
تناولت مقارنة  الســـحابية عالمًيا،  للحوسبة 
المملكة بـ )10( دول عالمية. وذكرت الدراســـة 
بـــأن جائحـــة كورونا ســـاهمت في اإلســـراع 
مـــن وتيـــرة التوجـــه العالمي نحـــو التحول 

الرقمـــي واســـتخدام البيانـــات، الفتـــًة إلى 
أن الحوســـبة الســـحابية باتت اليـــوم ممكًنا 
الخدمـــات والحلول  أساســـًيا لمجموعة من 
)الناشـــئة والمتقدمة( بما  الجديـــدة  التقنية 
الـــذكاء االصطناعي، وساســـل  في ذلـــك 

الكتـــل, والتشـــفير، والواقـــع المعزز/الواقع 
االفتراضي، وغيرها من الخدمات الاســـلكية 

واألجهـــزة التقنية.
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نسبة سعودة منصب 
الرئيس التنفيذي 

نسبة السعودة في 
الصف األول للوظائف

اإلشرافية العليا

حماية مصالح 
المستخدمين

تعزيز الشفافية 
والوضوح

مواكبة مستجدات 
القطاع

حماية مصالح المستثمرين 
ومقدمي الخدمات

ما الهدف
٨٢٪منها؟

٪١٠٠
نسبة السعودة العامة

٨٨٪لجميع الوظائف

4-1-8 تحديث الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت
التنفيذية  الائحـــة  بتحديث  الهيئـــة  قامت 
انطاًقـــا مـــن دورهـــا فـــي تنظيـــم قطاع 
الصالـــح  حمايـــة  يكفـــل  بمـــا  االتصـــاالت 
ويحقـــق  المســـتخدمين  ومصالـــح  العـــام 
أهـــداف تنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت أخذًة 
باالعتبـــار محدوديـــة التعديـــات المدخلـــة 
علـــى الائحة منـــذ صدورهـــا، وعليه يظهر 

األثـــر اإليجابـــي لتحديث الائحـــة من جانب 
االتصـــاالت  خدمـــات  مســـتخدمي  حمايـــة 
يمتـــاز بهـــا  التـــي  التطـــورات  ولمواكبـــة 
قطاع االتصاالت، حيـــث أن الائحة المحدثة 
تناولـــت ما يتعلـــق باألحكام التي تســـاهم 
فـــي تحقيق أهداف تنظيـــم القطاع ومنها 
ما يتعلق بالتراخيص وحماية المســـتخدمين 

مـــن حيـــث تعديـــل المـــواد ذات الصلة 
بـــه، وقـــد راعـــت الهيئـــة عنـــد تحديثها 
لائحة األخـــذ بمدخات مقدمـــي الخدمة 
بوصفهـــم  الائحـــة  حيـــال  ومرئياتهـــم 

القطاع. تعزيـــز ونمـــو  الشـــركاء في 

4-1-٩ جهود الهيئة في توطين قطاع االتصاالت
اســـتكمااًل لجهـــود الهيئـــة نحو رفع نســـب 
بقطـــاع  الوظائـــف  وتوطيـــن  الســـعودة 
االتصـــاالت؛ أصـــدرت الهيئـــة قـــرارات تلزم 
شـــركات االتصاالت ذات التراخيص الموحدة 
برفـــع متطلبات الســـعودة العامـــة لجميع 
التنفيذية  الوظائـــف  وتوطيـــن  الوظائـــف 
واإلشـــرافية، والمتضمنـــة منصـــب الرئيس 

التنفيذي والوظائف اإلشـــرافية بالمستوى 
قـــت نســـبة )%100(  األول والثانـــي. وقـــد تحقَّ
لمنصب الرئيـــس التنفيذي، وبلغت نســـبة 
للوظائـــف  األول  الصـــف  فـــي  الســـعودة 
اإلشـــرافية العليـــا )82%( . إضافـــة إلـــى ذلك 
بلغـــت نســـبة الســـعودة العامـــة لجميـــع 
الوظائف )88%(. وتأتي تلـــك القرارات ضمن 

خطـــة الهيئـــة لتوطيـــن قطـــاع االتصاالت 
الوظيفيـــة  الفـــرص  وتوفيـــر  بالمملكـــة، 
النوعيـــة للكفـــاءات الســـعودية، بما يحقق 
شـــركات  فـــي  الســـعودة  معـــدالت  رفـــع 
القطـــاع وزيـــادة الكفاءات الســـعودية فيه. 
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تتم مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية لشبكات االتصاالت 
وإدارة الحاالت الطارئة لخدمات االتصاالت من خالل المركز

تتضمن الوثيقة التدابير الالزمة من مقدمي الخدمة لتحديد وإدارة 
ومعالجة المخاطر المحتملة على البنية التحتية والتي قد تشكل 

تهديًدا لمرونة وتوافر شبكات االتصاالت المتنقلة والثابتة

يسهم المركز في

 استمرارية الخدمات واألعمال لألفراد

والجهات الحكومية والقطاع الخاص

 معالجة قطوعات البنية

 التحتية

نسبة األبراج الداعمة للمشاركة من إجمالي األبراج

أكثر من

 ٪٤٠

تســـعى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

ألبـــراج  التنظيميـــة  البيئـــة  تعزيـــز  إلـــى 

االتصـــاالت المتنقلـــة من خال رفع نســـبة 

المشـــاركة فيها من قبـــل مقدمي الخدمة 

عن طريـــق االندماجات في ملكيـــة األبراج 

أو االســـتحواذ عليها من قبل المستثمرين 

تكاليفهـــا  خفـــض  بهـــدف  المهتميـــن، 

الرأســـمالية والتشـــغيلية وتحقيق الكفاءة 

القصـــوى، بما فـــي ذلك تقليـــل مصاريف 

الصيانة لتلـــك األبراج، واالرتقـــاء بمنظومة 

االتصاالت وتقنيـــة المعلومات.ويحقق هذا 

التوجـــه المنافســـة العادلـــة بين شـــركات 

االتصاالت المتنقلة، بما يعزز نشـــر شـــبكات 

الجيـــل الخامس وتقديم التقنيات الناشـــئة 

ـ »إنترنت األشـــياء« ورفـــع جـــودة الخدمات  كـــ

للمستخدمين.

4-1-10 تعزيز تنظيمات المشاركة في أبراج 
شركات االتصاالت المتنقلة

4-1-11 استمرارية األعمال وإدارة المخاطر

4-1-11-1 إصدار تنظيمات إدارة مخاطر البنية التحتية لالتصاالت

أنشـــأت الهيئـــة مركـــزًا لألزمـــات والكوارث  
يهـــدف لضمان اســـتمرارية تقديـــم خدمات 
حيـــث  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
يقـــوم المركز بـــإدارة الحالة الطارئـــة واتخاذ 

األزمـــات  لمواجهـــة  الازمـــة  اإلجـــراءات 
والكوارث للتخفيف من آثارها على شـــبكات 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات.  كمـــا تم 
تطويـــر دليل إجـــراءات التعامل مـــع األزمات 

4-1-11-2 مركز إدارة األزمات والكوارث

والمســـؤليات  المهام  والكـــوارث وتحديـــد 
الصلة. ذات  بالجهـــات  المناطـــة 

أصـــدرت الهيئـــة تنظيمـــات إدارة مخاطـــر 
البنيـــة التحتيـــة لاتصاالت بهـــدف التحقق 
مـــن جاهزيـــة مقدمـــي الخدمـــة لمواجهة 
المخاطـــر المحتملـــة علـــى البنيـــة التحتية 

التابعـــة لهم. حيـــث تعد خدمـــات االتصاالت 
ركيزة أساســـية في التحـــول الرقمي والذي 
يعتبـــر رافـــدًا مهمـــًا فـــي تنميـــة االقتصاد 
الوطنـــي وتنويعـــه كمـــا يســـاهم بشـــكل 

مباشـــر فـــي دفـــع عجلـــة التغييـــر لتمكين 
الصحة الرقمية، والتعليـــم الرقمي، والتجارة 

الرقميـــة، والمـــدن الذكية. 
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سقف أسعار خدمة المكالمات 
الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة 

على شبكات  االتصاالت المتنقلة

سقف أسعار خدمة المكالمات 
الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة 

على شبكات   االتصاالت الثابتة

١٫١ هللة

تعزيز التنافسية، ويهدف إلى
وتشجيعها

تقديم خدمات االتصاالت 
بأسعار مناسبة

٪٦٠ ٤٨٪ نسبة االنخفاض  نسبة االنخفاض

عن عام ٢٠١٩م عن عام ٢٠١٩م

رفع موثوقية عقود 
تقديم خدمات 

االتصاالت

 إيجاد نماذج عمل مبتكرة 
في تقديم الخدمات

 تحسين تجربة 
المستخدمين

تمكين التنمية 
المستدامة

٢٫٢ هللة

4-1-12 تحديد سقف أسعار تكلفة خدمة المكالمات 
الصوتية بالجملة بين شركات االتصاالت

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أصـــدرت 
المعلومـــات قـــراًرا بتحديد ســـقف أســـعار 
االنتهائيـــة  الصوتيـــة  المكالمـــات  خدمـــة 
المحليـــة بالجملة على شـــبكات االتصاالت 

الثابتـــة،  االتصـــاالت  وشـــبكات  المتنقلـــة 
وُيقصـــد بـــه تنظيم األســـعار التـــي يحصل 
عليهـــا مقـــدم خدمـــة مـــن مقـــدم خدمة 
آخر نظيـــر إيصـــال المكالمات الـــواردة إلى 

بناًء  وذلـــك  لـــه،  التابعيـــن  المســـتخدمين 
على نتائج تحليـــل دراســـات المقارنة التي 
أجرتهـــا الهيئـــة والمتوافقـــة مـــع أفضل 
التجارب العالمية المتبعة في هذا الشـــأن.

4-1-13 التحول الرقمي اإللزامي لتقديم 
خدمات االتصاالت

ســــــعت الهيئـــة خـــال عـــام 2020م، إلـــى  
االتصاالت  خدمات  مقدمــــــي  إلزام جميـــع 
بتقديـــم خدماتهم بشـــكل رقمـــي ومنـــع 

منافذ  جميــــــع  فـــي  الــــــورق  اســـــتخدام 
البيــــــع، من خـــال اعتماد آليـــات تفصيلية 
للتحـــول الرقمي واالعتماد على الوســـائل 

وأخـــذ  التحقـــق  عمليـــات  فـــي  الرقميـــة 
الموافقـــات، حيـــث تهــــــدف الهيئـــة من 

هـــذه المبـــادرة إلى:
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وقعت الهيئة إتفاقية تعاون مشترك مع

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لـ:

أهداف المبادرة:

.SA

www.

السعودية.

تشجيع االبتكار 
واالبداع

تطبيق أفضل 
الممارسات العالمية

توطين الخبرات وتعزيز 
االستضافة المحلية 

تعزيز استخدام 
المحتوى العربي

تشجيع المنشآت للدخول 
في سوق أسماء 

النطاقات المحلية 

تعزيز االستثمار في 
مجاالت االستضافة 

والخدمات اإللكترونية

التركيز على بناء 
خدمات مبتكرة 

ومتخصصة

تعزيز إمكانية الربط 
مع المراكز الدولية 
والتوسع العالمي

توطين التقنية وزيادة 
استخدام أسماء 

النطاقات السعودية

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

١٤% ارتفاع أعداد
النطاقات عن العام الماضي

المملكة األولى على مستوى دول العشرين من حيث 
(DNSSEC) نسبة الحركة التي تخدم االمتداد اآلمن

السعودية
sa

إجمالي عدد أسماء 

النطاقات المسجلة

عدد الطلبات التي 

تمت معالجتها

عدد االستفسارات 

التي تم الرد عليها

عدد النطاقات 

المسجلة في عام  ٢٠٢٠

٧٢,٦٥٢

٤٠,٥٠٠

٩,٦١٢

٨,٦٤٠

٪١٤
عن ٢٠١٩

٪٣٨
عن ٢٠١٩

٪٣٥
عن ٢٠١٩

٪٣٨
عن ٢٠١٩

ما هـو اسم
النطــــــاق؟

4-1-14 تمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات أسماء 
النطاقات السعودية

أطلقـــت الهيئـــة المرحلة األولـــى العتماد 
النطاقـــات  ألســـماء  التســـجيل  وكاء 
الســـعودية، حيـــث تـــم فتـــح بـــاب التقديم 
الخـــاص للحصـــول علـــى اعتماد  للقطـــاع 
كوكيـــل رســـمي لتوفيـــر خدمات تســـجيل 

أســـماء النطاقات الســـعودية في المملكة 
وفقـــًا للتنظيمـــات المعتمـــدة. وتعـــد هذه 
الخطـــوة مهمة في ســـبيل صناعة ســـوق 
متخصص في أســـماء النطاقات السعودية 
والخدمـــات المرتبطة بها مما يســـهم في:

 4-1-15 إدارة أسماء النطاقات السعودية
ُتعد أســـماء النطاقات السعودية من الموارد 
الوطنيـــة المهمة والحساســـة التي تتطلب 
إدارتهـــا مســـتوى عالـــي مـــن االحترافيـــة 
الســـعودي  المركـــز  ويقـــوم  والمتابعـــة. 
لمعلومات الشـــبكة بتقديم جميـــع خدمات 

تسجيل أســـماء النطاقات بشـــكل إلكتروني 
www.( من خـــال البوابـــة اإللكترونية للمركـــز
توفيـــر  بهـــدف  سجل.الســـعودية(،   ،nic.sa
خدمات تسجيل أســـماء النطاقات السعودية 
العربيـــة  المملكـــة  داخـــل  للمســـتخدمين 

الســـعودية بنـــاء علـــى اللوائـــح واألنظمـــة 
المعتمدة وبمســـتوى عالي مـــن االحترافية 
والمهنية، حيـــث تجاوز معدل مســـتوى رضا 

العماء خـــال عـــام 2020م %92. 
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يـحــدد اإلطـــــار الـتـنــظـيـمـــي لألمــــن  السيبــراني 

مـجـمــــوعــة شـامـلـــة مـن مـتـطـلـبــات وضــوابــط 

االتـصــــــاالت  خـــــدمات  فـــي  الســـيبراني  األمـــن 

وتـقـنـــيـــــة الـمـعـلـومـات والبــريـــد

الجهات
المستفيدة

مقدمي خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات

مقدمي

خدمات البريد

مـا هـو؟

رفع مستوى نضج 
األمن السيبراني

رفع مستوى الثقة 
في الخدمات 

اإللكترونية

حماية المصلحة 
العامة ومصالح 

المستخدمين

ضمان سرية 
الخدمات 

المقدمة للعمالء

ضمان سالمة 
الخدمات وتوفرها

تبني منهجية إدارة 
المخاطر لتحقيق 
األمن السيبراني

األهداف

4-1-16 إطالق اإلطار التنظيمي لألمن السيبراني لمقدمي 
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد

التنظيمـــي لألمن  الهيئة اإلطـــار  أصـــدرت 
الســـيبراني لمقدمـــي الخدمة فـــي قطاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات والبريـــد؛ 
والذي يحتـــوي على مجموعة شـــاملة من 

متطلبات وضوابط األمن الســـيبراني ويوفر 
السيبراني،  لتحسين مخاطر األمن  متطلبات 
ورفع مســـتوى نضج األمن الســـيبراني في 

القطـــاع لدى مقدمـــي الخدمة. 

تحليل البيانات الحركية 
والمكانية واستثمار 

المعلومات

توجيـــه الدعم بصورة 
على  بناء  اســـتباقية 

نتائج البيانات  

استخدام البيانات الحركية 
لتسريع اتخاذ القرار 

للتصدي لجائحة كورونا 

حيث ساهمت الهيئة من خالل تضافر الجهود الوطنية إلى تقديم الدعم والمساندة  

لمتخذي القرار، بتقديم الدراسات والمؤشرات والتقارير باالعتماد على تلك البيانات 

لدى مقدمي خدمات االتصاالت في المملكة 

تهدف إلى المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين 
وحماية حقوقهم، ورفع مســـتوى الثقة في خدمات االتصاالت وتقنية 

المعلومات والبريد المعتمدة على معالجة البيانات الشخصية

 4-1-18 تمكين االستفادة من بيانات االتصاالت لدعم 
الجهات الحكومية

الجهـــات  تمكيـــن  علـــى  الهيئـــة  عملـــت 
الحكومية باالستفادة من البيانات المتعلقة 
بالحركة السياحية ومعلومات التنقل والزوار 

بناء على البيانات المكانيـــة وبيانات الحركة 
وإصـــدار التقارير الازمـــة حيالها.

للفعاليات في المملكة، كما ســـعت الهيئة 
لتمكيـــن االســـتفادة من بيانـــات االتصاالت 
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا باتخاذ القـــرارات 

4-1-17 إصدار وثيقة القواعد العامة للمحافظة على خصوصية 
البيانات الشخصية  لمستخدمي االتصاالت وتقنية المعلومات 

والبريد 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أصـــدرت 
العامـــة  القواعـــد  وثيقـــة  المعلومـــات 
البيانـــات  خصوصيـــة  علـــى  للمحافظـــة 
لقطـــاع  للمســـتخدمين  الشـــخصية 
ــد،  ــات والبريـ ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ االتصـ

تـــم إعدادهـــا وفـــق أفضـــل الممارســـات 
إدارة  مكتـــب  مـــع  وبالتنســـيق  الدوليـــة 
للهيئـــة  التابـــع  الوطنيـــة  البيانـــات 
ـــي.  ـــذكاء االصطناع ـــات وال ـــعودية للبيان الس
ــال  ــية ألعمـ ــة تأسيسـ ــك الوثيقـ ــر تلـ وتعتبـ

تختـــص  ومســـتقبلية  قائمـــة  ومبـــادرات 
ــارة إلـــى أن  ــدر اإلشـ ــات. وتجـ ــة البيانـ بحمايـ
ــدر  ــة تصـ ــة تنظيميـ ــر أول جهـ ــة تعتبـ الهيئـ
ـــة  ـــى  خصوصي ـــة عل ـــص بالمحافظ ـــة تخت وثيق

البيانـــات الشـــخصية.    
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لمعالجة طلبات  المستغرقة  المدة 
إصدار التراخيص التي تتطلب دراسة 

التراخيص المصدرة
٢٤

التراخيص السارية
١٣٠

التراخيص المجددة
٤٧

التراخيص الملغاة
٣٩

بوابة التراخيص 
الفئوية من النوع (ب)

 اإلسهام في تحفيز بيئة

العمل االستثمارية

إتاحة المجال لتقديم خدمات

االتصاالت وتقنية المعلومات
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التسجيالت الساريةالتراخيص السارية

المدة إللغاء التراخيص

يومًا كحد أقصى ١٥

أيام كحد أعلى ١٠

4-2 تطوير منظومة التراخيص 
4-2-1 تراخيص وتسجيالت تقديم خدمات االتصاالت 

وتقنية المعلومات 
تســـعى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  
فـــي  االســـتثمارية  البيئـــة  تطويـــر  علـــى 
األعمـــال  ممارســـة  وتســـهيل  المملكـــة، 
التجاريـــة فـــي مجـــال االتصـــاالت وتقنيـــة 

إصـــدار  إجـــراءات  وتســـهيل  المعلومـــات  
التراخيـــص وزيـــادة ســـرعتها. وبنـــاء علـــى 
قـــرار مجلـــس اإلدارة رقـــم )8-162-2020( وتاريخ 
)تقديم  الخدمـــات  تحويـــل  تم  1442/4/14هــــ، 

خدمـــة مراكز االتصـــال، تقديم خدمـــة التتبع، 
شـــبكات  ومراقبـــة  إدارة  خدمـــة  تقديـــم 
نطـــاق  مـــن  والمعلومـــات(  االتصـــاالت 
الترخيـــص الفئـــوي العـــام إلى تســـجيات.

4-2-2 بوابة التراخيص اإللكترونية 
ســـعت الهيئة إلـــى أتمتة نظـــام التراخيص 
الفئويـــة من النوع )ب( بشـــكل كامل, بحيث 
يتـــم تقديـــم أي مـــن الطلبـــات المتعلقة 
بالتراخيـــص إلكترونيـــًا عبـــر البوابـــة الخاصة 

بذلـــك، بهدف تســـهيل وتســـريع إجـــراءات 
إصدار التراخيـــص المتعلقة بقطاع االتصاالت 

المعلومات. وتقنيـــة 
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تسهيل عملية 
اتخاذ القرارات

سرعة الحصول 
على المعلومات

تطوير سوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تحفيز شركات جديدة 
لالستثمار بالسوق 

األهداف

٪٧٤   بنسبة زيادة

هـــو مقدم خدمـــة اتصاالت ال يملـــك أبراج اتصاالت وال تـــرددات، بل 
يعتمـــد علـــى مقدمي خدمـــات اتصـــاالت قائمين، يملكـــون البنية 
التحتية، حيث يقوم المشغل االفتراضي باستئجار أو شراء سعات من 
مقـــدم الخدمة القائم على أســـاس البيع بالجملة، ليقوم المشـــغل 

االفتراضي بتقديمها لمشتركيه

ماذا ُيقصد بمشغل شبكات االتصاالت 
(MVNO) المتنقلة االفتراضية؟

 عن عام ٢٠١٩م
يبلغ عدد األرقام المخصصة لالتصال 
بيـــن آلـــة وأخـــرى  فـــي المملكـــة

 مليون رقم أكثر من ١١ 

الهدف من هذا الطرح

تنويع 
الخيارات

تعزيز 
المنافسة

زيادة 
االبتكار 

دعم 
االستثمار

دعم
ريادة األعمال

4-2-3 إصدار ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة 
 )IoT-VNO( االفتراضية إلنترنت األشياء

أصـــدرت الهيئـــة ترخيـــص تقديـــم خدمات 
مشغل الشـــبكة االفتراضية إلنترنت األشياء 
ضوئيـــات  »شـــركة  مـــن  لـــكل   )IoT-VNO(
المعلومات«  المتكاملة لاتصاالت وتقنيـــة 
و »شـــركة هدير اآلالت للمقـــاوالت«. يهدف 

الترخيص إلى تمكيـــن مقدمي الخدمات من 
مواكبة أحـــدث التقنيـــات العالمية، وتطوير 
ســـوق االتصاالت، وتحفيـــز االســـتثمار فيه. 
ويتيـــح هذا الترخيص للمرخص له اســـتئجار أو 
شراء الســـعات الازمة من شبكة االتصاالت 

المتنقلـــة على أســـاس البيـــع بالجملة من 
مقـــدم الخدمة ذي البنيـــة التحتية المضيف 
دون الحاجـــة إلـــى مخصصات مـــن الطيف 

الترددي أو إنشـــاء أي شـــبكات السلكية.

4-2-4 طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات 
)MVNO( مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية

أتاحـــت الهيئة المجـــال للمنافســـة العامة 
علـــى تقديـــم خدمات مشـــغلي شـــبكات 
االتصـــاالت المتنقلـــة االفتراضيـــة من خال 
طـــرح ترخيصيـــن اثنيـــن للمنافســـة العامة. 

حيـــث قامـــت الهيئة بإجـــراء تقييم شـــامل 
للســـوق نتج عنـــه تحديث ضوابط وشـــروط 
اتاحـــت  والتـــي  الخدمـــة  تقديـــم  ترخيـــص 
المتنقلـــة  االتصـــاالت  شـــبكات  لمشـــغل 

االفتراضيـــة باالنتقـــال إلـــى مقـــدم خدمة 
مضيف آخر أو االســـتضافة من قبل أكثر من 

خدمة. مقـــدم 
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تجاوز متوسط 
استهالك الفرد 

للبيانات في المملكة

متوسط المعدل 
العالمي

الذي 
يقدر بـ

ليصل 
إلى ميجابايتميجابايت

٢٠٠٩٢٠ ثالثة أضعاف

يهدف إلى زيادة انتشـــار استخدام خدمات النطاق العريض 
على مستوى المملكة والذي سيؤدي إلى تغطية مناطق 
جغرافيـــة كبيرة، يصعب الوصـــول إليها بالتقنيـــات الثابتة 

والمتنقلة.

فـــي  المنافســـة  تعزيـــز 
قطـــاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات.

اتصاالت  خدمـــات  توفير 
وبأسعار  وكافية  متطورة 

مناسبة.

خدمـــات  انتشـــار  زيـــادة 
النطـــاق العريـــض فـــي 

المناطق النائية. 

تســـاهم في زيادة نسبة 
انتشار استخدام اإلنترنت.

ارتفع استخدام 
البيانات المتنقلة  

والثابتة من
بين شهري 

فبراير وأبريل 

٥٢,٤١٧
تيرابايتتيرابايت

إلى

بنسبة زيادة

٣٤٪٧٠,١٢٠

إتاحة الوصول 
المستمر

 إلى أكثر من

خدمة حكومية 
إلكترونية

من الجهات الحكومية 
من العمل عن بعد.

٪٩٤
تمكين

٣٥٠٠

4-2-5 إصدار ترخيص مؤقت للمشغلين 
باستخدام ترددات إضافية خالل جائحة كورونا 

أصـــدرت الهيئة ترخيصـــًا مؤقتًا خـــال فترة 
جائحة كورونا يســـمح للمشـــغلين باستخدام 
تـــرددات إضافيـــة فـــي النطاقيـــن )700،800( 

ميجاهرتـــز.   )40( نطـــاق  بعـــرض  ميجاهرتـــز 
وســـاهم إصدار الترخيص المؤقت في زيادة 
كفاءة شـــبكات االتصاالت، وعـــدم تأثر جودة 

خدمات االتصـــاالت، وزيادة ســـرعة اإلنترنت 
الجائحة. خـــال 

 4-2-6 إصدار ترخيص تقديم خدمات االتصاالت 
عريضة النطاق عبر األقمار الصناعية

تســـعى الهيئة إلـــى تحفيز تقديـــم خدمات 
االتصـــاالت عريضـــة النطـــاق عبـــر األقمـــار 
الصناعيـــة، وتتميـــز األقمـــار الصناعية ذات 
النطاق العريض بقـــدرة على تغطية مناطق 

جغرافيـــة كبيـــرة، الســـيما المناطـــق النائية 
التـــي يصعـــب الوصـــول إليهـــا بالتقنيات 
الثابتـــة والمتنقلـــة. وتم إصـــدار أول ترخيص 
لتقديم خدمـــات االتصـــاالت عريضة النطاق 

عبر األقمار الصناعية لشـــركة شبكة التقنية 
األولـــى )one Web(، ويهـــدف إلـــى زيـــادة 
انتشـــار اســـتخدام خدمات النطـــاق العريض 

علـــى مســـتوى المملكة.
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4-2-7 تراخيص الترقيم 
4-2-7-1 تخصيص األرقام 

تعمل الهيئة علـــى إعداد الخطـــة الوطنية 
للترقيـــم وإدارتها ونشـــرها، وتحديثها دوريًا 
وتوفيـــر  المســـتقبلي،  النمـــو  لمواكبـــة 
التقنيـــات  الســـتيعاب  الازمـــة  المرونـــة 
والخدمـــات الجديدة، وتحقيق االنســـجام مع 

توصيـــات قطاع تقييس االتصـــاالت التابع 
لاتحـــاد الدولي لاتصـــاالت. وتحدد الهيئة 
شـــروط تخصيص نطاق األرقـــام، وإجراءات 

باســـتخدامها. التراخيص 
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٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠

٤٧٣

١,٠٠٠

٨٤٢

٧٦٤

٢٠١٩٢٠٢٠

٧٧١

٨٦٧

4-2-7-2 خدمة نقل الرقم 

تقـــوم الهيئـــة بمتابعة خدمة نقـــل األرقام، 
واإلشـــراف علـــى النظـــام المركـــزي لنقل 
األرقـــام، والتأكـــد مـــن فعاليـــة إجراءاتهـــا، 
وصحـــة تطبيقهـــا مـــن قبـــل المشـــغلين، 
والعمـــل على حل شـــكاوى المســـتخدمين 
بشـــأنها، وبحث ســـبل تطوير الخدمة.  وقد 

تحسين 
إجراءات نقل 

الرقم المتنقل:

ُأنجـــز خال هـــذا العـــام نقـــل )866,717( رقم 
بين المشـــغلين.  كما قامـــت الهيئة خال 
هـــذا العام 2020م بتنفيذ مبـــادرة خدمة نقل 
الرقـــم للهاتف الثابت عبـــر تعديل إجراءات 
والتزامـــات قـــرار نقـــل الرقـــم للخدمـــات 
الهاتفيـــة الثابتـــة، وهـــي خدمـــة تمكـــن 

مشـــتركي الهاتـــف الثابـــت مـــن االحتفاظ 
بأرقامهـــم عند تغيير مقـــدم الخدمة، بهدف 
تشـــجيع المنافســـة بين مقدمـــي الخدمة، 
وإعطاء المشـــترك المرونة في االختيار بين 
مقدمـــي الخدمة مما يســـهم في تحســـين 

األســـعار. وتخفيض  الخدمـــة،  جودة 

تقليص مدة نقل الرقم 

من 8 ساعات عمل إلى ساعتي عمل 
أرقـــام  فـــي  ارتفاعـــًا  يالحـــظ 
آلة وأخرى بنســـبة  االتصال بين 

وذلك لزيـــادة الطلب على 
األشياء إنترنت  خدمات 
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4-2-7-3 توثيق بطاقات االتصال

عملت الهيئة على إعـــداد قواعد وإجراءات 
توثيـــق األرقـــام وتحديثها، واإلشـــراف على 
بمتابعـــة  الهيئـــة  تقـــوم  كمـــا  تنفيذهـــا. 
عمليـــات توثيق األرقام بشـــكل دوري وذلك 
بهـــدف التأكد مـــن فعالية تلـــك اإلجراءات 
المشـــغلين  والعمل على تطويرها، والتزام 

بهـــا على الوجـــه المطلـــوب. ويأتي ذلك 
امتـــدادًا لجهـــود الهيئـــة فـــي معالجـــة 
ظاهرة انتشـــار بطاقـــات االتصال مجهولة 
الهويـــة؛ لحماية جميع المتســـخدمين في 
المعلومات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمات 
اســـتغال  وعـــدم  حقوقهـــم،  ولحفـــظ 

بياناتهـــم الشـــخصية باإلضافة إلـــى أن هذا 
اإلجراء يحد مـــن أي آثار ســـلبية أو مخالفات 
قد تترتب على اســـتخدام خدمات االتصاالت 
بطريقـــة مخالفة لنظام االتصـــاالت والئحته 

التنفيذية.  

4-2-7-4 خدمة أرقامي 

المســـتخدم مـــن  أرقامـــي  تمكـــن خدمـــة 
المســـجلة  أرقامه  عـــن جميـــع  االســـتعام 
وذلـــك مـــن أجـــل اإلســـهام في الحـــد من 

المســـتخدمين  اســـتخدام هويات  إســـاءة 
من قبـــل أشـــخاص آخريـــن. ويظهـــر األثر 
الملمـــوس من إطـــاق هـــذه الخدمة في 

حماية المســـتخدمين من استغال هوياتهم 
مـــن قبل مجهولين مما يترتـــب عليه العديد 

مـــن التبعـــات األمنيـــة واالجتماعية.

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦
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أهمية التوثيق

٢٠١٩

معالجة ظاهرة انتشار 
بطاقات االتصال 
مجهولة الهوية 

حماية جميع المستخدمين في 
خدمات االتصاالت وتقنية 

المعلومات، وحفظ حقوقهم
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أرقامي

مما يسهم في

حماية المستخدمين 
من استغالل 

هوياتهم

توفير الجهد 
والوقت

ضبط سوق 
االتصاالت 

 عدد عمليات
التوثيق

 ١٣,٦ مليون

٩ ماليين

إبدأ الخدمة

 استعالم

أكثر من
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عدد إصدارات شهادة
مطابقة لألجهزة المعتمدة 

 عدد األجهزة المعتمدة

عدد طلبات اعتماد
األجهزة 

٢,١٧٠

٢,٢٠٠

٦١٠

١١,٢٠٥

عدد طلبات أذونات
فسح جمركي

٦,٨٦٥

عدد أذونات الفسح 
٥,٦١٩

عدد الرخص ألجهزة
مرتادي البر

المواصفات  إصـــدار  أو  تحديـــث 
الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية 
آخـــر  لتواكـــب  المعلومـــات 

المستجدات التقنية

الفنية  بالمواصفات  الوعي  رفع 
الصـــادرة من الهيئـــة واهميتها 
االتصاالت  أجهزة  جودة  رفع  في 

وتقنية المعلومات

تحديـــد آلية لمتابعـــة التقنيات 
وكيفيـــة  لألجهـــزة،  الحديثـــة 

تمكينها

اعتمـــاد  متطلبـــات  تحديـــث 
األجهزة وفـسـحـهـا، وفـقـا آلخر 
المســـتجدات الدولية في هذا 

المجال

ويهدف إلى:

مواصفة فنية تغطي غالبية تقنيات 

أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات
٩٥أصدرت

4-2-8 تراخيص األجهزة والمعدات 

4-2-8-1 تطوير معايير وتنظيمات أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات

معاييـــر  تطويـــر  علـــى  الهيىـــة  عملـــت 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  أجهـــزة  وتنظيمـــات 
الفنية  المواصفـــات  وتحديث  المعلومـــات 
الصـــادرة مـــن الهيئـــة لهـــا، لتتوافـــق مع 
أحـــدث المواصفات الدوليـــة المطبقة في 

هـــذا المجال.  وقـــد أصـــدرت )95( مواصفة 
فنيـــة تغطـــي غالبيـــة تطبيقـــات أجهزة 
كمـــا  المعلومـــات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
أصدرت مواصفـــات فنية خاصـــة بتقنيات 
إنترنـــت األشـــياء، وتعمل  باســـتمرار على 

لتحفيز  المواصفـــات والمعايير؛  تلك  تحديث 
تبني التقنيـــات الحديثة مـــن قبل مقدمي 
المعلومات. وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 

4-2-8-2 اعتماد وفسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات 

تم دراســـة طلبات اعتماد أجهـــزة االتصاالت 
واتخـــاذ  وفســـحها،  المعلومـــات  وتقنيـــة 
اإلجـــراء المناســـب حيالها بعـــد التحقق من 
الصادرة  الفنيـــة  للمواصفـــات  مطابقتهـــا 
عـــن الهيئـــة. ويهـــدف هـــذا اإلجـــراء إلـــى 
ضمان مطابقـــة األجهزة المـــوردة للمملكة 

للمعاييـــر والمواصفات الفنيـــة المعتمدة 
من الهيئة، إضافة إلـــى ضمان موافقتها 
المملكـــة،  فـــي  االتصـــاالت  لشـــبكات 
باإلضافـــة إلـــى التأكـــد مـــن أن األجهـــزة 
الموردة للمملكة ذات جـــودة عالية، وآمنة 

والترددات والشـــبكات،  لألشـــخاص، 
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إنشاء لجنة التنسيق الوطني للطيف الترددي بعضوية القطاعات الرئيسية المستخدمة للطيف الترددي 

لتعزيز إشراك الجهات المحلية وإتاحة الوصول العادل للطيف الترددي لجميع القطاعات الوطنية 

حجز الموقع المداري ٧٫٩ شرقًا للمملكة العربية السعودية ونشر  المعلومات 
التنسيقية للموقع المداري الستكمال عملية التنسيق مع الدول األخرى 

وذلك لتعزيز البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعية بأحدث التقنيات ولتوسيع 

نطاق التغطية

توقيع اتفاقيات دولية تنسيقية الستخدام ترددات النطاق ٢٫٦ و ٣٫٥ 
جيجاهرتز مع الدول المجاورة، للتوافق في استخدام الترددات والحد 

من التداخالت الالسلكية الضارة

نشر الجدول الوطني لتوزيع الترددات على الموقع اإللكتروني 
للهيئة، وتعميمه على الجهات والمؤسسات الحكومية، ويوضح الجدول 

توزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية المختلفة في المملكة، 

ويهدف النشر إلى تعزيز الشفافية وتسهيل االستثمار في التقنيات الالسلكية

تسجيل قمر صناعي تعليمي سعودي تابع لجامعة الملك سعود، ويتم التنسيق 
مع االتحاد الدولي لالتصاالت الستكمال اإلجراءات التنظيمية. ويهدف القمر الصناعي 
التعليمي KSU_CUBESAT  إلى تحفيز القدرات اإلبداعية واالبتكارية للطالب واعداد كوادر 

هندسية وطنية مبدعة قادرة على المساهمة بفاعلية في تقدم المملكة صناعيا واقتصاديا في 

مجال األقمار الصناعية

مخصصًا تردديًا 

٢٠,٤٨٨ إلغاء 

تنسيق دولي من / إلى 
اإلدارات ذات العالقة وفقا 

ألنظمة الراديو الدولية 
والخطط اإلقليمية والدولية 

٦١٨طلب
تردد في السجل الدولي للترددات 

تم ارسالها لعدد (١٤٠٥) محطة بكافة 
بياناتها ليتم تسجيلها في السجل 

الدولي للترددات 

٢,٨١٠ طلب
تسجيل

رخصة للخدمات البحرية والجوية 
والثابتة والمتنقلة وهواة 

الالسلكي 

٥,١٦٦ إصدار

جهة تخللها اجراء قياسات لـ(٧٨) 
تردد مرخص للتأكد من مطابقتها 

لشروط التخصيص

ترددا مخالفا خالل المراقبة االستباقية 
تبين أنه غير مرخص باستخدامها 

٤٨٧

ترددا غير مرخص خالل المراقبة 
التفاعلية تبين انها تسبب 

تداخالت ضارة 

٩٨٣ ١٥رصد  اجراء الفحص
الميداني لـ

تردد لمعرفة االستخدامات الفعلية للطيف 
الترددي وتحديد نظامية االستخدام 

٢,٥٦١ مراقبة

ترددا لمستخدمي الطيف
الترددي بالمملكة

١٣,٠٨٩ تخصيص

رصد

4-2-٩ إدارة الطيف الترددي
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تقديم خدمة نقل الطرود محليًا ودولًيا 

تقديم خدمات نقل الطرود داخل المملكة

ترخيص نقل الطرود محليًا
ودوليًا

ترخيص نقل الطرود محليًا

خطوات الحصول على الترخيص

تقديم الطلب

التقدم بطلب 
الترخيص من خالل 
البوابة اإللكترونية 

للتحقق من 
استيفاء 

المتطلبات الالزمة

إصدار الترخيص 
المطلوب بشكل 

إلكتروني

إصدار الترخيص إلكترونًيادراسة الطلب

citc.gov.sa

 دليل المستثمر 
 لترخيص تقديم خدمة

نقل الطرود

(محلي - محلي ودولي)

٢٤

٪٦٢

٢٦

تعمل في سوق البريد 
اللوجستي في المملكة

الطاقة االستعابية لقطاع 
البريد اللوجستي ربعيًا

نسبة الزيادة في الطاقة 
االستعابية ربعيًا عن عام  ٢٠١٩م

مليون شحنة ربعيًا 

شركة 

تحسين البيئة
االستثمارية في المملكة

تعزيز الوضوح والشفافية

حماية المستخدمين

تشجيع المنافسة الفعالة

تسهيل اإلجراءات

األهـداف

4-3-1 إطالق دليل المستثمر لتراخيص نقل الطرود 

4-3 تمكين قطاع الخدمات البريدية اللوجستية

أطلقت الهيئـــة دليل المســـتثمر لتراخيص 
نقـــل الطرود فـــي المملكة ليكـــون مرجعًا 
الطرود،  نقـــل  فـــي خدمة  للمســـــتثمرين 
وليعرفهم علــــى اللوائح واإلجراءات العامة 
التي تمّكن المســــتثمر مـــن الحصول على 
طبقـــًا  الازمـــة  والموافقـــات  التراخيـــص 
ووثيقة  ممارســـتها،  المطلوب  لألنشـــطة 

تنظيميـــة يســـتند عليهـــا، وذلـــك وفـــق 
مهام الهيئة فــــــي تنظيم قطـــاع البريد 
المنشـــآت  يعـــزز مســــاهمة ودور  وبمـــا 
المقدمـــة للخدمات البريدية اللوجســــتية 
في عملية التنمية االقتصادية الشــــاملة 

المملكة. في  والمســــتدامة 

4-3-2 إطالق بوابة تراخيص البريد 

اإللكتروني  الهيئـــة عبر موقعهـــا  أطلقت 
بوابـــًة مخصصـــة لتراخيـــص البريـــد، حيـــث 
يمكن مـــن خالها الحصول علـــى الترخيص 
إلكترونيـــًا بعد اســـتيفاء المتطلبـــات، كما 

تتيـــح البوابـــة كافـــة الخدمـــات المتعلقة 
بهذه التراخيص بما فـــي ذلك طلب إصدار 

أو تجديـــد أو إلغاء أو تحديـــث الترخيص.
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 حيث ساهمت في تقليل الصعوبات ورفع الطاقة االستيعابية
وتمكين التجارة اإللكترونية خالل فترة الجائحة

متابعة بيانات تطبيقات التوصيل 
عبر انشاء منصة للمؤشرات 

تصاريح  حوكمـــة  وثيقـــة  إصـــدار 
التوصيل  بمناديب  الخاصة  التنقل 

اإللكترونية 

إطالق الدليل االرشادي لإلجراءات 
بمقــــدمي  الخــــاصة  الوقــائيــــة 

الخدمات 

تنفيذ أكثر من ألف جولة تفتيشية 
للتأكيـــد على اســـتمرارية األعمال 

واتخاذ التدابير الوقائية

تفعيل نظام الشكاوى لمستفيدي 
تطبيقات التوصيـــل عبر المنصات 

اإللكترونية 

تحفيز توطين مندوبي التوصيل

إلزام مقدمي الخدمـــات البريدية بتوفير وســـائل الدفع 
اإللكترونيـــة وذلك في جميـــع المنافذ التابعـــة لها ومع 

جميع مسؤولي التوصيل

إطالق وثيقة تنظيمية تســـمح 
لمقدمـــي الخدمـــات البريديـــة 
باالســـتعانة بمقدمـــي خدمـــة 
التوصيل وذلـــك لزيادة الطاقة 

االستيعابية 

مقدمي  إبرام  تنظيمات  إصدار 
الخدمـــات البريديـــة العقود مع 
الغير ألداء خدمة تســـليم المواد 

البريدية

بنـــاء منصـــة ربـــط إلكترونية 
عمليات  جميـــع  للهيئة  تعكس 

مقدمي الخدمات البريدية 

إلزام مقدمي الخدمات البريدية 
بتوفير  أقســـام خدمـــة العمالء 
بنسبة (١٠٠٪) وتوفير ارقام مجانية 

لخدمة العمالء بنسبة (١٠٠٪)

 نسبة الزيادة في عدد
الطلبات المنفذة

٪٢٥٠

٪٤٦٠
 نسبة الزيادة في عدد
التطبيقات المسجلة

  +٢٥٠ مدينة

٪٥٠٠

 إجمالي المدن
والمحافظات المغطاة

 نسبة الزيادة في عدد
المناديب السعوديين

مقارنة بالعام ٢٠١٩ممقارنة بالعام ٢٠١٩م

مقارنة بالعام ٢٠١٩ممقارنة بالعام ٢٠١٩م

4-3-3 تمكين قطاع البريد خالل الجائحة

ســـعت الهيئـــة خـــال جائحـــة كورونـــا إلى 
تمكيـــن قطـــاع البريـــد وزيـــادة المرخصين 

التجـــارة  وتمكيـــن  االســـتيعابية  والطاقـــة 
اإللكترونية، ســـعًيا لتطوير الخدمات البريدية 

فـــي المملكـــة والرفع مـــن جـــودة الخدمة 
المقدمـــة وكان مـــن أبرز مـــا تم:

ماهي البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل (Sandbox)؟

البيئة التجريبية تمكن تطبيقات التوصيل من ممارسة األعمال و تطويرها  من خالل خلق بيئة آمنة 

ابتكار خدمات وتقنيات جديدة، كما تسهم في  تحفيزهم على  الناشئة بهدف  للشركات  ومحفزة 

تحديد أفضل الممارسات واإلجراءات التنظيمية في قطاع التوصيل عبر المنصات االلكترونية.

األهداف

مرونة
التنظيـمات

تحفيز
االستثــمار

دعـم
االبتكــار

تمكن المنظم 

من تجربـــة الممارسـات 
التنظيمية قبل اعتمادهـا 

بشـكل رسمي

 تمكن المستثمرين

من االستــفادة من نمـــــاذج 
األعمــال المبتكـرة تحت مظلـة 

الجهـات الرقابية

تمكن المستفيدين

من الحصـول علـــــى الخدمات 
في بيئة تضمن حقوقهم

تمكن رواد األعمال

من خلق نماذج عمل 
جديدة ومرنة

حماية
المستفيدين

أبرز الوثائق 

التنظيمية:

ضوابط وإرشادات تقديم 
خدمات التوصيل عبر 
المنصات اإللكترونية

دليل تسجيل التطبيقات 
لتقديم خدمات التوصيل 
عبر المنصات اإللكترونية

االشتراطات المؤقتة 
لتقديم خدمة توصيل عبر 

المنصات اإللكترونية

الربط مع
 منصة توكلنا

٢٢ أبريل

تولي الهيئة 
االختصاصات التنظيمية 

والرقابية لقطاع البريد

حملة «جاء دورك»  
لتشجيع السعوديين 

للعمل في قطاع 
التوصيل

١٢ أبريل حملة «اليوم يومك» 
بالتعاون مع هدف 

٦ أبريل

إشادة اإلتحاد الدولي
 لالتصاالت

إطالق منصة 
المؤشرات

٢٣ مايو
إطالق المرحلة الثانية من 
البيئة التنظيمية التجريبية 

لتطبيقات التوصيل
(Sandbox)

٤ أكتوبر

 إصدار اللوائح 
التنظيمية

١ مايو ٢ أبريل ٢٠٢٠

إطالق المرحلة األولى من 
البيئة التنظيمية التجريبية 

لتطبيقات التوصيل
(Sandbox)

صدور األمر الملكي الكريم 
بشمول العاملين في تطبيقات 

التوصيل بتعويض ساند

٢٧ أغسطس
إطالق

١ ديسمبربوابة التسجيل 

٢٤ يوليو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٩ مارس ٢٠١٩

إطالق وثيقة تنظيمات 
البيئة التجريبية 

(Sandbox)

4-3-4 تولي الهيئة تنظيم قطاع تطبيقات 
التوصيل عبر المنصات اإللكترونية 

عملـــت الهيئة منـــذ توليها مهـــام تنظيم 
قطـــاع توصيل الطلبـــات علـــى العديد من 
التنظيميـــة. وعلـــى  والخطـــط  المبـــادرات 

الرغـــم من التحديـــات التي واجهـــت العالم 
في النصـــف األول مـــن عـــام 2020م إال أنها 
كانـــت فتـــرة محورية  في قطـــاع تطبيقات 

التوصيـــل في المملكة. حيث تـــم إحراز تقدم 
كبير في قطاع تطبيقات التوصيل الســـيما 

خـــال فترة منـــع التجول.  
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ماهي البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل (Sandbox)؟

البيئة التجريبية تمكن تطبيقات التوصيل من ممارسة األعمال و تطويرها  من خالل خلق بيئة آمنة 

ابتكار خدمات وتقنيات جديدة، كما تسهم في  تحفيزهم على  الناشئة بهدف  للشركات  ومحفزة 

تحديد أفضل الممارسات واإلجراءات التنظيمية في قطاع التوصيل عبر المنصات االلكترونية.

األهداف

مرونة
التنظيـمات

تحفيز
االستثــمار

دعـم
االبتكــار

تمكن المنظم 

من تجربـــة الممارسـات 
التنظيمية قبل اعتمادهـا 

بشـكل رسمي

 تمكن المستثمرين

من االستــفادة من نمـــــاذج 
األعمــال المبتكـرة تحت مظلـة 

الجهـات الرقابية

تمكن المستفيدين

من الحصـول علـــــى الخدمات 
في بيئة تضمن حقوقهم

تمكن رواد األعمال

من خلق نماذج عمل 
جديدة ومرنة

حماية
المستفيدين

أبرز الوثائق 

التنظيمية:

ضوابط وإرشادات تقديم 
خدمات التوصيل عبر 
المنصات اإللكترونية

دليل تسجيل التطبيقات 
لتقديم خدمات التوصيل 
عبر المنصات اإللكترونية

االشتراطات المؤقتة 
لتقديم خدمة توصيل عبر 

المنصات اإللكترونية

الربط مع
 منصة توكلنا

٢٢ أبريل

تولي الهيئة 
االختصاصات التنظيمية 

والرقابية لقطاع البريد

حملة «جاء دورك»  
لتشجيع السعوديين 

للعمل في قطاع 
التوصيل

١٢ أبريل حملة «اليوم يومك» 
بالتعاون مع هدف 

٦ أبريل

إشادة اإلتحاد الدولي
 لالتصاالت

إطالق منصة 
المؤشرات

٢٣ مايو
إطالق المرحلة الثانية من 
البيئة التنظيمية التجريبية 

لتطبيقات التوصيل
(Sandbox)

٤ أكتوبر

 إصدار اللوائح 
التنظيمية

١ مايو ٢ أبريل ٢٠٢٠

إطالق المرحلة األولى من 
البيئة التنظيمية التجريبية 

لتطبيقات التوصيل
(Sandbox)

صدور األمر الملكي الكريم 
بشمول العاملين في تطبيقات 

التوصيل بتعويض ساند

٢٧ أغسطس
إطالق

١ ديسمبربوابة التسجيل 

٢٤ يوليو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٩ مارس ٢٠١٩

إطالق وثيقة تنظيمات 
البيئة التجريبية 

(Sandbox)

4-3-5 إطالق البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل 
)Sandbox( عبر المنصات اإللكترونية

قامـــت الهيئة بوضع آليـــات حوكمة دقيقة 
لضمـــان فاعلية هذا النشـــاط الحيـــوي عبر 
التنظيمية في  الضوابـــط واألطـــر  تشـــريع 

البيئـــة التنظيميـــة التجريبيـــة لتطبيقات 
التوصيـــل؛ لتحســـين الكفاءة التشـــغيلية 
للقطاع، ورفع طاقته االســـتيعابية؛ متبعًة 

في ذلـــك نموذج االقتصاد التشـــاركي الذي 
يعتمـــد علـــى االبتـــكار واإلبداع في تســـيير 

العمليات.  وإدارة  األعمـــال 

 حيث ساهمت في تقليل الصعوبات ورفع الطاقة االستيعابية
وتمكين التجارة اإللكترونية خالل فترة الجائحة

متابعة بيانات تطبيقات التوصيل 
عبر انشاء منصة للمؤشرات 

تصاريح  حوكمـــة  وثيقـــة  إصـــدار 
التوصيل  بمناديب  الخاصة  التنقل 

اإللكترونية 

إطالق الدليل االرشادي لإلجراءات 
بمقــــدمي  الخــــاصة  الوقــائيــــة 

الخدمات 

تنفيذ أكثر من ألف جولة تفتيشية 
للتأكيـــد على اســـتمرارية األعمال 

واتخاذ التدابير الوقائية

تفعيل نظام الشكاوى لمستفيدي 
تطبيقات التوصيـــل عبر المنصات 

اإللكترونية 

تحفيز توطين مندوبي التوصيل

إلزام مقدمي الخدمـــات البريدية بتوفير وســـائل الدفع 
اإللكترونيـــة وذلك في جميـــع المنافذ التابعـــة لها ومع 

جميع مسؤولي التوصيل

إطالق وثيقة تنظيمية تســـمح 
لمقدمـــي الخدمـــات البريديـــة 
باالســـتعانة بمقدمـــي خدمـــة 
التوصيل وذلـــك لزيادة الطاقة 

االستيعابية 

مقدمي  إبرام  تنظيمات  إصدار 
الخدمـــات البريديـــة العقود مع 
الغير ألداء خدمة تســـليم المواد 

البريدية

بنـــاء منصـــة ربـــط إلكترونية 
عمليات  جميـــع  للهيئة  تعكس 

مقدمي الخدمات البريدية 

إلزام مقدمي الخدمات البريدية 
بتوفير  أقســـام خدمـــة العمالء 
بنسبة (١٠٠٪) وتوفير ارقام مجانية 

لخدمة العمالء بنسبة (١٠٠٪)

 نسبة الزيادة في عدد
الطلبات المنفذة

٪٢٥٠

٪٤٦٠
 نسبة الزيادة في عدد
التطبيقات المسجلة

  +٢٥٠ مدينة

٪٥٠٠

 إجمالي المدن
والمحافظات المغطاة

 نسبة الزيادة في عدد
المناديب السعوديين

مقارنة بالعام ٢٠١٩ممقارنة بالعام ٢٠١٩م

مقارنة بالعام ٢٠١٩ممقارنة بالعام ٢٠١٩م

4-3-6 تمكين تطبيقات التوصيل خالل الجائحة

الازمـــة  التنظيمـــات  الهيئـــة  أصـــدرت 
لتطبيقـــات التوصيـــل لتحفيـــز الشـــركات 

اإلجـــراءات  توفيـــر  وضمـــان  الناشـــئة 
االســـتيعابية  الطاقـــة  وزيـــادة  الوقائيـــة 

المملكة،  فـــي  كورونا  جائحة  فتـــرة  خال 
حيـــث ســـعت إلـــى:
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عدد الجوالت التفتيشية 
للبريد وتطبيقات التوصيل

عدد الجوالت التفتيشية 
المرخصين الفئويين

عدد الجوالت التفتيشية 
أسواق االتصاالت

عدد الجوالت التفتيشية 
مرخصين البنية التحتية

عدد اإلعالنات المخالفة 
المحذوفة شكاوى البريد

نسبة الشكاوى المقبولة 

٪٢٤
يبلغ متوسط زمن المعالجة

يوم  ٩,٨ 

شكاوى االتصاالت 

نسبة الشكاوى المقبولة 

٪٢٦
يبلغ متوسط زمن المعالجة

يوم  ٤,٣٣ 

اجمالي عدد 

٢,٥٠٠الجوالت التفتيشية 

١,١٧٨٨٢٤

٥٦٤٣٨٥,٠٠٠

٪٤٠٧ بنسبة

زيادة
عن عام ٢٠١٩م

4-4 حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية 
4-4-1 منظومة الشكاوى

فـــي إطار تحســـين تجربـــة المســـتخدم في 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع 
والبريـــد ســـعت الهيئة في عـــام 2020م إلى 
تطويـــر منظومة الشـــكاوى، حيث تشـــمل 
زيـــادة كفـــاءة خدمـــات الشـــكاوى وتحديد 
المعالجـــة،  ومواطـــن  التحســـين  طريـــق 
وتحليًا للوضع الحالي لمنظومة الشـــكاوى 

وإعـــداد إطـــار عمـــل وخطة لتحســـين تجربة 
المســـتخدمين في مجال معالجة الشكاوى، 
وإصـــدار دليـــل ربعي بأبرز مســـببات نشـــوء 
الوصـــف  وتقديـــم  وزيادتهـــا  الشـــكاوى 
المســـببات؛ لغرض تســـهيل  الكافي لهذه 
بناء خطـــوات المعالجة العمليـــة والصحيحة 
المتخذة بشـــأنها. مما ســـيكون له األثر في 

لخدمات  التشـــغيلية  المؤشـــرات  تحســـين 
الشـــكاوى، ومعالجة أبرز مسببات الشكاوى 
وذلـــك لتحســـين تجربـــة وتقديـــم خدمـــات 
ذات جـــودة عاليـــة المســـتخدم فـــي قطاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وقطـــاع 

. يد لبر ا

4-4-2 منظومة التفتيش 
سعيًا لتحســـين تجربة المستخدمين وتفعيل 
ســـعت  والرقابـــة،  التفتيـــش  منظومـــة 
الهيئـــة في عـــام 2020م إلى توســـيع نطاق 
تفتيشـــية  التفيش، والقيام بجوالت  أعمال 
علـــى مقدمي خدمـــات االتصـــاالت وتقنية 
التوصيل  وتطبيقـــات  والبريد  المعلومـــات 
في جميع  مناطق المملكـــة. وذلك للتحقق 

من تطبيق أنظمة الهيئـــة وقراراتها ورفع 
مســـتوى الوعـــي وااللتـــزام بهـــا، ورصد 
أي مخالفـــات أو تجـــاوزات بهـــذا الصـــدد، 
وتهـــدف الهيئـــة مـــن ذلـــك إلـــى حماية 
المصلحـــة العامة ومصالح المســـتخدمين 
والمســـتثمرين، ويتـــم ذلـــك مـــن خـــال 
وســـائل تقنية متطـــورة متمثلـــة بالنظام 

اإللكتروني للتفتيـــش، والذي يهدف ألتمتة  
جميع عمليات التفتيـــش واإلجراءات الخاصة 
بها، بهدف تحســـين جودة مخرجـــات أعمال 
التفتيش وتقليص الوقت المســـتغرق إلنجاز 

التفتيشـــية. المهام 
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عدد المواقع التي تمت مطابقة 
اإلشعاعات الصادرة منها مع 

المعايير المعتمدة

وتهدف الوثيقة إلى:

حماية حقوق 
المستخدم

تعزيز الوضوح 
والشفافية في تفاصيل 

تقديم الخدمة 

االرتقاء بمستوى 
الخدمة 

تنظيم العالقة بين 
مقدم الخدمة 

والمستخدم

 تحسين تجربة 
المستخدم

٤,٦٦٧

٤,٤١٥

٤,٥٨٤

٤,٦٦٧

٤,٢٥٠

٠

٤,٣٠٠

٤,٣٥٠

٤,٤٠٠

٤,٤٥٠

٤,٥٠٠

٤,٥٥٠

٤,٦٠٠

٤,٦٥٠

٤,٧٠٠

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

تكمن األهمية

طمأنة العموم وزيادة ثقة 
المستـخدمين بـشبكات 

االتصاالت

توفير الحماية 
للعموم من أي 

آثار سلبية

 4-4-3 قياس اإلشعاعات الصادرة 
من أبراج االتصاالت 

تقـــوم الهيئـــة باإلشـــراف علـــى إجـــراءات 
المطابقة، والتأكد من اإلشـــعاعات الصادرة 
من أجهـــزة االتصـــاالت الاســـلكية وغيرها 

من أجهـــزة البـــث، بالتعـــاون مـــع الجهات 
الحكوميـــة البحثيـــة فـــي المملكـــة؛ وذلك 
بإجـــراء قياســـات ميدانيـــة، للتحقـــق مـــن 

مطابقتهـــا للضوابـــط الصادرة عـــن الهيئة 
فـــي هذا الشـــأن، وطمأنة العمـــوم، وزيادة 

ثقـــة المســـتخدمين بشـــبكات االتصاالت.

4-4-4 إصدار الوثيقة المحدثة لتنظيمات حماية حقوق 
مستخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وشروط 

تقديم الخدمات
بناًء على المهام التنظيمية المســـندة إلى 
الهيئـــة بموجب نظـــام االتصـــاالت والئحته 
التنفيذية، وتنظيم هيئـــة االتصاالت وتقنية 
المعلومات، وأخـــذًا في االعتبـــار احتياجات 
أســـواق االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 

المتطورة في المملكة، وبعد دراســـة أفضل 
الممارســـات الدولية في هـــذا المجال، فقد 
تـــم إصـــدار  الوثيقـــة المحدثـــة لتنظيمات 
حماية حقوق مســـتخدمي خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات. 

ويجب على مقدم الخدمـــة وضع أحكام هذه 
الوثيقة موضع التنفيـــذ، وااللتزام بأحكامها، 
بما في ذلـــك تعديل عقود الخدمـــة الحالية 
الســـارية مع المســـتخدمين، بحســـب المدة 

التي تحددهـــا الهيئة.
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عدد الرسائل 
التوعوية

عدد البالغات التي 
تم استقبالها  

عدد األرقام التي 
تم تعليقها

عدد الرسائل االحتيالية
التي تم حجبها   

مليون رسالة

٣٩٢ عدد المكالمات 
مليون االنتحالية المحجوبة 

٢٨

مليون بالغ
٨,٣

أكثر من

ألف رقم
٢٤٦

أكثر من

مليون رسالة
٣٧
أكثر من

مجموع القرارات 
الصادرة 

عدم تنفيذ قرارات 
وتوجيهات الهيئة 

تأسيس بطاقات اتصال 
بطريقة غير نظامية

األجهزة 
المخالفة

أخرى  قطع كوابل

١,٦٣٨

٪٢

٪٦

٪٤

٪٦١

٪٢٧

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

التنســـيق مع الجهـــات األمنية المختصـــة للقيام بضبـــط مرتكبي هذه الممارســـات 
االحتيالية، وإحالتهم للجهات المختصة.

اســـتقبال البالغات من المســـتخدمين على الرقم ٣٣٠٣٣٠ ومعالجتها وفق نظام 
االتصاالت،وتفعيـــل نظـــام الترشـــيح الذكـــي (Smart Filter) وذلـــك لحجب الرســـائل 
االحتيالية, وقد تم تحديث الشروط الخاصة لترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة للحد 

من تلك الرسائل.

الـمحور الـتوعوي

محور الحلول الفنية

محور التنسيق األمني

4-4-5 اإلشراف على آليات وإجراءات 
ضد عمليات االحتيال واالنتحال

تواصـــل الهيئة عملهـــا على اســـتكمال الحد مـــن عمليات 
االحتيال واالنتحال وذلك ضمن اللجنة التنســـيقية المشـــكلة 

الهيئة. بعضوية  الســـامي  باألمر 

4-4-6 الفصل في مخالفات نظام االتصاالت

 اســـتنادًا لـــدور لجنـــة النظر فـــي مخالفات 
نظـــام االتصـــاالت المناط بها وفقـــا للمادة 
)38( مـــن نظام االتصاالت الصادر بالمرســـوم 
الملكي رقم )م/12( وتاريخ 1422/3/12هـ،، عليه  

قامت اللجنة بدارســـة الباغات المحالة لها 
وإصدار عدٍد مـــن القرارات لقـــاء المخالفات 
المرتكبـــة لنظـــام االتصاالت. وتجدر اإلشـــارة 
إلى تفعيل اللجنـــة الترافـــع اإللكتروني عبر 

سلســـلة من اإلجـــراءات اإللكترونيـــة، ابتداًء 
من دراســـة المخالفات واشـــعار المنســـوبة 
إليهـــم المخالفة وتلقي الـــردود من أطراف 

الباغ، ويتـــم التبليغ بالقـــرار إلكترونيا.  
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4-5 خدمة ضيوف الرحمن 
4-5-1 االستعدادات لموسم الحج 1441هـ

البنية التحتية لالتصاالت في مكة 

المكرمة والمشاعر المقدسة

نقطة واي فاي 
(Wi-Fi)

برجًا لالتصاالت 
دائمة ومؤقتة 

محطة السلكية تدعم خدمة الجيل 
الرابع والجيل الخامس

محطة السلكية تدعم خدمة 
الجيل الخامس

٤,٥٤٥

٢,٣٣١

٢,٨٣٧٧١٦

تجاوز إجمالي استهالك البيانات في الحرم 

تيرابايتالمكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة
٢,٣٦٣

حجم استخدام البيانات

٧٥٧ الحرم
المكي

تيرابايت
٤٦٧ المشاعر

المقدسة
الحرم

المدني
تيرابايت

١,١٣٩
تيرابايت

متوسط سرعة اإلنترنت  المتنقل

٦٩٧,٢٩ ٣, ٨٢٨

٧٧,٥
ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

٦٩,٥٥
المدينة المنورة  مكة المكرمة 

متوسط سرعة
(4G) التحميل

متوسط سرعة
(5G) التحميل

متوسط سرعة
(4G) التحميل

متوسط سرعة
(5G) التحميل

4-5-2 إحصائيات موسم الحج 1441هـ
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مؤشرات قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات والبريد
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إجمالي االشتراكات في 
خدمات االتصاالت المتنقلة 

بنهاية العام ٢٠٢٠م
٤٦,٣٥٤٦,٣٥٤٦,٣٥مليونمليونمليون

نسبة انتشار خدمات 
االتصاالت المتنقلة على 

مستوى السكان

٢٠١٦٢٠١٨

 اجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة اجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة

٤٩,٦٨

٢٠١٧

٥١,١٠
٥٤,٨٢

٢٠١٩٢٠٢٠

٤٥,١٣٤٦,٣٥

٪١٣٥,٥

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢,١٩
مليون اشتراك

اجمالي االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعةاجمالي االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة

نسبة انتشار خدمات اإلنترنت الثابت 
عالي السرعة على مستوى المساكن

٪٣٥,٦
إجمالي االشتراكات في خدمات االنترنت 

الثابت عالي السرعة بنهاية العام ٢٠٢٠م

٢٠١٦٢٠١٨

ن)
و

لي
(م

ت 
كا

را
شت

ال
د ا

ـد
عـ

ن)
و

لي
(م

ت 
كا

را
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ال
د ا

ـد
عـ

ن)
و
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شت
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د ا
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عـ

ن)
و

لي
(م

ت 
كا

را
شت

ال
د ا

ـد
١,٩٠عـ

٢٠١٧

٢,٥٠

٢٠١٩٢٠٢٠

٢,٠٣٢,١٩

٠

٠,٥

١,٠

١,٥

٢,٠

٢,٥

٣,٠

٣,٥٣,٢٩

5-1-1 خدمات االتصاالت المتنقلة

5-1 مؤشرات أداء قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات والبريد

شـــهد قطاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
والبريـــد تطـــورًا ملحوظـــًا خـــال الســـنوات 
الماضيـــة؛ إذ يعد من القطاعـــات ذات التغير 
والنمـــو المتســـارع، وباتـــت مخرجـــات هـــذا 
القطـــاع عامـــًا حاســـمًا وممّكنـــًا لمختلف 

الجوانـــب التنمويـــة واالقتصاديـــة. وتضطلع 
هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات بمهمة 
جمع وتحليـــل ونشـــر البيانات والمؤشـــرات 
اإلحصائية الخاصة بســـوق خدمات االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات لكونهـــا أداة لمعرفة 

الوضع الراهن للســـوق، ومدى توفر الخدمات 
فيه، وكذلـــك وســـيلة لقيـــاس أداء القطاع 

وتطـــوره، ومدى تنافســـيته محليـــًا ودوليًا. 

 5-1-2 خدمات اإلنترنت الثابت عالي السرعة
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مقياس هـــو تقريـــر ربعي صادر عـــن الهيئة 
لسرعة اإلنترنت وســـرعة الوصول للمحتوى 
فـــي المملكـــة، ويحتـــوي علـــى ســـرعات 
التحميـــل والرفـــع ومقارنتها بيـــن مقدمي 
الخدمة فـــي المملكة، وبيانات نشـــر تقنية 

الجيل الخامس وســـرعاتها، وتصنيفا ألفضل 
مقدمـــي الخدمـــة فـــي كل منطقـــة مـــن 
مناطق المملكة، ومؤشـــرات أخرى عن أداء 
أكثـــر التطبيقـــات واأللعاب اســـتخدامًا في 

المملكة. 

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٪٩١

٪٩٧

السابع عالميًا 

عام ٢٠١٤م

إلى حوالي 

في نهاية

العام ٢٠٢٠م

حيث ارتفعت 

من

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤
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واصلت نسبة استخدام اإلنترنت باالرتفاع خالل السنوات الماضية

٪٩٣,٦٧ ٪٩١,١٢ ٪٩١,٣١
٪٩٣,٣١٪٩٤,٣٤

٢٠٢٠ ٢٠١٩

٪٩٥,٧
٪٩٧,٨

نسبة الزيادة في سرعة اإلنترنت 
المتنقل عن عام ٢٠١٩م

المملكة في المركز السابع عالميًا 
في متوسط سرعة اإلنترنت المتنقل

تعزيز التنافسية بين 
مقدمي الخدمة

الشفافية والوضوح 
وإتاحة البيانات
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٥٥.٥٨

١٠٩.٤٨
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٠
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٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

متوسط سرعة االنترنت المتنقل في المملكةمتوسط سرعة االنترنت المتنقل عالميًا

يهدف إلى
٪٩٧,٨

5-1-3 إصدار مؤشر مقياس لقياس سرعة اإلنترنت 
تأكيدا علـــى دور هيئـــة االتصـــاالت وتقنية وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي

المعلومـــات فـــي تنظيم القطـــاع وتطوير 
خدماتـــه، فـــإن الهيئـــة بالتعـــاون مـــع أحد 
الجهـــات األكادميـــة فـــي المملكـــة تقوم 
لســـوق  شـــاملة  تحليليـــة  دراســـة  بعمـــل 

5-1-4 نسبة انتشار استخدام اإلنترنت 

خدمات االتصاالت وتقنيـــة المعلومات في 
المملكة. وتســـتخدم الهيئة اســـتراتجية أخذ 
العينـــات الطبقيـــة لجمع عينـــات من جميع 
المناطـــق اإلداريـــة بحيث تتناســـب مع عدد 
ســـكانها. وتم التأكد مـــن أن العينات ممثلة 

لجميـــع الســـكان وذلك في الفئـــة العمرية 
من 10 الى 74 ســـنة وبهامش خطـــأ ال يتجاوز 
1% وأحد نتائج تلك الدراســـة هو تحديد نسبة 
اســـتخدم اإلنترنت في المملكـــة وذلك كما  

البياني. الرســـم  هو موضح فـــي 
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5-1-5 مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت

ما هو مؤشر تصنيف مقدمي الخدمة؟ما هو مؤشر تصنيف مقدمي الخدمة؟

تصدر الهيئة مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة بشكٍل دوري، 
ضماًنا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات االتصاالت في حل شكاوى عمالئهم.

www.citc.gov.sawww.citc.gov.sa
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بهدف تعزيز الشفافية 
والمنافسة بين مقدمي 

الخدمة

أطلق المؤشر
في عام ٢٠١٧م 

اضافة معلومات 
المؤشر بشكل 

تفصيلي وتحليلي 

في عام
٢٠١٨م

قياس تفاعل مقدمي الخدمة 
لمعالجة شكاوى المستخدمين 

قبل تصعيدها للهيئة

في عام
٢٠٢٠م

إطالق المؤشر بطريقة 
مبسطة تستهدف جميع 

المستخدمين

في عام
٢٠١٩م

زين

٢٢٤

٤٨٧

٧٩

٣٠٧
٢٠٠

5-1-5-1 مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة  

5-1-5-2 مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت الثابتة  

)من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة(

)من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة(
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نسبة شكاوى المستفيدين إلى أعداد الشحنات

تقوم الهيئة بأخذ بيانات أعداد الشـــحنات مـــن مقدمي الخدمات 

بصورة ربع ســـنوية. ويتم حســـاب المؤشـــر بناء على عدد 

الشكاوى المصعدة للهيئة من قبل المستفيدين والتي تم 
قبولها بالنســـبة إلى أعداد الشـــحنات لكل مقدم خدمة ولكل فئة 

من فئات المؤشر وهي كالتالي: 

كلمـــا زادت أعداد الشـــحنات ألحـــد مقدمي الخدمـــات زادت 

احتمالية ارتفاع عدد الشـــكاوى. ومن أجل تزويد المستفيدين 

بمعلومات ذات قيمـــة مضافة لهم، تم األخـــذ بعين االعتبار 

أعداد الشحنات في حساب مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات. 

تعزيز الشـــفافية والتنافســـية بين مقدمي 
الخدمات البريدية واللوجستية.

رفع مستوى االهتمام بشكاوى المستفيدين.

عن أداء مقدمي الخدمات  تقديم معلومات 
البريدية واللوجستية في حل شكاوى عمالئهم 
ليتمكن المســـتفيدون من اختيار مقدم الخدمة 

المناسب.

ما هو الهدف من نشر المؤشر؟

مؤشـــر تصنيف مقدمي الخدمة 

(الشكاوى المصعدة للهيئة)  

عدد الشكاوى المصعدة للهيئة

أعداد الشحنات لكل مقدم الخدمة
100,000 × =

كيف يتم حساب المؤشر؟

5-1-6-1 مؤشر شكاوى الشحنات الدولية 2020م5-1-6 إصدار مؤشر تصنيف الخدمات البريدية اللوجستية

5-1-6-2 مؤشر شكاوى الشحنات المحلية  2020م
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 الهيئة على الساحة الدولية
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تأتي المشـــاركة الفاعلـــة للهيئة على 
الساحة الدولية متسقة مع التوجيهات 
حكومـــة  وحـــرص  الكريمـــة،  الســـامية 
خـــادم الحرمين الشـــريفين ـ الرشـــيدة ـ 
على تحقيـــق أهدافها؛ لتتبـــوأ المكانة 
التي تتناســـب مـــع مهمتهـــا القيادية 
المميز  واإلقليميـــة، وثقلهـــا  الدوليـــة 
في الجوانـــب السياســـية واالقتصادية 
والثقافية والعلميـــة والمجاالت األخرى 

أشـــاد مجلس الوزراء وولـــي العهد بما حققته المملكة من منجزات اســـتثنائية في مؤشـــر البنية التحتيـــة الرقمية لاتصاالت 

وتقنيـــة المعلومـــات )TII(، الـــذي تصدره منظمة األمـــم المتحدة، فقد قفـــز ترتيب المملكـــة )40( مرتبة لتصل إلـــى المرتبة )27( 

عالميـــًا وفـــي المرتبة )8( على مســـتوى دول مجموعة العشـــرين. وهـــي أعلى مرتبة تـــم الوصول لها في هذا المؤشـــر منذ 

إطاقـــه قبـــل أكثر مـــن )17( عام، ووضع المملكة ضمن أعلى الدول تحســـنًا في أداء المؤشـــر. كما ســـاهم التقـــدم المحرز في 

 )EGDI( مراكز في مؤشـــر تنميـــة الحكومـــة اإللكترونية )مؤشـــر البنية التحتية الرقمية بشـــكل أساســـي في تقـــدم المملكة )9

والذي يعد من أهم المؤشـــرات الدولية المســـتهدفة فـــي رؤية 2030.

6-1 أشاد مجلس الوزراء وولي العهد بإنجاز المملكة 
في المؤشر الدولي للبنية التحتية الرقمية

إيصـــال صوتها  كافـــة: والحرص علـــى 
المعبر عن دعمهـــا للمواقف الوطنية، 
والعربيـــة، واإلســـامية؛ وإقامة أفضل 
عاقات العمل، والتعـــاون مع الهيئات 
واإلقليميـــة:  الدوليـــة  والمنظمـــات 
الدوليـــة.  الخبـــرات  مـــن  لاســـتفادة 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  وتشـــارك 
العديد من  المعلومـــات فـــي أعمـــال 
المنظمات ذات الصلة بالقطاع، إضافة 

إلـــى أن الهيئـــة تعـــد نقطـــة اتصـــال 
مـــع  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة المتخصصة 
فـــي االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات. 
القســـم  هـــذا  فـــي  يتـــم  وســـوف 
اإلنجـــازات،  أبرز  علـــى  الضوء  تســـليط 
حققتها  التـــي  الدولية  والمشـــاركات 

. العـــام 2020م  الهيئة خـــال 

كيف حققت المملكة التقدم بـ ٤٠ مرتبة؟

هو مؤشــر ضمن تقرير دراســة الحكومة اإللكترونية يتكون من أربعة مؤشرات 

صــادرة عن االتحــاد الدولي لالتصاالت وهي عدد مســتخدمي اإلنترنت، وعدد 

اشــتراكات الهاتف المتنقل، وعدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل، وعدد 

اشتراكات النطاق العريض الثابت.

مـــا هو مؤشـــر البنية التحتيـــة لالتصـــاالت (TII) الصـــادر عن األمـــم المتحدة؟

المركــــز    1    عالميــًا فـي الريـادة الحكومية 

(GSMA) في قطاع االتصاالت وفق

المملكــــة من أوائل دول العالم 

فــي فتح النطــاق العريض لخدمات 

شــركات  بيــن  الضوئيــة  األليــاف 

االتصاالت

المركز ۷عالميًا في سرعة اإلنترنـت 

المتنقـــل وفـــق تقريـــر سبيد تست 

العالمي بنهاية العام ٢٠٢٠م

أكثــر مــن ۳,٥ مليــون منــزل 

الضوئيــة باألليــــاف  مغطــى 

۹۹٪ نســبة التغطية السكانية 
لخدمة اإلنترنت في المملكة

وفي لتصل إلى المرتبةقفز ترتيب المملكة

المرتبة ٨  ٢٧ عالميًا  ٤٠ مرتبة 
على مستوى دول مجموعة العشرين. في المؤشر الدولي للبنية التحتية الرقمية
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6-2 الهيئة تساهم في أعمال فريق عمل االقتصاد 
الرقمي لمجموعة العشرين

أّدت الهيئة دورًا رئيســـًا فـــي اجتماعات 

فريـــق عمل االقتصاد الرقمـــي والفريق 

المعني بصياغـــة البيان الـــوزاري لوزراء 

االقتصـــاد الرقمي بمجموعة العشـــرين 

رئاســـة  تحـــت  عقـــدت  والتـــي   ،)G20(

المملكـــة العربية الســـعودية لمجموعة 

العشـــرين. وقـــد تركزت نقاشـــات فريق 

العمـــل حـــول دور التقنيـــات الرقميـــة 

فـــي التعافـــي وضمـــان متانـــة أقوى 

للتصـــدي لألزمات في المســـتقبل، كما 

قامـــت الهيئـــة بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 

معرفـــة  )شـــريك  لاتصـــاالت  الدولـــي 

لفريق االقتصـــاد الرقمي( بإعداد دراســـة 

شـــاملة تحت عنوان » توصيل البشـــرية، 

تقييم االحتياجات من االســـتثمار لتوصيل 

البشـــرية باإلنترنـــت بحلـــول عـــام 2030«، 

وذلـــك من أجـــل تعزيـــز دور المملكة في 

معالجـــة القضايـــا الدوليـــة ذات األهمية 

العاليـــة؛ الغتنـــام فـــرص القـــرن الواحد 

والعشـــرين للجميع. وتضمنت الدراســـة 

البنيـــة  لتوفيـــر  الماليـــة  المتطلبـــات 

التحتيـــة، واألطر التنظيميـــة التمكينية، 

والمهارات الرقمية األساسية، والمحتوى 

المحلـــي علـــى الصعيديـــن العالمـــي 

 . قليمي إل ا و

6-3 الهيئة تشارك في أعمال المنتدى السياسي 
رفيع المستوى

قامـــت الهيئـــة ضمن مشـــاركتها في 

وفـــد المملكـــة للمنتـــدى السياســـي 

التابع لألمم   )HLPF( المســـتوى رفيـــع 

المتحدة؛ بتنظيم جلســـة حوارية رفيعة 

بالتعـــاون مـــع مجموعـــة  المســـتوى 

بمجتمـــع  المعنيـــة  المتحـــدة  األمـــم 

أعمـــال  خـــال   )UNGIS( المعلومـــات 

المنتدى السياســـي رفيع المســـتوى، 

الشـــخصيات  مـــن  عـــدد  وبمشـــاركة 

الجلســـة  البـــارزة. وناقشـــت  الدوليـــة 

ســـبل العودة للمســـار الصحيح لتحقيق 

المســـتدامة ومخرجات  التنمية  أهداف 

القمـــة العالمية لمجتمـــع المعلومات 

في ظل تأثيـــر جائحة فيـــروس كورونا. 

وقـــد حرصـــت الهيئة على إبـــراز جهـــود المملكة الرائدة فـــي تقليل آثـــار الجائحة 

وتحويلهـــا إلى فـــرص لتنمية قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات.
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6-4 االتحاد الدولي لالتصاالت يشيد بجهود المملكة الرقمية 
في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وعّدها نموذجًا رائدًا في 

تنظيم القطاع

عد االتحـــاد الدولي لاتصـــاالت المملكة 

العربية الســـعودية من أنجح دول العالم 

في تســـخير التقنيـــة لمواجهـــة تبعات 

جائحـــة فايـــروس كورونا، مؤكـــًدا على 

أن تركيـــز المملكـــة علـــى بنـــاء البنيـــة 

بالتقنية  واهتمامهـــا  الرقميـــة  التحتية 

نهـــا  وتنويـــع اقتصادهـــا الرقمـــي، مكَّ

مـــن التعامل مع آثـــار هـــذه الجائحة من 

اســـتهاٍك متزايـــٍد للبيانـــات، وارتفـــاٍع 

للطلب على الخدمـــات الرقمية. واختتم 

التقرير باإلشـــارة إلى تعاون المملكة مع 

منظمات المجتمع الدولي ومشـــاركتها 

الرقمي  التحـــول  الناجحـــة في  تجربتها 

مع كافـــة دول العالم، خاصًة في أعقاب 

جائحة كورونـــا، وتزايد اســـتخدام التقنية 

في مختلـــف القطاعات الرئيســـية. كما 

أشـــاد االتحاد بالتطور الافت والمتسارع 

لقطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 

في المملكـــة العربية الســـعودية، وعّد 

هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات 

بالمملكـــة كمنظـــم للقطـــاع, نموذًجـــا 

رائًدا في التحول نحـــو تصنيف منظمي 

المعلومات  االتصـــاالت وتقنيـــة  قطاع 

ضمـــن الفئـــة األعلـــى نضًجـــا »الجيـــل 

الخامس« . ونـــّوه بنجاحها في مواجهة 

وتجـــاوز التحديات في أعلى مســـتويات 

النضج التنظيمـــي عالمًيا من خال وضع 

استراتيجية طموحة للتحول نحو »منظم 

رقمي«، تتـــواءم مع التوجهات العالمية 

في هـــذا المجال، وتســـاهم فـــي دعم 

االبتـــكار وتبني التقنيات الناشـــئة، إلى 

جانـــب وضع محـــاور اســـتراتيجية لتحفيز 

االقتصـــاد الرقمي.

 تحرير الطيف التــرددي عبر زيادة
 النطاقات المخصصـــة لشــركات
االتصاالت بنســـــبة كبيرة بلــغت

 ٢٢٦٪

التــرددات مجمــوع   بلــغ 
 المخصصة لتكون المملكة
  في مقدمة دول العشرين

١,١١٠

 تـــــمتلك الـــسعـــوديـــــة منظومة
 رقميــة متينــة مكنتها مــن التكامل
بين جميـــــع الجهـــــات الحكوميـــة

 وفــرت هيئــة االتصــاالت تــرددات
خدمـــــــات لمقدمــي   إضافيــة 

  اإلنتــــرنــــت المــــتنقــــل

مالذي تحقق نتيجة لذلك حسب 
االتحاد الدولي لالتصاالت؟

الفــرد اســتهالك  متوســط   تجــاوز 
 للبيانات فــــي الــــسعوديـــــة ثــــالث
 أضعــاف متوســط المعــدل   العالمــي
الــذي يقدر بـــ ٢٠٠ ميجابايت ليصل إلى

 ٪٥٠ميجاهرتز ٤٠
بزيادة 

٩٢٠
ميجا بايت

في اليوم

المتنقلــة البيانــات  اســتخدام   ارتفــع 
والثابتــة في المملــــكــــة بنســــبــــة

٣٤٪
 فيما ظلت ســرعات اإلنترنت والوصول
إليهــا علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة

يونيو

خالل الفترة

مارس 

لماذا وصفت األمم المتحدة عبر وكالتها االتحاد 

الدولي لالتصاالت البنية الرقمية المملكة

باألنجح عالميًا في مواجهة كورونا؟

ميجاهرتز
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الدوليـــة  النـــدوة  الهيئـــة  نظمـــت 
االفتراضية حول »تمكين االســـتخدامات 
التجاريـــة والمبتكرة للطيـــف الترددي«، 
المنعقدة بالتعاون  مـــع االتحاد الدولي 
لاتصـــاالت )ITU(. حيث تـــم التأكيد على 
حـــرص المملكـــة علـــى التعـــاون مـــع 
االتحـــاد الدولي لاتصاالت، وشـــركائها 
العالميين في مجـــال الطيف الترددي، 
البنية  لتعزيز االســـتفادة منه. وتطويـــر 
شـــريان  باعتبارهـــا  الرقميـــة  التحتيـــة 

الحياة لاقتصـــاد العالمي ما بعد جائحة 
كورونـــا، وأهميتها في نجـــاح االقتصاد 
محافـــظ  معالـــي  وكشـــف  ومرونتـــه. 
»هيئة االتصـــاالت« أن الهيئة ســـتوفر 
أكثـــر مـــن 10 جيجاهرتـــز لاســـتخدامات 
التجاريـــة والمبتكـــرة للطيـــف الترددي 
القادمـــة،  الخمـــس  الســـنوات  خـــال 
وتعمل حالًيا على إعـــداد خارطة طريق 
مســـتقبلية، لهذه االســـتخدامات. كما 
ألقـــى معالـــي األميـــن العـــام لاتحاد 

زاو،  هوليـــن  لاتصـــاالت،  الدولـــي 
كلمـــٍة افتتاحية شـــكر فيهـــا المملكة، 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  بهيئـــة  ممثلـــًة 
المعلومـــات على تنظيم هـــذه الندوة، 
مبـــارًكا للمملكـــة نجاحهـــا في رئاســـة 
مجموعة العشـــرين في ظـــل الظروف 
الـــذي  بالـــدور  االســـتثنائية، ومشـــيًدا 
تؤديـــه الهيئـــة باعتبارهـــا إحـــدى أكثر 
المنظمة لقطـــاع االتصاالت  الجهـــات 
وتقنية المعلومات تطـــوًرا في العالم. 

6-5 تنظيم ندوة دولية افتراضية حول تمكين 
االستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي

6-6 تعزيز وبناء الشراكات الدولية 
تنويـــع  بأهميـــة  الهيئـــة  مـــن  إدراكا 

تحركها على الســـاحة الدولية، والعمل 

على استمرار بناء شـــراكات استراتيجية 

من  والدولية  اإلقليميـــة  الجهـــات  مع 

أجـــل تنمية وحمايـــة مصالـــح المملكة 

وتعزيـــز مكانتهـــا دوليـــًا؛ فقـــد قامت 

االســـتراتيجية  شـــراكتها  بتعزيز  الهيئة 

مع الجهات المحليـــة والدولية لارتقاء 

بمســـار العاقـــات الدولية فـــي مجال 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات. كما 

تحـــرص الهيئة بوصفهـــا نقطة اتصال 

المملكة العربية الســـعودية مع االتحاد 

الدولـــي لاتصاالت، علـــى تعزيز مكانة 

المملكة فـــي االتحاد وتنميـــة العاقة 

االســـتراتيجية من خال إشراك الجهات 

وأعمالـــه،  أنشـــطته  فـــي  الوطنيـــة 

الفعاليات  االتحاد في  إشـــراك  وكذلك 

المملكة.  التي تنظمهـــا  الدوليـــة 
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6-7 أبرز اإلنجازات الدولية

وفقـــًا لالتحاد الدولـــي لالتصاالت؛ المملكة من أوائــــل الدول فـــي العالم في فتح 

النطاق العريض لخدمات األلياف الضوئية بين شركات االتصاالت

 

المساهمة في حصد المملكة لجائزة و٧ شهادات تميز في جوائز مشاريع 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابعة لألمم المتحدة

تحقيق المملكة أفضل ترتيب لها في مؤشر التنمية البريدية حيث قفزت 
مؤسسة البريد السعودي ١٨ مرتبة في المؤشر المتكامل لتطور بريد 
الدول األعضاء في االتحاد البريدي العالمي (2IPD) لعام ٢٠٢٠م.

تنظيم جلسة حوارية حول االتصاالت وتقنية المعلومات 
خالل أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى  بمشاركة 
عدد من الشخصيات الدولية البارزة

تنظيم جلســـة حوارية بمناســـبة اليـــوم العالمي لالتصـــاالت ومجتمع 
المعلومات تحت عنوان "تسخير االتصاالت وتقنية المعلومات لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة

المساهمة في بناء عالقة بين الهيئة السعودية 
للبيانـــات والذكاء االصطناعي مـــع االتحاد الدولي 

لالتصاالت في مجال الذكاء االصطناعي

المســـاهمة فـــي بناء عالقـــة بين مركـــز الملك ســـلمان لألعمال 
اإلنســـانية واإلغاثة مع االتحاد الدولي لالتصـــاالت لتقديم العون للدول 

النامية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

المساهمة في بناء عالقة بين الهيئة الوطنية لألمن السيبراني مع 
االتحاد الدولي لالتصاالت في مجال حماية األطفال في الفضاء السيبراني

فوز المملكة ألول مــــرة بجائزة ”متساوون في مجال االتصاالت 

وتقنية المعلومات"

تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "جهود المملكة المبذولة في تسخير التقنية لمواجهة جائحة 
كورونا" إلبراز جهود المملكة وإنجازاتها في تسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا خالل فعاليات 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات 

والذكاء االصطناعي

استعراض جهود المملكة خالل فترة رئاستها لمجموعة العشرين 
إلتاحة فرص العالم الرقمي للمستخدمين في كافة أنحاء العالم، 
وقيادتها للملفات الدولية ذات الصلة بردم الفجوة الرقمية واالقتصاد 
الرقمي والذكاء االصطناعي وتسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا.

تصنيف المملكة في المرتبة األولى على مستوى دول 
مجموعة العشرين من حيث نسبة الحركة التي تخدم االمتداد 
اآلمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، بنسبة بلغت ٪٩٦ 
من إجمالي الحركة في المملكة
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6-8 المناصب الدولية
رئيس

فريـــق العمـــل العربـــي للتحضيـــر للمؤتمر 
(WTDC) العالمي لتنمية االتصاالت

- جامعة الدول العربية

نائب
رئيس فريق عمل المجلـــس المعني بالقمة 
العالمية حول مجتمـــع المعلومات واهداف 

التنمية المستدامة 
- االتحاد الدولي لالتصاالت   

نائـــب رئيـــس لجنـــة الدراســـات (١٣) التابعة 
لقطاع التقييس- شبكات المستقبل 

- االتحاد الدولي لالتصاالت 

نائب
 (RRB) لجنة اللوائح الراديوية

- االتحاد الدولي لالتصاالت 

عضو

عضو

(MSAG) الفريق االستشاري للدول األعضاء
- االتحاد الدولي لالتصاالت 

نائب
رئيـــس لجنة الدراســـات (١٥) التابعـــة لقطاع 
التقييس - النقل والنفاذ والمنشآت المنزلية

- االتحاد الدولي لالتصاالت

نائب
رئيس لجنة الدراسات (٥) التابعة لقطاع 
االتصاالت الراديوية - الخدمات األرضية 

- االتحاد الدولي لالتصاالت  

نائب
رئيس فريق التركيز المعني ببحث المســـائل 

المتعلقة بتقنيات الحوسبة الكمية 
- االتحاد الدولي لالتصاالت 

فريق العمل العربي لشؤون اإلنترنت 
- جامعة الدول العربية  

رئيس

التابعة لقطاع   (٢٠) الدراسات  رئيس لجنة 
التقييـــس - إنترنـــت األشـــياء والمـــدن 

والمجتمعات الذكية
- االتحاد الدولي لالتصاالت  

نائب

رئيس لجنة الدراسات (٤) التابعة لقطاع 
االتصاالت الراديوية - الخدمات الساتلية

- االتحاد الدولي لالتصاالت

نائب

رئيـــس لجنة الدراســـات (٢) التابعـــة لقطاع 
التقييس - الجوانب التشغيلية

- االتحاد الدولي لالتصاالت  

نائب

رئيس الفريـــق العربي المعني بمؤشـــرات 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

- جامعة الدول العربية

نائب

نائب
لالتصـــاالت  االستشـــاري  الفريـــق  رئيـــس 

 (RAG) الراديوية
- االتحاد الدولي لالتصاالت   

نائب
رئيـــس فريـــق الخبـــراء المعني بمؤشـــرات 

االتصاالت وتقنية المعلومات
- االتحاد الدولي لالتصاالت

نائب
رئيس الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت 

 (TDAG)
- االتحاد الدولي لالتصاالت   

المملكة عضو في مجلـــس االتحاد الدولي 
لالتصاالت

عضو

فريـــق عمـــل المجلـــس المعنـــي بقضايـــا 
المتعلقـــة  الدوليـــة  العامـــة  السياســـات 

باإلنترنت 
- االتحاد الدولي لالتصاالت 

رئيس



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالتقرير السنوي 1162020 117

األنشطة االتصالية واإلعالمية
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7-1 أبرز الفعاليات واألنشطة اإلعالمية

توقيع ٣ مذكرات تفاهم 
مع كبار مزودي تقنيات 

االتصاالت العالميين 
(هواوي، أريكسون، نوكيا) 

عقد جلسة حوارية 
بمناسبة اليوم العالمي 

لالتصاالت ومجتمع 
المعلومات

توقيع مذكرة تعاون مع 
شركة البحر األحمر 

للتطوير 

توقيع مذكرة تعاون بين 
«هيئة االتصاالت» 

ومركز «أداء»

عقد ورشة عمل مع 
مقدمي خدمات البريد 

الستعراض دليل 
المستثمر

توقع اتفاقية مع 
«الجمارك» في مجال 
فسح أجهزة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

«هيئة االتصاالت» تنظم 
ندوة دولية افتراضية 

حول تمكين االستخدامات 
التجارية والمبتكرة 

للطيف الترددي

توقيع مذكرة تفاهم مع 
منظمة تسجيل شبكات 

(RIPE NCC) اإلنترنت

تحقيق جائزة الملك 
عبدالعزيز للجودة في 

دورتها الخامسة

مشاركة المملكة في 
أعمال المؤتمر السادس 

إلدارة الطيف الترددي

االتحاد الدولي لالتصاالت 
يشيد بالبنية الرقمية 

بالمملكة ويصفها ضمن 
األنجح عالمًيا

إقامة ورشة عمل تدريبية 
حول نظام أسماء 

النطاقات وتقنية االمتداد 
اآلمن بالتعاون مع 

منظمة اآليكان الدولية

عقد ورشة عمل 
للتعريف بالمرحلة الثانية 

من مشروع البيئة 
التنظيمية التجريبية 
لتطبيقات التوصيل

عقد ورشة عمل افتراضية 
حول خدمات إنترنت 

األشياء ودورها في تعزيز 
الخدمات الحكومية 

بحضور أكثر من ٥٠ جهة

عقد ورشة عمل حول 
تمكين خدمة السيارات 
المتصلة في المملكة

Spectrum 
Radio
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وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  وقعـــت 
المعلومـــات والهيئـــة العامة للجمارك 
اتفاقيـــة تهـــدف إلـــى رفع مســـتوى 
يتعلـــق  فيمـــا  المقدمـــة  الخدمـــات 
بالفســـح الخـــاص بأجهـــزة االتصـــاالت 
الفني  والكشـــف  المعلومات،  وتقنية 

لألجهـــزة، والتبنيـــد الجمركـــي لهـــا.

االتفاقيـــة  توقيـــع  مراســـم  وحضـــر 
معالـــي نائـــب وزير االتصـــاالت وتقنية 
بـــن  هيثـــم  المهنـــدس  المعلومـــات 
عبدالرحمـــن العوهلـــي، حيـــث وقعها 

7-2 توقيع اتفاقية بين هيئة 
االتصاالت والهيئة العامة للجمارك

من الجمارك الســـعودية معالي محافظ 
األســـتاذ  للجمـــارك  العامـــة  الهيئـــة 
أحمد بـــن عبدالعزيـــز الحقبانـــي، فيما 
وقعهـــا من هيئـــة االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات معالي المحافـــظ الدكتور 

محمـــد بـــن ســـعود التميمي.

تحديـــد متطلبات  االتفاقية  وتضّمنـــت 
مســـتوى الخدمات بين الطرفين، حيث 
اشـــتملت علـــى العديد مـــن الخدمات 
أجهـــزة  فســـح  طلبـــات  أبرزهـــا  مـــن 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، كما 

الموردين/  إلـــزام  االتفاقيـــة  تضّمنـــت 
المخلصيـــن الجمركييـــن بتبنيـــد أجهزة 
االتصـــاالت وتقنية المعلومات بشـــكل 
صحيـــح األمر الـــذي ُيحقق ســـير عملية 

الفســـح بطريقـــة مرنة وســـريعة.

كمـــا اشـــتملت االتفاقيـــة أيًضـــا على 
معالجـــة أي مشـــكات فنية قـــد تطرأ 
علـــى الربط بين بوابـــة هيئة االتصاالت 

فســـح. ومنصة  المعلومات  وتقنيـــة 

الجديـــدة  هويتهـــا  الهيئـــة  أطلقـــت 

واســـتراتيجيتها التـــي تأتـــي انعكاًســـا 

الســـتراتيجية قطاع االتصـــاالت وتقنية 

المعلومـــات 2023، والتـــي تعظـــم من 

دورها نحـــو التحول إلـــى منظم رقمي 

لقطاع االتصـــاالت وتقنية المعلومات، 

يواكـــب  وبمـــا  البريـــد،  وقطـــاع 

مســـتهدفات المملكـــة الطموحة في 

رؤيتهـــا 2030. ويعـــد ذلك نقطـــة تحول 

تاريخيـــة فـــي مســـيرة الهيئـــة، وذلك 

لما تمثله من انتقال اســـتراتيجي على 

صعيد رســـم خارطة الطريق لمســـتقبل 

الهيئـــة  تضطلـــع  التـــي  القطاعـــات 

بتنظيمها. كما أنه سيســـهم في تعزيز 

االســـتراتيجية،  ورســـالتها  الهيئة  رؤية 

حمايـــة  مصلحـــة  فـــي  يصـــب  بمـــا 

االســـتثمار  وتشـــجيع  المســـتخدمين 

وتعزيـــز المنافســـة ومواصلة مســـيرة 

الرقمـــي وتنظيمـــه  التحـــول  تمكيـــن 

خدمات  توفيـــر  لضمان  المملكـــة؛  في 

مبتكـــرة،  رقميـــة  وتقنيـــات  متميـــزة 

مســـتهدفاٍت  تحقيق  إلـــى  باإلضافـــة 

مرحليٍة طموحـــة، من بينهـــا  الوصول 

بالمملكـــة إلـــى قائمة أفضـــل 20 دولة 

ناضجـــة تنظيمًيا في قطـــاع االتصاالت 

وتقنيـــة المعلومات بحلـــول العام 2030.

7-3 إطالق الهوية الجديدة
لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
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وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  وقعـــت 

المعلومـــات، مذكرة تعاون مع شـــركة 

البحـــر األحمـــر للتطويـــر، لرســـم أطـــر 

التعاون المشـــترك بيـــن الطرفين في 

مجـــال االتصاالت وتقنيـــة المعلومات، 

تقنيات  أحدث  االســـتفادة من  وتمكين 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات في 

مشـــاريع شـــركة البحر األحمـــر للتطوير؛ 

تماشـــيًا مـــع دور الهيئـــة التنظيمـــي 

7-4 توقيع مذكرة تعاون بين 
هيئة االتصاالت والبحر األحمر

لقطاع االتصـــاالت وتقنية المعلومات، 

ومواءمـــة جميع مشـــاريع الشـــركة مع 

تنظيمـــات الهيئـــة بما يحقـــق أهداف 

لرؤيـــة  تحقيًقـــا  والشـــركة؛  الهيئـــة 

المملكـــة 2030.

 وقال معالي محافـــظ هيئة االتصاالت 

الدكتـــور محمد  المعلومـــات،  وتقنيـــة 

بـــن ســـعود التميمـــي: ســـتفتح هـــذه 

اســـتراتيجية  شـــراكة  آفـــاق  المذكـــرة 

لتمكين االســـتفادة من أحـــدث خدمات 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات في 

مشـــاريع الشـــركة، مؤكـــًدا علـــى دور 

الهيئـــة فـــي تشـــجيع ودعـــم االبتكار 

والتقنيـــات الناشـــئة من خـــال تطوير 

قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 

في المملكة ودعـــم وتمكين التقنيات 

الرقمية الجديدة فـــي جميع القطاعات 

اتســـاًقا مـــع رؤية المملكـــة 2030

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  وّقعـــت 

المركز  مـــع  تعاون  المعلومات مذكـــرة 

الوطني لقيـــاس أداء األجهـــزة العامة 

»أداء« لتبـــادل الدعم والخبـــرات الفنية 

ذات  المجـــاالت  فـــي  والمعرفيـــة 

االهتمـــام المشـــترك بيـــن الطرفيـــن. 

المذكرة توســـيًعا آلفاق  وقد تضمنـــت 

خـــال  مـــن  الطرفيـــن  بيـــن  التعـــاون 

قياس  وأنظمـــة  المؤشـــرات،  مواءمة 

7-5 توقيع مذكرة تعاون بين 
هيئة االتصاالت ومركز أداء

قطـــاع  فـــي  المســـتخدمين  تجربـــة 

االتصاالت وتقنيـــة المعلومات وقطاع 

البريد، مع المؤشـــرات وأنظمة القياس 

المعتمـــدة فـــي مركـــز »أداء«، إضافـــة 

إلى عقـــد دورات تدريبيـــة وورش عمل 

مشـــتركة بيـــن الجانبين فـــي مجاالت: 

قياس األداء، واإلدارة االستراتيجية. ُيشار 

إلى أن مركـــز »أداء« يعمل على قياس 

أداء األجهـــزة العامـــة بمعاييـــر عالمية 

من خـــال تطبيـــق نمـــاذج ومنهجيات 

موحـــدة لدعـــم كفايتهـــا وفاعليتهـــا، 

وإصـــدار تقاريـــر دورية عن مـــدى تحقق 

إلى  للجهـــات،  االســـتراتيجية  األهداف 

جانب قيـــاس مـــدى تقدم المبـــادرات 

نحو تحقيق رؤيـــة المملكة، وقياس رضا 

الحكومية. الخدمات  المســـتخدمين عن 
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عدد المواد المنشورة بشكل 
مباشر من الهيئة

عدد التغطيات 
التلفزيونية

عدد المواد اإلعالمية المنشورة 
على الصحف والمواقع 

اإللكترونية

المتابعين

ظهور النشرات الداخلية

١٠٧٢٨٤

١,١٢١,٩٣٥ ١,٩٦٠

١٠ مليار١٢

7-4 احصائيات المنصات والنشر خالل العام 2020م

الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة، المراكز 
التجارية، األماكن العامة، المستشفيات، الجامعات.

لكل مستخدم 

يومًيا لدى
كل مقدم خدمة

تضمنت المبادرة:

اسم موحد للشبكة
وآلية دخول سهلة وآمنة

نشر خرائط تغطية 
تظهر نقاط االتصال المجانية على موقع مقدم 

الخدمة أو تطبيقه

ألف نقطة واي فاي مجانية إضافية لضمان حق٦٠
الوصول لجميع المستخدمين  نشر 

مليون رسالة توعوية للمواطنين 

والمستخدمين في كافة أنحاء المملكة
إرسال

٣٠٠أكثر من

تستهدفساعتين

حمـــالت مســـتمرة لتوعية المســـتخدمين 
بحقوقهـــم عند االســـتفادة مـــن خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات، بما يشـــمل 
والحـــد  بالفواتيـــر،  المتعلقـــة  حقوقهـــم 

االئتماني، والتجوال الدولي وغيرها.

خدمات  مســـتخدمي  بحقوق  التوعية 
االتصاالت وتقنية المعلومات

حمالت مســـتمرة لتوعية المستفيدين من 
الخدمـــات البريدية بحقوقهـــم في العديد 
من الموضوعات مثل: اســـتالم الشـــحنات 

البريدية، وفقدانها، وتلفها.

المســـتفيدين من  التوعيـــة بحقوق 
الخدمات البريدية

العالم  حـــول  بالتوعيـــة  تختـــص  حمـــالت 
الرقمـــي وفوائـــده ومخاطره، مـــن بينها 
حمالت مشتركة مع وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات مثل حملـــة (#حول_عالتقنية) 
وحمـــالت  (#علم_واســـتريح)،  وحملـــة 

(StayConnected#) مستقلة مثل

والمعرفة  بالتقنية  المتعلقة  الحمالت 
الرقمية

حمـــالت تحت عنـــوان: (#جـــاء_دورك) و (#
(#شـــكًرا_أبطال_ و  نسلمها_ســـليمة) 

التوصيل) لتحفيز الشـــباب السعودي على 
التوصيـــل  تطبيقـــات  فـــي  االشـــتراك 
المعتمدة لـــدى الهيئة، وتوصيل الطلبات 

خالل انتشار جائحة كورونا. 

حمالت  لتحفيز الشباب للمشاركة في 
تطبيقات التوصيل خالل جائحة كورونا

7-5 إطالق حمالت توعوية بحقوق المستخدم 

قدمت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
علـــى مواقـــع  الرســـمية  عبـــر حســـاباتها 
التواصـــل االجتماعي مجموعـــة من النصائح 

التوعويـــة وذلـــك بإطاقهـــا مجموعة من 
الحمـــات التوعويـــة التفاعليـــة حيـــث تـــم 
إعدادهـــا لتوعية المســـتخدمين بحقوقهم، 

ورفـــع الوعـــي لـــدى مســـتخدمين خدمات 
االتصاالت.



هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالتقرير السنوي 1262020 127

7-6 أبرز التغطيات اإلعالمية والحمالت التوعوية

من أهم اإلجراءات االحترازية على تطبيقات 
التوصيــــل للوقـايـــــة من فايــــروس كورونـــــا

CITC_SA CITC.SA www.citc.gov.sa

للتعرف على 
تطبيقات التوصيل 

المسجلة لدى الهيئة

فحص حرارة 
المندوب يومًيا

استخدام الكمامات 
والقفاز

توجيه المندوب بالتعقيم 
المستمر لليدين

تسليم الطرد 
على ُبعد مترين

2m

عدم 
المصافحة

الدفع 
اإللكتروني

ــن.. تـطـمَّ

لالطالع على 
تطبيقات التوصيل 

المسجلة لدى الهيئة

تـطـبـيــقـــات الــتــوصــيــــل 
المســـجلة لـــدى الهيئـــة 
تعمل على مدار الساعة

وتخدمك وأنت
في بيتك

لالستفسار أو المالحظات تواصل معنا على 19966
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المالحق
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الملحق )أ(: التراخيص والتسجيالت السارية 

٢0٢0 التراخيص

3 الترخيص الموحد ذو البنية التحتية

2 تقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية

2 تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية

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

16 ) VSAT ( تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

2 GMPCS - تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

2 GMPCS – تشغيل أنظمة وشبكات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

1 تقديم خدمات االتصاالت عريضة النطاق عبر االقمار الصناعية

58 ) ISP ( تقديم خدمات اإلنترنت

32 ) SMS ( تقديم خدمة الرسائل القصيرة

2 تقديم خدمة اإلنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

1 تقديم خدمة الهاتف المتنقل على الطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

2 )CSP(تقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت

3 تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

2 تقديم خدمات التصديق الرقمي

١30 المجموع

٢0٢0 التسجيالت

11 تسجيات الحوسبة السارية

112 تقديم خدمة التتبع

23 تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات

42 تقديم خدمة مراكز االتصال

١٨٨ المجموع

الملحق )ب(: النطاقات المسجلة في المملكة

تواصـــل الهيئـــة نشـــاطها فـــي تســـجيل 
و   .SA( الســـعودية  النطاقـــات  أســـماء 
.السعودية( على شـــبكة اإلنترنت، وإدارتها، 
واعتمـــاد عـــدد مـــن اإلضافـــات المهمـــة 

للخدمـــات المقدمـــة للمســـتخدمين، عبـــر 
تمكنهم  التي  اإللكترونيـــة،  الخدمات  بوابة 
مـــن إنجاز العديد من المهمـــات واإلجراءات 
ذاتيـــًا بمرونـــة وســـرعة عاليتيـــن. ويوضـــح 

الشـــكل التالـــي إجمالـــي عـــدد النطاقات 
المســـجلة فـــي المملكـــة تراكميًا:

إجمالي عدد النطاقات المسجلة في المملكة

٤٦،٩٠٤

٤٢،٠٩٨

٣٧،٥٤٧

٣٣،٥٠٨

٢٩،٩٤١

٢٦،٧٢٥

٢١،٥٩٩
١٧،٦٢١

١٥،٠٧٥
١٢،٤٦٥

١٠،٢٢٨ ٨،٥٨٦
٧،١٥٣ ٥،٩٧٤

٤،٨٩٩
٣،٧٩٨٢،٨١٧١،٣٤٧ ٢١٨ ٣٣ ٩ ١

٧٥،٠٠٠

٧٠،٠٠٠

٦٥،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

٥٠،٠٠٠

٤٥،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٣٥،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

٢٥،٠٠٠

٢٠،٠٠٠

١٥،٠٠٠

١٠،٠٠٠

٥،٠٠٠

٠

٥١.٩٥٣

١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٥٧,٥١٨

٦٣,٦٥١

٧٢,٦٥٢

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠
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التعريف المصطلح 

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

العالمية )اإلنترنت(.

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

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

حق االستخدام الشامل 
إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة لاستفادة من الحد األدنى من خدمات االتصاالت ذات الجودة المناسبة، 

وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب.

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

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

عاقة بعمل الهيئة.

الترخيص
وثيقة تصدرها الهيئة وفق شروط وأحكام لشخص أو أكثر بما في ذلك رخصة االتصاالت بأنواعها أو رخصة استخدام الترددات 

أو رخصة الترقيم أو رخصة استخدام األجهزة والمعدات.

الشخص الذي يحمل الترخيص الصادر من الهيئة.المرخص له

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

الترخيص.

الترخيص الفئوي
ترخيص االتصاالت الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات االتصاالت المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في 

الترخيص لتقديم خدمات االتصاالت طبقًا للشروط المحددة في الترخيص.

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

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

االتصاالت.

خدمة االتصاالت السليكة أو الاسلكية بين محطات أرضية ثابتة.خدمة االتصاالت الثابتة

خدمة االتصاالت الاسلكية التي توفر االتصاالت بين أجهزة الاسلكي المحمولة.خدمة االتصاالت المتنقلة

الملحق)ج(: المصطلحات والتعريفات

التعريف المصطلح 

أجهزة االتصاالت
ــدات،  ــل، وأي مع ــببة للتداخ ــدات المس ــزة والمع ــلكي، األجه ــث الاس ــة للب ــدات الحساس ــلكي، المع ــلكي والاس ــاز الس الجه

جهــاز، منتــج، أداة، آلــة أو أي شــيء آخــر.

خدمات هواة االتصال 
الاسلكي

خدمة االتصاالت الاسلكية التي يستخدم فيها جهاز السلكي بغية التدريب الذاتي، أو االتصال أو البحث الفني من قبل 

األفراد المهتمين بتقنية الاسلكي فقط كاهتمام شخصي وال يستهدف تحقيق منافع مالية، وفق ما تصدره الهيئة.

ربط االتصال البيني

الربط المادي والمنطقي لشبكات االتصاالت المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل السماح 

للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة باالتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر، أو إمكانية استخـدام 

مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر.

الرقم
الرقم أو الرمز أو أي عامة أخرى تستخدم لتقديم خدمة من خدمات االتصاالت. وقد يكون سلسلة من الخانات العشرية وبعض 

الرموز األخرى، التي تشير بصورة متفردة إلى نقطة نهائية في الشبكة العامة، وتكون كافية الحركة إلى هذه النقطة.

الترخيص المتعلق باستخدام األرقام الذي تصدره الهيئة.ترخيص الترقيم

إمكانية نقل الرقم
خدمة تمكن المستخدم النهائي من االحتفاظ برقمه الحالي عند نقل الخدمة المرتبطة بذلك الرقم أو تحويلها من مقدم 

خدمة إلى مقدم خدمة آخر دون اإلضرار بجودة الخدمة أو توافرها.

االختراق
هو الدخول غير المشروع بأي طريقة، من قبل أي شخص على أي جزء من شبكة اتصاالت أو محتوياتها، ألي هدف أو غرض، 

سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء.

عدد الدورات الكاملة للموجة الاسلكية في الثانية الواحدة.التردد

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

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

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

مــن خــال شــبكة اإلنترنــت.

األمن السيبراني 

من  تقدمه  وما  وبرمجيات،  أجهزة  من  ومكوناتها  التشغيلية،  التقنيات  وأنظمة  المعلومات  تقنية  وأنظمة  الشبكات  حماية 

خدمات، وما تحتويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغال غير مشروع. ويشمل مفهوم 

األمن السيبراني أمن المعلومات واألمن اإللكتروني واألمن الرقمي ونحو ذلك.
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