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كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة

وزيـــر االتصاالت وتقنية المعلومات
م. عبدهللا بن عامر الســـواحة

عـــاٌم آخـــر ينقضـــي والحضـــارة البشـــرية 

معركـــة  فـــي  كورونـــا  جائحـــة  تقـــاوم 

ــى  ــا أمضـ ــة فيهـ ــت التقنيـ ــة كانـ وجوديـ

األســـلحة وأكثرهـــا كفـــاءة فـــي منازلـــة 

خصـــم عنيـــد ومتجـــدد، إال أن الرهـــان علـــى 

التقنيـــة ومخرجاتهـــا المبتكـــرة كان لـــه 

الفضـــل بعـــد توفيـــق هللا فـــي محاصـــرة 

الجائحـــة، وتخفيـــف وطأتهـــا والحـــد مـــن 

أضرارهـــا الجســـيمة.

ـــي  ـــة الت ـــوى النتيج ـــن س ـــم يك ـــبق ل ـــا س م

ســـتبقى خالـــدة لســـنوات وربمـــا لقـــرون 

الحقـــة، وخلـــف تلـــك النتيجـــة قصـــة بـــل 

ــاع  ــطرها قطـ ــة سـ ــاح عظيمـ ــص نجـ قصـ

عبـــر  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 

تهيئـــة البنيـــة التحتيـــة بشـــكل عملـــي 

ــة ــتثمار الدولـ ــد اسـ ــيما بعـ ــال؛ السـ  وفّعـ

 –حفظهـــا هللا - خـــال الســـنوات الماضيـــة 

ــة  ــة لمواكبـ ــك البنيـ ــر تلـ ــة وتطويـ لتنميـ

المتغيـــرات المتســـارعة وتزويدهـــا بأحـــدث 

التقنيـــات العالميـــة وفقـــا لتوجيهـــات 

القيـــادة الرشـــيدة -أّيدهـــا هللا- التـــي جعلـــت 

ـــات  ـــم ممكن ـــن أه ـــه ضم ـــاع وخدمات القط

رؤيـــة المملكـــة 2030.

واصـــل  2021م  المنصـــرم  عامنـــا  وخـــال 

ــات  ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ ــاع االتصـ قطـ

المظفـــرة،  مســـيرته  المملكـــة  فـــي 

مـــن  العديـــد  تحقيـــق  مـــن  وتمكـــن 

ــزات علـــى الصعيديـــن التنظيمـــي  المنجـ

تصنيـــف  خالـــه  وجـــرى  والخدمـــي، 

المملكـــة فـــي أعلـــى مســـتويات النضـــج 

التنظيمـــي الرقمـــي بحســـب تصنيـــف 

وغيرهـــا  لاتصـــاالت،  الدولـــي  االتحـــاد 

ـــرات  ـــي المؤش ـــة ف ـــز المتقدم ـــن المراك م

ـــة  ـــت التقني ـــد أن بات ـــة، بع ـــة الدولي الرقمي

ــب  ــف الجوانـ ــق بمختلـ ــاط وثيـ ــل ارتبـ محـ

ـــرا  ـــيا ومؤث ـــا رئيس ـــت عام ـــة، وأضح الخدمي

فـــي مجـــاالت التعليـــم والصحـــة والنقـــل 

والطيـــران والتجـــارة واالبتـــكار وغيرهـــا.

ومـــع تعاظـــم  تأثيـــرات التقنيـــة وتوســـع 

االتصـــاالت  قطـــاع  يعمـــل  مجاالتهـــا، 

مواكبـــة  علـــى  المعلومـــات  وتقنيـــة 

والتحلـــي   المتســـارعة  المســـتجدات 

ـــايرة  ـــة لمس ـــة الازم ـــة والحيوي بالديناميكي

وتبنـــي آخـــر المســـتجدات والمخرجـــات 

التقنيـــة، واالســـتجابة لمـــا بـــات يعـــرف 

ــن  ــر تمكيـ ــة عبـ ــة الرابعـ ــورة الصناعيـ بالثـ

ــت  ــي، وإنترنـ ــذكاء االصطناعـ ــات الـ تقنيـ

األشـــياء، والقيـــادة الذاتيـــة، إذ قامـــت 

هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 

ــاع-  ــمي للقطـ ــم الرسـ ــا المنظـ -بوصفهـ

األطـــر  بإعـــداد  المنصـــرم  العـــام  خـــال 

التنظيميـــة لعـــدد مـــن التقنيـــات الناشـــئة، 

وإنترنـــت  الســـحابية  الحوســـبة  مثـــل: 

األشـــياء، والعمـــل علـــى تنميـــة الســـوق 

وإعـــداد  الناشـــئة،  للتقنيـــات  المحلـــي 

التطويريـــة  والبرامـــج  الخطـــط  وإدارة 

جانـــب  إلـــى  االتجـــاه،  لهـــذا  الداعمـــة 

المختلفـــة  القطاعـــات  مـــع  التنســـيق 

لتمكيـــن اســـتخدام التقنيـــات الناشـــئة، 

ـــة  ـــذه النوعي ـــز ه ـــادرات لتحفي ـــر مب وتطوي

مـــن الخدمـــات. 

كمـــا شـــهد العـــام المالـــي 2021م إطـــاق 

عـــدد مـــن المبـــادرات لتطويـــر الخدمـــات 

وتحقيـــق االســـتدامة فـــي خدمـــات القطاع 

المبـــادرات  تلـــك  رأس  علـــى  وتأتـــي 

“التجـــوال المحلـــي” الـــذي يســـهم فـــي 

ـــف  ـــي مختل ـــة ف ـــتمرارية الخدم ـــان اس ضم

القـــرى والهجـــر عبـــر تمكيـــن المســـتخدمين 

ــة  ــة المتاحـ ــتفادة مـــن التغطيـ مـــن االسـ

فـــي مناطقهـــم بغـــض النظـــر عـــن مقـــدم 

الخدمـــة ومالـــك البنيـــة التحتيـــة فـــي تلـــك 

ـــتخدمين  ـــل المس ـــدون تحمي ـــق، وب المناط

ـــاق  ـــى إط ـــة إل ـــة، باإلضاف ـــغ مالي أي مبال

ــاق  ــح النطـ ــادرة فتـ ــة لمبـ ــة الثانيـ المرحلـ

العريـــض الخـــاص بالقطـــاع الخـــاص بعـــد 

فتحـــه لعمـــوم المســـتخدمين األفـــراد فـــي 

ـــادرات  ـــن المب ـــا م ـــى، وغيره ـــه األول مرحلت

والخدمـــات النوعيـــة التـــي تضمـــن تطويـــر 

الخدمـــات وتنافســـية أســـواق القطـــاع 

ـــة المســـتخدمين فـــي وقـــت واحـــد. وحماي

أخيـــرا.. قصـــة العـــام المنصرم ليســـت ســـوى 

ــدة  ــاء ممتـ ــيرة عطـ ــي لمسـ ــل إضافـ فصـ

ــي  ــاع التـ ــى للقطـ ــات األولـ ــط باللبنـ ترتبـ

ــز – ــك عبدالعزيـ ــس الملـ ــا المؤسـ وضعهـ

ـــاؤه مـــن بعـــده  ـــراه- وحـــرص أبن طيـــب هللا ث

وهمـــة  بعـــزم  تشـــييدها  إكمـــال  علـــى 

تطـــاول جبـــال طويـــق الشـــاهقة، ومـــا 

ـــة  ـــه هيئ ـــا حققت ـــتعراض لم ـــن اس ـــدم م تق

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات خـــال 

ـــا  ـــم ال ـــة للدع ـــو إال حصيل ـــا ه ـــام 2021م م ع

ــوالي  ــدن مـ ــن لـ ــاه مـ ــذي نلقـ ــدود الـ محـ

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وســـمو ســـيدي 

ولـــي العهـــد -حفظهمـــا هللا-، فلهمـــا 

ـــره،  ـــان أوف ـــن االمتن ـــه وم ـــكر أجزل ـــن الش م

ســـائلين المولـــى أن يحفـــظ علـــى بادنـــا 

ــا. ــا وازدهارهـ ــا ورخاءهـ أمنهـ
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د. محمد بن ســـعود التميمي

كلمة محافظ هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

في وطـــن طموحه عنان الســـماء، تقود 

تتطلـــع  تنمويـــة شـــاملة  رؤيـــة  خطـــاه 

للنهوض بكافـــة قطاعاته، تضطلع هيئة 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وفـــق 

رؤيتهـــا الطامحـــة إلـــى “وطـــن متصل .. 

بمســـؤولياٍت  مزدهـــر”  رقمي  القتصـــاد 

بالنمـــو االقتصادي  ارتباطـــًا وثيقًا  ترتبط 

للمملكـــة، وتتعلق بـــأدوار تنظيمية على 

عـــدة مســـارات اســـتراتيجية تســـتهدف 

حماية المســـتخدمين، وتشجيع االستثمار، 

وتعزيز المنافســـة في قطـــاع االتصاالت 

وتقنيـــة المعلومات، وبمـــا يضمن توفير 

خدمات متميزة وتقنيـــات رقمية مبتكرة. 

ــخي  ــم السـ ــم بالدعـ ــن هللا ثـ ــل مـ وبفضـ

مـــن  الحيـــوي  قطاعنـــا  يلقـــاه  الـــذي 

لـــدن حكومـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 

ــا  وســـمو ولـــي عهـــده األميـــن حفظهمـ

هللا الـــذي أســـهم فـــي تأســـيس واحـــدة 

مـــن أرقـــى منظومـــات االتصـــاالت فـــي 

المنطقـــة والعالـــم؛ فقـــد تحققـــت لهيئـــة 

العديـــد  2021م  عـــام  خـــال  االتصـــاالت 

ضمـــن  تنـــدرج  التـــي  المنجـــزات  مـــن 

ــة  ــتراتيجية لمنظومـ ــتهدفات االسـ المسـ

فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 

تحقيـــق  أبرزهـــا  مـــن  كان  المملكـــة، 

فـــي  األعلـــى  للمســـتوى  المملكـــة 

الرقمـــي  التنظيمـــي  النضـــج  مؤشـــر 

ـــاالت،  ـــي لاتص ـــاد الدول ـــن االتح ـــادر ع الص

ـــي  ـــار تنظيم ـــاء إط ـــي بن ـــا ف ـــب نجاحه عق

نحـــو  والتحـــول  ومتجانـــس  مســـتدام 

التنظيـــم التعاونـــي، لتكـــون فـــي المرتبـــة 

وأفريقيـــا،  األوســـط  بالشـــرق  األولـــى 

دول  بيـــن  السادســـة  المرتبـــة  وفـــي 

ـــس  ـــذي يعك ـــر ال ـــرين، األم ـــة العش مجموع

ـــا  ـــه بادن ـــت إلي ـــذي وصل ـــدم ال ـــدى التق م

ــال. ــذا المجـ ــي هـ فـ

ـــتراتيجية  ـــة االس ـــن أدوار الهيئ ـــًا م وانطاق

فـــي تنفيـــذ برامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030 

ــاة فـــي  ــودة الحيـ ــز جـ ــة إلـــى تعزيـ الراميـ

عـــام  خـــال  الهيئـــة  عـــززت  المجتمـــع؛ 

2021م مـــن حضورهـــا علـــى صعيـــد البنيـــة 

التحتيـــة الرقميـــة حيـــث قامـــت بإطـــاق 

ـــتخدم  ـــي س ـــي” الت ـــوال المحل ـــة التج “خدم

ــتخدم وتغطـــي  ــر مـــن 5 ماييـــن مسـ أكثـ

نحـــو 21 ألـــف قريـــة وهجـــرة مشـــمولة 

زيـــادة  لضمـــان  االتصـــاالت،  بخدمـــات 

ـــتوى  ـــع مس ـــة، ورف ـــارات المتاح ـــدد الخي ع

الخدمـــة  بجـــودة  واالرتقـــاء  المنافســـة 

كمـــا  المســـتفيدين،  تجربـــة  وتحســـين 

دشـــنت المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع 

ـــال،  ـــاع األعم ـــض لقط ـــاق العري ـــح النط فت

بعـــد أن أســـهمت مرحلتـــه األولـــى فـــي 

ــة  ــي خدمـ ــية فـ ــبة التنافسـ ــين نسـ تحسـ

األليـــاف الضوئيـــة.

االســـتراتيجية،  الهيئـــة  خطـــة  وضمـــن 

ـــتوى  ـــى مس ـــراكًا عل ـــام 2021م ح ـــهد الع ش

المعلومـــات  تقنيـــة  قطـــاع  تمكيـــن 

ـــتقبل  ـــة المس ـــئة لمواكب ـــات الناش والتقني

الرقمـــي للمملكـــة زادت معـــه اشـــتراكات 

إنترنـــت األشـــياء عبـــر شـــبكات االتصـــاالت 

المتنقلـــة )M2M( إلـــى 10 ماييـــن اشـــتراك 

 %200 مـــن  أكثـــر  بلغـــت  زيـــادة  بنســـبة 

ــا تـــم إصـــدار أول  مقارنـــة بعـــام 2020م، كمـ

“المركبـــات  خدمـــة  لتقديـــم  موافقـــة 

المتصلـــة” فـــي المملكـــة، وإطـــاق منصـــة 

“تـــك” تهـــدف إلـــى تســـجيل المنشـــآت 

العاملـــة فـــي قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات 

توجـــت  وكذلـــك  الناشـــئة،  والتقنيـــات 

القطـــاع  هـــذا  فـــي  الحثيثـــة  الجهـــود 

اإلصـــدار  اســـتخدام  تبنـــي  فـــي  بنمـــو 

الســـادس لبروتوكـــول اإلنترنـــت بنســـبة 

معـــه  حّلـــت  2020م،  بعـــام  مقارنـــة   %50

فـــي  دول   10 أعلـــى  ضمـــن  المملكـــة 

اســـتخدام اإلصـــدار الســـادس لبروتوكـــول 

ـــجيع  ـــتوى تش ـــى مس ـــت )IPv6(، وعل اإلنترن

البيئـــة  وتعزيـــز  والمنافســـة  االســـتثمار 

ــاالت  ــات االتصـ ــي قطاعـ ــتثمارية فـ االسـ

وتقنيـــة المعلومـــات والبريـــد، أصـــدرت 

لتقديـــم  إضافييـــن  ترخيصيـــن  الهيئـــة 

خدمـــات االتصـــاالت المتنقلـــة االفتراضيـــة 

فـــي المملكـــة، ليرتفـــع عـــدد مقدمـــي 

ــا قامـــت  ــركات، كمـ ــى 4 شـ ــات إلـ الخدمـ

بتحديـــث تنظيمـــات ربـــط االتصـــال البينـــي 

والترخيـــص  الخدمـــات،  مقدمـــي  بيـــن 

مجـــال  فـــي  عالميـــة  شـــركات  لثـــاث 

خدمـــات نقـــل الطـــرود بالمملكـــة، فضـــًا 

ـــة  ـــراف المعني ـــف األط ـــا مختل ـــن دعوته ع

مرئياتهـــم  تقديـــم  فـــي  للمشـــاركة 

بشـــأن 15 وثيقـــة وتنظيمـــًا فـــي مختلـــف 

المجـــاالت التـــي تنظمهـــا الهيئـــة.

ـــر  ـــم األث ـــى عظي ـــد عل ـــدد التأكي ـــا أج وختام

ــيدة  ــادة الرشـ ــام القيـ ــه اهتمـ ــذي تركـ الـ

ـــات،  ـــة المعلوم ـــاالت وتقني ـــاع االتص بقط

مـــن خـــال الدعـــم الـــذي يقـــوده ســـيدي 

الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 

ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وســـمو 

ولـــي عهـــده األميـــن صاحـــب الســـمو 

الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 

عبدالعزيـــز -حفظهمـــا هللا-، والمتابعـــة 

وزيـــر  معالـــي  قبـــل  مـــن  المباشـــرة 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ورئيـــس 

ـــة المهنـــدس عبـــدهللا  مجلـــس إدارة الهيئ

بـــن عامـــر الســـواحة، وأصحـــاب الســـعادة 

أعضـــاء المجلـــس، لدعـــم وتمكيـــن الهيئـــة 

مـــن تحقيـــق كافـــة أهدافهـــا وخططهـــا 

المرســـومة.

ــق  ــان لفريـ ــكر واالمتنـ ــدم بالشـ ــا أتقـ كمـ

الزمـــاء  مـــن  الهيئـــة  فـــي  العمـــل 

لطموحهـــم  حـــد  ال  الذيـــن  والزميـــات 

لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود فـــي ســـبيل 

تحســـين جـــودة الحيـــاة واإلســـهام ببنـــاء 

مجتمـــع رقمـــّي مزدهـــر فـــي مملكتنـــا 

الغاليـــة.

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 9 التقرير السنوي 82021
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تحقيق
التميز التنظيمي

حماية
المستخدمين 

تمكين قطاعات
االقتصاد
الرقمي

تعزيز التعاون
مع مختلف 
المنظمين

التركيز
على حماية 
المستخدمين

تعزيز وتمكين
االستدامة في قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات

تمكين  
تحول المملكة إلى مجتمع رقمي

تشجيع
المنافسة واالستثمار  

وتركز الهيئة في خطتها االستراتيجية على أربعة محاور

واستجابة لتطور االتصاالت وتقنية المعلومات

الخطة االستراتيجية 

تحّول دور الهيئة من منظم لقطاع االتصاالت إلى منظم رقمي، وتبنت الهيئة

نموذج التنظيم التشاركي والمبتكر  والذي يركز على:

أعـــدت الهيئـــة خطتهـــا االســـتراتيجية 2023م، آخذة في الحســـبان الخطـــط التنموية فـــي المملكة، 
واســـتراتيجية قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات، وبالتوافـــق مع أفضل الممارســـات الدولية في 

المستقبلية. وتوجهاته  القطاع، 

الملخص التنفيذي

يقـــدم الملخـــص التنفيـــذي نبـــذة شـــاملة 
ومختصرة عما يشمله التقرير السنوي لهيئة 
االتصاالت وتقنيـــة المعلومات للعام المالي 
1442-1443هـ )2021م( من موضوعات، بما في 
ذلك ما تتبعه الهيئة من خطط اســـتراتيجية، 
وأبرز مـــا حققته مـــن منجزات وجهـــود، وما 

المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
هـــي الجهة المســـؤولة عن تنظيـــم قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومـــات والبريد في 
المملكة. وتتمتع الهيئة بشـــخصية اعتبارية، 
المالـــي واإلداري. وتســـعى  وباالســـتقال 

تعتمـــده من مؤشـــرات لقياس أدائهـــا وأداء 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات في 
المملكة، وما شـــاركت فيه من محافل دولية 

وأنشـــطة إعامية خال العـــام 2021م.

والخبرات  الكفـــاءات  الســـتقطاب  الهيئـــة 
الوطنية التـــي تحتاجها للقيـــام بمهماتها، 
وتحقيق أهدافها والحفـــاظ على بيئة عمل 

إيجابية ومحفـــزة وذات إنتاجيـــة عالية. 

نشأة الهيئة
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االبتكار وتطوير 
الخدمات

دعم 
تجربة 

المستخدمين 

تحسين 
مستوى

التنافسية

تعزيز 
البيئة 

االستثمارية

تحفيز 
الخيارات لدى 
المستخدمين

تنويع 

األهــــــــداف

آثارها على المستوى الوطني

قيمة الوفر المالي من المنصة الوطنية لإلنذار المبكر 

+100 مليون ريال

تنويع الخيارات 
للمستخدمين

ضمان استمرارية الخدمة 
في القرى والهجر

تعزيز المنافسة بين 
مقدمي الخدمة

21

5

قرية وهجرة

 نسمة

أكثر من

أكثر من 

يستهدف
التجوال المحلي

اإلنترنت  ســـرعة  متوسط 
للجيل الخامس

368.69
إجمالي التغطية 

بمدينة الرياض 

%92.66
إجمالي التغطية 

في المملكة 

%48.11

%68

ماليين

ألــــف

مقارنة بعام 2020م

ميجابت 
في الثانية 

األهــــــــداف

تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

إطالق المرحلة الثانية من مشروع فتح النطاق العريض الثابت )قطاع األعمال(إطالق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر

إطالق المنصة الوطنية لإلنذار المبكرتمكين الجيل الخامس 

أطلقت الهيئة خدمة التجوال المحلي التي تهدف بشـــكل رئيســـي إلى اســـتمرارية الخدمة في القرى والهجر المغطـــاة بخدمات االتصاالت 
المملكة.  في 

أطلقـــت الهيئـــة المرحلـــة الثانية من مشـــروع فتح النطـــاق العريض الثابـــت التي خصصت 
لقطـــاع األعمـــال بعد نجـــاح المرحلة األولى، وقـــد بلغت نســـبة ارتفاع  طلبات فتـــح النطاق 
العريـــض بعـــام 2021م فـــي مرحلتهـــا األولى 68 % مـــن إجمالي االشـــتراكات بمشـــروع فتح 

النطـــاق العريض مقارنة بعـــام 2020م  

إطاق المنصة الوطنية لإلنذار المبكر وذلك تعزيزًا لمساهمة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في سامة األفراد والمجتمععملت الهيئة خال الثاث سنوات الماضية على تمكين وتعزيز نشر شبكة الجيل الخامس المتنقل في المملكة.
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 تحفيـز التنافسية 
بين مقدمي 

الخدمات

اآلثــــــــار
تعزيز البيئة 
االستثمارية 
في القطاع

توفير  خيارات 
إضافية 

للمستخدمين

دعـم االبتكار 
وتطوير 
الخدمات

توفيـــر 
الوظائـــف

الحاصلون على الترخيص في 2021

3636

 %3-5 %3-5

مليار ريال 4.24.2
مبادرة نوعية 

لتنمية سوق المحتوى الرقمي بدعم بقيمة 

اإلعالناتالصوت األلعابالفيديو
مسارات المحتوى

الرقمــــي

نمو في تبني استخدام اإلصدار 
السادس لبروتوكول اإلنترنت 

في المملكة يقّدر بنحو

وفقًا لمؤشر المركز اإلقليمي 
لمعلومات شبكة اإلنترنت في 
(APNIC) آسيا والمحيط الهادي

%50
مقارنة بعام 2020

مقارنة بعام 2020

IPv6

السعودية
sa نسبــــــة الزيـــــادة  في عدد النطاقــات

الجديدة المسجلة

الوكالء المعتمدون في المسار الوكالء المعتمدون
التأهيلي بالتعاون مع  

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في أسواق القطاع

%21

بهدف دعم وتمكين 

نسبة الزيادة المتوقعة في عدد اشتراكات خدمات االتصاالت المتنقلة

تم اعتماد هيئة الحكومة الرقمية لتكون وكيل تسجيل ومشغًال 
ألسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية 

تمكين قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة تشجيع االستثمار والمنافسة 

إصدار ترخيصين إضافيين لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة االفتراضية في المملكة 

تنمية سوق المحتوى الرقمي 

)IPv6( المملكة ضمن أعلى 10 دول في استخدام اإلصدار السادس لبرتوكول اإلنترنت

اعتماد وكالء التسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية 

يـــادة %100 منذ إتاحة  ارتفـــع مجمـــوع مقدمي خدمـــات االتصـــاالت المتنقلـــة االفتراضية فـــي المملكة إلى أربع شـــركات بنســـبة ز

هـــذا النوع مـــن التراخيص.

تســـعى الهيئة بالشـــراكة مع الجهـــات ذات العاقة إلـــى دعم تطوير قطـــاع المحتوى الرقمـــي واإلبداع واالبتـــكار، وتوفيـــر البيئة الممكنة 

لجميع الشـــركات التـــي تقدم الخدمـــات ذات الصلة في المملكـــة لتحقيق دور رائـــد عالميًا بحلول عـــام 2030.

يهدف إلى تسهيل تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتحسين جودة الخدمة واستيعاب الزيادة في أعداد مستخدمي اإلنترنت. 

اعتمدت الهيئة نموذج وكاء التسجيل في مرحلتها األولى والذي تضمن اعتماد 5 وكاء.
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شركاء النجاح

لجنة التنظيمات
الــوطــنيــة

هي إحدى تطبيقات إنترنت األشـــياء، وتتمثل في ربط المركبة بأنظمة 

"مزود خدمة المركبات المتصلة" لتوفير عدة خدمات ترتبط بالمســـتخدم.

ما هي خدمة
«المركبات المتصلة»؟

مزايا «المركبات المتصلة»

بها  المركبة  قائـــد  تحكم 
عن بعد

رفــــــــع مسـتوى األمان 
للرّكاب

تحسيـــن مستــوى تجربة 
العميل

رفع التقارير التشخيصية عن 
حالة  أداء المركبة

الدعم  المســـاعدة و  طلـــب 
الفني بشـــكل ســـريع وعند 

حاالت الطوارئ

توفير الخدمات الترفيهية من 
خالل االتصال باإلنترنت

مـا هـي
منصة تك؟

معلومـــات  لتســـجيل  منصـــة  هـــي 

والتقنيات  المعلومات  تقنية  شركات 

الناشئة في المملكة

زيادة الشفافية 
في السوق

تمكين الشركات من ربط 
مع  وخدماتها  أعمالهـــا 

التصنيفات

تسعى الهيئة خالل 

الخطة إلى توفيــــر

لمجموعة واسعة 

من االستخدامات

المنافسة  تحقيق 
العادلة

أهــــداف

تسجيل أكثر من 200 شركة منصة تك
لتقنية المعلومات في 

"منصة تك" 

أهـدافـهـــــا

نسبة الزيادة في التـرددات 
مقارنة بالجيل الحالي 

%150
مميزات الجيل الحديث

البيانـات  نقل  فــــــــي  سرعــة 
الجيـــل  أضعـــاف   (5) تتجـــــاوز 
الحالي من خدمات الواي فاي

استيعاب أعداد مضاعفة من المستخدمين 
مثـــل  العامـــة  واألماكـــن  المنـــازل  فـــي 

(المطارات والمجمعات  التجارية  وغيرها)

جيجاهرتز 23 أكثر من

الالسلكية الحديثة 
والمبتكرة

إلى الريادة العالمية في 
مجال االتصاالت الراديوية 

والتقنيات  الالسلكية 

وتحفيز االستثمار في 
قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات 

ومستجدات القطاع 
المحلية والعالمية

الوصول بالمملكةمواكبة التحول الرقميتعزيز المنافسةتمكين تبني التقنيات

 إلدارة الطيف 
الترددي

تبني أساليب حديثة

تمكين قطاع الطيف الترددي 
إطالق “منصة تك”   لتسجيل شركات تقنية المعلومات 

إصدار أول موافقة لتقديم خدمة “المركبات المتصلة” في المملكة 

إطالق خطة االستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي )2023-2021(  

 ”WiFi 6e“ تمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي
في المملكة كأولى دول الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا
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20  شركة نقل طرود (محلي ودولي) 
99   شركة نقل طرود (محلي)

التراخيص السارية لخدمة نقل الطرود

%23
ارتفع حجم السوق بنسبة 23% ليصل 
إلى 6.4 مليار ريال بنهاية عام 2020 

قيمـــة االســـتثمارات المتوقعـــة في 

قطاع البريد للخمسة أعوام القادمة 

8 مليارات ريال 

تتضمـن المبـادرة

إتاحة الدفع الالحق للرسوم الجمركية والضريبية على الشحنات المستوردة لجميع الشركات المرخصة 

من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 

بالتعاون بيــن

ضبـــط أجهـــزة

االتصاالت المخالفة
حماية المستخدمين 

وحفظ حقوقهم
التحقق من تطبيق اإلجراءات االحترازية

للحد من انتشار فايروس كورونا
ضبط المخالفات 

ألنظمة الهيئة

الهدف من الزيارات التفتيشية

التعاون مع منصات البيع اإللكترونية إلزالة اإلعالنات المخالفة لنظام االتصاالت:

تم تضمين االتصال بـ 9200 
والرمـوز المختصرة ضمـــن 

الدقائق المجانية للباقة

تحميل مقدم الخدمة
%50 من تكلفة االتصال 

على األرقام 9200 

إلزام شركات االتصاالت 
والبريد باستخدام األرقام 

المجانية في خدمات العمالء

مجانية االتصال على األرقام 
الثالثية (تتحملها الجهة 

المتصل عليها)

لشركات نقل الطرود الدولية  من خالل معالجة مشكلة الدفع الالحق. مليون ريال577  توفير  

11
منصة بيع جرى 1212

إعالن مخالف أزيل 7,000+7,000+التنسيق معها

عن المنصات

جولة تفتيشيةأكثر من

حماية المستخدمين تمكين قطاع البريد 

مجلس الوزراء يقر نظام البريد 

الترخيص لثالث شركات عالمية في مجال خدمات نقل الطرود 

إطالق مبادرة الدفع الالحق للرسوم الجمركية والضريبة على الشحنات المستوردة 

تمكين المستخدمين من االستفادة من الرقم المجاني )800(

إلغاء تكلفة التوصيل “االنتهائي” لخدمات األرقام المشاركة في التكلفة 

)خدمة 9200( بين مقدمي الخدمة 

أقر مجلـــس الوزراء نظام البريـــد الذي يهدف إلى تطويـــر قطاع الخدمـــات البريدية بما يعزز 
ويحقق غايات وأهداف رؤيـــة المملكة 2030.

ســـعت الهيئة إلى زيـــادة الطاقة االســـتيعابية 

في مجـــال عمليـــات الخدمـــات البريديـــة حيث 

ستســـهم فـــي زيـــادة الناتـــج المحلـــي للقطاع 

والمواءمة مع مســـتهدفات رؤية المملكة 2030.

ســـعت الهيئـــة إلى تمكين المســـتخدمين من االســـتفادة من الرقـــم المجانـــي )800(، بهدف رفع مســـتوى جودة الخدمات لدى المنشـــآت 
الخدمية والتجارية، والتســـهيل على المســـتخدمين.
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المملكة ضمن الدول العشر األولى عالميًا في متوسط 
سرعة اإلنترنت المتنقل 

المملكة تحقق المســـتوى األعلى في مؤشـــر النضج 
التنظيمـــي الرقمـــي (األولى في الشـــرق األوســـط 

وأفريقيا .. السادسة بين دول مجموعة العشرين)

 المملكـــة تحقـــق جائـــزة القمـــة العالميـــة لمجتمـــع 
المعلومات WSIS 2021  التـــي يمنحها االتحاد الدولي 
لالتصاالت، وذلك عن مبادرة نقاط الواي فاي المجانية

تجاوز إجمالي استهالك البيانات في الحرم المكي 
والحرم المدني والمشاعر المقدسة

تيرابايت 3797

متوسط سرعة اإلنترنت  المتنقل

حجم استخدام البيانات

المشاعر المقدسة

تيرابايت 1393
الحرم المدني

تيرابايت 1504
الحرم المكي

مقارنة بعام 2020م

تيرابايت900

%60

%19%198%32

المدينة المنورة  مكة المكرمة 

104.35
ميجابت في الثانية

متوسط سرعة
(4G) التحميل

668.69
ميجابت في الثانية

متوسط سرعة
(5G) التحميل

ميجابت في الثانية
متوسط سرعة 86.81

(4G) التحميل

483.9
ميجابت في الثانية

متوسط سرعة
(5G) التحميل

%35%25

حصول الهيئة على اعتماد 
التميـــز المؤسســـي وفق 
معايير المؤسسة األوروبية 

(EFQM) إلدارة الجودة

علـــى  الهيئـــة  حصـــول 
أفضل ثاني بيئــــة عمــــل 
سعوديـة عـلـى مـستـوى 

الجهـات الحكومية

حصول الهيئة على شهادة 
الرابع  المستوى  من  التميز 
في المؤشر العالمي لنضج 

(P3M3) إدارة المشاريع

الهيئة على الساحة الدولية خدمة ضيوف الرحمن 

النضج المؤسسي 

ضمـــن مشـــاركة الهيئـــة الفعالة فـــي الســـاحة الدولية، وشـــراكاتها مـــع المنظمات ذات العاقـــة بالقطـــاع؛ حققت الهيئـــة إنجازات 
تركـــت أصـــداء عالمية أبرزها مـــا يلي:

رفـــع  إلـــى  الهيئـــة  ســـعت 
مســـتوى النضـــج المؤسســـي 

مـــن خـــال مـــا يلـــي: 

إحصائيات موسم الحج 1442هـ
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سعادة المهندس

عـاصم بن سعود الجماز
ممثل من القطاع الخاص

سعادة األستاذ

عبدالله بن سعود العريفي
 وزارة التجارة 

سعادة األستاذ

فيصل بن محمد الشريف
 وزارة المالية

محافظ الهيئة 
نائب رئيس المجلس

معالي الدكتور

محمد بن سعود التميمي

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

سعادة اللواء

عبدالله بن ماجد الماجد 
رئاسة أمن الدولة 

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

معــالي المهندس

عبدالله بن عامر السواحة

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

القطاعات التي تنظمها الهيئة 

قطاع
االتصاالت

قطاع تقنية
المعلومات 
والتقنيات

الناشئة

قطاع
الـبـريــد
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1-2
نشأة الهيئة

هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات هي الجهة 
المســـؤولة عـــن تنظيـــم قطاعـــات االتصـــاالت 
وتقنية المعلومات والبريد فـــي المملكة العربية 
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، والمعدل بقرار مجلـــس الوزراء ذي 
الرقـــم )120( والتاريخ 1440/2/21هــــ، ويحدد 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 1422/3/5هـ، 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 1440/7/12هــــ، تتولى 
هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات االختصاصات 

البريد. التنظيميـــة والرقابية لقطـــاع 

2-2
مجلس اإلدارة



 

مجلس اإلدارة

معالي المحافظ

التخطيط والتطوير

مكتب المحافظ

الشؤون الدولية

االتصال المؤسسي والتسويق

القانونية

 

 

لجنة النظر في المخالفات اللجنة التنفيذية

المحاسبة التنظيمية

مركز البحث واالبتكار

الخدمات الخاصة

 

خدمات تقنية المعلوماتالفروعخدمات اإلنترنت

 األمن السيبراني
وحوكمة البيانات

البريد

اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

األمانة العامة لمجلس اإلدارة

قطاع مساعد مركزإدارة عامةقطـــــاعقطـــــاعقطـــــاع

الطيف الترددي

 

االتصاالتالتنظيم والمنافسة
تقنية المعلومات
والتقنيات الناشئة

حماية المستخدمين
 

الدعم المؤسسي

خدمات الطيف الترددي

مراقبة الطيف الترددي

تخطيط الطيف الترددي

 

التنظيمات والتراخيص

المنافسة

التقنية والتقييسالدراسات

البنية التحتية

استمرارية األعمال

تمكين تقنية المعلومات

التقنيات الناشئة

الحوسبة السحابية
والشراكات

شؤون المستخدمين

تجربة المستخدمين

التفتيش

المالية

الخدمات المساندة

الموارد البشرية

الـرؤيـة

الـقـيـم

الرسالة

وطن متصل،
القتصاد رقمي مزدهر

نحمي المستخدمين ونشجع االستثمار ونعزز المنافسة؛ 
لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة

التعاونالتمكين

االبتكــارالشفافية

لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية
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4-2
الهيكل التنظيمي

3-2
الرؤية والرسالة والقيم



كوادر وطنية

%100

591

%13
بزيادة

مقارنة بعام 2020م

موظًفا

%84

من منسوبي
الـهـيئة 

 تـدريب

من مختلف 
المنصات 

التدريبية المحلية 
والعالمية

أكثر من

1059 
برنامجًا تدريبيًا عن بعد

حصـــول الهيئة علـــى اعتماد 
التميز المؤسسي وفق معايير 
إلدارة  األوروبيـــة  المؤسســـة 

(EFQM) الجودة

األول على الشرق األوسط في 
 (G5) األعلى  المستوى  تحقيق 
التنظيمي  النضــــج  في مؤشر 

الرقمي

جائزة  على  الهيئة  حصول 
االبتكار في تقنيات الواي 

(Wi-Fi) فاي

الهيئـة هـي ثاني أفضل 
بيئة عمل سعودية عـلى 
مـسـتـــــوى الجــهـــــات 

الحكومية

حصول الهيئة على شـــهادة 
الرابع  المســـتوى  من  التميز 
في المؤشـــر العالمي لنضج 

(P3M3) إدارة المشاريع

االرتبـــاط  "أبطـــال  جائـــزة 
العام  للقطاع  الوظيفي" 
علـــى مســـتوى الشـــرق 

األوسط وشمال أفريقيا

التميز  حققت الهيئة جائزة 
فـــي إدارة المواهـــب في 
ضمن  التاســـعة  نســـختها 
فعاليـــات القمة الحكومية 

للموارد البشرية
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5-2
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
لمنســـوبي الهيئــــــــة 100%. وحرصـــًا 
ــل  ــس التعامـ ــيخ أسـ ــى ترسـ ــا علـ منهـ
اعتمـــدت  فقـــد  العمـــل؛  بيئـــة  فـــي 
العمـــل:  قيـــم  مـــن  عـــددًا  الهيئـــة 
وهـــي التمكيـــن، الشـــفافية، التعـــاون، 

االبتـــكار.

ســـعيًا مـــن الهيئـــة لرفـــع مســـتوى 
بمـــا  مهـــارات منســـوبيها وتعزيزهـــا 
الهيئـــة  احتياجـــات  مـــع  يتماشـــى 
ـــة  ـــة والمســـتقبلية؛ وذلـــك لمواكب الحالي
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
مـــن   %84 لتدريـــب  أدت  المجـــاالت، 
ـــام 2021م. ـــال الع ـــة خ ـــوبي الهيئ منس

2-5-3 النضج المؤسسي
سعت الهيئة إلى رفع مستوى النضج المؤسسي وكان من أبرز المنجزات:



الخطـــة
االستــراتيـجيـــة

03
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1-3
دور الهيئة

يعتبر قطاع االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
اليوم قطاعًا رئيسيًا وحيويًا، وركيزة أساسية 
للتطـــور والنمو االقتصـــادي، ويمثل القلب 
النابض فـــي عالم الثورة الصناعيـــة الرابعة. 
كمـــا يعتبر مـــن القطاعـــات األكثر تســـارعًا 

في التطـــور والنمـــو لمواكبـــة المتغيرات 
العالميـــة، ومع ظهور جائحـــة كورونا، أصبح 
قطاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات حجر 
األســـاس الســـتمرارية األعمال واألنشـــطة 
المختلفـــة، وتزايـــد الطلـــب علـــى خدمات 

االتصـــاالت وتوافـــر التطبيقـــات والبيانات 
والخدمات الســـحابية، حيث ارتفع استهاك 
الفـــرد في المملكـــة لبيانـــات اإلنترنت أكثر 
من 4 أضعـــاف المتوســـط العالمـــي الذي 

يقدر بــــ 200 ميجابايت.

تمكيــن قطاعــات 
االقتصـــاد الرقمــي

تعزيــز التعــاون
 مع مختلـف المنظمين

التركيـــز علــى 
حمايــة المستخدميــن

تعزيز وتمكين االستدامة
فـــي قطــاع االتصــاالت

وتقنيـــة المعلومــات

ركائز التنظيم 
التشاركي 

المبتكر 

تحول دور الهيئة من منظم لقطاع االتصاالت إلى منظم رقمي، وتبنت الهيئة نموذج التنظيم التشاركي والمبتكر 

واستجابًة لتطور قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

التقرير السنوي 362021

أن تصنف المملكة ضمن أفضل 5 دول
ضمن دول مجموعة العشرين في التنظيم الرقمي

2009-2007 20012012-20102020-20122021

تنظيم تشاركي 
بالتكامل مع 

منظمي 
القطاعات ذات 

العالقة

أسواق االتصاالت 
المحتكرة  

التحرير الجزئي 
والخصخصة في 
قطاع االتصاالت

تمكين االستثمار 
واالبتكار و تحفيز 
المنافسة في 

تقديم الخدمات 
والمحتوى 

وحماية 
المستهلكين

أسلوب تنظيم 
تكاملي، يهدف  
لتحقيق األهداف 

االقتصادية 
واالجتماعية

2-3
طموح الهيئة 

2021 كمنّظـــم من الجيـــل الخامس بحســـب االتحـــاد الدولـــي لاتصاالت،  ُصّنفـــت الهيئـــة عـــام 
ين في  وتســـعى الهيئـــة إلـــى أن تصبـــح المملكـــة ضمـــن أفضـــل 5 دول مـــن مجموعة العشـــر

الرقمي. التنظيـــم 
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دعم استكشاف األسواق الجديدة 
وتمكين التحول الرقمي للقطاعات 

االقتصادية األخرى في المملكة

تطوير وتنمية وتوطين
قطاع التقنيات الناشئة والبريد 

حماية المكتسبات 
في قطاع االتصاالت 

لضمان تحقيق طموح الهيئة المستقبلي، أطلقت الهيئة خطتها االستراتيجية 2023م.

حيث تركز التوجهات المستقبلية للهيئة على: 

التقرير السنوي 382021

أعـــدت الهيئـــة خطتهـــا االســـتراتيجية 2023م، آخـــذة فـــي الحســـبان الخطـــط التنمويـــة ورؤيـــة المملكـــة2030، 
وبمـــا يدعـــم ويتوافـــق مـــع اســـتراتيجية قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــي المملكـــة .

أن تكون المملكـــة رائدة في النمو 

علـــى  المبنـــي  االقتصــــــــــادي 

االستدامة البيئية والمجتمعية

تنظيـــم وتمكين نمو قطـــاع البريد 

الخدمات  المملكة ورفع جودة  في 

البريدية

تمكيـــن القطـــاع مـــن خـــالل دعم 

وجـــذب  الخـــاص  القطـــــــــــــــــاع 

االســـتثمارات وتطويـــر منظومـــة 

االبتكار

بكفـــاءة  التـــرددي  الطيـــف  إدارة 

الجهات  مـــع  بالتعـــاون  وفاعليـــة 

المعنية

الرؤية : وطٌن متصٌل القتصاد رقمي مزدهر

الرسالة : نحمي المستخدمين ونشجع االستثمار و نعزز المنافسة لضمان 
توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة 

حماية
المستخدمين

تشجيع
 المنافسة واالستثمار 

تمكين تحول المملكة
إلى مجتمع رقمي 

لضمان تقديـــم خدمات بجودة 

عالية في جميع القطاعات

منظومـــة  اســـتدامة  وتعزيـــز 

المعلومات  وتقنيـــة  االتصاالت 

ودعم نمو قطاع البريد

من خالل تمكين التحول الرقمي 

االقتصاد  قطاعـــات  جميع  في 

الرقمي في المملكة

للهيئة  الداخليـــة  القـــدرات  بناء 

ورفع كفاءتها لتحقيق األولويات 

االستراتيجية

تحقيق التميز 
التنظيمي

التوجهات االستراتيجية 
لالستدامة

التوجهات االستراتيجية 
التنظيمية للبريد

التوجهات االستراتيجية 
لقطاع تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشئة

التوجهات االستراتيجية 
لقطاع الطيف الترددي

استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
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استراتيجية الهيئة

3-3
التوجهات االستراتيجية 



أبــــرز
الجهود واإلنجازات
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رفع نسب 
التغطية السكانية 

لخدمات االتصاالت 
المتنقلة في 

القرى والهجر

ماهي الخدمات المتاحة في التجوال المحلي؟

الخدمات 
الصوتية  خدمات جميع الخدمات ومنها :جميع الخدمات ومنها :

اإلنترنت
الرســـائل النصيـــة 

(SMS) القصيرة

األثر المباشر

٪54%99%22%99 %99 %23

بعد خدمة التجوالقبل خدمة التجوال

ما هي خدمة التجوال المحلي؟

تنويـــع الخيارات 
للمستخدمين

ضمان استمرارية الخدمة 
في القرى والهجر

تعزيز المنافسة بين 
مقدمي الخدمة

األهـــداف

خدمة تمّكن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر 
تغطية لمقدم الخدمة األساسي، دون أي رسوم إضافية

215
نسمةقرية وهجرة

أكثر من أكثر من 
يستهدف

ماليينألف التجوال المحلي

 1-4
تطوير قطاع االتصاالت 

أطلقـــت الهيئـــة خدمـــة التجـــوال المحلي 
رئيـــس الســـتمرارية  التي تهـــدف بشـــكل 
الخدمـــة فـــي القـــرى والهجـــر المغطـــاة 

بخدمـــات االتصـــاالت مـــن مقـــدم الخدمـــة 
األساســـي فـــي كافـــة مناطـــق المملكة، 
وتمّكن المســـتخدمين من تغيير الشبكة إلى 

مقـــدم خدمة آخـــر في حال عـــدم توافر 
تغطية لمقدم الخدمة األساســـي، دون 

المســـتخدم.  أي رســـوم إضافية على 

4-1-1 إطالق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر
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ميجابت في الثانية 
متوسط سرعة اإلنترنت 

للجيل الخامس

368.69

عملت الهيئة خالل الثالث سنوات الماضية على  تمكين وتعزيز 

نشر شبكة الجيل الخامس المتنقل في المملكة

2021

التوسع في
 شبكات الجيل الخامس 

لزيادة نسب التغطية 
على مستوى المملكة 

2019

إطالق شبكة
 الجيل الخامس كأولى دول 

منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

2020

تضاعف متوسط سرعة 
اإلنترنت المتنقل حتى 
أصبحت المملكة من 

أوائل الدول في متوسط 
سرعة اإلنترنت المتنقل 

 2018

وضع خطط العمل 
وتنفيذ التجارب الحية 
لشبكة الجيل الخامس

إجمالي التغطية 
بمدينة الرياض 

%92.66
إجمالي التغطية 

في المملكة 

%48.11
نوع جهاز يدعم تقنية 

الجيل الخامس

104

ارتفاع متوسط سرعة 
اإلنترنت عشرة أضعاف 

شبكة الجيل الرابع

تمكين الثورة الصناعية 
الرابعة والتقنيات 

الناشئة 

تمكين المدن 
الذكية

مما يسهم في

عملـت الهيئــة علــى تجهيــز وتهيئــة البنيــة التحتيــــة

وخدمات االتصاالت ألكثر من 30 مناسبة وفعالية، مثل:

وفرت الهيئة  خدمات االتصاالت في مواقع الفعاليات بجودة عالية ودون حدوث أي معوقات

فعاليات موسم الرياض

منافسة الفورمال

بطولة قفز الحواجز

رالي دكار

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

كرنفال السيارات السعودي

بطولة الجولف الدولية

مهرجان الصقور

اإلجراءات المتخذة

ترحيــل البنيـــة 
التحتية المتعارضة 

مع المشروعات

تسريع إجراءات 
فســـح األجهـــزة 
التابعة للمشروع 

إنشاء البنية التحتية الالزمة، 
وتوفيــــر عربــــات متنقلـــة 

لضمان استمرارية الخدمة

4-1-2-2 توفير خدمات االتصاالت في 4-1-2 تمكين خدمات االتصاالت
الفعاليات 4-1-2-1 تمكين الجيل الخامس
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28

60

+

أبــــرز اآلثـــــار

أكثر من

عملية تدقيق ومراجعة

عقد أكثر من

ورشـة عمــل
193
أكثر من

شــركــــــة

قامـــت الهيئة بتحليـــل وتقييم 

المحافظـــة علـــى  ممارســـات 

خصوصية البيانات الشخصية لـ

لتساهم برفع مســـتوى المحافظة على 

فـــي  الشـــخصية  البيانـــات  خصوصيـــة 

القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

رفـع مستوى المحافظة
علـــى الخصوصيــــة فـــــي 
قطاعات االتصاالت وتقنية 

المعلومات والبريد

رفــع مستــوى ثقــــــة 
المستخدمين في قطاع 
االتصـــــاالت وتقنيـــــــة 

المعلومات والبريد

المساهمـة بجذب االستثمارات
الخارجية عبر إيجاد بيئة تنظيمية 
تحافظ على خصوصية البيانات 

الشخصية في المملكة

بالتعاون مع

هي أجهزة تتيح توسيع نطاق الشبكة الالسلكية وتقوية اإلشارة لتصل 
إلى مســـاحة أكبر، وذلك عن طريق اســـتقبال اإلشـــارة الالسلكية من 

الجهاز وتقويتها لتغطي األماكن التي تعاني من ضعف الشبكة

ماهي أجهزة التقوية ؟

مقدمي خدمات البريد 

منصات البيع اإللكترونية

وقد تم إجراء 

جولة تفتشية

 3900 +
وضبط 

جهاز مخالف

2100 +

لرصد الشحنات المخالفة في المنافذ

بتوجيههم بعدم نقل األجهزة المخالفة

إلزالة إعالنات األجهزة المخالفة

4-1-5  معالجة أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل

ســـعت الهيئة إلى تفعيل مبـــادرة معالجة  
أجهـــزة تقويـــة إشـــارة الهاتـــف المتنقـــل 
االتصـــاالت  فـــي قطـــاع  النظاميـــة  غيـــر 
وذلك بهـــدف حمايـــة شـــبكات االتصاالت 
المملكـــة، ورفـــع جـــودة  المتنقلـــة فـــي 
الخدمـــة المقدمـــة للعمـــاء، ورفع نســـبة 

بهدف رفع مســـتوى نضج األمن السيبراني 
في قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
والبريـــد، وتعزيـــز أهمية األمن الســـيبراني، 
عملت الهيئة على متابعـــة التزام مقدمي 
للســـنة  االلتـــزام  بمســـتهدفات  الخدمـــة 
األولى لإلطار التنظيمي لألمن الســـيبراني 
بعد دخـــول اإلطار حيز التنفيـــذ والتحقق من 
اســـتيفائهم للمتطلبـــات والضوابـــط، من 
خـــال إعـــداد نمـــوذج تقييم ذاتـــي يعكس 
كامـــل متطلبـــات اإلطـــار لقيـــاس التـــزام 

الرضا عـــن خدمات االتصـــاالت. وقد أصدرت 
الهيئـــة قـــراًرا بإلـــزام توفير وإتاحـــة الحلول 
النظامية من مقدمـــي الخدمة المرخصين، 
كما ســـعت إلـــى تحفيـــز مصنعـــي أجهزة 
حلول التغطيـــة الداخليـــة النظامية لتوفير 
أجهزتهم في الســـوق الســـعودي . بهدف 

بتلـــك المتطلبـــات. كما  مقدمـــي الخدمة 
عملت على تحليل النمـــاذج وطلب الخطط 
التصحيحيـــة لمعالجة حـــاالت عـــدم االلتزام 
وتقييمهـــا، ممـــا أدى إلـــى رفع مســـتوى 
استشـــعار مقـــدم الخدمة بضـــرورة وأهمية 
األمن الســـيبراني وانعكاسه على األنشطة 
الداخليـــة، وتعزيز اســـتعداد مقـــدم الخدمة 
للتعامـــل مع حـــوادث األمـــن الســـيبراني 

والتصـــدي لها والتعافـــي منها.

التداخـــات  مثـــل  الناتجـــة  األضـــرار  تقليـــل 
الراديويـــة التي تنعكس ســـلبيًا على خدمات 
مســـتوى  وتدنـــي  المتنقلـــة  االتصـــاالت 

المجاورين. للمســـتخدمين  الخدمـــات 

4-1-3 متابعة مستوى نضج األمن السيبراني في 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد

4-1-4 المحافظة على خصوصية البيانات 
للمستخدمين في قطاعات االتصاالت والبريد
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ارتفاع نســـبة طلبات فتـــح النطاق العريض بعام 2021م فـــي مرحلتها األولى من 
إجمالي االشتراكات بمشروع فتح النطاق العريض مقارنة بعام 2020م

عرًضا ترويجًيا منذ 
إطالق المشروع

%68+ 50 

4-1-6  إطالق المرحلة الثانية من مشروع فتح النطاق 
العريض الثابت )قطاع األعمال(

أطلقـــت هيئـــة االتصاالت وتقنيـــة المعلومـــات، المرحلة الثانية من مشـــروع فتح النطـــاق العريض الثابـــت التي ُخصصت لقطـــاع األعمال، 

عقـــب نجـــاح المرحلـــة األولى في تمكيـــن األفراد مـــن اختيار مقدم خدمـــة األلياف الضوئية األنســـب بغـــض النظر عن مقـــدم الخدمة.

تمكين المستخدم من اختيار مقدم خدمة األلياف الضوئية األنسب بغض النظر عن مالك البنية التحتية 

االبتكار وتطوير 
الخدمات

دعم 
تجربة 

المستخدمين 

تحسين 
مستوى

التنافسية

تعزيز 
البيئة 

االستثمارية

تحفيز 
الخيارات لدى 
المستخدمين

تنويع 

فتح النطاق العريض الثابت

األهــــــــداف

األولى الثانيةالمرحلة  المرحلة 

المراحل

مقدمو الخدمة 

قطاع األعمال قطاع األفراد
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هي ميزة تعمل عنـــد إجراء مكالمات الطوارئ عبر أجهـــزة الهاتف المتنقل، حيث 

تقوم بإرسال موقع المتصل لمركز العمليات األمنية الموحدة عند طلب االستغاثة.

ماهي تقنية (AML) لتحديد موقع الهاتف؟

توفير مخزون إضافي من األرقام يصل إلى أكثر من 700 مليون 

رقم الســـتيعاب التقنيات والخدمات المســـتقبلية، وذلك من 

خالل االستفادة من األرقام البادئة بـ (2,3,4,5,6,7,8)

أرقـــام  مـــن  إضافـــي  مخـــزون 

الهاتـــف الثابت الجغرافي يصل 

إلى 18 مليون رقم

أهم اآلثـــــار

4-1-7 تفعيل التقنية المتقدمة لتحديد موقع المتصل )AML( لدى مراكز 

العمليات األمنية الموحدة )911(

قامـــت الهيئة بالتعاون مـــع مركز العمليات 
األمنيـــة الموحـــدة )911( ومقدمـــي الخدمة 
Ad- )ومصنعـــي األجهزة بتفعيل تقــــــنية الـ 

vanced mobile location( لزيـــادة دقة موقع 

المتصـــل علـــى رقـــم الطـــوارئ )911(، كمـــا 
عملـــت الهيئة علـــى تحديـــث المواصفات 
الفنية والتقنية ألجهـــزة الهواتف المتنقلة 
 )AML( بمـــا يحقق متطلبـــات تفعيل تقنيـــة

وإجـــراء االختبـــارات الازمة لضمـــان فعالية 
الخدمة.

أبرز مخرجات تحديث الخطة الوطنية للترقيم

زيـــادة مخـــزون الرمـــوز 

الثالثية المتاحة للجهات 

الحكومية 

االتصال علــــى الرمــــوز 

الثالثية

جديــد لزيــادة الموراد 

الترقيميـة للخدمــات 

الجديدة

%60

مجانية 

20

تضمين االتصال على أرقام (9200) واألرقام القصيرة ضمن دقائق 

االتصال المجانية الممنوحة للمستخدم

توحيد تعرفة االتصال 

على أرقام (9200) 

9200

9200

مليون
رقـــــم

االتصـال  تكاليــف  خفض 

علـــــى الطرف المتصـل 

ألرقام (9200)

%50

4-1-8 تطبيق آلية االتصال المغلقة للهاتف الثابت

ســـعيًا مـــن الهيئـــة فـــي تطويـــر قطـــاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، وإضافة 
موارد ترقيمية تفي بالطلـــب المتزايد على 
المعلومات،  وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
المتوقع،  المســـتقبلي  النمـــو  ولمواكبـــة 

وتوفير المرونة الازمة الســـتيعاب التقنيات 
مثـــل  والمبتكـــرة،  الناشـــئة  والخدمـــات 
إنترنت األشـــياء )IoT(، فـــي المملكة العربية 
الســـعودية؛ فقـــد قامـــت الهيئـــة بتطبيق 
خطـــة اتصال مغلقة للهاتـــف الثابت والتي 

تتطلـــب إضافة مفتاح المنطقـــة الجغرافية 
عنـــد االتصال مـــن هاتف ثابت إلـــى هاتف 

ثابـــت آخر داخـــل نفـــس المدينة.

4-1-9 تحديث الخطة الوطنية للترقيم

تختص هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
بموجب نظام االتصـــاالت والئحته التنفيذية 
بوضـــع الخطة الوطنيـــة للترقيـــم وإدارتها، 
الخطة  بتحديثهـــا دوريـــًا. وتحـــدد  والقيـــام 
والقواعـــد  المبـــادئ  للترقيـــم  الوطنيـــة 
واإلرشـــادات إلدارة الموارد الترقيمية لجميع 

خدمـــات االتصاالت فـــي المملكة، وســـعيًا 
منها إلـــى تلبية تطلعات قطـــاع االتصاالت 
وتقنية المعلومـــات، وأهمية مواكبة الخطة 
الوطنية للترقيم آلخر التطورات المتســـارعة 
فـــي القطاع، و توفر األرقـــام لجميع خدمات 
االتصـــاالت، ومواكبـــة التقنيـــات الحديثـــة، 

والمواءمـــة مـــع التحديثـــات المعتمدة في 
وثائـــق الهيئـــة التنظيمية األخـــرى، وتعزيز 
تجربـــة المســـتخدمين؛ فقد قامـــت الهيئة 
بمراجعـــة وتحديث الخطـــة الوطنية للترقيم 

الثالث. اإلصـــدار  إلى 
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هي وســـيلة من وســـائل اإلنذار المبكر عبر إرســـال التحذيرات عن الحاالت الطارئة إلى 

أجهزة الهواتف المتنقلة باستخدام شبكات االتصاالت مصحوبة بنغمة مميزة واهتزازات 

لتحذير المستخدمين وعموم السكان، ودعوتهم التخاذ وسائل الوقاية المناسبة

ماهي المنصة؟

تحديد المنطقة المســتهدفة بالتحذير 

بدقة عالية

حمايــة األرواح والممتلكات والحد من 

اآلثار الناتجة عن المخاطر

تعزيــز فعاليــة وســائل اإلنــذار المبكــر في 

حاالت الطوارئ

موثوقية وســرعة إيصال الرسائل التحذيرية 

المستخدمين

آثارها على المستوى الوطني

قيمة الوفر المالي من المنصة الوطنية لإلنذار المبكر 

+ 100 مليون ريال

4-1-10 إطالق المنصة الوطنية لإلنذار المبكر 
في حاالت الطوارئ

 تعزيزًا لمســـاهمة قطاع االتصاالت وتقنية 
والمجتمع  األفراد  ســـامة  في  المعلومات 
ال ســـيما في حـــاالت الكـــوارث والطوارئ، 
أطلقـــت الهيئـــة المنصة الوطنيـــة لإلنذار 

المبكـــر في حـــاالت الطـــوارئ باســـتخدام 
والمعلومات  االتصاالت  وتقنيات  شـــبكات 
بالتعـــاون مـــع المديريـــة العامـــة للدفـــاع 
االتصـــاالت  خدمـــات  ومقدمـــي  المدنـــي 

المتنقلـــة، كما تحققت مـــن كفاءة المنصة 
من خـــال إجـــراء اختبـــارات تجريبيـــة على 

بعـــض مناطـــق المملكة.

المساهمة في تحقيق المستهدفات لعام 2023م

ارتفاع حجم الصادرات التقنية 

من 0.2% إلى %1.4
بنسبة زيادة %1.2

ارتفاع حجم سوق تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشئة من 66 مليار ريال ليصل

88 مليار ريال
بنسبة زيادة %33

4-1-11 إطالق المرحلة األولى من برنامج دعم 
المنتج السعودي التقني

البـــدء بتأســـيس فريـــق بالتعاون مـــع وزارة 
وهيئـــة  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
المحتـــوى المحلي والمشـــتريات الحكومية 
بهـــدف دعـــم المنتـــج الســـعودي التقني 
محليا وخارجيـــا بحيث يكون الخيـــار المفضل 
وذا أولويـــة، والبـــدء ببعـــض المكتســـبات 

الســـريعة لدعـــم المنتجـــات المحليـــة مثل 
برامج الرســـائل النصيـــة )SMS(  والتطبيقات 
والبرامج الصحيـــة )HIS(، والحصول على دعم 
من هيئـــة المحتوى المحلي والمشـــتريات 
فـــي  المنتجـــات  تلـــك  لدعـــم  الحكوميـــة 

الحكومية. المشـــتريات 
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 تحفيـز التنافسية بين 
مقدمي الخدمات

اآلثـــــــار

تعزيز البيئة االستثمارية 
في القطاع

توفير  خيارات إضافية 
للمستخدمين

دعـم االبتكار وتطوير 
الخدمات

توفيـــر 
الوظائـــف

ماهي خدمات
االتصاالت المتنقلة

االفتراضية ؟

تقديـــم خدمات االتصاالت  المتنقلـــة دون امتالك بنية تحتيـــة ”أبراج، ترددات“ 

واالعتماد على البنية التحتية التابعة لمقدمي خدمات آخرين بعد عقد تحالفات 

بينية، ومن ثم تقديم الخدمات عبرها للمشتركين

الحاصلون على الترخيص في 2021

نسبة الزيادة المتوقعة في عدد اشتراكات خدمات االتصاالت المتنقلة%3-5 %3-5 

 2-4
تشجيع االستثمار والمنافسة

4-2-1 إصدار ترخيصين إضافيين لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة 

االفتراضية في المملكة
أصـــدرت الهيئـــة ترخيصين جديديـــن لتقديم 
االفتراضية  المتنقلـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
)MVNO(، ليصـــل بذلـــك مجمـــوع مقدمي 
االفتراضية  المتنقلـــة  االتصـــاالت  خدمـــات 
فـــي المملكـــة إلـــى أربع شـــركات بنســـبة 
زيـــادة 100% منـــذ إتاحـــة هـــذه النوعية من 
التوســـع  أن  حيـــث   .2014 عـــام  التراخيـــص 

في منـــح تراخيص جديـــدة لتقديـــم خدمات 
االتصاالت المتنقلـــة االفتراضية، يأتي لحاجة 
الســـوق وبهدف تحفيز البيئة االســـتثمارية 
لقطـــاع االتصـــاالت التـــي تنعكـــس علـــى 
مســـتوى التنافســـية في القطـــاع وجذب 
مســـتثمرين محليين ودولييـــن، حيث قامت 
الهيئـــة بالمفاضلـــة بين مقدمـــي طلبات 

الحصـــول على الترخيـــص من خـــال تقييم 
المقدمـــة، والتي شـــملت على  العـــروض 
ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، تقييـــم الخبـــرات 
في مجـــال االتصاالت وتقييـــم خطة العمل 
والمبتكـــرة  اإلبداعيـــة  الخدمـــات  وتقييـــم 
والفئات المســـتهدفة من الســـوق  وتقييم 

خطـــة العناية بالمشـــتركين..

نسبة توطين منصب 
الرئيس التنفيذي 

نسبة التوطين

في جميع الوظائف
%100%88

نسبة التوطين في
الصف األول للوظائف

اإلشرافية العليا
%93

 نسبة زيادة 11% مقارنة 
بالعام 2020م

4-2-2 جهود الهيئة في توطين قطاع االتصاالت

اســـتكمااًل لجهـــود الهيئة في رفع نســـب 
بقطـــاع  الوظائـــف  وتوطيـــن  الســـعودة 
االتصاالت؛ أصـــدرت الهيئة وثيقة تنظيمات 
خدمـــات  لمقدمـــي  التوطيـــن  التزامـــات 
االتصـــاالت، لتلزم شـــركات االتصـــاالت ذات 
التراخيـــص الموحدة، مثل: شـــركة االتصاالت 
الســـعودية )STC(، وشـــركة اتحـــاد اتصاالت 
)موبايلـــي(، وشـــركة االتصـــاالت المتنقلـــة 

الســـعودية )زين(. برفع متطلبات الســـعودة 
العامة لجميع الوظائـــف وتوطين الوظائف 
التنفيذيـــة واإلشـــرافية، والمتضمنة منصب 
التنفيـــذي والوظائف اإلشـــرافية  الرئيـــس 
قت  بالمســـتوى األول والثانـــي. وقـــد تحقَّ
نســـبة )100%( لمنصـــب الرئيـــس التنفيذي، 
وبلغت نســـبة الســـعودة في الصف األول 
للوظائـــف اإلشـــرافية العليـــا )93%( . إضافة 

إلـــى ذلـــك بلغت نســـبة الســـعودة العامة 
لجميع الوظائـــف )%88(. وتأتي تلك القرارات 
ضمن خطة الهيئـــة لتوطين قطاع االتصاالت 
بالمملكة، وتوفيـــر الفرص الوظيفية النوعية 
رفـــع  يحقـــق  بمـــا  الســـعودية،  للكفـــاءات 
معـــدالت الســـعودة فـــي شـــركات القطاع 

وزيـــادة الكفاءات الســـعودية فيه. 
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تحسن نسبة التنافسية

للنطاق العريض الثابت

ربط االتصال البيني

مقدمـــي  شـــبكات  بيـــن  الربـــط 
الخدمات

الوصول إلى المرافق المادية

والبنى  المادية  للمرافق  الوصول  إتاحة 
التحتيـــة لمقدمـــي الخدمات وتشـــمل 

(األبراج –المحطات - الكيابل) وغيرها 

اآلثـــــــــار

األهــــــداف

توضيح 
الخدمات

تحديد 
اإلجراءات

توضيح
نطاق االلتزام

إضافة
خدمات جديدة

مواكبة تطورات 
القطاع

تحفيز 
التنافسية

تشجيع 
االستثمار

أبــرز
التحديثات

4-2-3 تحديث تنظيمات ربط االتصال البيني بين مقدمي الخدمات

أعلنـــت الهيئـــة تحديـــث تنظيمـــات ربـــط 
المرافق  إلـــى  البيني والوصـــول  االتصـــال 
الماديـــة بين مقدمـــي خدمـــات االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات، التـــي تهـــدف مـــن 

خالهـــا إلى تحقيق المنافســـة في ســـوق 
االتصـــاالت، وتعزيـــز االســـتثمار فـــي البنية 
التحتية لشـــبكة االتصـــاالت فـــي المملكة.  
وقد شـــملت التحديثات العديد من الجوانب 

التنظيمية والفنيـــة، وإضافة خدمات جديدة 
تتوافـــق مـــع التطـــورات المســـتمرة فـــي 

قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات.

إصدار 15 وثيقة لطلب مرئيات العموم

الثانويـــة  األســــــــواق 
للطيف الترددي

الـتـرخـيــص  وثــيــقـــــــــة 
السـتـــخــدام  الـمـخـفــف 

الطيـف الترددي

إدارة اســـتمرارية  تنظيمات 
األعمـــال لمقدمي خدمات 

االتصاالت

المـــزاد الخامس للطيف 
الترددي (2021م)

تنظيمات التعرض للمجاالت 
الكهرومغناطيسية

المواصفـــــــات الـفـنــيـــــة 
ومــعـــــــدات  ألجــهــــــــزة 
وتــقــنــيــــة  االتصــــــــاالت 

المعلومات

وتوزيـــع  تنظيــــــــــــم 
للشـــبكات  التـــرددات 

الالسلكية المحلية

تغطية  تنظيمـــات  وثيقة 
خــــدمـــات  وســـرعــــات 

االتصاالت المتنقلة

قواعـــد  وثيقـــة  مســـودة 
الوصول للمرافق المادية

الوصـــالت  اســـتخدام 
الخدمة  في  الالســـلكية 

الراديوية الثابتة

مسودة وثيقة قواعد ربط 
االتصال البيني

حقوق  حماية  قواعد  وثيقة 
الــخــدمـــات  مسـتـفـيـــدي 

البريدية المحدثة

مرئيـــات  طلـــب  وثيقـــة 
تنـظـيـمات  العموم حـــول 
المحتـــوى  منــصـــــات 

الرقمي

االستخدام  طريق  خارطة 
التجاري والمبتكر للطيف 
التـــرددي فـــي المملكة 

(2021م - 2023م)

تـنـظـيـمـات الـبــيــانــات 
الجيومكانية

4-2-4 مرئيات العموم 

تســـعى الهيئة إلى دعوة مختلف األطراف المعنية، للمشـــاركة في تقديم مرئياتهـــم حول التنظيمات في مختلف 
المجـــاالت التي تنظمها الهيئة حيث طرحت عـــدًدا من مرئيات العموم في عام 2021م حســـب التالي:
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التسجيالت الساريةالتراخيص السارية

اإلسهام في
تحفيز بيئة العمل االستثمارية

إتاحة المجال لتقديم
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

4-2-5 تطوير منظومة التراخيص 

4-2-5-1 تراخيص وتسجيالت تقديم خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تـسـعــــى هـيـئــــة االتـصــــاالت وتـقـنـيــــة 
المعلومات  إلى تطوير البيئة االســـتثمارية 
في المملكة، وتســـهيل ممارســـة األعمال 
التجاريـــة فـــي مجـــال االتصـــاالت وتقنية 

إصـــدار  إجـــراءات  وتســـهيل  المعلومـــات، 
وبنـــاء على  وزيـــادة ســـرعتها.  التراخيـــص 
 )2020-162-8( رقـــم  اإلدارة  مجلـــس  قـــرار 
الخدمات  تحويـــل  تم  1442/4/14هـ،  وتاريـــخ 

)تقديـــم خدمة مراكز االتصـــال، تقديم خدمة 
التتبع، تقديم خدمة إدارة ومراقبة شـــبكات 
نطـــاق  مـــن  والمعلومـــات(  االتصـــاالت 
التســـجيات. إلى  العام  الفئـــوي  الترخيص 

المدة المستغرقة لمعالجـة طلبـات 
إصدار التراخيص التي تتطلب دراسة 

التراخيص المصدرة

التراخيص السارية

143

44
التراخيص المجددة

27

التراخيص الملغاة

38

المدة إللغاء
الـتـراخـيــص

15
أيام

كحد أعلى

يومًا
كحد أعلى

ترخيصًاترخيصًا

ترخيصًاترخيصًا

10

4-2-5-2 بوابة التراخيص اإللكترونية

ســـعت الهيئة إلـــى أتمتة نظـــام التراخيص 
 الفئويـــة مـــن النـــوع )ب( بشـــكل كامـــل،
بحيـــث بحيـــث تقـــّدم الطلبـــات المتعلقة 
بالتراخيـــص إلكترونيـــًا عبـــر البوابـــة الخاصة 

بذلـــك، بهدف تســـهيل وتســـريع إجـــراءات 
إصدار التراخيـــص المتعلقة بقطاع االتصاالت 

المعلومات. وتقنيـــة 
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أرقـــام  ارتفـــاع فـــي  يالحـــظ 
 (IoT) خدمات إنترنت األشـــياء

بنســـبة 

زيادة الـتـخـصـيـص فـي أرقـام 
الهـاتـف الـمـتـنـقـل بـنـسـبــة

وذلك لزيـادة الطلـب عـلــى 

خدمات إنترنت األشياء

نـظــــرًا لـدخـول مـشـغـلـيــن 

افتراضيين جدد
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28,0

74,2
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 مقارنة بعام 2020م

 مقارنة بعام 2020م

4-2-6 تراخيص الترقيم 

4-2-6-1 تخصيص األرقام

تعمل الهيئة على إعـــداد الخطة الوطنية 
للترقيم وإدارتها ونشـــرها، وتحديثها دوريًا 
وتوفيـــر  المســـتقبلي،  النمـــو  لمواكبـــة 

التقنيـــات  الســـتيعاب  الازمـــة  المرونـــة 
والخدمات الجديدة، وتحقيق االنســـجام مع 
توصيـــات قطاع تقييس االتصـــاالت التابع 

لاتحـــاد الدولـــي لاتصاالت. وتحـــدد الهيئة 
شـــروط تخصيص نطـــاق األرقـــام، وإجراءات 

باســـتخدامها. التراخيص 
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الهاتف الثابتالهاتف المتنقل 

حيث بلغ عدد أرقام الهاتف الثابت المنقولة 

رقًما4967

إطالق خدمة نقل الرقم للهاتف الثابت

4-2-6-2 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 

ُأنجز خال هـــذا العام نقـــل )858,363( رقًما 
بين المشـــغلين. كما قامت الهيئة بإطاق 
خدمة نقـــل الرقم للهاتـــف الثابت، وهي 
خدمة تمكـــن مشـــتركي الهاتـــف الثابت 
من االحتفـــاظ بأرقامهم عنـــد تغيير مقدم 
الخدمـــة، بهدف تشـــجيع المنافســـة بين 

مقدمي الخدمة، وإعطاء المشـــترك المرونة 
في االختيار بينهم مما يســـهم في تحسين 

جـــودة الخدمة، وتخفيض األســـعار.



63 هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالتقرير السنوي 622021

2019 2018

7

8

9

10

11

12

6

5

4

3

2

1

0

ن)
و

لي
م

ال
(ب

ت  
ما

ال
تع

س
ال

د ا
عد

3.8

20202021

9

12

2.1

أرقامي
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 مما يسهم
في

حماية المستخدمين 
من استغالل هوياتهم

ضبط سوق 
االتصاالت 

توفير الجهد 
والوقت

4-2-6-3 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.
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عدد عمليات 
التوثيق

أهمية
التوثيق

174
مليون عملية

معالجة ظاهرة انتشار 
بطاقات االتصال 
مجهولة الهوية 

حماية جميع المستخدمين 
لخدمات االتصاالت وتقنية 

المعلومات، وحفظ حقوقهم

عدم استغالل 
بيانات المستخدمين 

الشخصية

4-2-6-4 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 
المســـتخدمين  جميـــع  لحمايـــة  الهويـــة؛ 
لخدمـــات االتصاالت وتقنيـــة المعلومات، 
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.  
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المحلي   المحتـــوى  لتنميـــة 

في قطاع الفيديو واأللعاب 

مبادرات تنظيمية مبادرات تمويلية
وحمــــايـــــة  العمـــــــل  أنظمة  لتســـهيل 

البيــانات وحقوق الملكية 

اإلبداعي  التميـــز  لتحفيـــز 

واألكاديمي

مبادرات التدريب والتأهيل

اإلعالناتالصوت

أبرز المبادرات

األلعابالفيديو
مسارات المحتوى

الرقمي

مليار ريال 36364.24.2
مبادرة نوعية 

لتنمية سوق المحتوى الرقمي بدعم يبلغ

عدد طلبات اعتماد
األجهزة

1653
عدد األجهزة
المعتمدة 

660

عدد إصدارات شهادة
 المطابقة لألجهزة المعتمدة

2210

عدد الرخص الصادرة
 ألجهزة مرتادي البر "براري" 

14163

عدد أذونات الفسح
الجمركي

4558
عدد طلبات

 إذن الفسح الجمركي 

6109

رخصة جهازًا معتمدًا طلبًا

طلباتشهاداتإذن فسح

4-2-7 تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات
أجرت الهيئة دراسة لطلبات اعتماد أجهـــزة 
االتصاالت وتقنيـــة المعلومـــات وفســـحها، 
واتخــــــاذ اإلجراء المناســــــب حيالها بعــــــد 
للمواصفــــــات  مطابقتهــــــا  مـــن  التحقق 
الفنيــــــة الصادرة عــــــن الهيئـــة. ويهـــدف 
هـــذا اإلجراء إلـــى ضمان مطابقـــة األجهزة 

المــــــوردة للمملكة للمعاييـــر والمواصفات 
الفنيــــــة المعتمدة من الهيئة، إضافة إلـــى 
ضمان موافقتها لشـــبكات االتصاالت فـــي 
المملكــــــة، وكذلك التأكـــد مـــن أن األجهزة 
الموردة للمملكة ذات جــــــودة عالية، وآمنة 

لألشخاص، والشــــــبكات، والترددات.

4-2-8 تنمية سوق المحتوى الرقمي 
تســـعى الهيئة بالشـــراكة مع الجهات ذات 
العاقـــة إلى دعـــم تطوير قطـــاع المحتوى 
الرقمـــي واإلبـــداع واالبتكار، وتوفيـــر البيئة 
الممّكنـــة لجميـــع الشـــركات التـــي تقـــدم 
المملكـــة  فـــي  الصلـــة  ذات  الخدمـــات 
لتحقيق دور رائـــد عالميًا بحلول عـــام 2030، 
وذلـــك ضمـــن دورهـــا الهـــام فـــي مجلس 
المحتـــوى الرقمـــي الـــذي أقـــره مجلـــس 

الوزراء بقـــراره رقم 125 وتاريـــخ 1443/2/21هـ ، 
واعتماد البرنامج التنفيذي لمشـــروع تنظيم 
الرقمي ومنصاته )IGNITE( والذي  المحتوى 
يســـتهدف تطويـــر أربعة قطاعات رئيســـية 
لقطاع المحتـــوى الرقمي: الفيديو والصوت 
تنفيـــذ  يتـــم  حيـــث  واإلعـــان.  واأللعـــاب 
البرنامـــج من خـــال 36 مبـــادرة موزعة على 
الجهـــات ذات الصلـــة حســـب اختصاصاتها 

المتوقعـــة فـــي كل مبادرة.  والمســـاهمة 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  دور  ويأتـــي 
المعلومات فـــي تنفيذ )4( مبـــادرات وهي: 
“تطويـــر آليـــة تراخيـــص واضحة وشـــفافة”  
“إعـــداد تنظيم جـــودة واســـتمرارية الخدمة” 
“وضع تنظيمات تنافســـية وسياسات عادلة 
لمكافحـــة االحتـــكار” و “ تطويـــر تنظيمـــات 

حياديـــة الشـــبكة والنواقل”.
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ما هو عنوان بروتوكول اإلنترنت (IP)؟
 "(IP Address)  لكل جهاز موصول باإلنترنت عنوان يسمى "عنوان بروتوكول اإلنترنت

يقوم بتعريف كل جهاز عند اتصاله بالشبكة، ويعد (IPv6) اإلصدار األحدث عالميًا

تسهيل
تبنـــــي التقنيات الحديثة 

والناشئة

استيعاب
الزيادة المضطردة في أعداد 

مستخدمي اإلنترنت

 (IPv6) مميزات

(IPv6) جهود الهيئة في تبني

 نمـــو فـــي تبنـــي اســـتخدام اإلصـــدار
 الســـادس لبروتوكـــول اإلنترنـــت في

المملكة يقّدر بنحو

اإلقليمـــي  المركـــز  لمؤشـــر  وفقـــًا 
لمعلومات شـــبكة اإلنترنت في آســـيا 

(APNIC) والمحيط الهادي

تنظيـــم ورش عمل وبرامج 
تدريبية متخصصة

تشكيل فريق عمل وطني 
لدعم اإلصدار

واضحة  اســـتراتيجية  وضع 
لإلصدار السادس

%50
مقارنة بعام 2020

IPv6

تحسين
جـودة الخدمـة

 3-4
تمكين قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة 

4-3-1 نضج اإلنترنت في المملكة لتصبح ضمن أعلى 10 دول في استخدام 
اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت

نقــــل مهمــة
تسجيل النطاقات 

عدد وكالء التسجيل
المعتمدين

للجهات الحكومية إلى 

هيئة الحكومة الرقمية

83
إجمالي عدد أسماء 

النطاقات المسجلة 

مقارنة بعام 2020م

طلبات النقل أكثر من

 5 

المملكة تعد األولى عالميًا  في تأمين خدمة أسماء النطاقات 

25 ألف نطاق

عدد النطاقات المسجلة 
لعام 2021م

آالف نطاق10

ألف نطاق

%13

مقارنة بعام 2020م %21

4-3-2  نمو وموثوقية أسماء النطاقات السعودية

مـــن  الســـعودية  النطاقـــات  أســـماء  ُتعـــد 
المـــوارد الوطنية المهمة والحساســـة التي 
تتطلب إدارتها مســـتوى عالًيا من االحترافية 
والمتابعة. وطبقت الهيئة فـــي نهاية الربع 
األول من عام 2021 م نموذج وكاء التســـجيل 
فـــي مرحلته األولـــى والذي تضمـــن اعتماد 
تقديـــم  ليتولـــوا عمليـــة  تســـجيل،  5 وكاء 

النهائـــي،  التســـجيل للمســـتخدم  خدمـــات 
باإلضافـــة إليـــكال مهمـــة تقديـــم خدمـــات 
التســـجيل للجهات الحكومية لهيئة الحكومة 
الرقميـــة، مـــع اســـتمرار المركـــز الســـعودي 
لمعلومات الشـــبكة باإلشـــراف علـــى البنية 
التحتية ألسماء النطاقات الســـعودية وإدارة 
قاعدة أســـماء النطاقـــات المركزية وأنظمة 

التســـجيل التي يرتبـــط بها الـــوكاء. كما 
حـــددت مرحلة انتقالية لجميـــع النطاقات 
المسجلة  الجهات  تقوم  بحيث  المســـجلة 
بنقـــل أســـماء النطاقـــات الخاصـــة بهـــا 
المركـــز  لكـــون  التســـجيل  وكاء  ألحـــد 
ســـيتوقف عن تقديم أي خدمات مباشرة 

النهائي.  للمســـتخدم 
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اآلثــــــار

الوكالء المعتمدون في المسار الوكالء المعتمدون
التأهيلي بالتعاون مع  

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في أسواق القطاع

مهام الوكالء المعتمدين

دعم التحول الرقمي 
في المملكة

سهولة إنشاء المواقع 
وتسجيلهـــــا

دعم ريـادة 
األعمال

توطيــــن الخبـرات المتخصصــة في 
خدمـات اإلنترنت وأسماء النطاقات

تعزيـــز االستثمــــار في مجــــال 
االستضافة والخـدمات اإللكترونية

تـشجيع االبتكار 
واإلبـداع

الخدمات اإللكتـرونية 
المضافة

تقديم الخدمات 
المضافة

تسويــق أسمــاء 
النطاقات السعودية

تقديم الدعم الفني 
للعمالء والمسجلين

تقديم خدمات التسجيل 
وفق اللوائح واإلجراءات

بهدف دعم وتمكين 

السعودية
sa تم اعتمـــاد هيئة الحكومة الرقمية لتكون وكيل تســـجيل

ومشغًال ألسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية 

4-3-3 اعتماد وكالء التسجيل لتقديم خدمات تسجيل 

أسماء النطاقات السعودية

إيجاد منظومة إنترنت 
عالية المستوى 

تحسين تجربة العمالء في 
استخدام خدمات اإلنترنت

الحفاظ على حركة اإلنترنت 
الوطنية داخل المملكة 

جعل المملكة مركًزا إقليمًيا 
لحركة مرور اإلنترنت الدولية 

نقطـــة اتصال محايدة غير ربحية ومحددة، تهدف لتطوير منظومة اإلنترنت في المملكة والحفاظ 
على الحركة المحلية داخلها؛ لتتيح لمقدمي الخدمات الربط بالشبكات وتبادل الحركة فيما بينهم.

آثارها على المستوى الوطني

تحفيز االستثمار في 
قطاع اإلنترنت

مقسم اإلنترنت الوطني

مـا هــي
الوثيقــــة؟ 

وثيقة ُتعنى بتوضيح جميع الحقوق وااللتزامات 
الوطنـــي  اإلنترنـــت  مقســـم  تخـــص  التـــي 

4-3-4  إصدار وثيقة تنظيمات مقسم اإلنترنت الوطني
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زيـــادة  اشـــتراكات إنترنت األشـــياء عبر 
شبكات االتصاالت المتنقلة (M2M) إلى:

200% 10 ماليين اشتراك 

NB-IoT برج يدعم تقنية

19500 ألف
مليون

أكثر منأكثر من
إمكانية ربط ما يقارب

نسبة التغطية للمناطق الحضريةجهاز إنترنت األشياء

%95

مقارنة بعام 2020م

أكثر من

)NB-IoT( 4-3-5 تغطية تقنية

التطورات  مواكبـــة  علـــى  الهيئة  تحـــرص 
األشـــياء  إنترنت  تقنيـــات  في  والتنظيـــم 
تحفيـــز  وإلـــى  تبنيهـــا  إلـــى  وتســـعى 
االســـتثمار فيهـــا؛ بهـــدف تمكيـــن وتعزيز 
التحـــول الرقمـــي فـــي المملكـــة؛ وذلك 

بعـــد إطاقها اإلطـــار التنظيمـــي إلنترنت 
األشـــياء. كمـــا ســـعت إلـــى زيادة نســـبة 
تغطيـــة تقنيـــة  )NB-IoT( فـــي المملكـــة 
لتصل نســـبة التغطية إلـــى أكثر من )%95( 
فـــي المناطـــق الحضرية عبر أكثـــر من )19( 

لجنة التنظيماتشركاء النجاح
الــوطــنيــة

هـــي إحدى تطبيقات إنترنت األشـــياء، وتتمثل في ربط المركبة بأنظمة "مزود خدمـــة المركبات المتصلة" لتوفير 

ترتبط بالمستخدم. عدة خدمات 

ما هي خدمة «المركبات المتصلة»؟

مزايا «المركبات المتصلة»

بها  المركبة  قائـــد  تحكم 
عن بعد

رفــــــــع مسـتوى األمان 
للرّكاب

تحسيـــن مستــوى تجربة 
العميل

رفع التقارير التشخيصية عن 
حالة  أداء المركبة

طلب المســـاعدة والدعـــــم 
الفني بشـــكل ســـريع وعند 

حاالت الطوارئ

توفير الخدمات الترفيهية من 
خالل االتصال باإلنترنت

4-3-6 إصدار أول موافقة لتقديم خدمة »المركبات المتصلة« 

في المملكة

أصـــدرت الهيئـــة  بالتعـــاون مـــع الهيئـــة 
العامة للنقـــل ولجنة التنظيمـــات الوطنية 
موافقتهـــا األولى لتقديـــم خدمة المركبات 

المتصلة في المملكة لشـــركة عبداللطيف 
فـــي  ولكـــزس،  تويوتـــا  لمركبـــات  جميـــل 
إطـــار دور الهيئـــة التنظيمي لقطـــاع تقنية 

المعلومات والتقنيات الناشـــئة، وســـعيها 
نحـــو تحفيز وتمكيـــن االبتكار فـــي المملكة.

ألـــف بـــرج يدعـــم تقنيـــة  )NB-IoT( وذلك 
البنية  ، وتوفيـــر  زيـــادة االســـتثمار  بهدف 
التحتيـــة االزمة لتطبيقات إنترنت األشـــياء.
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مـا هـي
منصة تك؟

معلومـــات  لتســـجيل  منصـــة  هـــي 

والتقنيات  المعلومات  تقنية  شركات 

الناشئة في المملكة

زيــادة الفــرص

فتـــح قنـــاة

الـــمشـاركة فـي

االستثمارية وبناء 
الشراكات

اتصال مباشرة مع الهيئة

البرامـج والمبادرات 
التطويرية

الشـــفافية  زيادة 
في السوق

تمكين الشـــركات من ربط أعمالها 
وخدماتها مع التصنيفات

مزايا التسجيل للشركات في "منصة تك"

تحقيق المنافسة 
العادلة أهــــداف

تسجيل أكثر من 200 شركة لتقنية منصة تك
المعلومات في "منصة تك" 

4-3-7 إطالق »منصة تك«  لتسجيل 

شركات تقنية المعلومات 

وجود رخصة سارية
المفعول لتقديم خدمات الحوســـبة الســـحابية أو خدمـــات مركز البيانات 

واالستضافة

وجود عدادات قياس
الستهالك الكهرباء مخصصة لنشاط المنشأة في الحوسبة السحابية

تعريفة استهالك 
الكهرباء لنشاط 

الحوسبة السحابية هي 

األهــــــداف

أبرز االشتراطات التنظيمية

زيادة الناتج 
المحلي

 لالستثمارات، وخلق 
الوظائف

 التحول الرقمي 
في المملكة

 الحوسبة السحابية 
وتحسين جودتها

خلق بـيــئة جاذبةتوطين خدماتدعمالمساهمة في

فصل التكاليف
الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة

18
هللة/كيلوواط بالساعة

بالتعاون مع

4-3-8 تعريفة استهالك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية
أطلقـــت الهيئـــة تنظيمـــا للتحقـــق مـــن 
الخاصـــة  الكهربـــاء  تعريفـــة  اشـــتراطات 
الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــة  بمقدمـــي 
ـــة/ ـــع 18 هلل ـــة بواق ـــدى الهيئ ـــجلين ل المس
 %40 بلـــغ  بتخفيـــٍض  بالســـاعة  كيلـــوواط 
ــذه  ــد هـ ــابقة. وتعـ ــة السـ ــًة بالتعريفـ مقارنـ
التعريفـــة المخفضـــة أحـــد أهـــم المحفـــزات 

وتقلـــل  النشـــاط  هـــذا  مـــن  تعـــزز  التـــي 
تكاليـــف مقدمـــي خدماتهـــا  أعبـــاء  مـــن 
االســـتثمارات  تجـــذب  كمـــا  التشـــغيلية، 
ــوق  ــي سـ ــرى فـ ــركات الكبـ ــة والشـ النوعيـ
هـــذا  مـــن  لتجعـــل  الســـحابية  الحوســـبة 
المحفـــز ميـــزة تنافســـية إضافيـــة للمملكـــة 
هـــذا  فـــي  عالميـــًا  الرائـــدة  الـــدول  بيـــن 

النجـــاح  شـــركاء  مـــع  بالتعـــاون  المجـــال 
هيئـــة تنظيـــم الميـــاه والكهربـــاء وبدعـــم 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  ووزارة  الطاقـــة  وزارة 
المعلومـــات. باإلضافـــة إلـــى ورش عمـــل 
أقامتهـــا الهيئـــة مـــع شـــركائها لتوعيـــة 
ودعـــم جميـــع مقدمـــي الخدمـــات حيـــال 
ـــز. ـــن المحف ـــتفادة م ـــتحقاق واالس ـــة االس آلي
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فئات مقدمي الخدمة في المملكة

تصنيف مقدمي الخدمات السحابية في المملكة

ج)
فئـة (

ال

تقدم خدماتها لـ

البيانات المدعومة

القطاع الخاصاألفــراد

القطاع الحكوميالقطاع غير الربحي

مقيدةعامة

سرية للغايةسرية

ب)
فئـة (

ال

تقدم خدماتها لـ

البيانات المدعومة

القطاع الخاصاألفــراد

القطاع الحكوميالقطاع غير الربحي

مقيدةعامة

فئـة (أ)
ال

تقدم خدماتها لـ

البيانات المدعومة

القطاع الخاصاألفــراد

القطاع الحكوميالقطاع غير الربحي

مقيدةعامة

سرية للغايةسرية

هيلية
فئة التأ

ال

تقدم خدماتها لـ
القطاع الخاص غير المالياألفــراد

4-3-9 تنمية وتطوير سوق الحوسبة السحابية في المملكة

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أطلقـــت 
ـــة  ـــة بتنمي ـــادرات معني ـــدة مب ـــات ع المعلوم
ــحابية فـــي  ــبة السـ ــر ســـوق الحوسـ وتطويـ
ــدد  ــاع عـ ــاهم فـــي ارتفـ ــا سـ ــة، ممـ المملكـ
الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــات  مقدمـــي 

المســـجلين إلـــى 24 مقـــدم خدمـــة بنهايـــة 
تمكيـــن  إلـــى  باإلضافـــة  2021م  العـــام 
الســـحابية  الحوســـبة  خدمـــات  مقدمـــي 
للتعامـــل مـــع بيانـــات األفـــراد، والقطـــاع 
ـــي. ـــر الربح ـــاع غي ـــي، والقط ـــاص، الحكوم الخ

مقارنة بعام
2020م

الحوسبة السحابية

جهـة مسجــلة لتقـديـم خدمـات
الحوسبة السحابية في المملكة
جهـة مسجــلة لتقـديـم خدمـات
الحوسبة السحابية في المملكة

  فـئـة (ج)

  فـئـة (ب)

  فـئـة (أ)

 فئة تأهيلية

24%118
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أهداف
المبادرة

تشرف على المجموعات
االستشارية

تنظيم العرض والطلبنقطة اتصال رئيسة مع السوق تعزيز التنافسيةالتعاون المشترك للتطوير

13 شركة محلية 11 شركة عالمية

4-3-10 إطالق مبادرة المجموعات االستشارية 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أطلقـــت 
المجموعـــات  »مبـــادرة  المعلومـــات 
االستشـــارية«، الهادفـــة إلـــى تعزيـــز أوجه 
التواصـــل والتعاون المســـتدام بين أصحاب 
المعلومات  تقنيـــة  المصلحة فـــي قطـــاع 
ويأتـــي  بالمملكـــة،  الناشـــئة  والتقنيـــات 
تأســـيس المجموعات االستشـــارية الداعمة 

للمنظومة لتحقيق النمو والتمكين لســـوق 
الناشـــئة في  والتقنيات  المعلومات  تقنية 
المملكـــة، فيما تعـــد آلية مســـتدامة لنقل 
احتياج المنشـــآت العاملة فـــي هذا القطاع 
والمســـاهمة فـــي صياغة وتنفيـــذ الحلول 
المناســـبة له. كما ســـتعمل الهيئة من خال 
المجموعـــات علـــى تعزيـــز الشـــفافية في 

قطـــاع تقنيـــة المعلومات، فيما ستســـهم 
المنشـــآت العالمية في طـــرح قصص نجاح 
دوليـــة والمســـاهمة في توطيـــن الخبرات 
والخدمـــات مـــع اســـتعراض ونقـــل تجارب 

أحـــدث التقنيـــات فـــي العالم.

مجموعـــة مـــن الخطوات المرحلية التي ســـتنفذ على مدى ثالث ســـنوات لتوفير نطاقات ترددية لتقنيات الســـلكية حديثة 

ومبتكرة، وآليات توفيرها في المملكة.

الترخيص الحصري الستخدامات االتصاالت المتنقلة الدولية

الترخيص المخفف لزيادة إمكانية المشاركة بين الخدمات والمستخدمين

الترخيص المعفي من الترخيص لزيادة االبتكار ودعم التقنيات

4

13

6

لمحة عن الخطة

أهـدافـهـــــا

الالسلكية الحديثة 
والمبتكرة

إلى الريادة العالمية في 
مجال االتصاالت الراديوية 

والتقنيات  الالسلكية 

وتحفيز االستثمار في 
قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات 

ومستجدات القطاع 
المحلية والعالمية

الوصول بالمملكةمواكبة التحول الرقميتعزيز المنافسةتمكين تبني التقنيات

 إلدارة الطيف 
الترددي

تبني أساليب حديثة

عرض النطاق الترددي (جيجاهرتز)أساليب الوصول للطيف الترددي

 4-4
تمكين قطاع الطيف الترددي 

4-4-1 إطالق خطة االستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي
تســـعى الهيئـــة مـــن خـــال الخطـــة إلى 
مـــن  جيجاهرتـــز   )23( مـــن  أكثـــر  توفيـــر 
الطيـــف التـــرددي لمجموعـــة واســـعة من 

االســـتخدامات، منها )4( جيجاهرتـــز مرخصة، 
الترخيـــص، مـــن  معفـــاة  جيجاهرتـــز   )6.2(  و 

كمـــا  مخففـــة،  بتراخيـــص  جيجاهرتـــز   )13( و 

ســـتواصل الهيئـــة مـــن خـــال هـــذه الخطة 
متابعة مستجدات التقنيات الاسلكية ودراسة 
تخصيـــص المزيـــد مـــن التـــرددات لمواكبتها.
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الجيل الحديث من تقنيات 
(WiFi-6e, WiGig)

إنترنت األشياء 

خدمات  جودة  تحســـين 
اإلنترنت

التحول  مســـيرة  دعـــم 
الرقمي في المملكة

تمكيــن التطبيقات 
والتقنيات الحديثة

المنازل الذكية 

األهــــــداف 

اآلثــــــــــار

أحـــدث التقـــنيات استخـــدام التـــرددات تـــرددات إضافية

دعم وتمكينتنظيـــــــــــمتـحــديـــــد

)WLAN( 4-4-2 إصدار تنظيمات الشبكات الالسلكية المحلية

األهـــــداف

نسبة الزيادة في 
مقارنة  التـرددات 

بالجيل الحالي 

%150

إلــى المملكــــــــة  تحـــــــول  تمكـيــــــــن 
مجتمــع رقمـــي

تمكين تقنيات إنترنت األشياء (المنـــــازل 

الذكيـة، وتطبيقــات الواقع االفتراضي)

الــــرقميـــــــة  التطبيقــــــات  جـــــودة  رفـــــع 

(الــتعليميـــة والصحية والترفيهية)

تحسين تجربة المستخدمين

مميزات الجيل الحديث

سرعـــــة فــــــــي نقـــل 
 (5) تتجـــــاوز  البيانــــات 
الحالي  الجيـــل  أضعاف 

من خدمات الواي فاي

اســـتيعاب أعـــداد مضاعفة من 
المنـــازل  فـــي  المســـتخدمين 
واألماكن العامة مثل (المطارات 

والمجمعات  التجارية  وغيرها)

توفر أجهـــزة الـ (Wi-Fi 6e) فـــي الربع األول من 

عام 2022م 

 ”WiFi 6e“ 4-4-3 تمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي

في المملكة كأولى دول الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا

 ســـعت الهيئـــة إلـــى  تمكيـــن الجيـــل الحديـــث مـــن تقنيـــات االتصـــال الاســـلكي عالي الســـرعة

“واي فـــاي WiFi 6e” فـــي المملكة، الذي يمتاز بســـرعة نقـــل بيانات تتجاوز )5( أضعـــاف الجيل الحالي 

مـــن تقنيات الــــ “واي فاي”، إلى جانـــب قدرات مضاعفة في اســـتيعاب أعداد المســـتخدمين؛ لتكون 

المملكـــة بذلك في صدارة دول الشـــرق األوســـط وأوروبـــا وأفريقيا فـــي إطاق هـــذا الجيل التقني 

الحديـــث علـــى كامل النطـــاق )6 جيجـــا هيرتـــز(، وتأتي هـــذه الخطوة بهـــدف تمكين االســـتخدامات 

المبتكـــرة للطيـــف التـــرددي، ومواكبة للتحول االســـتراتيجي فـــي دور الهيئة كمنظـــم رقمي، ودعم 

وتمكيـــن تحّول المملكة إلى مجتمع رقمـــي والوصول بها إلى الريادة العالميـــة في مجال االتصاالت 

الراديوية والتقنيات الاســـلكية.
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تنظيم استخدام الترددات ألنظمة 
االتصاالت المتنقلة الدولية

الترددات خالل   توفير  تحديد خطة 
(2021م-2023م)

الشـــفافية في إجراءات تخصيص 
الترددات

تبني أساليب مرنة ومبتكرة إلدارة 
الطيف الترددي

األهــــــداف 

اآلثـــــــار

في كمية الترددات اإلنترنت
المخصصة للجيل الخامس 
للنطاقات تحت 6 جيجاهرتز

للطيف الرددي في الخدمات الالسلكية
الفترة (2021م-2023م)

ريادة المملكة عالميًاعقد مزادينتحسين جودةرفع سرعات

تحديد النطاق 600 ميجاهرتز الستخدامات االتصاالت المتنقلة الدولية
" كأولى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا"

4-4-4 تحديث الوثيقة التنظيمية لتوزيع النطاقات الترددية المحددة 

)IMT( الستخدامات االتصاالت المتنقلة الدولية

قياس كفاءة استخدام 1300 ميجاهيرتز 

تســـّبب تداخالت ضارة، والتنســــــيق مـــع الجهات 
واتخاذ  المســـتخدمة  األجهــــــزة  لضبـــط  المختصة 

اإلجراءات النظامية بشأنه

رصد 1445 تردًدا غير مرخص

لمعالجة تداخالت ضارة بين اســـتخدامات الترددات 
في المملكة ومعالجتها

لمعرفة االســـتخدامات الفعليـــة للطيف الترددي 
وتحديد نظامية االستخدام بهدف تحقيق االستخدام 

األفضل للترددات

مراقبة 8157 تردًدا

متجاوزة لحدود المملكـــة، وصادرة من دول مجاورة 
لها ومعالجتها

رصد 35 حالة تغطية

مـــن النطاقـــات التردديـــة المخصصة الســـتخدام 
الترددات اإلذاعية والخدمات المتنقلة الدولية

لجمع بيانات استخدام النطاقات الترددية لشبكات 
االتصاالت المتنقلة الدولية (IMT) والخدمات اإلذاعية 

وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير التخصيص

إجراء القياسات الميدانية لـ 523 موقًعا

ورود 1282 طلًبا

مراقبة ورصد الترددات

معالجة طلبات ترخيص وتسجيل الترددات للخدمات الراديوية

ترددات  اســـتخدام  ترخيص 
لخدمات ثابتة ومتنقلة

معالجة عدد 7965 طلب
رخـــــص بحــريــــــة وهـــواة 

الالسلكي

معالجة أكثر من 7500 طلب

رخصـــة جويــــــة
معالجة عدد 209 طلبات

تردًدا في السجالت الدولية
تسجيل 9049

استخدام 9730 تردًدا 
تخصيص 

700 تردد لفعاليات مؤقتة

معالجة ترخيص استخدام

استخدام 91066 تردًدا
تجديد رخص

إجـــراء اتصـــاالت الســـلكية 
مؤقتة

معالجة جميع طلبات

4-4-5 أنشطة الطيف الترددي 
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%23
ارتفاع حجم السوق بنسبة

 %23 ليصل إلى 6.4 مليار ريال 

بنهاية عام 2020 

%1311
نسبة ارتفاع عدد المرخصين 

ليصل إلى 127 مرخًصا 

قيمة االستثمارات المتوقعة 

في قطاع البريد للخمسة 

أعوام القادمة 

%229
نسبة ارتفاع عدد الطرود ليصل 

إلى 25.7 مليون طرد ربعيًا

8 مليارات ريال

 5-4
تمكين قطاع البريد  

4-5-1 مجلس الوزراء يقر نظام البريد
أقّر مجلس الوزراء نظام البريد بالقـــرار ذي الرقم )149( والتاريخ )1443/3/6(;؛ 
الـــذي يهـــدف إلى تطويـــر قطـــاع الخدمـــات البريدية بما يعـــزز ويحقق 

غايات وأهداف رؤيـــة المملكة 2030

أبرز مالمح النظام

حوكمة
وتنظيم

التــراخــيـصالتنــافســية

الرقابة
والتفتيش

لوائح المخالفات
والعقوبات

حقوق مقدمي
الخدمة والمستفيدين

عمليات 
المواد البريدية

تطويـــــر
قطـــاع البريـــد

مواكبــــة
التغيرات العالمية

رفـــــــــــع
جودة الخدمات

تحسيـــــن
تجربة المستفيد

تحفيــــز االستثـمـــار

زيــــــــــادة
العوائد االقتصادية

أهداف النظام
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األهــــــداف

اآلثـــــــــــار

20  شركة نقل طرود (محلي ودولي)
99 شركة نقل طرود (محلي)

تعزيز مكانة المملكة
كمنصــة لوجستيــــة 

عالمية رائدة

نقل مراكز الفرز
والتوزيع اإلقليمية 

إلى المملكة

جــــــــــذب 
االستثمارات الخارجيـة 

التراخيص السارية لخدمة نقل الطرود شركات عالميـة  3
6 مليارات ريال
قيمـة االستثمـارات

البنيــة التحتيــة 
في المملكة

الوظائف االستيعابية في الخدمات 
البريدية اللوجستية

الخدمة المقدمة 
للمستفيدين

خـلـقرفـع جودةزيادة الطاقةتطوير وتعزيز

متعددة ومبتكرة 
للمستفيدين

توفير خدمات

4-5-2 الترخيص لثالث شركات عالمية في مجال خدمات 

نقل الطرود بالمملكة 

سعت الهيئة إلى زيادة الطاقة االستيعابية 
فـــي مجـــال عمليـــات الخدمـــات البريدية، 
حيث ستســـهم في زيـــادة الناتـــج المحلي 
للقطـــاع، والمواءمة مع مســـتهدفات رؤية 

المملكـــة 2030 الرامية إلى جعـــل المملكة 
منصـــة لوجســـتية عالمية رائـــدة ومحور ربط 
للقـــارات الثاث. كما دشـــنت الهيئة )منصة 
طرود( الرقميـــة، وهي منصة رقمية لمتابعة 

حركـــة جميـــع الشـــحنات والطـــرود البريدية 
بشـــكل مباشـــر من خال الربط مع مقدمي 
الخدمـــة المرخصين مـــن الهيئـــة والجهات 

العاقة. ذات 

أهداف المبادرة

التدفقات المالية للشركات المقدمة 
للخدمات البريدية اللوجستية

التنظيمية في القطاع 
وتذليل الصعوبات

تيسـير اإلجراءاتتعزيز كفاءة

ودعم دخول المزيد من الشركات 
الجديدة للقطاع

تحفيز االستثمار

تتضمـن المبـادرة

إتاحة الدفع الالحق للرسوم الجمركية والضريبية على الشحنات المستوردة لجميع الشركات المرخصة 

من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 

الدفـــع الالحــق للرســـوم الجمركيــة والضريبيــة
علـى الشحنــات المستــوردة

إطالق مبادرة

بالتعاون بيــن

لشركات نقل الطرود الدولية  من خالل معالجة مشكلة الدفع الالحق. مليون ريال577  توفير  

4-5-3 إطالق مبادرة الدفع الالحق للرسوم الجمركية والضريبية 

على الشحنات المستوردة 
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بالتعاون مع

 المتوســـط الشـــهري لقيمة 
 %465 زيادة  بنســـبة  الطلبات 

مقارنة بعام 2019م 

لعـــدد  اليومـــي  المتوســـط 
الطلبات بنســـبة زيادة %349 

مقارنة بعام 2019م

ألف525 مليار ريال1.75
تطبيقـــات  عـــدد  إجمالـــي 
التوصيل بنســـبة زيادة %466 

مقارنة بعام 2019م

17

إطار تنظيمي يحتضن رياديي األعمال والمبتكرين لممارســـة أنشـــطة 

التوصيـــل عبر المنصـــات اإللكترونية في بيئة محفزة وآمنة أنشـــأتها 

الهيئة بنهاية 2019.

البيئة التنظيمية التجريبية 
SandBox لتطبيقات التوصيل

اآلثـــــــــار

أطلقت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
االجتماعيـــة  التنميـــة  وبنـــك  المعلومـــات 
وصنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية )هدف( 

الصغيـــرة  للمنشـــآت  العامـــة  والهيئـــة 
والمتوسطة )منشـــآت(، وتطبيقات التوصيل 
عبـــر المنصـــات اإللكترونية المســـجلة لدى 
هيئـــة االتصـــاالت، حملة توطيـــن تطبيقات 

التوصيـــل، التـــي تهـــدف إلى  دعـــم ريادي 
األعمـــال وتحفيز المواطنين علـــى االنضمام 
إلى ســـوق تطبيقـــات التوصيل عبـــر تقديم 

دعـــم مالـــي يصل إلـــى 3 آالف شـــهريًا

4-5-5 إطالق حملة توطين تطبيقات التوصيل

4-5-4  إدراج جاهز في السوق الموازية “ نمو”
احتفـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات بـــإدراج شـــركة جاهـــز الدوليـــة لتقنية نظم 

المعلومات، إحدى شـــركات البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقـــات التوصيل )SandBox(، في 

الســـوق الموازيـــة “نمو” ، بقيمة ســـوقية بلغت 8,9 مليـــار ريال.

األهــــــداف

اآلثــــــــــــار

خدمات التوصيلقطاع تطبيقات التوصيل

تطويرتنظيم

التحول الرقمي

دعـــم

الحفاظ على سالمة المستفيدين تحسين تجربة العميلتنمية السوق

 بالتكامل مع

7 جهات حكومية40 تطبيق توصيل

4-5-6 إطالق منصة توصيل
منظومـــة رقميـــة موحـــدة إلدارة ومتابعـــة 
التوصيـــل  تطبيقـــات  خدمـــات  وتطويـــر 

وتطبيـــق المعاييـــر واالشـــتراطات من خال 
الخدمة  اإللكترونـــي مـــع مقدمـــي  الربـــط 

والجهـــات الحكومية، بهدف تنمية الســـوق 
المســـتفيدين تجربة  وتحســـين 
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تضمين االتصال بـ 9200 
والرمـوز المختصـرة في 
الدقائق المجانية للباقة

إلزام شركات االتصاالت 
 والبريد باستخدام األرقام 

المجانية في خدمات العمالء

 6-4
حماية المستخدمين

4-6-1 تمكين المستخدمين من االستفادة من الرقم المجاني )800(
دعت هيئـــة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
كافـــة الجهات والشـــركات إلى االســـتفادة 
مـــن الرقـــم )800( لخدمـــة عمائهـــم، حيث 
تتيـــح الهيئـــة هـــذه األرقـــام بهـــدف رفـــع 

مســـتوى جـــودة الخدمات لدى المنشـــآت 
علـــى  والتســـهيل  والتجاريـــة،  الخدميـــة 
المســـتخدمين، وعدم تحملهـــم أعباء مالية، 
منوهـــًة بأنها وفـــرت الموارد الترقيميــــــــة 

الكافيـــــة  للـــــرقم المجـــــــــاني )800( لدى 
مقدمــــــــي الخدمات ضمن بيئة تنافســـية، 
وتمكيـــن الحصـــول عليها بطريقة ســـهلة 

. ة ميسر و

4-6-2 إلغاء تكلفة التوصيل االنتهائي لخدمات أرقام المشاركة في 
التكلفة )خدمة 9200( بين مقدمي الخدمة

بنـــاًء علـــى مـــا ورد فـــي تنظيـــم هيئـــة 

وفـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 

التنفيذيـــة،  والئحتـــه  االتصـــاالت  نظـــام 

وإشـــارًة إلـــى قـــرار مجلـــس إدارة الهيئـــة 

بتاريخ 1442/4/14هـ  المنعقدة  في جلســـته 

بإقـــرار  القاضـــي  2020/11/29م  الموافـــق 

الوطنيـــة  الخطـــة  مـــن  الثالـــث  اإلصـــدار 

للترقيم وما تضمنه بشـــأن أرقام المشاركة 

فـــي التكلفة، وبعـــد االطاع علـــى قرارات 

خدمـــات  أســـعار  تنظيـــم  بشـــأن  الهيئـــة 

المكالمـــات الصوتيـــة االنتهائيـــة المحلية 

المتنقلة  بالجملة على شـــبكات االتصاالت 

وشـــبكات االتصـــاالت الثابتة؛ قـــررت إلغاء 

تكلفـــة التوصيل االنتهائـــي لخدمات أرقام 

المشـــاركة في التكلفة )خدمـــة 9200( بين 

الخدمة. مقدمـــي 

ضبـــط أجهـــزة

االتصاالت المخالفة
حماية المستخدمين 

وحفظ حقوقهم
التحقق من تطبيق اإلجراءات االحترازية

للحد من انتشار فايروس كورونا
ضبط المخالفات 

ألنظمة الهيئة

الهدف من الزيارات التفتيشية

جولة تفتيشية11 ألف أكثر من

الجهات المستهدفة
مقدمو خدمات 

االتصــــــــــاالت   

3811
جولة تفتيشية

مواقع استخدام 
األجهزة المخالفة

897
جولة تفتيشية

أسواق ومحالت 
االتصاالت

3065
جولة تفتيشية

مرخصين فئوي 
(ب) والمسجلين

163
جولة تفتيشية

مقدمو الخدمات البريدية 
وتطبيقات التوصيل

3402
جولة تفتيشية

التعاون مع منصات البيع االلكترونية إلزالة اإلعالنات المخالفة لنظام االتصاالت:

منصة بيع جرى 1212

إعالن مخالف أزيل 7,000+7,000+التنسيق معها

عن المنصات

4-6-3 تنفيذ جوالت تفتيشية في قطاعي االتصاالت والبريد 
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إجمالي المواقع المطابقة مع المعايير 
المعتمدة خالل األربع سنوات الماضية
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توفير الحماية
للعموم من أي آثـار سلبيــة
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 4-6-4 قياس اإلشعاعات الصادرة من أبراج االتصاالت 

اســـتمراًرا لجهـــود الهيئـــة فـــي التحقـــق 
من ســـامة اســـتخدام تقنيـــات االتصاالت 
الاســـلكية علـــى الصحة العامـــة للمجتمع 
مســـتويات  الهيئـــة  والبيئة،قاســـت 
الصادرة  الكهرومغناطيســـية  اإلشـــعاعات 

عـــن كثيـــر مـــن أبـــراج مقدمـــي خدمـــات 
االتصاالت خـــال األعـــوام الماضية، وكانت 
الحـــدود  القياســـات ضمـــن  نتائـــج  جميـــع 
التـــي نصـــت عليهـــا  وثيقـــة اإلرشـــادات 
للمجـــاالت  البشـــري  للتعـــرض  الوطنيـــة 

الراديويـــة  للتـــرددات  الكهرومغناطيســـية 
والمتوافقـــة مـــع المعاييـــر المحـــددة في 
تقرير الهيئة الدولية للحماية من اإلشـــعاع 

.)ICNIRP( غيـــر المؤيـــن

أكثر من

أكثر من

466
عدد المكالمات 

االنتحالية المحجوبة 
عدد الرسائل التوعوية

مليونمليون 

ماليين8.7

مليون 

ألف

ألف

42.7

البالغات المستقبلةعدد األرقام المعّلقة

252.2

446.7
عدد الرسائل االحتيالية 

المحجوبة
 Wangiri عــدد مكالمات

المحجوبة 

42.5

محـور الحلـول الفنيـةالمحــور الـتوعـــوي

إعـــداد برامـــج توعويـــة لرفـــع وعي 
مقدمـــي  وتوجيـــه  المستخدميــــن، 
بإرســـال رســـائل توعويـــة  الخدمـــة 
للتحذير من مخاطر الرسائل االحتيالية

استقبال البالغات من المسـتخدمين 
ومعالجتهـــا  330330 الرقـــم  علـــى 

وفق نظام االتصاالت، وتفعيل نظام 
(Smart Filter) وذلك  الذكي  الترشيح 

لحجب الرسائل االحتيالية

األمنية  الجهـــات  مـــع  التنســـيق  تم 
المختصـــة للقيـــام بضبـــط مرتكبـــي 
الممارســـــات االحتياليـــــة، وإطــالق 
3 حمالت أمنية بالتنســـيق مع األمن 

العام خالل عام 2021

محـور التنسيق األمني

4-6-5  اإلشراف على آليات وإجراءات عمليات االحتيال واالنتحال

تواصـــل الهيئة عملها على الحـــد من عمليات االحتيال واالنتحال وذلك ضمن اللجنة التنســـيقية المشـــكلة باألمر الســـامي 
ذي الرقـــم )39116( والتاريخ 1440/7/13هـ بعضوية الهيئـــة عبر المحاور التالية:
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أيام 3.6  3.6 %19.5%19.5

شكاوى االتصاالت

شكاوى البــــريد

متوسط زمن المعالجةنسبة الشكاوى المقبولة

أيام 8.9 %12.60
متوسط زمن المعالجةنسبة الشكاوى المقبولة

نسبة االنخفاض مقارنة 

بالعام 2020م 

%7
نسبة االنخفاض مقارنة 

بالعام 2020م 

%17

نسبة االنخفاض مقارنة 

بالعام 2020م 

%11
نسبة االنخفاض مقارنة 

بالعام 2020م 

%9

4-6-6  منظومة الشكاوى

في إطـــار تحســـين تجربة المســـتخدم في 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع 
والبريد ســـعت الهيئة في عام 2021م إلى 
تطوير منظومة الشـــكاوى، لتشـــمل زيادة 
كفـــاءة خدمـــات الشـــكاوى وتحديـــد طرق 
التحسين ومواطن المعالجة، وتحليًا للوضع 
الحالـــي لمنظومة الشـــكاوى وإعـــداد إطار 

عمل وخطة لتحســـين تجربة المســـتخدمين 
فـــي مجـــال معالجـــة الشـــكاوى، وإصـــدار 
دليل ربعي بأبرز مســـببات نشوء الشكاوى 
وزيادتهـــا وتقديـــم الوصـــف الكافي لهذه 
المســـببات؛ لغرض تســـهيل بنـــاء خطوات 
المتخـــذة  والصحيحـــة  العمليـــة  المعالجـــة 
بشـــأنها. مما ســـيكون له األثر في تحسين 

الشكاوى،  لخدمات  التشـــغيلية  المؤشرات 
ومعالجـــة أبرز مســـببات الشـــكاوى وذلك 
لتحســـين تجربة وتقديم خدمـــات ذات جودة 
عالية للمســـتخدم فـــي قطـــاع االتصاالت 

البريد. وقطـــاع  المعلومات  وتقنيـــة 

ضد  المقامة  الدعـــاوى  عـــدد 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
المعلومــــات مصنفـــــة فـــي

عـــام 2021م

الصادرة  النهائية  األحكام  عدد 
فـــي عـــام 2021م بالدعـــاوى 
المقامة ضـــد هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

عدد األحكام النهائية 
الصادرة لصالح الهيئة

عدد الدعاوى ضد قرارات 
الهيئة التنظيمية

عدد الدعاوى ضد قرارات 
الهيئة الفردية

عدد األحكام النهائية 
الصادرة ضد الهيئة

79حكمًا

دعــوى

8

52

60

+

=
0

4-6-7 إحصائيات الدعاوى واألحكام القضائية تجاه قرارات الهيئة وتصرفاتها

االتصـــاالت وتقنيـــة  ضمـــن جهـــود هيئـــة 
المعلومـــات فـــي تنظيم قطـــاع االتصاالت 
قراراتهـــا  بموجـــب  المعلومـــات  وتقنيـــة 
التنظيميـــة، وحرصها على تطبيقهـــا وفقًا 
لألنظمـــة، وعلى حمايـــة مركزهـــا القانوني 
أمـــام  بالترافـــع  الهيئـــة  قامـــت  قضائًيـــا؛ 
الجهـــات القضائيـــة و التصـــدي للدعـــاوى 

المقامـــة ضد قراراتها التنظيميـــة وإجراءاتها 
األخـــرى دفاعًا عن ما اتخذته مـــن قرارات في 
تنظيمهـــا للقطاع؛  بما ينعكـــس على حماية 
القانونـــي والمحافظة على  الهيئـــة  مركـــز 
المكتســـبات التنظيميـــة لتعزيز المنافســـة 
العامـــة والحفاظ  العادلة وحمايـــة المصلحة 
علـــى حقوق المســـتخدمين والوصـــول إلى 

قطاع تنافســـي عـــادل وناضـــج، والتأكيد 
على صحة وســـامة القـــرارات التنظيمية، 
وعلـــى هـــذا األســـاس صـــدرت األحـــكام 
الهيئـــة  لموقـــف  المؤكـــدة  القضائيـــة 
القانوني الســـليم بما يعزز صحة تنظيمها 
للقطـــاع، ويوصـــل إلـــى مبـــادئ قضائية 

ذلك. تدعـــم 
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وتتعلق تلك األحكام بمختلف قطاعات الهيئة

 55 
حكمًا قضائيًا

لقطاع حماية المستخدمين

لقطاع التنظيم والمنافسة

لقطاع الطيف الترددي

لقطاع االتصاالت

21 حكمًا  تجاه
القرارات التنظيمية 

 34 حكمًا 
تجاه القرارات الفردية

واشتملت المدونة الداخلية في إصدارها األول على

حكمًا 31 

حكمًا 15

أحكام6

أحكام3

4-6-8 إعداد مدونة داخلية لألحكام القضائية المتعلقة بقضايا 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

انطاًقا مـــن حرص هيئة االتصـــاالت وتقنية 
المنظومـــة،  حمايـــة  علـــى  المعلومـــات 
المنظمـــة  وتصرفاتهـــا  قراراتهـــا  وحمايـــة 
للقطاع، أنشـــأت الهيئة مدونتهـــا الداخلية 
لألحـــكام القضائيـــة المتعلقـــة بقضاياهـــا 
وأطلقـــت ورش العمـــل المصاحبـــة لهـــا، 
وذلك لتوثيق األحـــكام القضائية التي كانت 
الهيئة طرفـــًا بها، وترشـــيد عمليات البحث 
لمعرفـــة المبـــادئ القضائيـــة تجـــاه أعمال 

وقرارات الهيئة، وتحليلها، وترســـيخ المبادئ 
القضائيـــة المتضمنة في األحـــكام النهائية 
القصـــوى فيما يقره  الصادرة، واالســـتفادة 
القضاء مـــن مبادئ لتفعيل الـــدور الوقائي 
لحمايـــة المنظومـــة، وإطـــاق ورش العمل 
المصاحبـــة لذلك، حيث جرى إعـــداد المدونة 
وفـــق أســـس منهجيـــة اتبعت مـــن خالها 
الهيئة معاييـــر الجهات العدليـــة في إعداد 
مثياتهـــا، وذلـــك بغـــرض توثيـــق األعمال 

المتعلقـــة  باألحـــكام النهائيـــة، وأن تكـــون 
مرجعـــًا علميـــًا وعمليـــًا مصنفًا ومؤرشـــفًا 
لألحـــكام النهائية التي كانـــت الهيئة طرفًا 
فيهـــا مما يســـهل على منســـوبي الهيئة 
تحســـين  فـــي  واإلســـهام  إليهـــا  الرجـــوع 
وتطويـــر األدوات التنظيميـــة التي تملكها، 

وتعزيـــز الممارســـات اإلدارية الســـليمة.

نقطــة واي فــاي 
(Wi-Fi)

بــرجـــــــًا لالتصـــاالت 
دائمــة ومؤقتــة 

محطـة السلكيـة تدعـم خدمة 
الجيل الخامس بمكة المكرمة

 55982331 1204

البنية التحتية لالتصاالت في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

%23%68

مقارنة بعام 2020م

 7-4
خدمة ضيوف الرحمن 

4-7-1 االستعدادات لموسم الحج 1442هـ
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تجـاوز إجمالـي استهـالك البيانـات
في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة

تيرابايت 3797

حجم استخدام البيانات

%60

المشاعر المقدسة

تيرابايت 1393
الحرم المدني

تيرابايت 1504
الحرم المكي

تيرابايت900
%19%198%32

مقارنة بعام 2020م

4-7-2 إحصائيات موسم الحج 1442هـ

متوسط سرعة اإلنترنت  المتنقل

المدينة المنورة  مكة المكرمة 

104.35
ميجابت في الثانية

متوسط سرعة
(4G) التحميل

668.69
ميجابت في الثانية

متوسط سرعة
(5G) التحميل

ميجابت في الثانية
متوسط سرعة 86.81

(4G) التحميل

483.9
ميجابت في الثانية

متوسط سرعة
(5G) التحميل

%35%25

مقارنة بعام 2020م



مؤشرات وتقارير
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تهدف تقارير الهيئة إلى

الشفـافيــة 
والوضوح للعموم

بين  المنافسة  تعزيز 
الخدمــات  مقدمــي 

في القطاع 

من  المســـتثمرين  تمكيـــن 
االطالع على أبرز المؤشرات 

والمستجدات 

مؤشر تصنيف
مقدمي خدمات االتصاالت 

مؤشر تصنيف مقدمي 
الخدمات  البريدية اللوجستية

ير يرتقر تقر

تصـــدر هيئـــة االتصـــاالت وتقنية العلومات عـــدًدا من التقاريـــر الدوريـــة  التي تهدف من خالها إلى نشـــر أهم المؤشـــرات 

الخاصـــة في قطاع  االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات والبريد.

1-5
نبذة عن تقارير الهيئة 

تعزيز منظومة وخدمات األلعاب 
اإللكترونيــة مــن خــالل تحســين 
82% من زمن االستجابة لأللعاب 

رعاية ودعم 6 بطوالت من 
الرياضــات  بطــوالت  أكبــر 

اإللكترونية  

بمميــزات  باقــات  توفيــر 
لالعبين استفاد منها أكثر 

من 6 ماليين مشترك

مبادرة أطلقتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، تهتم بدعم قطاع األلعاب اإللكترونية في المملكة من 
خالل تحفيز مقدمي خدمات االتصاالت لرفع جودة شبكاتهم، وتحسين تجربة مستخدمي األلعاب اإللكترونية، 

وتقديم مبادرات نوعية تركز على تطوير هذا القطاع

ماذا تقدم 
المبادرة؟

ما هي مبادرة Game Mode؟

تقرير ربعي  حول أداء مقدمي 

الخدمة

جائزة المشغل البالتيني لمقدمي 

الخدمة ألفضل أداء في زمن االستجابة

إلى ماذا 
تهدف 

المبادرة؟

ما آثــــار 
المبادرة؟

دعم قطاع األلعاب 
اإللكترونية

إشراك مجتمع الالعبين 
في تحديد أولويات 
تطوير قطاع األلعاب

تعزيز المنافسة بين 
مقدمي الخدمات لتحسين 

أداء األلعاب اإللكترونية

02 01

Game Mode 5-1-1 تقرير 

أطلقت هيئـــة االتصاالت وتقنية المعلومات 
تقريـــر Game Mode الذي يســـتعرض أشـــهر 
منصـــات األلعاب اإللكترونيـــة، وأكثر األلعاب 

رواًجا فـــي مجتمع الاعبين، كمـــا يقدم حزمة 
مـــن اإلرشـــادات لتحســـين جـــودة االتصـــال 
باإلنترنت لأللعـــاب اإللكترونيـــة. ويلخص أداء 

مقدمي خدمات االتصـــاالت في المملكة 
ألشـــهر األلعـــاب اإللكترونية ويقـــارن زمن 

االســـتجابة لديهم.
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متوسط سرعة اإلنترنت المتنقل في المملكةمتوسط سرعة اإلنترنت المتنقل عالميًا

وإتاحة البيانات
واصلت نسبة استخدام اإلنترنت االرتفاع خالل السنوات الماضيةالشفافية والوضوح

%94.3
 ارتفعت من

عام 2017م

إلى حوالي 

في نهاية العام 2021م

%98.1
أكثر من %1000 

مقارنة بالعام 2017م

مقياس هـــو تقريـــر ربعي يصدر 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، وتصنيف ألفضل 

5-1-2 تقرير “مقياس” لقياس سرعة اإلنترنت

مقدمـــي الخدمـــة فـــي كل منطقـــة مـــن 
مناطق المملكة، ومؤشـــرات أخرى عن أداء 

أكثر التطبيقات اســـتخدامًا فـــي المملكة. 

تأكيدا علـــى دور هيئـــة االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات فـــي تنظيم القطـــاع وتطوير 
خدماتـــه، فـــإن الهيئـــة بالتعـــاون مـــع أحد 
الجهـــات األكاديميـــة فـــي المملكـــة تقوم 
لســـوق  شـــاملة  تحليليـــة  دراســـة  بعمـــل 

5-1-3 نسبة انتشار استخدام اإلنترنت 

خدمات االتصاالت وتقنيـــة المعلومات في 
المملكة. وتســـتخدم الهيئة اســـتراتيجية 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 خطأ ال يتجاوز 
%1 ، وإحـــدى نتائـــج تلك الدراســـة هو تحديد 
المملكة  اإلنترنـــت فـــي  نســـبة اســـتخدام 
وذلك كما  هـــو موضح في الرســـم البياني.
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5-1-4 مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت

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.
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بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة 
بين مقدمي الخدمة

إضافة معلومات المؤشر 
بشكل تفصيلي وتحليلي 

قياس تفاعل مقدمي الخدمة لمعالجة 
شكاوى المستخدمين قبل تصعيدها للهيئة

إطالق المؤشر بطريقة مبسطة 
تستهدف جميع المستخدمين

ُأطلق المؤشر في عام 2017م 

في عام 2018م

في عام 2020م

في عام 2019م

أفضل  جائزة  خطة 
مقـــدم خدمة في 

تجربة المستخدم

في عام 2021م

5-1-4-1 مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة  

5-1-4-2 مؤشر تصنيف مقدمي خدمات االتصاالت الثابتة  

)من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة(

)من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة(
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5-1-5 إصدار مؤشر تصنيف الخدمات البريدية اللوجستية
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إجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت 
المتنقلة بنهاية العام 2021م

مليـون 53.56
نسبة انتشار خدمات االتصاالت 
المتنقلة على مستوى السكان
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 إجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة إجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة

 2-5
مؤشرات أداء قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

شـــهد قطاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
تطـــورًا ملحوظًا خـــال الســـنوات الماضية؛ 
إذ يعد مـــن القطاعـــات ذات التغيـــر والنمو 
المتســـارع، وباتت مخرجات هذا القطاع عامًا 
حاســـمًا وممّكنًا لمختلـــف الجوانب التنموية 
واالقتصاديـــة. وتضطلـــع هيئـــة االتصـــاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات بمهمة جمـــع وتحليل 
اإلحصائيـــة  والمؤشـــرات  البيانـــات  ونشـــر 

الخاصة بســـوق خدمـــات االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات لكونهـــا أداة لمعرفـــة الوضـــع 
الراهن للســـوق، ومدى توفـــر الخدمات فيه، 
وكذلك وســـيلة لقياس أداء القطاع وتطوره، 
ومدى تنافســـيته محليـــًا ودوليـــًا. وقد نمت 
أعداد االشـــتراكات فـــي خدمـــات االتصاالت 
المتنقلـــة والثابتـــة بشـــكل ملحـــوظ خـــال 
األعـــوام الماضية، ويعزى ذلـــك إلى الجهود 

التـــي قامت بها الهيئة لتعزيز انتشـــار البنية 
التحتيـــة والتوســـع فـــي تغطيـــة شـــبكات 
االتصـــاالت المتنقلـــة والثابتـــة فـــي جميع 
مناطـــق المملكة، األمر الـــذي أدى إلى زيادة 
السرعات وتحســـن جودة الخدمات المقدمة، 

للمســـتخدمين. وتنوعها 

5-2-1 خدمات االتصاالت المتنقلة

5-2-2  خدمات اإلنترنت الثابت عالي السرعة
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6-1  المملكة تحقق المستوى األعلى في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي
صّنـــف االتحـــاد الدولـــي لاتصـــاالت – 
المتخصصـــة  المتحـــدة  األمـــم  وكالـــة 
 – المعلومـــات  وتقنيـــة  باالتصـــاالت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ضمـــن 
النضـــج  “مؤشـــر  مســـتويات  أعلـــى 
لمنظمـــي  الرقمـــي”  التنظيمـــي 
“المســـتوى  العالم  حـــول  االتصـــاالت 
الـــدول ذات  الخامـــس”؛ والـــذي يضم 
التنظيم التعاوني بيـــن المنظمين من 
قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
المملكة  األخـــرى. ونجحت  والقطاعات 
مـــن خـــال رؤيـــة 2030 فـــي تمكيـــن 
القطـــاع ووضـــع اســـتراتيجية طموحة 

للتحـــول نحـــو “منظم رقمي” تنســـجم 
فـــي هذا  العالميـــة  التوجهـــات  مـــع 
المجـــال، مـــن خـــال إطاق عـــدد من 
المبـــادرات لتطوير تنظيمـــات القطاع 
أعلى مســـتويات  نحـــو  به  والوصـــول 
النضج التنظيمـــي عالمًيا، حيث قامت 
بإنشـــاء لجنـــة التنظيمـــات الوطنيـــة 
بيئـــة  لتوفيـــر  اســـتراتيجية  كخطـــوة 
تنظيميـــة جاذبـــة ومحفـــزة لمختلـــف 
بمـــا يصب فـــي مصلحة  القطاعـــات، 
في  الرقمية  التنظيميـــة  البيئـــة  تعزيز 
وقـــد  الحيويـــة.  القطاعـــات  مختلـــف 
ُتوجـــت تلك الجهود بحصـــول المملكة 

على تصنيـــف متقدم في المســـتوى 
الخامـــس )األعلـــى في مؤشـــر النضج 
المرتبة  وتحقيق  الرقمـــي(،  التنظيمي 
منطقـــة  مســـتوى  علـــى  األولـــى 
الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا، والمرتبة 
السادســـة بين دول مجموعة العشرين 
الحادية عشـــر عالميًا  )G20(، والمرتبـــة 
لُتثبـــت الهيئة قدرتها على مســـابقة 
الزمـــن واختصـــار الطريق، حتـــى أصبح 
مســـتهدف عـــام 2023م إنجـــاًزا موثًقا 
هـــذا العـــام 2021م، بوقـــت قياســـي 

متقن. وعمـــل 

تأتـــي المشـــاركة الفاعلـــة للهيئة علـــى الســـاحة الدولية 
متســـقة مع التوجيهات الســـامية الكريمـــة، وحرص حكومة 
تحقيـــق  الشـــريفين -حفظـــه هللا- علـــى  الحرميـــن  خـــادم 
أهدافهـــا؛ لتتبـــوأ المكانـــة التـــي تتناســـب مـــع مهمتها 
القيادية الدوليـــة واإلقليمية، وثقلها المميـــز في الجوانب 
السياســـية واالقتصاديـــة والثقافيـــة والعلميـــة والمجاالت 
األخـــرى كافـــة، والحرص علـــى إيصـــال صوتهـــا المعبر عن 
دعمها للمواقـــف الوطنية، والعربية، واإلســـامية؛ وإقامة 
أفضل عاقـــات العمل، والتعاون مـــع الهيئات والمنظمات 

الدوليـــة واإلقليميـــة؛ لاســـتفادة مـــن الخبـــرات الدوليـــة. 
وتشـــارك هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات في أعمال 
العديد مـــن المنظمات ذات الصلة بالقطـــاع. إضافة إلى أن 
الهيئـــة تعد نقطـــة اتصـــال المملكة العربية الســـعودية مع 
منظمة األمم المتحـــدة المتخصصة في االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات. وســـوف يتم في هذا القســـم تســـليط الضوء 
على أبـــرز المشـــاركات واإلنجـــازات الدولية التـــي حققتها 

الهيئـــة خال العـــام 2021م.

جذب االستثمارات في 
مختلف القطاعات

تعزيز مكانة المملكة عالمًيا في 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

أثر هذا التصنيف على المملكة

في الشرق األوسط
وأفريقيا

األولى من بين دولالمملكة
(G20) مجموعة العشرين

عالميًاالسادسة الحادية عشر

اتفاقية فتح النطاق العريض 
الثابتة  االتصاالت  لشـــبكات 

(Open access)

البيئـــة  مشروعــــات  إطـــالق 
التجريبيـــة  التنظيميــــــــــــــة 
للتطبيقات الرقمية والتقنيات 

"sandbox" الناشئة

إطـــالق سياســـة االقتصـــاد 
الرقمي

وتقنية  االتصاالت  هيئة  تحّول 
المعلومات إلى منظم رقمي

إطـــالق مبـــادرة بنـــاء القدرات 
البشرية في مجال التنظيمات 

الرقمية

التنظيمـــات  لجنـــة  إنشـــاء 
الوطنية

إطـــالق رؤيـــــة طموحـــة 
تحقيقهـــا  ركائـــز  إحـــدى 

التحول الرقمي

التنظيمي  النضج  دراســـة  تتم 
(50) معيـــاًرا متعلًقا  من خالل 
وبيئتـــه  وخدماتـــه  بالقطـــاع 
واألســـلوب  االســـتثمارية 

التنظيمي المتبع فيه

يصنـــف المقيـــاس الدول 
باعتبار  إلى 5 مســـتويات، 
الخامـــس هو  المســـتوى 

األعلى

تصنيف النضـــج التنظيمي هو 
مقيـــاس لمدى تطـــور تنظيم 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــاع 
المعلومات في الدول األعضاء 

ومدى مواكبتها للمستجدات

ما هو تصنيف االتحاد الدولي لالتصاالت بحسب النضج التنظيمي؟ 

طريـــق  خارطـــة  إصـــدار 
التجاري  االســـــــــــتخدام 
والمبتكر للطيف الترددي

تعرف على مؤشر النضج  التنظيمي الرقمي

العوامل التي ساهمت في حصول المملكة على هذا التصنيف

تأكيد دور المملكة الريادي 
في االتحاد الدولي لالتصاالت
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تقديـــرًا لدورهـــا القيـــادي دوليـــًا في 
مجـــال االتصاالت وتقنيـــة المعلومات، 
وإيمانـــًا بجهودهـــا في دعـــم التعاون 
المجموعـــة  انتخبـــت  فقـــد  الدولـــي، 
األعمـــال  لقيـــادة  المملكـــة  العربيـــة 
التحضيريـــة العربية لكل مـــن المنتدى 
االتصـــاالت  لسياســـات  العالمـــي 

)WTPF( والجمعيـــة العالميـــة لتقييس 
االتصـــاالت )WTSA( والمؤتمر العالمي 
لتنميـــة االتصاالت )WTDC(. هادفة إلى 
توحيد مواقف الـــدول األعضاء بجامعة 
موضوعـــات  تجـــاه  العربيـــة  الـــدول 
المصالـــح  يحقـــق  بمـــا  المؤتمـــرات 
المشـــتركة، ويعـــزز من تقديـــم خدمات 

التوجهـــات  ومواكبـــة  االتصـــاالت 
التقنيـــة الحديثة، ودراســـة المقترحات 
المقدمـــة من الـــدول األخـــرى وتحديد 
الفعال  المواقـــف منهـــا، والتنســـيق 
األخرى.  اإلقليميـــة  المجموعـــات  مـــع 

6-2  دور قيادي في التحضير ألهم المؤتمرات العالمية

التنظيمات  “أكاديميـــة  الهيئـــة  أطلقت 
الرقميـــة” التـــي ســـتعمل علـــى تأهيل 
الجهـــات  لـــدى  الوطنيـــة  الكـــوادر 
الرقمي  الخـــاص  والقطـــاع  التنظيميـــة 
بالشـــراكة مع مؤسســـات دولية، وذلك 
االســـتراتيجية كمنظـــم  أدوارهـــا  ضمـــن 
رقمـــي يتبـــوأ أعلـــى تصنيـــف للنضـــج 
الرقمـــي عالميـــًا. وقـــد عقـــدت الهيئة 
تدريبية  برامـــج  األكاديميـــة  تحت مظلـــة 

نوعيـــة في مجـــال التنظيمـــات الرقمية 
بالتعـــاون مع االتحاد الدولـــي لاتصاالت 
)ITU( والبنـــك الدولـــي )WB( ومجموعـــة 
مـــن أبرز الجهات األكاديميـــة؛ بهدف رفع 
التنظيمـــي، وتطوير  الوعـــي  مســـتوى 
القـــدرات البشـــرية لمواكبـــة التغيـــرات 
أحـــدث الممارســـات  التنظيميـــة وفـــق 
العالميـــة. ومـــن خـــال برامجهـــا قدمت 
التنظيـــم  علـــى  عامـــة  نظـــرة  الهيئـــة 

الرقمـــي وآليـــات حوكمتـــه والتعريـــف 
للتحـــول  الجاهزيـــة  قيـــاس  بمعاييـــر 
الرقمـــي، إلـــى جانـــب تســـليط الضـــوء 
على موضوعـــات المنافســـة واالقتصاد 
الرقمـــي، وحمايـــة المســـتهلك وأمـــن 
المعلومـــات، والتقنيـــات الناشـــئة. وقد 
شـــارك فـــي هـــذه البرامـــج العديـــد من 

الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة.

6-3  إطالق أكاديمية “التنظيمات الرقمية”

األهداف

جامعات عالمية

متميزة

بالشراكة مع

المتخصصون في التنظيمات لدى الهيئات الحكومية

المتخصصون في التنظيمات لدى مقدمي الخدمات 

تأهيل القدرات
الوطنية المتخصصة 

في التنظيمات الرقمية 

تحقيق التميز
والنضج التنظيمي

تسريع التحول
إلى االقتصاد الرقمي 

المستهدفون
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تعمـــل الهيئـــة علـــى بنـــاء شـــراكات 
عاقـــات  لتعزيـــز  دوليـــة  اســـتراتيجية 
مـــع  الخارجيـــة  وشـــراكاتها  المملكـــة 
التي  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الجهـــات 
تســـهم في تحفيز البيئة االســـتثمارية 

للقطـــاع بمـــا يخلـــق مختلـــف الفرص 
الواعـــدة وتحقيـــق األهداف  النوعيـــة 
المنشـــودة للهيئـــة، وهذا ما جســـدته 
الشـــراكات التـــي قامـــت بهـــا الهيئة 
خـــال العـــام المنصرم والتي أســـفرت 

عن تعزيـــز مصالح وأولويـــات المملكة 
واالرتقاء بمســـار العاقـــات في مجال 

المعلومات. وتقنيـــة  االتصـــاالت 

6-4  تعزيز وبناء الشراكات الدولية 

انتخاب المملكة عضًوا في لجنة 
Gener-) الرؤى لمبادرة  أصحاب 

التابعة لالتحاد   (ation Connect
الدولي لالتصاالت 

فوز المملكـــة بجائزة "االبتكار 
فـــي تقنيـــات Wi-Fi" لعـــام 

2020- 2021م

انتخـــاب المملكة رئيًســـا في لجنة لوائـــح الراديـــو التابعة لالتحاد 
(RRB) الدولي لالتصاالت

تنظيم ورشـــة دولية افتراضيـــة حول دور تقنيات إنترنت األشـــياء 
بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت

المســـاهمة في حصد المملكة لجائزة و4 شهادات تميز في جوائز 
مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابعة لألمم المتحدة

تنظيم ورشـــة عمـــل تحت عنوان "التحـــول الرقمي بعـــد الجائحة" 
الســـتعراض وإبراز قصص نجاح المملكة الرقمية بمشاركة عدد من 

الجهات المحلية

مساهمة الهيئة فـي 

مراجعـــة السياســات 

التجـاريـــــة الثالثــــــة 

للمملكـــة بمنظمــــة 

التجارة العالمية

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وجهاز تنظيم االتصاالت والبريد 
السوداني ؛ بهدف دعم وتنمية القدرات الرقمية في السودان

تقديـــم أكثر مـــن (100) 
ورقة عمل لالجتماعات 
اإلقليمية  والمؤتمرات 

استضافة النســـخة السابعة من منتدى أسماء النطاقات لمنطقة والدولية 
الشرق األوسط

تنظيم ورشـــة عمـــل تدريبية بعنوان: "القبول الشـــامل ألســـماء 
(Universal Acceptance of Internet Domain Names) "النطاقات

المساهمة في صياغة  
لوزراء  الـــوزاري  البيان 

االقتصاد الرقمي 

توثيـــق االعتراف الدولي لشـــبكتي أقمار صناعيـــة لجامعة الملك 
ســـعود ومدينة الملـــك عبدالعزيـــز للعلوم والتقنية فـــي االتحاد 

الدولي لالتصاالت

إبراز منجـــزات المملكة الرقمية 
الرقمي  "العالـــم  حـــدث  خالل 

"2021

"العالم  بجائـــزة  المملكـــة  فوز 
للشـــركات   "2021 الرقمـــي 

الصغيرة والمتوسطة 

6-5  أبرز اإلنجازات الدولية



االتحاد  المملكـــة عضـــو فـــي مجلـــس 
الدولي لالتصاالت

عضو

رئيس لجنة الدراسات (13) التابعة لقطاع 
االتحاد   - المســـتقبل  شبكات  التقييس- 

الدولي لالتصاالت  

نائب

فريـــق عمـــل المجلس المعنـــي بقضايا 
المتعلقة  الدوليـــة  العامة  السياســـات 

باإلنترنت - االتحاد الدولي لالتصاالت  

رئيس

االستشـــاري  الفريق  رئيـــس 
 - (RAG) لالتصـــاالت الراديوية

االتحاد الدولي لالتصاالت   

نائب

لجنة لوائـــح الراديـــو (RRB) - االتحاد الدولي 
لالتصاالت  

رئيس فريق عمـــل المجلس المعني بالقمة 
العالمية حـــول مجتمع المعلومات وأهداف 
الدولـــي  االتحـــاد  المســـتدامة-   التنميـــة 

لالتصاالت   

نائب

رئيس لجنـــة الدراســـات (2) التابعـــة لقطاع 
التقييـــس - الجوانـــب التشـــغيلية - االتحاد 

الدولي لالتصاالت  

نائب

فريق العمل العربي للتحضير للمنتدى 
االتصـــاالت  لسياســـات  العالمـــي 

(WTPF) - جامعة الدول العربية

رئيس

 الفريق الخليجي المعني بإعداد آلية الحد من التداخالت والتغطية المتجاوزة للحدود لشبكات 
الجيل الرابع والخامس - األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

رئيس

 الفريق الخليجي للتحضير للمؤتمر العالمي 
لالتصـــاالت (WRC2023) - األمانـــة العامـــة 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

رئيس

فريق العمل العربي لشؤون التقييس  
- جامعة الدول العربية

رئيس

فريـــق العمـــل العربـــي للتحضيـــر للمؤتمر 
(WTDC) االتصـــاالت  لتنميـــة  العالمـــي 

- جامعة الدول العربية  

رئيس

العربـــي لمؤشـــر تطور  العمـــل  فريـــق 
الحكومـــة اإللكترونيـــة (EGDI) – جامعـــة 

الدول العربية

رئيس

رئيـــس فريق الخبراء المعني بمؤشـــرات 
االتصاالت وتقنيـــة المعلومات – االتحاد 

الدولي لالتصاالت

نائب

رئيس لجنة الدراســـات (20) التابعة لقطـــاع التقييس- إنترنت األشـــياء والمدن 
والمجتمعات الذكية - االتحاد الدولي لالتصاالت  

نائب

رئيـــس لجنـــة الدراســـات (4) التابعـــة لقطـــاع 
االتصـــاالت الراديويـــة - الخدمات الســـاتلية - 

االتحاد الدولي لالتصاالت

نائب

رئيـــس لجنـــة الدراســـات (5) التابعـــة لقطـــاع 
االتصـــاالت الراديويـــة - الخدمـــات األرضيـــة - 

االتحاد الدولي لالتصاالت  

نائب
ببحث  المعنـــي  التركيـــز  فريـــق  رئيـــس 
المســـائل المتعلقة بتقنيات الحوســـبة 

الكمية - االتحاد الدولي لالتصاالت 

نائب

رئيس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر 
المندوبيـــن المفوضيـــن (PP-22) – جامعـــة 

الدول العربية

نائب

رئيس الفريـــق العربي المعني بمؤشـــرات 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

– جامعة الدول العربية

نائب

المجموعة الرابعـــة المعنية بتنظيم خدمات 
األقمار الصناعية في الفريق العربي الدائم 

للطيف الترددي - جامعة الدول العربية

رئيس

فريـــق العمـــل العربـــي لشـــؤون اإلنترنت 
-جامعة الدول العربية  

رئيس

نائب

للـــذكاء  العربـــي  العمـــل  فريـــق  رئيـــس 
االصطناعي – جامعة الدول العربية

رئيس

الفريـــق االستشـــاري للـــدول األعضـــاء 
(MSAG) - االتحاد الدولي لالتصاالت

عضو

االتصاالت  لتنمية  االستشاري  الفريق  رئيس 
(TDAG) - االتحاد الدولي لالتصاالت   

نائب

رئيس لجنة الدراسات (15) التابعة لقطاع 
والنفاذ والمنشـــآت  النقل   - التقييـــس 

المنزلية - االتحاد الدولي لالتصاالت

نائب
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أكـثـر من 140 مليار ريـال حجم أسواق االتصاالت
وتقنية المعلومات والبريد في المملكة

معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات:

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  عقـــدت 
المعلومــــــــــات،منتـــــــدى مؤشـــرات 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــــــــــاالت 
الســـنوي الذي جاء  بعنـــوان: “االقتصاد 
الرقمـــي.. آفـــاٌق مـــن الفـــرص”،  ويركز 
منتـــدى مؤشـــرات االتصـــاالت وتقنية 

االقتصاد  علـــى  الســـنوي  المعلومات 
الرقمـــي؛ باعتبـــاره عنصـــًرا محورًيا من 
عناصر صناعة المســـتقبل في المملكة 
ويناقش  أجمع، حيث يستعرض  والعالم 
االتصـــاالت  لقطـــاع  األداء  مؤشـــرات 
وتقنيـــة المعلومـــات والبريـــد، ووضع 

قطـــاع االتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
ما بعـــد الجائحة، والتوجه االســـتراتيجي 
للقطاع، وسياســـة االقتصـــاد الرقمي، 
وقطـــاع الخدمات البريدية اللوجســـتية 
فـــي المملكة وأبرز الفـــرص والتحديات 

. فيه

7-1 عقد منتدى مؤشرات االتصاالت وتقنية المعلومات 
والبريد في نسخته الثانية

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  نظمـــت 
المعلومات، منتـــدى التقنيـــة الرقمية   
ُعقـــد  الـــذي  األولـــى،  نســـخته  فـــي 
بعنـــوان:  “فـــرص اســـتثمارية واعـــدة 
بحضور ومشـــاركة  رقمي”،  لمســـتقبل 
االتصـــاالت  هيئـــة  محافـــظ  معالـــي 
نائب  ومعالـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة 
االتصـــاالت وتقنيـــة، وقيـــادات  وزيـــر 
والتقنيات  المعلومـــات  تقنيـــة  قطاع 
الرؤساء  من  وعدد  بالمملكة،  الناشـــئة 

التنفيذييـــن والمســـتثمرين الدولييـــن 
والمحلييـــن فـــي المملكـــة.

واشـــتمل منتـــدى التقنيـــة الرقميـــة 
ســـّلطت  نقـــاش  جلســـات   5 علـــى 
االســـتثمارية  الفـــرص  علـــى  الضـــوء 
المتاحـــة بالمملكـــة في قطـــاع تقنية 
الناشـــئة،  والتقنيـــات  المعلومـــات 
واستعرض دور الهيئة ووزارة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومات ووزارة االســـتثمار 
قطاع  فـــي  االســـتثمار  تمكيـــن  فـــي 

تقنية المعلومات والتقنيات الناشـــئة، 
وتمكيـــن التقنيـــة في مجـــاالت البنية 
واألمن  الســـحابية  والحوســـبة  التحتية 
تطـــرق  كمـــا  والبيانـــات،  الســـيبراني 
الجديدة  التوجهـــات  إلى  المشـــاركون 
فـــي التقنيـــة وقصص النجـــاح والبيئة 
تقنية  قطاع  في  الجاذبة  االســـتثمارية 

الناشـــئة. والتقنيات  المعلومـــات 

7-2 عقد منتدى التقنية الرقمية 
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أطلق مركز ذكاء التابـــع للهيئة العامة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمنشـــآت 
هيئـــة  مـــع  بالشـــراكة  “منشـــآت” 
تحدي  المعلومات  وتقنيـــة  االتصاالت 
إنترنت األشـــياء، وذلـــك بهدف تمكين 
رواد األعمال من تصميـــم حلول ذكية، 
تعتمـــد  ابتكاريـــة  منتجـــات  وتقديـــم 
علـــى تقنيـــات إنترنـــت األشـــياء في 
أكثـــر المجـــاالت احتياًجا لها، وتشـــجيع 
االبتـــكار  علـــى  الوطنيـــة  المواهـــب 
الناشئة  التقنية  الشـــركات  لزيادة عدد 
فـــي مجـــال إنترنـــت األشـــياء، وإيجاد 
التحديات  لمعالجـــة  تطويريـــة  حلـــول 

الموجـــودة فـــي القطـــاع، باإلضافـــة 
جديدة. اقتصاديـــة  فـــرص  خلـــق  إلى 

االتصاالت  وهيئة  منشـــآت  وكشـــفت 
المنتجـــات  أن  المعلومـــات  وتقنيـــة 
االبتكاريـــة الناتجـــة عن تحـــدي إنترنت 
مشـــاكل  حل  في  ستســـهم  األشـــياء 
قائمة فـــي الســـوق المحلـــي؛ بحيث 
يمثل كل حـــل فرصة لمشـــروع تجاري 
قابـــل للطرح في الســـوق والتوســـع، 
مســـارات  عـــدة  التحـــدي  ويقـــدم 
يمكـــن للفـــرق المشـــاركة بهـــا وهي: 
المبانـــي  أو  الذكيـــة،  المـــدن  حلـــول 
الذكيـــة والصديقـــة للبيئـــة، أو التنقل 

تحســـين  أو  اللوجســـتية،  والخدمـــات 
جـــودة الحيـــاة: حيـــث بلغ عـــدد الفرق 
عـــدد  وبلـــغ  فريًقـــا،   284 المشـــاركة 

الحلـــول المتكاملـــة 138 حـــًا.
بريادة  المهتمين  التحدي  ويســـتهدف 
تقنية  خبـــرات  لديهـــم  األعمـــال ممن 
في مجـــال إنترنت األشـــياء والتقنيات 
ذات العاقـــة مثـــل األتمتـــة والتحكم 
البيانـــات، ولديهـــم القـــدرة  وتحليـــل 
علـــى االلتـــزام والعمـــل علـــى تطوير 
المشـــروع. كما يســـتهدف المشـــاريع 
الناشـــئة فـــي مراحلهـــا األوليـــة قبل 

الطـــرح في الســـوق.

7-3 إطالق  تحدي إنترنت األشياء لتمكين 
رواد األعمال من سوق التقنية

وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  عقـــدت 
المعلومات ملتقى التميز المؤسســـي 
بالتزامن مع أســـبوع الجـــودة العالمي، 
بمشـــاركة عـــدد مـــن أعلـــى الجهـــات 
وأكثرهـــا نضجـــا  حســـب نمـــاذج التميز 
المحليـــة والعالمية  ومشـــاركة قيادات 

عقـــدت الهيئة ورشـــة عمـــل بالتعاون 
الفســـاد  الرقابـــة ومكافحة  مع هيئـــة 
“نزاهـــة”، لتعزيز قيـــم النزاهة ومكافحة 
الفســـاد فـــي بيئـــة العمل، بمشـــاركة 
وحضـــور مجموعة من قيـــادات الهيئة 
ومنســـوبيها، وذلـــك ضمـــن المرحلـــة 

النموذجين من جائـــزة الملك عبدالعزيز 

للجـــودة و منظمـــة EFQM، وبحضـــور 

عدد من مقدمي الخدمات والشـــركات 

االتصاالت  قطاعـــات  فـــي  المرخصـــة 

وتقنيـــة المعلومـــات والبريد. 

أمانة«.  برنامـــج »وطننـــا  الثالثـــة مـــن 
وجرى خال الورشـــة مناقشة أهدافها 
قيـــم  بتعزيـــز  المتعلقـــة  ومحاورهـــا 
النزاهـــة فـــي بيئـــة العمـــل وحمايـــة 
المـــال العـــام وذلـــك مـــن خـــال بيان 
الشـــريعة  فـــي  ومفهومـــه  أهميتـــه 

المؤسسي  التميز  أثر  الملتقى  وناقش 
فـــي رفـــع مســـتوى األداء ودوره في 
اســـتدامة األعمال والنتائج، إضافة إلى 
إســـهاماته في تحقيق رؤيـــة المملكة 
2030 وتقديم أفضل الممارســـات التي 

بتطبيقها.  المشـــاركة  الجهات  قامت 

الرقابة  أنـــواع  اإلســـامية، كما تناولت 
وأســـاليب الحماية وبيان صـــور االعتداء 
ُأتيـــح  وعقبهـــا  العـــام،  المـــال  علـــى 
للمشـــاركين المجـــال للمناقشـــة حول 
أبـــرز الممارســـات وطرق تعزيـــز النزاهة 

فـــي بيئـــة العمل.

7-5 عقد ملتقى التميز المؤسسي بمشاركة 
قيادات نماذج التميز المؤسسي

7-4 عقد ورشة عمل لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة 
الفساد في بيئة العمل
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مذكرة تفاهم مــع وزارة الموارد 
البشــرية و "هدف" لتقديم دعم 
التوصيــل  لمندوبــي  مالــــــي 

السعوديين 

التنميــة  بنــك  مــع  تعــاون  اتفاقيــة 
االجتماعيــة لتمويــل مندوبي التوصيل 

السعوديين

اتفاقيــة مــع "منشــآت" لدعم 
رياديي األعمال في تطبيقات 

التوصيل

شــركة  مــع  تعــاون  مذكــرة 
تداول السعودية

12 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

مذكــرة تفاهم مــع معهــد إدارة 
تعزيــز  بهــدف  PMI؛  المشــاريع 

التعاون المشترك بين الطرفين

كبــار  مــع  تفاهــم  مذكــرات  ثالثــة  
االتصــاالت  تقنيــــات  مــــــــزودي 
العالميين بهــدف دعم وتعزيز خطط 
الهيئة ومســتهدفاتها فــي تمكين 

تحول المملكة الرقمي

مذكرة تعاون مشــترك مــع مركز األمير 
سلطان للدراســات والبحوث الدفاعية؛ 
لتبــادل الخبــرات فــي مجال اســتخدام 
للدراســات  التــرددي  الطيــف  وإدارة 

والبحوث الدفاعية 

مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة وجهاز 
تنظيــــــــم االتصـــــــاالت والبـــــــريد 
وتنميــة  دعــم  بهــدف  الســوداني 

القدرات الرقمية في السودان

اتفاقية "تقديم خدمات تسجيل 
أســماء النطاقــات الســعودية 
للجهــات الحكوميــة" مــع هيئة 

الحكومة الرقمية

اتفاقيــة الهيئــة ومنشــآت 
لتحدي انترنت األشياء 

7-6  مذكرات التفاهم واالتفاقيات

10+10+ 59025902
عدد المواد المنشورة بشكل 

مباشر من الهيئة

178178
الظهور 

اإلعالمي 

مليار

عـــدد المواد اإلعالمية المنشـــورة  

عبر الصحف والمواقع اإللكترونية 

التلفزيونية  اللقاءات 

واإلذاعية

6161
التغطيات التلفزيونية

343343
لحســـابات  المتابعين  عدد 

التواصل االجتماعي 

+1.1  +1.1  مليون

 ظهور

مشاهدة

 تفاعل

رسالة

مليون175

مليون56

ماليين4.5

مليون350

7-7 إحصائيات المواد والنشر

7-8 إحصائيات الحمالت التوعوية

وّقعـــت هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات عدًدا من مذكرات التفاهـــم واالتفاقيات مع الجهـــات ذات العاقة، بهدف تعزيز 
التعاون المشـــترك وبناء الشراكات االســـتراتيجية واالستفادة من الخبرات.
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 الرسائل
االحتيالية

حمات مســـتمرة ومكثفة لتوعية المســـتخدمين بهدف رفع الوعـــي بعدم التجاوب مع مثل هذه الرســـائل 
والمكالمـــات وتوضيح آليـــة اإلباغ عنها للحد من هـــذه الظاهرة.

7-9 تفاصيل الحمالت التوعوية

باقتك قد 
حاجتك

حملـــة توعوية تهـــدف لرفع مســـتوى الوعي لدى المســـتخدمين وتثقيفهـــم بكيفية معرفـــة احتياجاتهم 
واختيـــار الباقة المناســـبة لينتج عـــن ذلك توفير فـــي التكلفة وتصحيـــح المفاهيم.

citc.gov.saCITC_SA CITC.SA

(SMS) وصلتك رسالة نصية
من مجهول تبلغك بفوز جائزة؟

ألف مبروك.. 
لقد ربحت معنا...

تحويـل الرسالـة إلـى 330330

أبلغ عن الرسائل االحتيالية عبر 

citc.gov.saCITC_SA CITC.SA

نضع للرسائل االحتيالية حد

يـًدا بيـد..

citc.gov.saCITC_SA CITC.SA

قبل فتح الروابط التي تصلك 
(SMS) عبر الرسائــل النصيـــة

تأكد من مصدرها
ومصداقيتها

تحويـل الرسالـة إلـى 330330

أبلغ عن الرسائل االحتيالية عبر 

*الخدمة مجانية لمشتركي جميع مقدمي الخدمة

ف  اسم مرسل مجهول أو محر�
من اسم شركة بريدية

رابط عشوائي غير متعلق باسم 
شركة شحن موثوقة

شحنتك وصلت، اضغط هنا للتتبع:
http://wkl.fdsds/aas/sa?Ssa

WKL

لديك طرد قيد التسليم، ونحتاج 
منك تأكيد دفعة الستالمه.

لدفع المبلغ اضغط الرابط:
http://wkl.fdskaL/payment

 استخدم
الـ WiFi صح

 صـــــــد
المتصيــــد

حملة توعوية تهدف لرفع مســـتوى الوعي لدى المســـتخدمين من خـــال تثقيفهم بكيفية اختيـــار جهاز الـ
WiFi المناســـب الســـتخداماتهم وتقديم بعض النصائح والخطوات البســـيطة لتحسين التجربة.

حملـــة توعويـــة تهـــدف لرفـــع مســـتوى الوعي لـــدى المســـتخدمين 
والمســـتفيدين من خال تبيـــان أهمية أخد الحيطة والحـــذر قبل التفاعل 

مـــع أي رســـائل أو روابـــط  مجهولة أو مـــن جهات غيـــر موثوقة.

زيارة صفحة االختبارات

820 ألف زيارة 



عقد ورشة عمل تعزيز الجيل الجديد 
من تقنيات األقمـــار الصناعية في 

المملكة

إقامـــة منتـــدى مؤشـــرات االتصاالت 
وتقنية المعلومات عام 2021م

ICT Indicators Forum

عقد ورشة عمل مشتركة مع شركة 
السوق المالية «تداول»

إقامة ورشة دولية بالتعاون مع االتحاد 
الدولـــي لالتصاالت حـــول دور تقنيات 

إنترنت األشياء

تجربة  لتحســـين  عقد ورشـــة عمل 
الجهات الحكومية في الخدمات

عقد ورشة عمل تعريفية حول تراخيص 
قطاع الخدمات البريدية 

ورشـــة عمل تعريفية حـــول أجهزة 
المتنقل  الهاتـــف  تقويـــة إشـــارة 
أجهزة  معالجـــة  وطرق  النظاميـــة 
االتصـــاالت المخالفـــة مـــع دولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة

عقد ورشـــتي عمـــل حول أساســـيات 
أســـماء النطاقـــات واالمتـــداد اآلمـــن 
مـــع  بالتعـــاون  النطاقـــات  ألســـماء 
المنظمـــة الدوليـــة ألرقـــام وعناويـــن 

اإلنترنت (اآليكان)

بمعايير  للتعريـــف  عمل  ورشـــة  عقد 
الجيل  الســـيبراني لشـــبكات  األمـــن 

الخامس

استعراض أدوار الهيئة في تحسين 
تجربة قطاع األعمـــال في خدمات 

االتصاالت والبريد

رســـملة  حول  عمـــل  ورشـــة  عقد 
مع  بالتعاون  وتطويرها  البرمجيات 
«هيئـــة المراجعين والمحاســـبين»

و «اتحاد الغرف السعودية»

عقد ورشـــة عمـــل تعريفيـــة حول 
مشروع محطات الطرود 

تحســـين تجربـــة قطـــاع األعمال في 
خدمات االتصاالت والبريد

عقـــد ورشـــة عمل لمناقشـــة ســـبل 
تطويـــر خدمـــات األجهزة الالســـلكية 

بالمملكة
عقد ورشـــة عمل لتطويـــر الكوادر 
خدمـــات  مجـــال  فـــي  الوطنيـــة 
اإللكترونية  المنصات  عبر  التوصيل 

ونقل الطرود

إقامة ورشة عمل تمكين تطبيقات 
للمدن  األشـــياء  إنترنـــت  وحلـــول 
الحكومـــة  هيئـــة  مـــع  بالشـــراكة 

الرقمية 

عقد ورشـــة عمـــل للتعريـــف باإلطار 
التنظيمي لألمن السيبراني لمقدمي 
الخدمة فـــي قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات والبريد

استعراض تجربة الهيئة في العناية 
بالعمالء مع هيئة تنظيم الكهرباء

ورشة عمل تعريفية حول المواصفات 
وتقنية  االتصـــاالت  ألجهـــزة  الفنيـــة 
اعتمـــاد  ومتطلبـــات  المعلومـــات 

النوعية مع سلطنة عمان
عقـــد جلســـة حوارية عن 

تجربة المستخدم

عقد سلســـلة ورش عمل عن أهمية 
اإلدراج لشـــركات تقنيـــة المعلومات 

في السوق المالية

اتحــــــــاد الـــــغـرف الـــســـعوديــة
Federation of Saudi Chambers

التقرير السنوي 1302021
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الملحق )أ(: التراخيص والتسجيالت السارية 

2021 2020 التراخيص

2 2 تقديم خدمات االتصاالت الثابتة ذات البنية التحتية

17 16 ) VSAT ( تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات

3 2 GMPCS - تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية

73 58 ) ISP ( تقديم خدمات اإلنترنت

24 32 ) SMS ( تقديم خدمة الرسائل القصيرة

2 2 تقديم خدمة اإلنترنت للطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية

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

4 2 تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية

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

2 2 )CSP(تقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت

1 1 تقديم خدمات االتصاالت عريضة النطاق عبر األقمار الصناعية

2 2 تقديم خدمات التصديق الرقمي

3 3 الترخيص الموحد ذو البنية التحتية

4 3 تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

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

0 0 تقديم خدمات إنترنت األشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص

0 0 IXP خدمات مقاسم اإلنترنت

0 0 )ICLS( خدمات محطات اسقاط الكابات الدولية

0 0 الخدمات الصوتية االفتراضية

142 130 المجموع

2021 2020 التسجيالت

112 112 تقديم خدمة التتبع

37 23 تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات

51 42 تقديم خدمة مراكز االتصال

23 11 تقديم خدمات الحوسبة السحابية

 223 188 المجموع
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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
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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 السلكية أو الاسلكية بين محطات أرضية ثابتة.خدمة االتصاالت الثابتة

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

الملحق)جـ (: 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

إنترنت األشياء
شــبكة مــن األجهــزة القــادرة بشــكل مســتقل علــى اإلحســاس أو الرصــد أو التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة، باإلضافــة إلــى جمــع 

البيانــات وتناقلهــا.

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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%82%82

%74.80%74.80%94.74%94.74%98.18%98.18%80.48%80.48

%90%90%91%91

852852
الحل من أول مكالمة مستوى الخدمةرضا العمالء

نضج الجهة بحسب 
مناظير ومحاور رحلة 

التحول الرقمي

االلتزام باألنظمة 
والتشريعات

نضج الخدمات الرقمية 
لدى الجهة في مرصد 

ارتفاع نتيجة القياسالخدمات الحكومية

من 55.21% إلى %80.48
بنسبة زيادة %45

مكالمة واردة

التكامل

ألفألف

حققت الهيئة المركز األول ضمن مجموعتها 

"التقنية واالعالم والخدمات اللوجستية""التقنية واالعالم والخدمات اللوجستية"

مقارنة بالقياس الثامن 

الملحق)و(: نتيجة قياس التحول الرقمي الحكومي للهيئةالملحق)د(: مؤشر رضا المستفيد عن خدمات الهيئة  

الملحق)هـ(: نتيجة قياس التحول الرقمي الحكومي للهيئة

اإلبداع والريادةالتكاملالتحسيناإلتاحةالبناءالمحاورالمناظير

االستراتيجية

التخطيط

القيادة

البنية المؤسسية

المنظمة والثقافة

القدرات

الوعي

الحوكمة

العمليات

تحسين العمليات

ادارة المشاريع

استمرارية األعمال

التقنية
التطبيقات اإلدارية

البنية التحتية

البيانات

حوكمة البيانات

ادارة البيانات

اتاحة البيانات

الخدمات

جودة الخدمات

المنصات المشتركة

قنوات تقديم الخدمة

المستفيد

المشاركة االلكترونية

عالقة المستفيد

تجربة المستفيد
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