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لهيئــة  الســنوي  التقريــر  إصــدار  مناســبة 
امالــي  للعــام  امعلومــات  وتقنيــة  ااتصــاات 
إدارة  مجلــس  عــن  ونيابــة   ، 1438/1437هـــ 
أتقــدم  أن  يســعدني  منســوبيها،  وكافــة  الهيئــة 
بوافــر الشــكر وجزيــل العرفــان إلــى مقــام ســيدي 
بــن  ســلمان  املــك  الشــريفن  احرمــن  خــادم 
عبدالعزيــز أيــده اه، وولــي عهــده وولــي ولــي 
عهــده يحفظهــم اه، مــا يولونــه مــن اهتمــام بالــغ 
وتوجيهــات ســديدة بقطــاع ااتصــاات وتقنيــة 
امعلومــات، بهــدف التنميــة والرخــاء لهــذه البــاد 

اأم.  بــن  شــأنها  ورفعــة  امباركــة، 

ي ظــل هــذا ااهتمــام قامــت الهيئــة ي أوائــل هذا 
ااتصــاات  هيئــة  »اســتراتيجية  باعتمــاد  العــام 
إلــى  تهــدف  والتــي   ،»2020 امعلومــات  وتقنيــة 
حفيــز وتعزيــز قطاع ااتصــاات وتقنية امعلومات 
ي امملكــة مــن خــال تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة 
متكاملــة لاتصــاات وتقنيــة امعلومــات تتضمــن 
أهــداف طموحــة مــن أجــل تطويــر خدمــات هــذا 
القطــاع، بهــدف نشــر خدمــات النطــاق العريــض 
ــدة  ــق فــرص عمــل جدي ــادة اســتخداماته وخل وزي
ي مجــال ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات، فضــًا 
عــن حســن التصنيــف العامــي للمملكــة ي كافــة 
امؤشــرات الدوليــة امتعلقــة بااتصــاات وتقنيــة 

ــات.  امعلوم

كلـمـة
رئيس مجلس
إدارة الـهـيـئــة

نسعى إلى تنفيذ استراتيجية 
وطنية ُمتكاملة لخدمات 

ااتصاات وتقنية المعلومات، 
تواكب تطلعات رؤية المملكة 

2030، وُتسهم في تحسين فاعلية 
أداء الخدمات الحكومية والخاصة، 

وتدعم التنمية وُتعزز استدامتها

العــام،  هــذا  الهيئــة  اجــازات  أبــرز  مــن  وكان 
إلــى  يهــدف  والــذي  اموحــد  الترخيــص  إصــدار 
تشــجيع مقدمــي اخدمــات للرفــع مــن مســتوى 
امنافســة خدمــة امســتخدمن، وزيــادة خيــارات 
ــة  ــي تناســبهم، إضاف ــة الت ــى اخدم احصــول عل
ــى رفــع كفــاءة  ــز مقدمــي اخدمــات عل ــى حفي إل
الشــبكات وتقليــل التكلفــة بإتاحــة تقــدم عــدد 
مــن اخدمــات مــن خــال هــذا الترخيــص، ويزيــد 
مــن انتشــار اخدمــات امتنوعــة بجميــع مناطــق 
العــام  الهيئــة خــال هــذا  امملكــة. كمــا قامــت 
ااتصــاات  مرافــق  تأجيــر  ترخيــص  بإصــدار 
للبنيــة  اأمثــل  ااســتغال  والــذي سيســاهم ي 

امملكــة.  البصريــة ي  التحتيــة 

الهيئــة  محافــط  معالــي  أشــكر  اختــام،  وي 
ومنســوبي  اإدارة  مجلــس  أعضــاء  وزمائــي 
الهيئــة، وكل الشــركاء وامهتمــن ي القطــاع، الذيــن 
يســاهمون بشــكل فاعــل ي تنميــة القطــاع وإثرائــه 

وخبراتهــم. معارفهــم 

والسام عليكم 

رئيس مجلس إدارة الهيئة
وزير ااتصاات وتقنية امعلومات

د. محمد بن إبراهيم السويل

إصدار الترخيص الموحد 
والذي يهدف إلى 
تشجيع مقدمي 

الخدمات للرفع من 
مستوى المنافسة 
لخدمة المستخدمين
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مجــرد  امعلومــات  وتقنيــة  ااتصــاات  تعــد  لــم 
وســيلة ي حضــارات اأم، بــل أصبحــت غايــة 
مــن غاياتهــا، ولبنــة أساســية ي هــرم ااحتياجــات 
ــة  ــى اخطــوط اأمامي ــل انضمــت إل اانســانية، ب
ي الدفــاع عــن اأوطــان، وحفــظ حقــوق اإنســان، 
والرخــاء  اأمــن  حقــق  كونهــا  امعرفــة،  وإثــراء 
البــاد  هــذه  حكومــة  أدركــت  وقــد  للشــعوب. 
شــتى  وبذلــت  ذلــك،  أهميــة  مبكــراً  امباركــة 
اجهــود لاســتثمار ي مواردهــا البشــرية واماليــة 
ومســابقة الزمــن لتحقيــق الريــادة ي هــذا امجــال.

خــادم  أدار  متســقة،  وجهــود  ثابتــة  وبــإرادة 
احرمــن الشــريفن املــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
حفظــه اه بوصلــة اأداء احكومــي نحــو التميــز 
والريــادة، يســانده ي ذلــك ولــي عهــده وولــي ولــي 
 ،2030 رؤيــة  خــال  مــن  اه،  حفظهــم  عهــده 
ــج  ــن برنام ــا ضم ــة له ــادرات امصاحب ــة امب وحزم
التحــول الوطنــي 2020، فاحتــل قطــاع ااتصــاات 
الــرؤى  تلــك  أولويــات  أعلــى  امعلومــات  وتقنيــة 

والبرامــج. وترجمــت عمليــاً علــى أرض الواقــع، 
حيــث أســندت ســت مــن تلــك امبــادرات لهيئــة 
تركــزت  حيــث  امعلومــات،  وتقنيــة  ااتصــاات 
ــة  ــة لاتصــاات وتقني ــة التحتي ــر البني ــى تطوي عل
امعلومــات وخاصــة خدمــات النطــاق العريــض ي 
امملكــة، لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا الوصــول إلــى 
تغطيــة بنســبة 90% ي امناطــق عاليــة الكثافــة 

و66% ي امناطــق منخفضــة الكثافــة. 

ومواكبــة هــذا التغييــر الشــامل فقــد بــدأت هيئــة 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات موائمــة خطتهــا 
الوطنــي،  التحــول  برنامــج  مــع  ااســتراتيجية 
مــن  اإداريــة  منظومتهــا  داخليــة  تهيئــة  وتنفيــذ 
يحقــق  مــا  لقطاعاتهــا  هيكلــة  إعــادة  خــال 
لتواكــب  مخرجاتهــا  وتطويــراً  مهامهــا  تنســيقاً 
تطــورات القطــاع، وتتحقــق وتيــرة اإجــاز التــي 

ككل. احكوميــة  القطاعــات  إليهــا  تســعى 
انتشــار  نســبة  وصلــت  2016م  عــام  وبنهايــة   
خدمــات ااتصــاات امتنقلــة إلــى حوالــي )%151( 

كلـمـة
محافـظ الهيئــة

علــى مســتوى الســكان، ونســبة انتشــار خدمــات 
ااتصــاات الثابتــة إلــى حوالــي )32.3%( علــى 
مســتوى امســاكن، كما بلغت نســبة انتشــار خدمات 
النطــاق العريــض عبــر شــبكات ااتصــاات الثابتــة 
حوالــي )46.8%( علــى مســتوى امســاكن، ونســبة 
ــر شــبكات  ــض عب ــات النطــاق العري انتشــار خدم
علــى   )%75( حوالــي  إلــى  امتنقلــة  ااتصــاات 
اإنترنــت  انتشــار  ونســبة   ، الســكان  مســتوى 
الســكان.  مســتوى  علــى   )%74.9( حوالــي  إلــى 
قطــاع  إســهام  بلــغ  فقــد  ذلــك  إلــى  باإضافــة 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات ي النــاج احلــي 

.)%6( اإجمالــي حوالــي 
امشــاريع  مــن  العديــد  التقريــر  هــذا  ويتنــاول 
قطــاع  تطويــر  إلــى  تهــدف  التــي  والبرامــج 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات، وااســتفادة منــه 
ي شــتى مجــاات التنميــة. وأود أن أغتنــم هــذه 
جميــع  وشــكر  شــكري  أســجل  بــأن  الفرصــة 
منســوبي الهيئــة معالــي رئيــس مجلــس اإدارة - 
ــة امعلومــات-، وأصحــاب  ــر ااتصــاات وتقني وزي

الســعادة أعضــاء امجلــس، كمــا يطيــب لــي شــكر 
جميــع العاملــن ي الهيئــة علــى جهودهم، والشــكر 
موصــول لــكل مــن أســهم ي تطويــر أعمــال الهيئــة 
ــاء. ــد البن ــة والنق مــن خــال ااقتراحــات الوجيه

واه من وراء القصد، والهادي إلى سواء السبيل.

محافظ هيئة ااتصاات وتقنية امعلومات
د. عبدالعزيز بن سالم الرويس

٪٧٥
النطــاق  خدمــات  انتشــار  نســبة 
ــر شــبكات ااتصــاات  العريــض عب
المتنقلــة علــى مســتوى الســكان

٪٧٤،9
نسبة انتشار اإلنترنت على مستوى 

السكان

٪1٥1
نســبة انتشــار خدمــات ااتصــاات 
  )٪1٥1( حوالــي  إلــى  المتنقلــة 

الســكان مســتوى  علــى 

٪6
إســهام قطــاع ااتصــاات وتقنيــة 
المعلومــات فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي

نحن مسؤولون عن ست ُمبادرات، 
في إطار برنامج التحول 2020، 

ونعمل على تطوير البنية التحتية 
لالتصاات وتقنية المعلومات، 

وبخاصة التوجه نحو توفير خدمات 
النطاق العريض لكافة مناطق 

المملكة.



01
 الملخص
التنفيذي
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01
 الـمـلـخــص
التنـفـيـذي

الرقــم  ذي  الكريــم  الســامي  لأمــر  تنفيــذًا 
القاضــي  ١٤٣٣/١٢/١٩هـــ  والتاريــخ   (٥٣٧٠٣(

بالتأكيــد علــى الــوزارات واأجهــزة الحكوميــة 
المــادة  بمضمــون  االلتــزام  بأهميــة  اأخــرى 
ــوزراء الصــادر باأمــر  )٢٩) مــن نظــام مجلــس ال

الكريم ذي الرقم (أ/١٣) والتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ، 
وكــذا مقتضــى مــا نصــت عليــه المــادة (١٦) مــن 
تنظيــم هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات؛ 
يشــتمل  الــذي  التقريــر  هــذا  إعــداد  تــم  فقــد 
علــى أهــم منجــزات الهيئــة والصعوبــات التــي 
تواجههــا والمقترحــات التــي تراهــا لحلهــا خــالل 
العــام المالــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ (٢٠١٦م)، ويمكن 

إيجازهــا علــى النحــو التالــي: 

ثانيًا: حماية المستخدم
 )77.248( اســتام  م  )2016م(  العــام  خــال 
ااتصــاات  خدمــات  مســتخدمي  مــن  شــكوى 
مــن  قــرار   )919( وإصــدار  امعلومــات،  وتقنيــة 
ِقبــل جنــة النظــر ي مخالفــات نظــام ااتصــاات، 
كمــا م نقــل أكثــر مــن مليــون رقــم بــن امشــغلن، 
لترشــيح  طلــب   )938365( ومعاجــة  وإســتام 

اإنترنــت. خدمــات 

أوًا: التراخيص
التراخيــص  مــن  عــدد  بإصــدار  الهيئــة  قامــت 
اجديــدة لعــدد مــن اخدمــات امختلفــة، إذ بلــغ 
عــام  بنهايــة  ترخيصــاً   )349( عددهــا  إجمالــي 
ترخيــص  بطــرح  الهيئــة  قامــت  حيــث  2016م، 
جديــد لتقــدم خدمــات اأقمــار الصناعيــة ذات 
اموحــد  الترخيــص  وإصــدار  العريــض،  النطــاق 
التحتيــة  البنيــة  ذات  ااتصــاات  لشــركات 
وطــرح  الســعودية،  اماليــة  الســوق  وامدرجــة ي 
تقــدم  ترخيــص  علــى  احصــول  طلــب  وثيقــة 
خدمــات التصديــق الرقمــي. كمــا قامــت بتمديــد 
التراخيــص الصــادرة لشــركات ااتصــاات وتقنيــة 
لهــا  امرخــص  التحتيــة  البنيــة  ذات  امعلومــات 
بالعمــل ي امملكــة وامدرجــة ي الســوق اماليــة 
لتقــدم  ترخيــص  أول  إصــدار  وم  الســعودية. 

.)CSP( ااتصــاات  مرافــق  تأجيــر  خدمــة 

3٤9
إجمالي عدد التراخيص

مليون رقم
تم نقلهم بين المشغلين

إصدار الترخيص الموحد للشركات

إصدار أول ترخيص لتقديم خدمة 
تأجير مرافق اإلتصاات 
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ثالثــًا: تنظيــم قطــاع ااتصــاات 
وتقنيــة المعلومات

امكامــات  خدمــات  أســعار  تنظيــم  إطــار  ي 
الصوتيــة اإنتهائيــة احليــة باجملــة على شــبكات 
ااتصــاات امتنقلــة وشــبكات ااتصــاات الثابتــة، 
فقــد أقــرت الهيئــة خــال هــذا العــام أن يكــون 
ســقف أســعار خدمــة امكامــات الصوتيــة اإنتهائية 
احليــة باجملــة علــى شــبكات ااتصــاات امتنقلة 
يكــون ســقف  أن  و  هلــات، ماثليــاً.   )10( هــو 
اإنتهائيــة  الصوتيــة  امكامــات  خدمــة  أســعار 
احليــة باجملــة علــى شــبكات ااتصــاات الثابتــة 

هــو )4.50( هللــة، ماثليــاً. 
القطــاع، م إطــاق  إطــار تطويــر وحفيــز  وي 
امثلــى  الطريقــة  حديــد  إلــى  يســعى  مشــروع 
لترخيــص خدمــات احوســبة الســحابية بامملكــة 
وتنظيمهــا، وكذلــك إيجــاد إطــار تنظيمــي مناســب 
لهــا. وخــال هــذا العــام م اانتهــاء مــن إعــداد 
اخيــارات  التنظيميــة، وحديــد  اأطــر  مســودة 
إصــدار  امتوقــع  ومــن  امناســبة.  التنظيميــة 
خــال  بهــا  اخاصــة  واارشــادات  التنظيمــات 

عــام 2017م. مــن  ااول  الربــع 
ونظــرا أهميــة ربــط ااتصــال البينــي وقواعــد 
الوصــول إلــى امرافــق اماديــة ي حســن خدمــات 
خدمــات  ي  امشــتركن  وجربــة  ااتصــاات 
ااتصــاات، فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد قواعــد 
إلــى  الوصــول  وقواعــد  البينــي  ااتصــال  ربــط 

امرافــق اماديــة واعتمادهــا هــذا العــام.

رابعًا: الموارد المحدودة
ي مجــال إدارة امــوارد احــدودة؛ تقــوم الهيئــة 
بــإدارة التــرددات، ومتابعــة تنفيــذ اخطــة الوطنيــة 
للطيــف التــرددي، وقــد بــدأت الهيئــة ي تنفيــذ 
بتقــدم  اخاصــة  التــرددات  »إخــاء  مبــادرة 
التحــول  برنامــج  ضمــن  ااتصــاات«  خدمــات 
الوطنــي 2020 وبلغــت نســبة التقــدم ي امبــادرة 
فقــد  الترقيميــة،  امــوارد  يخــص  وفيمــا   .%34
امــوارد  طلبــات حديــد  متابعــة  الهيئــة  قامــت 

وتخصيصهــا. ودراســتها  امتاحــة  الترقيميــة 

01
 الملخص
التنفيذي

تم اطالق مشروع يسعى 
إلى تحديد الطريقة المثلى 
لترخيص خدمات الحوسبة 

السحابية بالمملكة وتنظيمها

أن يكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية اإلنتهائية 
المحلية بالجملة على شبكات ااتصاات الثابتة هو )٤٫٥0( 

هللة، تماثليًا ٤،٥
هللة

خامسًا: صندوق الخدمة 
الشاملة

علــى صعيــد نشــر خدمــات ااتصــاات ي امناطــق 
النائية، وغير امربحة جارياً لشــركات اإتصاات 
امرخــص لهــا بتقــدم خدمــات اإتصــاات العامــة؛ 
أنهــت الهيئــة مــن خــال صنــدوق اخدمة الشــاملة 
تنفيــذ ثمانيــة مشــاريع قبل عــام 2016م، وم إنهاء 
3 مشــاريع )9و10و11( خــال هــذا العــام لتوفيــر 
اخدمــات الصوتيــة واإنترنــت، لعــدد كبيــر مــن 
التجمعــات الســكانية بامناطــق النائيــة ي عــدد 
اخدمــة  تقــدم  وم  امملكــة،  محافظــات  مــن 
فعليــاً حوالــي )17.736( جمــع ســكاني موزعــة 
علــى كافــة مناطــق ومحافظــات امملكــة ليصيــح 

إجمالــي مــا م إنهــاؤه مــن مشــاريع 11 مشــروعاً 
مــن أصــل 14 مشــروع.

العريــض  للنطــاق  مشــروع  أول  طــرح  م  كمــا 
مبــادرة  ضمــن  النائيــة  للمناطــق  الاســلكي 
»توســيع نطــاق عمــل صنــدوق اخدمــة الشــاملة 
لدعــم ااســتثمار ي النطــاق العريــض للمناطــق 
النائيــة«، حيــث أن امســتهدف بتنفيــذ هــذه امبادرة 
ــة شــبكات النطــاق  ــادة تغطي ــى زي هــو الوصــول إل
ميجابــت   10 مــن  )أكثــر  الاســلكية  العريــض 
ــن  ــى نســبة 70% م ــة حت ــة( بامناطــق النائي بالثاني

امســاكن.

تم اانتهاء منها وهي 
)9و10و11( خالل هذا العام 

لتوفير الخدمات الصوتية 
واإلنترنت لعدد كبير 

من التجمعات السكانية 
بالمناطق النائية

عدد التجمعات السكانية 
التي قدمت لها الخدمة 

موزعة على كافة مناطق 
ومحافظات المملكة

طرح أول مشروع 
للنطاق العريض 

الالسلكي للمناطق 
النائية 

أكثر من 10 ميجابت بالثانية 
بالمناطق النائية حتى نسبة 

٧0٪ من المساكن.

1٧٫٧36

3
مشاريع

المستهدف مشروع تم إنهاؤه 
من أصل 1٤ مشروع

11
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02
 اإلطــار

التـنـظيمي
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02
 اإلطار

التنظيمي

المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة 
قطــاع  تنظيــم  عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة 
نظــام  مــن  كل  ويحــدد  الســعودية.  العربيــة 
ذي  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  االتصــاالت 
الرقــم (م/١٢) وتاريــخ ٣/١٢/ ١٤٢٢هـــ والئحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة فــي عــام ١٤٢٣هـــ اإلطــار 

القطــاع.  بتنظيــم  الخــاص  القانونــي 

توفير خدمات اتصاات 
متطورة وكافية، 
وبأسعار مناسبة. 

وإيجاد المناخ المناسب 
لتشجيع المنافسة 

العادلة

ويتضمن هذا النظام عدداً من اأهداف منها:

كمــا يحــدد تنظيــم الهيئــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء ذي الرقــم )74( الصــادر ي 1422/3/5هـــ، 
وامعــدل بقــرار مجلــس الــوزراء ذي الرقــم )133( الصــادر ي 1424/5/21هـــ، مهمــات هيئــة ااتصــاات 
وتقنيــة امعلومــات واختصاصاتهــا، بوصفهــا منظمــاً للقطــاع، يتمتــع بالشــخصية ااعتباريــة، وبااســتقال 

ــي واإداري.  امال

توفير خدمات اتصاات متطورة 
وكافية، وبأسعار مناسبة. 

إيجاد المناخ المناسب لتشجيع 
المنافسة العادلة.

استخدام الترددات بصورة فّعالة.

توطين تقنية ااتصاات ومواكبة 
تقدمها.

تحقيق الوضوح والشفافية في 
اإلجراءات.

تحقيق مبادئ المساواة، وعدم 
التمييز.

حماية المصلحة العامة، ومصالح 
المستخدمين والمستثمرين. 



03
تحول قطاع االتصاالت
رؤية المملكة ٢٠٣٠
وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠
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03

تشــمل رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ ثالثــة محــاور رئيســة 
حيــوي،  وُمجتمــع  طمــوح،  »وطــن  إلــى  تتطلــع 
واقتصــاد ُمزدهــر«؛ وُيقــدم برنامــج التحــول ٢٠٢٠ 
مرحلــة أولــى علــى الطريــق نحــو ترجمــة أهــداف 
الرؤيــة إلــى واقــع ملمــوس، ويطــرح البرنامــج فــي 
هــذا الســبيل مبادرات تقتــرن بخطط تنفيذية تتوزع 

مســؤوليتها علــى ُمختلــف الجهــات الحكوميــة. 
وفــي هــذا اإلطــار تتولــى هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
ُمبــادرات.  ســت  تنفيــذ  مســؤولية  المعلومــات 
ولهــذه الُمبــادرات أثــر فــي تفعيــل أداء الُمجتمــع 

وتحقيــق ُمختلــف طموحــات الرؤيــة.

 تم تحديد 6 تحديات 
رئيسة لقطاع ااتصاات 

وتقنية المعلومات، والتي 
سيتم معالجتها خالل 

الخمس سنوات القادمة 
من أجل سد الثغرات 
الموجودة حاليًا في 

القطاع وتلبية لمتطلبات 
رؤية المملكة 2030

3. تحول قطاع ااتصاات: رؤية المملكة 
2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

بــدأت الهيئــة ي تنفيــذ امبــادرات امســندة إليهــا ضمــن هــذا التحــدي 
كمــا يلــي:

ــر التنظيميـــة  اســـتحداث األطـ
خدمـــات  مقدمـــي  لتحفيـــز 
علـــى  العامـــة  ااتصـــاات 
البنيـــة  فـــي  ااســـتثمار 
العريـــض  للنطـــاق  التحتيـــة 

)٪16 اإلنجـــاز  )نســـبة 

لقيـــاس  مؤشـــرات  تطويـــر 
النطـــاق  خدمـــات  جـــودة 
العريـــض ونشـــرها للعمـــوم مـــن 
اجـــل تحفيـــز مقدمـــي الخدمـــات 
علـــى تحســـين جـــودة خدماتهـــم 

)٪1٥ اإلنجـــاز  )نســـبة 

وضـــع إطـــار عمـــل تنظيمـــي 
والبلديـــات  المشـــغلين  بيـــن 
نشـــر  اعمـــال  لتســـهيل 
ـــات  الخدمـــة وتخطـــى الصعوب
اإلنجـــاز  )نســـبة  التشـــغيلية 

) ٪1 ٧

توســـيع نطـــاق عمـــل صنـــدوق 
لدعـــم  الشـــاملة  الخدمـــة 
النطـــاق  فـــي  ااســـتثمار 
النائيـــة  للمناطـــق  العريـــض 

)٪16 اإلنجـــاز  )نســـبة 

األعمـــال  معاييـــر  تطويـــر 
المدنيـــة للشـــبكات والمبانـــي 
انظمـــة  ضمـــن  وادخالهـــا 
البنـــاء والتطويـــر وااســـتفادة 
مـــن البنـــى التحتيـــة القائمـــة 

)٪٤9 اإلنجـــاز  )نســـبة 

الخاصـــة  التـــرددات  إخـــالء 
ااتصـــاات  خدمـــات  بتقديـــم 
تنفيـــذ  اســـتكمال  خـــالل  مـــن 
للطيـــف  الوطنيـــة  الخطـــة 
التـــرددي )نســـبة اإلنجـــاز ٪3٤(

تحول قطاع االتصاالت
رؤية المملكة ٢٠٣٠

وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠
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خطتهــا  ٢٠١٥م  عــام  فــي  الهيئــة  أعــدت 
االستراتيجية لأعوام (٢٠١٦-٢٠٢٠م)، آخذة في 
االعتبــار الخطــط التنموية فــي المملكة والوضع 
الراهــن لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
واأطــر والتنظيمــات القائمــة مقارنــًة بأفضــل 
ــة، والتطــورات فــي أســواق  الممارســات الدولي
االقليميــة  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
مســتجدات  مــن  عليهــا  طــرأ  ومــا  والعالميــة، 
ومتغيــرات فــي الخدمــات والتقنيــات.  وعليــه تم 
تطويــر »اســتراتيجية هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
الثغــرات  ســد  أجــل  مــن   ،»٢٠٢٠ المعلومــات 

وتحقيــق اأهــداف المرجــوة

محــاور  أربعــة  علــى  ااســتراتيجية  تشــتمل 
رئيســة وهــي: البنيــة التحتيــة لاتصــاات وتقنيــة 
امعلومــات وامــوارد احــدودة، منظومــة خدمــات 
ــارات  ــة امعلومــات، حســن امه ااتصــاات وتقني
امتعلقــة بااتصــاات وتقنيــة امعلومــات، والســعي 
نحــو التحســن الداخلــي. وم إطــاق 7 مبــادرات 

وترجمتهــا ي 37 مشــروع اســتراتيجي حتــى مكــن 
إجــاز وتنفيــذ امبــادرات بكفــاءة وفعاليــة، كمــا م 
حديــد مؤشــرات اأداء الرئيســة لضمــان امتابعــة 
ــذ وتيســير رصــد ســير  ــود التنفي الصحيحــة جه

ــادرات. ــك امب ــذ تل العمــل ي تنفي

البنية التحتية لالتصاات وتقنية
المعلومات والموارد المحدودة

المحاور الرئيسة

منظومة خدمات ااتصاات
وتقنية المعلومات

مهارات ااتصاات وتقنية
المعلومات

عوامل التحسين الداخلية

البنية التحتية لالتصاات وتقنية 
المعلومات والموارد المحدودة

مراجعة األطر القانونية والتنظيمية

ريادة األعمال، اابتكار، التوطين، 
ااستثمار األجنبي

البرامج والتطبيقات والمحتوى الرقمي

سالمة وأمن اانترنت

استراتيجية النطاق العريض

التوسع في التغطية
بالشبكات ااسلكية

)NIXP( إنشاء مقسم تبادل وطني

توفير الطيف الترددي

تحسين جودة الخدمة واألسعار

إجمالي المشاريع ااستراتيجية

رأس المال البشري لالتصاات
وتقنية المعلومات

عوامل التحسين الداخلية

المبادرات ااستراتيجية

محاور رئيسية مبادرات٤ مشروع٧3٧

المشاريع ااستراتيجية لمبادرة البنية 
التحتية لالتصاات وتقنية 

المعلومات والموارد المحدودة
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ااهداف والمؤشرات ااستراتيجية للهيئة

توفير خدمات النطاق العريض لكافة 
مناطق المملكة من خالل تحفيز 

ااستثمار في البنية التحتية وتطوير 
األدوات واألطر التنظيمية والفنية*

زيادة القيمة المحلية المضافة 
لالتصاات وتقنية المعلومات

القيمة المحلية المضافة 
لالتصاات وتقنية المعلومات

نسبة الطيف الترددي المتوفر 
لخدمات ااتصاات من إجمالي 

خدمات ااتصاات المخصصة

نسبة تغطية األلياف 
الضوئية للمنازل بالمناطق 

الحضرية مرتفعة الكثافة

نسبة تغطية األلياف 
الضوئية للمنازل بالمناطق 

الحضرية

نسبة تغطية شبكات 
النطاق العريض الالسلكية 

)أكثر من 10 ميجابت 
بالثانية( بالمناطق النائية

٪٤2٪80

100 مليار٧٧ مليار

تعزيز بيئة المنافسة العادلة 
والفعالة وتشجيعها في مجاات 

ااتصاات وتقنية المعلومات.
مؤشر قياس متوسط حصص 
)HHI( السوق للشركات

٥٫0003٫800

*تم تحديث المستهدفات لتتواءم مع
مستهدفات ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020

٪٤٤٪80

٪٥٥

مستهدفات 2020مخط األساس 201٥م

مستهدفات 2020مخط األساس 201٥ م

مستهدفات 2020مخط األساس 201٥ م

مستهدفات 2020مخط األساس 201٥ م

٪12

٪12

٪٧0

توفير الموارد الحرجة، وخاصة 
الطيف الترددي، لخدمات 

ااتصاات وتقنية المعلومات*
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٥-1 الهيكل التنظيمي
قامــت الهيئــة باعــادة تشــكيل هيكلهــا التنظيمــي كأولــى اخطــوات التنفيذيــة امتناغمــة مــع توجهــات الدولــة والقطــاع ومــا يتوافــق مــع برنامــج 
التحــول الوطنــي، وأهــداف الهيئــة ااســتراتيجية. واعتمــدت اللجنــة التنفيذيــة مجلــس اإدارة الهيــكل التنظيمــي اأساســي أدنــاه، وســوف يصــدر 

الهيــكل التنظيمــي التفصيلــي ي بدايــة العــام 2017م.

مجلس اإلدارة

المحافظ

القطاع المساعد للشؤون
اإلدارية والمالية

اللجنة التنفيذية

قطاع شؤون تقنية المعلوماتقطاع شؤون ااتصاات

مكتب المحافظ

المستشار القانوني للمحافظ

المستشارين

أمين مجلس اإلدارة

ااتصال المؤسسي

المراجعة الداخلية

اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

لجنة التعامالت االكترونية

لجنة الفصل في المخالفات

المساندة القانونية

لجنة المراجعة

القطاع 
المساعد 

للطيف الترددي
والمعايير 

والدعم الفني

القطاع 
المساعد 
للتنظيم 

والمنافسة

تطور البنية 
التحتية

حماية 
المشتركين

التخطيط 
والمشاريع

الشؤون 
اإلقليمية 
والدولية

المركز 
الوطني 

اارشادي 
ألمن 

االمعلومات

إدارة 
تقنية 

معلومات 
الهيئة

خدمات
اإلنترنت

منظومة 
البيئة 
الرقمية
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٤-2 مجلس اإلدارة
مجلــس اإدارة، هــو الســلطة العليــا ي الهيئــة، 
أمورهــا،  وتصريــف  إدارتهــا،  علــى  وامشــرف 
ووضــع السياســة العامــة لهــا، ويتكــون أعضــاؤه 

مــن: 

ويوضح املحق ذو الرقم )أ(، أهم قرارات امجلس التي اتخذها خال العام 
1438/1437هـ.

البناء المؤسسي  3-٤

القوى البشرية   1-3-4

تســعى الهيئــة اســتقطاب الكفــاءات واخبــرات 
التــي حتاجهــا للقيــام مهماتها وحقيــق أهدافها، 
واحفــاظ علــى بيئــة عمــل إيجابيــة محفــزة وذات 

إنتاجيــة عاليــة. محمد بن إبراهيم السويل

معالي الدكتور
عبدالعزيز بن سالم الرويس

اأستاذ
ماجد بن عبد الله البواردي

 الدكتور
سعيد بن طراد بن جرمان

اأستاذ
فهد بن عبد الله الدكان

اأستاذ
سلطان بن محمد المالك

الدكتور
 عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز

الدكتور
عبدالعزيز بن محمد السويلم

معــالي الدكتـــور

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس المجلس

محافظ الهيئة
نائب رئيس المجلس 

مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

وزارة المالية

القطاع الخاص القطاع الخاصالقطاع الخاصوزارة التجارة واالستثمار

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

 الدكتور
خالد بن سليمان الراجحي

السعوديون

عدد الموظفين
العاملين بالهيئة

٪ ٩٩.٢٧

٪ ٠.٧٣
٤١٢

غير السعوديين
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ترخيصًا بنهاية عام ٢٠١٦ م

تقديم خدمات االتصاالت 
المتنقلة ذات البنية التحتية

تقديم خدمات 
المعطيات

تقديم خدمات مشغلي 
شبكات االتصاالت 
المتنقلة االفتراضية

تقديم خدمات االتصاالت 
باستخدام نظام الفيسات 

( VSAT )

تقديم خدمات االتصاالت 
الشخصية المتنقلة عبر 

GMPCS - اأقمار الصناعية

تقديم خدمات 
 (ISP)االنترنت

تقديم خدمة النظام اآللي 
( AVL ) إلدارة المركبات

تقديم خدمة النصوص 
المسموعة ( 700 )

تقديم خدمة إدارة 
ومراقبة شبكات 

االتصاالت والمعلومات

تقديم خدمة الرسائل 
( SMS ) القصيرة

تقديم خدمة 
مراكز االتصال

تقديم خدمة االنترنت 
للطائرات في اجواء 

المملكة العربية السعودية

تقديم خدمة استضافة 
أجهزة ومعدات 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات

تشغيل أنظمة وشبكات 
االتصاالت الشخصية 
المتنقلة عبر اأقمار 
GMPCS - الصناعية

تقديم خدمة تأجير 
مرافق االتصاالت 

(CSP)

 ٣٤٩

تقديم خدمات االتصاالت 
الثابتة ذات البنية التحتية   ٢

 ٢
١٩

١
٣

٣
 ٤٦

 ١١٨

 ٣

 ٥

 ٩٤

 ٤٣

١
 ٥

٣

١

6. أهم األنشطة واإلنجازات
6-1 تراخيص تقديم خدمات 

ااتصاات وتقنية المعلومات

6-1-1 التراخيص )الفردية والفئوية( 

 )349( الســارية  التراخيــص  إجمالــي  بلــغ 
وهــي: 2016م،  عــام  بنهايــة  ترخيصــاً 
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خدمات اإلتصاالت 
الثابتة

خدمة النظام اآللي 
إلدارة المركبات 

(AVL(

٢١١٨

خدمات االتصاالت 
المتنقلة

خدمة الرسائل 
القصيرة ٣٩٤

خدمة مشغلي شبكات 
االتصاالت المتنقلة 

االفتراضية
خدمة النصوص

المسموعة (٧٠٠) ٢٣

خدمة مراكز االتصالخدمات المعطيات ٣٤٣

خدمة وإدارة ومراقبة ٢خدمة االنترنت
شبكات اإلتصاالت 

والمعلومات ٤٦٥

خدمات اإلتصاالت ٢
باستخدام نظام 

(VSAT) الفيسات

خدمة استضافة أجهزة 
ومعدات االتصاالت 

وتقنية المعلومات ١٩٥

تشغيل أنظمة وشبكات 
اإلتصاالت الشخصية 
المتنقلة عبر اأقمار

الصناعية

خدمة االنترنت 
للطائرات في أجواء 

المملكة ٣١
ترخيص تقديم خدمات 

اإلتصاالت الشخصية 
المتنقلة عبر اأقمار 
(GMPCS(  الصناعية

ترخيص تقديم خدمة 
تأجير مرافق اإلتصاالت  

(CSP(
١١

٢٠١٦

٣٤٩
٣١٥٣٢٥٣٠٩٢٩٢

٢٣٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية كل عام
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6-1-٢ تراخيص تقدم خدمات
اأقمار الصناعية ذات النطاق العريض

طرحــت الهيئــة ترخيصــا جديــدا لتقــدم خدمــات 
ي  العريــض  النطــاق  ذات  الصناعيــة  اأقمــار 
التــي  اخدمــات  نطــاق  حــددت  وقــد  امملكــة. 
امعطيــات  خدمــات  وتتمثــل ي  تقدمهــا  مكــن 
ذات  امضافــة  القيمــة  و  الصوتيــة  وااتصــاات 

الصناعيــة. اأقمــار  عبــر  العريــض  النطــاق 

6-1-3 إصدار الترخيص اموحد لشركات 
ااتصاات ذات البنية التحتية وامدرجة

ي السوق امالية السعودية

اموحــد  الترخيــص  بإصــدار  الهيئــة  قامــت 
التحتيــة  البنيــة  ذات  ااتصــاات  لشــركات 
والــذي  الســعودية،  اماليــة  الســوق  وامدرجــة ي 
التحتيــة  البنيــة  ذوي  اخدمــة  مقدمــي  يســمح 
لتقــدم مجموعــة خدمــات واســعة مــن اخدمــات 
الثابتــة، واخدمــات امتنقلــة، وخدمــات امعطيــات، 
والشــبكات  بهــا  امرخــص  اأخــرى  واخدمــات 

موحــدة. رخصــة  مظلــة  حــت 

6-1-4 طرح وثيقة طلب احصول على 
ترخيص تقدم خدمات التصديق

الرقمي ي امملكة العربية السعودية

علــى  احصــول  طلــب  وثيقــة  الهيئــة  طرحــت 
ترخيــص تقــدم خدمــات التصديــق الرقمــي ي 
ــدة  ــة مع ــات إلكتروني ــة بيان ــة، وهــي منظوم امملك
بشــكل خــاص لتعمــل مســتقلة أو بااشــتراك مــع 
منظومــة بيانــات إلكترونيــة أخــرى إنشــاء توقيــع 
إلكترونيــا  امتعاملــن  هويــة  وإثبــات  إلكترونــي، 
ــى التعامــل اإلكترونــي، واكتشــاف  وموافقتهــم عل
أي تعديــل يطــرأ علــى  هــذا التعامــل اإلكترونــي.
التقييــم  بنتائــج  والرفــع  العــروض  اســتام  وم 
لاعتمــاد. وســيتم اإعــان عــن أســماء الشــركات 

امؤهلــة للحصــول علــى هــذه الرخصــة. 

6-1-٥ مديد التراخيص الصادرة لشركات 
ااتصاات وتقنية امعلومات

ذات البنية التحتية 

بتاريــخ  الكــرم  الســامي  لأمــر  تنفيــذا 
التراخيــص  بتمديــد  القاضــي  1437/12/30هـــ 
الصــادرة لشــركات ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات 
ي  بالعمــل  لهــا  امرخــص  التحتيــة  البنيــة  ذات 
الســعودية،  اماليــة  الســوق  وامدرجــة ي  امملكــة 
وذلــك مــدة 15ســنة إضافيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 
انتهــاء التراخيــص الصــادرة لهــذه الشــركات، بعــد 
مــع  الهيئــة  مــن  الصــادرة  امتطلبــات  اســتكمال 
االتــزام بدفــع نســبة 5% مــن صــاي أربــاح الشــركة 
إلــى  باإضافــة  التمديــد؛  مــدة  خــال  الســنوية 
امقابــات اماليــة اأخــرى بالتراخيــص الصــادرة 
لهــم ســابقاً.وقد أعلنــت الهيئة عــن مديد ترخيص 
وترخيــص  )موبايلــي(,  اتصــاات  احــاد  شــركة 

)زيــن(. الســعودية  امتنقلــة  ااتصــاات  شــركة 

6-1-6 إصدار ترخيص تقدم خدمة تأجير 
)CSP( مرافق ااتصاات

م إصــدار أول ترخيــص لتقــدم خدمــة تأجيــر 
ضوئيــات  لـــشركة   )CSP( ااتصــاات  مرافــق 
ــق  ــات امراف ــن جه ــة مك لاتصــاات، وهــي خدم
العامــة، مثــل الكهربــاء، واميــاه، وســكك احديــد، 
أليــاف  )كوابــل  اتصــاات  مرافــق  متلــك  التــي 
بصريــة وأبــراج( ي مناطــق امملكــة، لأغــراض 
اخاصــة بأعمالهــا، مــن تأجيــر الفائــض مــن تلــك 
امرافــق علــى شــركات ااتصــاات ذوات البنيــة 
التحتيــة امرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة بتقــدم 
خدمــات ااتصــاات الثابتــة وامتنقلــة ي امملكــة.
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امركز السعودي معلومات الشبكة   7-1-6

تعمل الهيئـة مـن خـال امركـز السـعودي معلومـات 
الشـــبكة ي تســـجيل أســـماء النطاقــات الســعودية 
اإنترنـــت،  شـــبكة  علــى   )sa. و  ).الســـعودية 
وإدارتهـــا، واعتمـــاد عـــدد مـــن اإضافـــات امهمـــة 
للخدمـــات امقدمـــة للمســـتخدمن، عبـــر بوابـــة 
اخدمـــات اإلكترونيـــة، التـــي مكنهـــم مـــن إجـاز 
العديـــد مـــن امهمـــات واإجـــراءات ذاتيـــا، مرونـــة 
العــام  هــذا  ســجلت  وقــد  عاليتـــن.  وســـرعة 

التاليــة: اأنشــطة 

تســجيل حوالــي )4806( اســم نطــاق ســعودي 	 
ي امملكــة، ليصبــح إجمالــي عــدد النطاقــات 
امســجلة ي امملكــة حوالــي )46,904( اســم 
ــي عــدد  ــل الشــكل أعــاه إجمال نطــاق. ومث

النطاقــات امســجلة ي امملكــة تراكميــاً.
أســماء 	  لنظــام  اآمــن  اامتــداد  تفعيــل 

أســماء  منظومــة   )DNSSEC( النطاقــات 
النطاقــات الســعودية حــت النطاق الســعودي 

).الســعودية(. العربــي 

احــروف 	  لتوصيــف  دوليــة  وثيقــة  نشــر 
والرمــوز وامتشــابهات مــع القواعــد امنظمــة 
النطاقــات  أســماء  منظومــة  ضمــن  لهــا 
العربــي  العلــوي  النطــاق  حــت  العربيــة 
اســتمرارا  وذلــك  ).الســعودية(  الســعودي 
لدعــم اللغــة العربيــة علــى شــبكة اإنترنــت 
ــث  ــادة امملكــة ي هــذا امجــال، حي ــاء ري وبق
يعتبــر امركــز أول جهــة عربيــة تنشــر الوثيقــة 

اجديــدة. بالصيغــة 

٤٦،٩٠٤
٤٢،٠٩٨

٣٧،٥٤٧

٣٣،٥٠٨
٢٩،٩٤١

٢٦،٧٢٥

٢١،٥٩٩
١٧،٦٢١

١٥،٠٧٥
١٢،٤٦٥

١٠،٢٢٨٨،٥٨٦٧،١٥٣
٥،٩٧٤٤،٨٩٩٣،٧٩٨٢،٨١٧١،٣٤٧٢١٨٣٣٩١

٥٠،٠٠٠

٤٥،٠٠٠

٤٠،٠٠٠

٣٥،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

٢٥،٠٠٠

٢٠،٠٠٠

١٥،٠٠٠

١٠،٠٠٠

٥،٠٠٠

٠
١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

تراخيص أجهزة ااتصاات   8-1-6
وتقنية امعلومات واعتمادها

تضــع الهيئــة امعاييــر الفنيــة أجهــزة ااتصــاات 
وتقنيــة امعلومــات، وإجــراءات اعتمــاد اأجهــزة، 

وتصــدر أذونــات الفســح اجمركــي الكترونيــاً. 

وقد م خال هذا العام ما يلي:

تراخيص أجهزة ااتصاات وتقنية المعلومات واعتمادها

إجمالي عدد النطاقات المسجلة في المملكة )تراكميًا(

طلب اعتماد

دراسة لمضبوطات 
أجهزة االتصاالت 

وتقنية المعلومات
طلب فسح

تراخيص اأجهزة
٢٩٦٥

٨٥ ٨١٦٧
١٠٢٨٦

٢٠١٦

١٨٤٥٣

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٠
فسح جمركي وترخيصطلب اعتماد

٢٩٦٥

١٨٤٣٩

٥٨٢٦

١٨٥٠٠

٢٦٠٠

١٨٣٤٦

٢٠٥٥

١١١٩٤

٢٣١٦

٨٧٥٧

٩٧٣
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٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

٧٧٢٤٨

١٢٪ثابت
متنقل
٤١٪مفوتر

متنقل
مسبق
١٧٪الدفع
إنترنت
١٦٪)ثابت(

٪١٤

٥١٠٩٤

٣١٦٥٦

٢٠٩٧٦

إنترنت
)متنقل(

٧٧.٢٤٨
شكوى من مستخدمي خدمات 

ااتصاات وتقنية المعلومات

عدد الشكاوي 6-2 حماية المستخدم

معاجة شكاوى امشتركن    1-٢-6

وتقنيــة  ااتصــاات  خدمــات  ي  امشــتركن  حمايــة  الهيئــة  تســعى 
امعلومــات وحفــظ حقوقهــم وإســتقبال شــكاويهم، كمــا تســعى إلــى دراســة 
تلــك الشــكاوى وحليلهــا وخاصــة امتكــرر منهــا وحصــر مســبباتها؛ ومــن 

ــا.  ــن تكراره ــة تســهم ي احــد م ــول جذري ــم الســعي إيجــاد حل ث
تفاصيل واحصائيات عامة عن شكاوى امستخدمن :

٪٣٥,٠

٪٤,١٪٥,٩

٪٢٥,٨

٪٧.٢٪١٠,٠

٪٠.٤
٪٣.١

٪١.١٪٠.٣
٪٧.١

٪٤٠,٠

٪٣٢,٠

٪٢٤,٠

٪١٦,٠

٪٨,٠

٪٠,٠
اعتراض 

على 
فواتير 

والتزامات 
مالية

اعتراض 
على 

تعليق 
خدمة أو 

الغاءها

عدم تنفيذ 
طلب 

المستخدم 
بإلغاء خدمة 
أو تعليقها 

مؤقتًا

تدني 
مستوى 

الخدمة أو 
انقطاعها

عدم 
تقديم 

خدمة أو 
تفعيلها

تأسيس 
واضافة 

خدمات / 
أرقام دون 

طلب 
المشترك / 
أو تعديلها

عدم 
االتزام 
بسرية 

معلومات 
المستخدم

نقل رقم / 
أو عدم 
نقل  رقم

عدم تزويد 
بتفاصيل 
الفاتورة

إدراج 
الشركة 
إلسم 

المشترك 
في شركة 

سمة

إزعاج

وضوح طريقة تقديم الشكوى

وسائل متابعة الشكوى

نتيجة معالجة الشكوى

سهولة نموذج تقديم الشكوى

الوقت المستغرق لمعالجة الشكوى

الوصول إلى نموذج تقديم الشكوى

الرضا العام

٪٨٦
٪٥٣

٪٤١
٪٨٨
٪٦٥ ٪٣٩

٪٨٥

توزيع الشكاوى بحسب نوعها

تقييم رضا الشاكيين عن معالجة الشكاوي
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لجنة النظر في مخالفات نظام ااتصاات

القرارات الصادرة من اللجنة

٢٠١٦

٩١٩

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

مجموع القرارات الصادرةمجموع المخالفات الواردة

١٠٧٩

٧٣١
٨٤١

١٩٨٤ ٢٠٤٧

٩٩٧

١٤٩٤

٢٣٢١

١٢١٨

٣٧٤

١٠٥٥

قطع كوابل

استخدام جهاز
اسلكي

عدم تنفيذ
قرار الهيئة

مسبقة الدفع
غير النظامية

أخرى
٪٧٥

٪١١

٪٨

٪٥

٪١

مبالغ المخالفات حتى نهاية العام 2016م 
)بالريال السعودي(

٣٩،٦٩٤،٤٨٠

٨،٨٩٧،٣٤٠
المخالفات المسددة 

في عام 2016م

المخالفات المستحقة وغير 
المسددة في عام 2016م

6-٢-٢ الفصل ي مخالفات نظام ااتصاات

قضــت الفقــرة )38 / 5( مــن نظــام ااتصــاات 
علــى أن يتــم النظــر ي اأعمــال التــي تعــد مخالفــة 
ــرار  ــة يســمى أعضاؤهــا بق ــل جن للنظــام مــن قب

مــن امجلــس.



٥٤ ٥٥

التقرير السنوي ٢٠١٦

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٥٣٩

٧٠٠

١،٠٠٠،٠٠٠

٢٤٤

٢٤٤٤

عدد األرقام باآلاف

تم نقلهم بين المشغلين خالل 
هذا العام.

مليون رقم

نقل اأرقام   3-٢-6

اأرقــام  نقــل  خدمــة  متابعــة  الهيئــة  تقــوم 
واإشــراف علــى النظــام امركــزي لنقــل الرقــم، 
والتأكــد مــن فعاليــة إجراءاتهــا، وصحــة تطبيقهــا 
مــن قبــل امشــغلن، والعمــل علــى حــل شــكاوى 
تطويــر  ســبل  وبحــث  بشــأنها،  امســتخدمن 
اخدمــة. وقــد أُجــز خــال هــذا العــام نقــل أكثــر 

امشــغلن. بــن  رقــم   )1،000،000( مــن 

ترشيح خدمات اإنترنت  4-٢-6

بلــغ معــدل طلبــات الترشــيح التــي م التعامــل معهــا 	 
خــال هــذا العــام  2500 طلــب ترشــيح يوميــاً مــن 
الترشــيح  خدمــة  اإلكترونيــة  امنظومــة  خــال 

الوطنيــة.

تســاهم الهيئــة بفعاليــة ي دعــم جهــود مكافحــة 	 
عبــر  اأطفــال  واســتغال  اإباحيــة  جرائــم 
حجــب  خــال  مــن  التقنيــة  ووســائل  اانترنــت 
امــواد امســيئة لأطفــال، وإبــاغ اجهــات اأمنيــة 
أواً  بهــا  امعنيــة  الدوليــة  وامنظمــات  امختصــة 
بــأول، وقــد بلــغ عــدد الروابــط امســيئة لأطفــال 
التــي مــت معاجتهــا ي العــام 2016 أكثــر مــن 

رابــط.  1300

اأطفــال 	  حمايــة  ي  امســاهمة  إطــار  وي 
وامراهقــن مــن مخاطــر اإنترنــت وتفعيــل دور 
اأســرة ي احــد مــن تعرضهــم للمحتــوى الضــار 
علــى شــبكة اإنترنــت، تعكــف الهيئــة علــى إعــداد 
امســودة اأولــى لإطــار التنظيمــي لدعــم توفيــر 
اإنترنــت  مســتخدمي  اأبــوي  التحكــم  أدوات 
بامملكــة. كمــا تعمــل الهيئــة بالتــوازي مــع مقدمــي 
ــى  ــن عل ــل البحــث اآم ــادة تفعي ــى إع ــة عل اخدم
مــن  اانتهــاء  ويتوقــع  البحــث،  محــركات  أبــرز 

تفعيلــه خــال الربــع اأول مــن العــام 2017.

مــن 	  عــدد  عــن  اجهــود  هــذه  أثمــرت  وقــد 
الوصــول  صعوبــة  اســتمرار  مثــل  اإيجابيــات؛ 
لنطاقــات إباحيــة مفتوحــة عبــر محــركات البحــث، 
البحــث اإباحيــة  نتائــج  وانخفــاض ملحــوظ ي 
لــدى عــدد مــن أبــرز مواقــع التواصــل ااجتماعــي، 
و انخفــاض ي عــدد التطبيقــات اإباحيــة علــى 

الذكيــة. اأجهــزة  متاجــر  مختلــف 

الحجب
93836٥ااجمالي

٥6٪٥2٤021المحجوب

التصنيف
92،3٪38٤٤29اإلباحية

٧،٧٪31939أخرى

رفع الحجب
838٧اإلجمالي

٧٪٥91المقبولة

93٪٧٧96المرفوضة

وبزيادة قدرها ٪113 
عن عام 201٤

٪31 بزيادة قدرها 
عن عام 201٥
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امركز الوطني اإرشادي أمن امعلومات  ٢-٥-6

يهــدف امركــز إلــى رفــع مســتوى الوعــي وامعرفــة بأخطــار 
مســتوى  ورفــع  الرقميــة  وبالســامة  امعلومــات  أمــن 
ــه  ــع أعضائ ــاون م ــة بالتع ــة ي التعامــات اإلكتروني الثق
والتعليــم  التدريــب  خــال  مــن  امملكــة  ي  شــركائه  و 

والتوعيــة اأمنيــة. وقــام امركــز خــال العــام باآتــي:

خدمة  في  تسجيلها  تم  حكومية  جهة 
وإجراءات  لسياسات  اإلرشادي  الدليل 

أمن المعلومات

إجراء ألمن المعلومات تم إعدادها 
وتنفيذها للجهات

للجهـــات  إرســـالها  تـــم  تحذيريـــًا  بالغـــًا 
المســـجلة بياناتهـــا فـــي خدمـــة اإلنـــذار، 
إدارة  ونظـــام  المبكـــرة،  والبالغـــات 

المخاطر.

جميع  إلى  إرسالها  تم  تحذيرية  رسالة 
فيروسات  انتشار  عن  الدولة  قطاعات 
التحتية  البنى  تستهدف  متخصصة 
في  وااتصاات  المعلومات  لتقنية 

المملكة.

صفحة وموقع وطني تعرض للتشـــويه ، 
وقـــد تـــم التحذيـــر مبكـــرًا لتوفيـــر الدعم 
الفنـــي الـــالزم إلعادتـــه و إقفـــال الثغرة 

المستخدمة في تشويهه.

حســـابًا مخالفـــًا لنظـــام مكافحـــة الجرائـــم 
مـــن مواقـــع  إزالتهـــا  تمـــت  المعلوماتيـــة 

الشبكات ااجتماعية.

٢١١٢

٤٠٤٠

٤٩٦٤

٦٢٣

٢٢
٢٠١٦

٣٢٥

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

عدد المراكز المسجلة مع المركزعدد البالغات أو التحذيرات الخاصة التي تم إرسالها

٤٩٦٤

٢٤٧

٣٥٣٨

٢٢٣

١٦٥١

٢١٣

٨٩٠

١٤٩ ٢٨٩

إحصائيات المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات
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المجموعة الثالثة ضمن المرحلة 
التاسعة للمشروع التي تمثل 

قياس ومطابقة )102( موقع 
بمنطقة مكة المكرمة - المدينة 

المنورة - تبوك - الجوف - 
والحدود الشمالية.

اانتهاء من قياس ومطابقة 
المجموعة الثالثة و األخيرة 

ضمن المرحلة السادسة 
للمشروع التي تمثل )166( 

موقع بمنطقتي الرياض 
والقصيم.

المجموعة الخامسة والسادسة 
ضمن المرحلة الثامنة للمشروع 

التي تمثل قياس ومطابقة 
)161( موقع بالمناطق الشرقية 

ونجران وجازان وعسير.

اانتهاء من قياس ومطابقة 
المجموعة الرابعة واألخيرة 

ضمن المرحلة السابعة للمشروع 
التي تمثل )194( موقع 

بمنطقة مكة المكرمة والباحة.

ابتداء  موقع تم استكمال قياسها ومطابقتها في مختلف مناطق ومدن المملكة منذ 
أول مشروع تم استكمال قياسها ومطابقتها الميدانية عام )2007م(، ولم يتبين وجود أي 
موقع مخالف للضوابط المعتمدة من الهيئة فيما يخص اإلشعاعات الصادرة من هوائيات 

المحطات الالسلكية. ٤٣٠٠

١٩٤موقع١٦١موقع١٦٦موقع١٠٢موقع 
جامعة أم القرىجامعة البترولجامعة اإلمامجامعة طيبة

قياسات اأشعة الكهرومغناطيسية   6-٢-6

مقدمــي  التــزام  متابعــة  امشــروع  هــذا  يهــدف 
الوطنيــة  باإرشــادات  ااتصــاات  خدمــات 
للتعــرض البشــري للمجــاات الكهرومغناطيســية 
امعتمــدة مــن الهيئــة؛ امبنيــة علــى امعاييــر امطبقــة 
عاميــاً واموصــى بهــا مــن منظمــة الصحــة العاميــة 

ــن  ــك للحــد م ــي لاتصــاات، وذل وااحــاد الدول
التعــرض البشــري للمجــاات الكهرومغناطيســية 
وتوفيــر احمايــة مــن أي آثــار ســلبية علــى الصحــة 
الاســلكية.  ااتصــاات  أجهــزة  عــن  ناجــة 
ــة  ــع بإجــراء قياســات ميداني ــة امواق ــم مطابق وتت

هوائيــات  مــن  الصــادرة  اإشــعاعات  مســتويات 
احطــات الاســلكية عــن طريــق برنامــج التعــاون 
ي  الرائــدة  والبحثيــة  اأكادميــة  اجهــات  مــع 
امملكــة، وي هــذا الشــأن م خــال هــذا العــام 

إجــاز امراحــل التاليــة:
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خدمــات  أســعار  أســقف  حديــد   ٢-3-6
التجــوال الدولــي امتنقــل بــن دول مجلــس 

اخليجــي التعــاون 

وااتصــاات  للبريــد  الوزاريــة  اللجنــة  أقــرت 
وتقنيــة امعلومــات مجلــس التعــاون لــدول اخليــج 
العربيــة باموافقــة علــى أســقف أســعار خدمــات 
التجــوال الدولــي امتنقــل بــن دول مجلــس التعــاون 
اخليجــي التــي م اخلــوص لهــا عبــر فريــق عمــل 
التجــوال اخليجــي مشــاركة الهيئــة. وم تطبيــق 

ــة: ــات ااتصــاات التالي ســقوف أســعار خدم

امكامات احلية داخل بلد التجوال . 1
خليجيــة . 2 دولــة  أي  إلــى  الدوليــة  امكامــات 

أخــرى
دول . 3 التجــوال ي  أثنــاء  امكامــات  اســتقبال 

امجلــس
الرســائل النصيــة القصيــرة الصــادرة أثنــاء . 4

التجــوال
دول . 5 ي  التجــوال  أثنــاء  البيانــات  خدمــة 

مجلــس ا

حيــث م حديــد ســقوف أســعار اجملــة لهــذة 
اخدمــات بتاريــخ 2016/01/01م تاهــا تطبيــق 
ســقوف أســعار التجزئــة لنفــس اخدمــات بتاريــخ 
2016/04/01م. جــدر اإشــارة بــأن هــذه هــي 
ــى مــن أصــل خمــس مراحــل ســيتم  ــة اأول امرحل

تخفيــض ســقوف اأســعار فيهــا.

امكامـــات  خدمـــات  أســـعار  تنظيـــم   1-3-6
باجملـــة  احليـــة  اانتهائيـــه  الصوتيـــة 
الثابتـــة وشـــبكات  علـــى شـــبكات ااتصـــاات 

امتنقلـــة  ااتصـــاات 

امكامــات  خدمــات  أســعار  تنظيــم  إطــار  ي 
الصوتيــة اإنتهائيــة احليــة باجملــة على شــبكات 
ااتصــاات امتنقلــة وشــبكات ااتصــاات الثابتــة،  
واســتناداً علــى نتائــج حليــل دراســات امقارنــة 
التــي أجرتهــا الهيئــة بهــذا اخصــوص, وااطــاع 
علــى أفضــل التجــارب العاميــة ي هــذا الشــأن، 

ــي: ــا يل ــام م ــة هــذا الع ــرت الهيئ ــد أق فق

امكامــات 	  خدمــة  أســعار  ســقف  يكــون  أن 
الصوتيــة اإنتهائيــة احليــة باجملــة علــى 
 )10( هــو  امتنقلــة  ااتصــاات  شــبكات 

ماثليــاً. هلــات، 
امكامــات 	  خدمــة  أســعار  ســقف  يكــون  أن 

الصوتيــة اإنتهائيــة احليــة باجملــة علــى 
 )4.50( هــو  الثابتــة  ااتصــاات  شــبكات 

ماثليــاً. هللــة، 

والــذي م تطبيقــه مــن مقدمــي اخدمــات اعتبــاراً 
مــن 1437/7/7هـــ اموافق 2016/4/15م.

6-3 تنظيم قطاع ااتصاات وتقنية 
المعلومات

وســيتم البــدء ي تطبيــق امرحلــة الثانيــة مــن تخفيــض ســقوف أســعار اجملــة لتلــك 
اخدمــات، يليهــا تطبيــق تخفيــض ســقوف أســعار التجزئــة خــال عــام 2017م.

سقف أسعار التجزئةسقف أسعار الجملة
المكالمات المحلية

داخل بلد التجوال

المكالمات الدولية
إلى أي دولة خليجية أخرى

استقبال المكالمات أثناء 
التجوال في دول المجلس

الرسائل النصية القصيرة
الصادرة أثناء التجوال

٠.٩٧٥ ريال٠.٧١٣ ريال

٢.٤ ريال ١.٧٦٣ ريال

١.٣١٣ريال -

٠.٣٠ ريال ٠.١٥ريال

خدمة البيانات أثناء التجوال
٤.٨٧٥ريال٣.٠ ريالفي دول المجلس
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مقدمــي  الترويجيــة  العــروض   3-3-6
امعلومــات وتقنيــة  ااتصــاات  خدمــات 

ــي م إطاقهــا  ــة الت ــغ عــدد العــروض الترويجي بل
ــع  ــي )324( عرضــاً جمي ــام حوال خــال هــذا الع

امشــغلن.

احوسبة السحابية  4-3-6

ــر  ــى توفي ــدف مشــروع احوســبة الســحابية إل يه
ومســتخدمي  مقدمــي  جميــع  تنظيميــة  بيئــة 
خدمــات احوســبة الســحابية. وخــال هــذا العــام 
م اانتهــاء مــن إعــداد مســودة اأطــر التنظيميــة، 
وحديــد اخيــارات التنظيميــة امناســبة، ومقابلــة 
وطرحهــا  والدوليــة،  احليــة  امعنيــة  اأطــراف 
للعمــوم وأخــذ مرئياتهــم. ومــن امتوقــع إصــدار 
خــال  بهــا  اخاصــة  واإرشــادات  التنظيمــات 

الربــع اأول مــن عــام 2017م.

عدد العروض الترويجية

النسبة المئوية للمؤسسات التي تعتمد الحوسبة السحابية في جميع عملياتها بال استثناء

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

٣٢٤

٢٤٨٢٥٠

١٣٦
١٥٤

*٢٠١٧٢٠١٥

٪١٤
٪٦

٪١٣

٪٤

٪٢١

٪٣٢
٪٣٦

٪٥٣
٪٦٤
٪٦٣٪٦٨

٪٧٥

٪٠

٪٢٩

٪٥١

٪٦٤
٪١٧ ٪٧٣

المؤسسات المتوسطة: من ١ الف إلى ٥ ألف موظف
 توقعات

*

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠
*٢٠٢٠ *٢٠٢٢ *٢٠٢٥ *٢٠٢٦

الشركات : أكثر من ٥ ألف موظف
المؤسسات الصغيرة: أقل من ١ ألف موظف

يتوقع أن تزداد وتيرة اعتماد خدمات
الحوسبـة السحابيـة بعد عـام ٢٠٢٠م

وقواعــد  البينــي  ااتصــال  ربــط   ٥-3-6
اماديــة امرافــق  إلــى  الوصــول 

البينــي بوضعهــا  ربــط ااتصــال  تتركــز قواعــد 
أســس ربــط خدمــات ااتصــاات بــن مقدمــي 
الصوتــي  ااتصــال  ربــط  خدمــة  مثــل  اخدمــة 
والرســائل النصيــة وخدمــات البيانــات واإنترنــت 
وغيرهــا مــن اخدمــات، حتــى يتمكــن امشــتركون 
مــع  التواصــل  مــن  معــن  خدمــة  مقــدم  لــدى 

مشــتركن لــدى مقــدم خدمــة آخــر.

فيمــا تعنــى قواعــد الوصــول إلــى امرافــق اماديــة 
ــب  ــي تتطل بوضــع اأســس خدمــات الوصــول الت
وجــود مــادي )بنيــة حتيــة لاتصــاات وتقنيــة 
مــن شــبكات مقــدم خدمــة  امعلومــات( أجــزاء 
أبــراج  مشــاركة  مثــل  آخــر  خدمــة  مقــدم  لــدى 

احفــر. وامشــاركة ي  ااتصــاات 

حســن  ي  القواعــد  هــذه  أهميــة  ونظــراً 
ي  امشــتركن  وجربــة  ااتصــاات  خدمــات 
خدمــات ااتصــاات، فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد 
ــي وقواعــد الوصــول  ــط ااتصــال البين قواعــد رب
العــام،  هــذا  واعتمادهــا  اماديــة  امرافــق  إلــى 
لتنفيذهــا واالتــزام بهــا مــن قبــل مقدمــي خدمــات 

امعلومــات. وتقنيــة  ااتصــاات 

إجــراءات اعتمــاد التعرفــة خدمــات   6-3-6
امعلومــات وتقنيــة  ااتصــاات 

قطــاع  ي  التطــورات  ومواكبــة  تنظيــم  بهــدف 
الهيئــة  قامــت  امعلومــات  وتقنيــة  ااتصــاات 
تعرفــة  اعتمــاد  جديــدة  آليــة  وضــع  بدراســة 
خدمــات ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات بنــاًء علــى 
أفضــل اممارســات الدوليــة، ودراســات امقارنــة 
وتقنيــة  ااتصــاات  ســوق  وتطــور  الدوليــة، 
لتحقيــق  ســعياً  وذلــك  امملكــة؛  ي  امعلومــات 
معــدات أداء أفضــل للتجــاوب مــع الوضــع احالــي 
أنســب  وتوفيــر  بامملكــة،  ااتصــاات  أســواق 
الوســائل واإجــراءات التنظيميــة لتعرفــة خدمــة 

بالتجزئــة.  ااتصــاات 

واعتمــاد  موافقــة  صــدرت  العــام  هــذا  وخــال 
التنظيمــي  ااطــار  علــى  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
بالعمــل  البــدء  وم  التعرفــة  اعتمــاد  إجــراءات 
بهــا. والتــي ســيكون لهــا أثــر علــى ضمــان حمايــة 
ــة ي ســوق  ــز امنافســة العادل امســتخدمن، وتعزي

امعلومــات. وتقنيــة  ااتصــاات 
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الموارد المحدودة  ٤-6

تنفيــذ  ومتابعــة  التــرددات  إدارة   1-4-6
التــرددي للطيــف  الوطنيــة  اخطــة 

ــوزراء اخطــة الوطنيــة للطيــف  اعتمــد مجلــس ال
والتاريــخ   )61( الرقــم  ذي  بالقــرار  التــرددي 
وتتضمــن  )2008/3/10م(،  1429/3/2هـــ 
وجــدول  امســتخدمن،  فئــات  حديــد  اخطــة 
توزيــع التــرددات علــى اخدمــات امختلفــة؛ مــا 
التــرددات  مســتخدمي  احتياجــات  مــع  يتوافــق 
العاميــة ي  التوجهــات  مــع  ويتســق  امملكــة،  ي 
اســتخدام التــرددات. وم البــدء بتنفيذهــا ابتــداءاً 
مــن 1429/5/2هـــ حســب الفتــرات احــددة ي 
اخطــة )عامــن، وثاثــة أعــوام، وخمســة أعــوام( 

مــن هــذا التاريــخ. 

اخطة الوطنية للترقيم وإدارتها  ٢-4-6

امــوارد  حديــد  طلبــات  متابعــة  الهيئــة  تقــوم 
الترقيميــة امتاحــة ودراســتها وتخصيصهــا؛ وفقــاً 
لإجــراءات امنصــوص عليهــا ي اخطــة الوطنيــة 
للترقيــم، والتأكــد مــن ااســتغال اأمثــل جميــع 
امــوارد الترقيميــة امخصصــة، مــن حيــث تفعيلهــا 
ي شــبكات مقدمــي خدمــات ااتصــاات و تقنيــة 
امعلومــات للخدمــات امنصــوص عليهــا ي طلــب 

ــي:  التخصيــص، وخــال هــذا العــام م مــا يل
نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٥
نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٦
مـسـتــوى الـتــخــصــيــص

٪٩٨.٧٤٪٩٧.٤٩٪٢٩٪٤٥.٥٠
٪٩٨.٧٤٪٩٧.٤٩٪٢٨.٩٥٪٤٥.٤١

الترددات المطلوب إخالؤها خالل عامين من تاريخ بدء تنفيذ الخطة

تخصيص

موقع محددمدينة كاملةمنطقة كاملةالمملكة

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٥
نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٦
مـسـتــوى الـتــخــصــيــص

٪١٥٪٢٧.٨٢٪٩٢٪٠.٨٧
٪١٤.٨٣٪٢٧.٨٢٪٩١.٦٥٪٠.٨٧

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

موقع محددمدينة كاملةمنطقة كاملةالمملكة

نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٥
نسبة اإلخالء بنهاية ٢٠١٦
مـسـتــوى الـتــخــصــيــص

٪١٩.٢٤٪٢١.٠٤٪٢٣.٦٣٪١٥.٩٠
٪١٩.٢٤٪٢١.٠٤٪٢٣.٦٣٪١٥.٨٠

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

موقع محددمدينة كاملةمنطقة كاملةالمملكة

ماليين رقم لخدمات 
البيانات للهاتف المتنقل.

رموز من رموز النفاذ 
القصيرة  التي تستخدم من 

قبل المشغلين والجهات 
الحكومية وبعض الجهات 

األخرى.

رمز النفاذ الثالثي )911( 
لتشغيل مركز العمليات 

الموحد للطوارئ واألمن 
العام والدفاع المدني.

مليون رقم من أرقام 
ااتصال بين آلة وأخرى 

.)M2M(

ألف رقم من أرقام 
ااتصال الجغرافية.

رمزًا من رموز الرسائل 
الموحدة للجهات اإلنسانية 
الخيرية والجهات الحكومية. (٤١)

٦
٢,٥
٣٠

(٤)
(٩١١)

نسب إخاء الترددات بنهاية هذا العام:
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ااستكشــافي  المشــروع  يهــدف  ااستكشــافي-: 
للصنــدوق إلــى توفيــر الخدمــة الصوتيــة وخدمــة اانترنــت، 
محافظتــي  فــي  المخدومــة  غيــر  الســكانية  للتجمعــات 
ومحافظــة  المكرمــة،  مكــة  بمنطقــة  والكامــل  خليــص 
المهد بمنطقة المدينة المنورة، البالغ عددها )٤83( تجمعًا 

سكانيًا بتعداد سكاني يبلغ حوالي )10٥٫000( نسمة.

تغطيــة  المشــروع  هــذا  عمــل  نطــاق  يشــمل 
ومحافظــات  تبــوك،  بمنطقــة  تيمــاء  محافظــة 
موقــق،  الشــملي،  حائــل،  بقعــاء،  )الشــنان، 
وســميراء( بمنطقــة حائــل، ويبلــغ عــدد التجمعــات 
السكانية التي يغطيها هذا المشروع )٤٤6( تجمعًا 

سكانيًا بتعداد سكاني قدره )16٥٫000( نسمة. 

بمنطقــة  المحافظــات  جميــع  المشــروع  هــذا  يغطــي 
نجــران )الخرخيــر، وبــدر الجنــوب، وحبونــا، وخبــاش، ونجــران، 
وشــرورة، وثــار، ويدمــة(، ويبلــغ إجمالــي المواقــع التــي 
يغطيها نطاق عمل المشروع حوالي )٤٥٧( تجمعًا سكانيًا 

بتعداد سكاني قدره )120٫000( نسمة.

)بريــده،  القصيــم  بمنطقــة  المحافظــات  المشــروع جميــع  هــذا  يغطــي 
عيــون  النبهانيــه،  األســياح،  البدائــع،  البكيريــه،  المذنــب،  الــرس،  عنيــزه، 
الجــواء، ريــاض الخبــراء، الشماســيه، عقلــة الصقــور، ضريــة(. ومحافظــات 
)الزلفــى، شــقراء، ثــادق، الغــاط، الدوادمــي، عفيــف، القويعيــه، الريــاض، 
ــي عــدد  ــغ إجمال ــاض، ويبل ــة، مــرات( بمنطقــة الري حريمــالء، ضرمــا، الدرعي
التجمعــات الســكانية المســتهدفة )2191( تجمعــًا ســكانيًا بتعــداد ســكاني 

يزيد عن  )٧0٥٫000( نسمة.

الطائــف،  )الخرمــه،  المشــروع محافظــات  هــذا  يغطــي 
رنيــه، تربــه، المويــة، ميســان( بمنطقــة مكــة المكرمــة، 
ويبلــغ إجمالــي التجمعــات الســكانية المســتهدفة )1936( 
تجمعًا سكانيًا بتعداد سكاني يزيد عن  )32٥٫000( نسمة.

يغطــي هــذا المشــروع إحــدى عشــرة محافظــة، هــي جميــع 
الشــمالية )عرعــر،  الحــدود  التابعــة لمنطقــة  المحافظــات 
المحافظــات  وجميــع  والعويقيلــة(،  وطريــف،  ورفحــاء، 
الجنــدل،  ودومــة  )القريــات،  الجــوف  لمنطقــة  التابعــة 
وســكاكا، وطبرجــل( إضافــة إلــى محافظــات )الدائــر، والريــث، 
التجمعــات  عــدد  بلــغ  وقــد  جــازان.  بمنطقــة  والــدرب( 
المشــروع  هــذا  عمــل  نطــاق  يغطيهــا  التــي  الســكانية 
حوالــي  يبلــغ  ســكاني  بتعــداد  ســكانيًا  تجمعــًا   )٥63(

)206٫000( نسمة.

فــي  والعرضيــات(  )القنفــذة،  محافظتــي  المشــروع  هــذا  يغطــي 
منطقــة مكــة المكرمــة، ومحافظــات )النمــاص، وبلقــرن، وبيشــة( 
فــي منطقــة عســير، إضافــة إلــى جميــع المحافظــات فــي منطقــة 
الباحــة )العقيــق، والباحــة، والمنــدق، والمخــواة، والقــرى، وبلجرشــي، 
وقلــوة، وبنــي حســن، وفرعــة غامــد الزنــاد، والحجــرة(، ويبلــغ عــدد 
المشــروع  هــذا  عمــل  نطــاق  يغطيهــا  التــي  الســكانية  التجمعــات 
)2٫32٥( تجمعًا سكانيًا بتعداد سكاني يبلغ حوالي )6٥3٫000( نسمة. 

ورمــاح(  )المجمعــة،  محافظتــي  المشــروع  هــذا  يغطــي 
وحفــر  )الخفجــي،  محافظــات  إلــى  إضافــة  الريــاض،  بمنطقــة 
عــدد  ويبلــغ  الشــرقية،  بالمنطقــة  العليــا(  وقريــة  الباطــن، 
التجمعــات الســكانية التــي يغطيهــا نطــاق عمــل هــذا المشــروع 
)261( تجمعًا سكانيًا بتعداد سكاني يبلغ حوالي )9٤٫000( نسمة.

المشروع رقم (٢)

المشروع رقم (١)

المشروع رقم (٣)

المشروع رقم (٧)

المشروع رقم (٦)

المشروع رقم (٥)

المشروع رقم (٤)

٢.٣٢٥
تجمع سكاني

٥٦٣
تجمع سكاني

٤٨٣
تجمع سكاني

٢٦١
تجمع سكاني

٤٤٦
تجمع سكاني

٤٥٧
تجمع سكاني

٢١٩١
تجمع سكاني

١٩٣٦
تجمع سكاني

المشروع رقم (٨)

الشـــاملة،  الخدمـــة  صنـــدوق   ٥-6
ونشـــر خدمـــات ااتصـــاات وتقنيـــة 

لمعلومـــات ا
حقيــق  ســبيل  ي  امبذولــة  للجهــود  اســتكمااً 
وحــق  الشــاملة  اخدمــة  سياســة  أهــداف 
ااســتخدام الشــامل وتنفيذ اخطة اإســتراتيجية 
لصنــدوق اخدمــة الشــاملة ضمــن اإطــار الزمنــي 
تشــغيلية  خطــط  إعــداد  م  وامعتمــد،  احــدد 
للصنــدوق  الرئيســة  اأهــداف  علــى  مشــتملة 
وبرامجــه ومشــاريعه التــي يســعى إجازهــا خــال 
كل ســنة تشــغيلية، باإضافــة إلــى حديــد هيكلــة 
وكذلــك  امشــاريع،  تنفيــذ  وأســلوب  وتخطيــط 
توضيــح مخرجــات برامــج الصنــدوق بشــكل عــام 
ونطاقــات العمــل وحديــد التكاليــف التقديريــة 
مســاندة برامــج الصنــدوق ومشــاريعه التــي ســيتم 
دعمهــا. وي هــذا الســياق، أنهــى الصنــدوق تنفيــذ 
ثمانيــة مشــاريع قبــل عــام 2016م، وم إنهــاء 3 
م  و  العــام،  هــذا  خــال  )9و10و11(  مشــاريع 
ــا مجموعــه 17.736  ــات م ــااً توفيــر اخدم إجم
مناطــق  كافــة  علــى  موزعــة  ســكاني  جمــع 
ومحافظــات امملكــة ليصبــح إجمالــي مــا م إنهــاؤه 
مــن مشــاريع 11 مشــروعاً مــن أصــل 14 مشــروع. 
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الشكل رقم )1(: مناطق المشاريع المنجزة

المشاريع المنجزة
حدود المناطق

الجوف

الحدود
الشمالية

المنطقة
حائلالشرقية

مكة
المكرمة

المدينة
المنورة

نجران

جازان

الباحة
عسير

)الشكل رقم 2(: مناطق تنفيذ 
الخطة التشغيلية الخامسة 
)المشاريع التاسع والعاشر 

والحادي عشر(

امشــروع 	  هــذا  يغطــي   :)9( رقــم  امشــروع 
محافظــات )احناكيــة، امدينــة امنــورة، بــدر، 
خيبــر، ينبــع ، وادي الفــرع، العيــص( منطقــة 
امدينــة امنــورة. ومحافظــة )الغزالــة، احائــط، 
إجمالــي  ويبلــغ  حائــل،  منطقــة  الســليمي( 
 )1,933( امخدومــة  الســكانية  التجمعــات 
عــن   يزيــد  بتعــداد ســكاني  جمعــاً ســكانياً 
)345,000( نســمة. وقــد م إجــاز امشــروع 

العــام. هــذا  بنهايــة  بالكامــل 

امشــروع 	  هــذا  يغطــي   :)10( رقــم  امشــروع 
محافظــات )أبهــا، امجاردة، محايــل، رجال أمع، 
ســراة عبيــدة، البــرك، بــارق، تنومــة( منطقــة 
عســير. ومحافظــات )العيدابــي، بيش، جــازان، 
صبيــاء، أبوعريــش، أحــد امســارحة، العارضــة، 
احــرث، ضمــد، فرســان، صامطــة، الطــوال، 
هــروب، فيفــا( منطقــة جــازان. ويبلــغ إجمالــي 
 )6,535( امخدومــة  الســكانية  التجمعــات 
عــن   يزيــد  بتعــداد ســكاني  ســكانياً  جمعــاً 
)1,255,000( نســمة. وقــد م إجــاز امشــروع 

بالكامــل بنهايــة هــذا العــام.

امشــروع 	  هــذا  يغطــي   :)11( رقــم  امشــروع 
محافظــات )الوجــه، وأملــج، وضبــاء، وحقــل، 
البــدع( منطقــة تبــوك، ومحافظــة  وتبــوك، 
)العــا( منطقــة امدينــة امنــورة. ويبلــغ إجمالي 
التجمعــات الســكانية امخدومــة )606( جمعــاً 
ســكانياً بتعــداد ســكاني يزيــد عــن  )142,000( 
نســمة. وقــد م إجــاز امشــروع بالكامــل بنهاية 

هــذا العــام

المشاريع
حدود المناطق

تبوك

المدينة
المنورة

جازان

عسير

ويوضــح )الشــكل رقــم 1( احافظــات التــي مــت 
خدمتهــا ضمــن امشــاريع الثمانيــة اأولــى وهــي:

التــي  احافظــات   )2 رقــم  )الشــكل  ويوضــح 
مــت خدمتهــا ضمــن مشــاريع اخطــة التشــغيلية 

وهــي: اخامســة  الســنوية 
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)الشكل رقم 3(: مناطق تنفيذ الخطة التشغيلية السادسة
)المشاريع الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر(

المشاريع
حدود المناطق

المنطقة
الشرقية

الرياض
مكة

المكرمة

عسير

المشاريع
حدود المناطق

طريف

الجوف

عرعر

سكاكا

حفر
الباطن

رفحاء

رماح

الخفجي

قرية
العليا

المجمعة

طبرجل

القريات

دومة
الجندل

الحدود
الشمالية

)الشكل رقم ٤(: المشروع رقم 
)1(- مشاريع النطاق العريض 

الالسلكي

مشــاريع النطــاق العريــض الالســلكي 
عالــي الســرعة للمناطــق النائيــة

ــادرة  ــي 2020، مب ــادرات التحــول الوطن كأحــد مب
»توســيع نطــاق عمــل صنــدوق اخدمــة الشــاملة 
لدعــم ااســتثمار ي النطــاق العريــض للمناطــق 
النائيــة«، حيــث أن امســتهدف بتنفيــذ هــذه امبادرة 
ــة شــبكات النطــاق  ــادة تغطي ــى زي هــو الوصــول إل
ميجابــت   10 مــن  )أكثــر  الاســلكية  العريــض 
ــن  ــى نســبة 70% م ــة حت ــة( بامناطــق النائي بالثاني

امســاكن. 

وخــال هــذا العــام م اانتهــاء مــن إعــداد نطــاق 
عمــل مشــروع النطــاق العريــض الاســلكي رقــم 
ــات  )1( ويغطــي هــذا امشــروع محافظــات )القري

منطقــة  وطبرجــل(  وســكاكا  اجنــدل  ودومــة 
اجــوف، ومحافظــات )العويقيلــه ورفحــاء وطريف 
وعرعــر( منطقــة احــدود الشــمالية، ومحافظــات 
)امجمعــه ورمــاح( منطقــة الريــاض، ومحافظــات 
)اخفجــي وحفــر الباطــن وقريــه العليــا( بامنطقــة 

الشــرقية كمــا هــو موضــح ي )الشــكل رقــم 4(. 
ويبلــغ إجمالــي التجمعــات الســكانية امســتهدفة 
 )125.232( حــوي   ســكانياً  جمعــاً   )129(

مســكناً. وقــد م إعــداد وثائــق عمليــات امنافســة 
وطرحهــا للمنافســة، ومــن امتوقــع أن يتــم ترســية 
امشــروع  وبــدء تنفيــذه خــال الربــع ااول مــن 

عــام 2017م.

ويوضــح )الشــكل رقــم 3( احافظــات امســتهدف 
التشــغيلية  اخطــة  مشــاريع  ضمــن  خدمتهــا 

وهــي: السادســة؛  الســنوية 

امشــروع رقــم )12(: يغطــي هــذا امشــروع 	 
مكــة  جــدة،  الليــث،  )اجمــوم،  محافظــات 
ــغ، بحــرة، أضــم( منطقــة مكــة  امكرمــة، راب
امكرمــة. ويبلــغ إجمالــي التجمعــات الســكانية 
امســتهدفة )1,867( جمعــاً ســكانياً بتعــداد 
ســكاني يزيــد عــن  )250,000( نســمة. وقــد 
م إعــداد وطــرح وثائــق عمليــات امنافســة، 
العــروض  وتقييــم  وحليــل  واســتقبال 
بالتوصيــات للجهــات  الرفــع  امســتلمة، وم 

اعتمادهــا. للنظــر ي  امختصــة 

امشــروع رقــم )13(: يغطــي هــذا امشــروع 	 
الدمــام،  اأحســاء،  )بقيــق،  محافظــات 
اجبيــل، اخبــر، النعيريــة، القطيــف، رأس 
تنــوره، العديــد( بامنطقــة الشــرقية. ويبلــغ 
امســتهدفة  الســكانية  التجمعــات  إجمالــي 
)421( جمعــاً ســكانياً بتعــداد ســكاني يزيــد 

عــن  )162,000( نســمة . وقــد م إعــداد 
ــات امنافســة، واســتقبال  ــق عملي وطــرح وثائ
وم  امســتلمة،  العــروض  وتقييــم  وحليــل 
الرفــع بالتوصيــات للجهــات امختصــة للنظــر 

اعتمادهــا. ي 

امشــروع 	  هــذا  يغطــي   :)14( رقــم  امشــروع 
محافظــات )أحــد رفيــدة، ظهــران اجنــوب، 
منطقــة  طريــب(  تثليــث،  مشــيط،  خميــس 
عســير، ومحافظــات )وادى الدواســر، اافــاج، 
الســليل، اخــرج، حوطــه بنــى ميــم، امزاحمية، 
احريــق( منطقــة الريــاض. ويبلــغ إجمالــي 
 )1,612( امســتهدفة  الســكانية  التجمعــات 
عــن   يزيــد  بتعــداد ســكاني  ســكانياً  جمعــاً 
)387,000( نسمة. وقد م إعداد وطرح وثائق 

عمليــات امنافســة، واســتقبال وحليــل وتقييــم 
بالتوصيــات  الرفــع  وم  امســتلمة،  العــروض 

للجهــات امختصــة للنظــر ي اعتمادهــا.
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٧. اإلنجازات والمشاركات 
الدولية 

تعمــل الهيئــة علــى تنميــة مصالح امملكــة وحمايتها 
ي الســاحة الدوليــة؛ وذلــك ي امجــاات امتعلقــة 
مــع  وتتواصــل  امعلومــات؛  وتقنيــة  بااتصــاات 
أجهــزة تنظيــم قطــاع ااتصــاات وتقنيــة امعلومات 
بهــدف  اأخــرى  والــدول  العربيــة  الــدول  ي 
واخبــرات.  امعلومــات  وتبــادل  التعــاون،  زيــادة 
وي هــذا الســياق؛ تشــارك الهيئــة ي عــدد مــن 
امنظمــات اإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بقطــاع 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات. ومــن أبــرز تلــك 
امنظمــات ااحــاد الدولــي لاتصــاات، واللجــان 
امتخصصــة ي امجلــس ااقتصــادي وااجتماعــي 

07
 اإلنجازات

 والمشاركات
الدولية

لــأم امتحــدة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس 
التعــاون لــدول اخليــج العربيــة، والشــبكة العربيــة 

ــات. ــة امعلوم ــم ااتصــاات وتقني ــات تنظي لهيئ
بوصفهــا  عــدة  مناصــب  امملكــة  وتشــغل  هــذا 
رئيســاً، أو نائبــاً للرئيــس ي العديــد مــن مؤمــرات 
واجتماعاتهــا  والدوليــة  اإقليميــة  امنظمــات 
وفــرق العمــل بهــا. كمــا تقــدم امملكــة العديــد مــن 
كثيــراً  وتســعى  امنظمــات.  تلــك  اإســهامات ي 
ــا  ــع الشــركاء؛ حرصــاً منه لتوافــق اآراء مــع جمي

علــى حقيــق اأهــداف امشــتركة.

٧-1 اانضمام إلى عضوية لجنة 
األمم المتحدة للنطاق العريض 

والتنمية المستدامة.

انضمــت امملكــة اإلــى عضوية جنــة اأم امتحدة 
للنطــاق العريــض والتنميــة امســتدامة، ويتمثــل دور 
اللجنــة ي تعزيــز أهميــة النطــاق العريــض علــى 
مســتوى السياســات الدوليــة، ونشــره ي جميــع 
اإمائيــة  اأهــداف  نحــو حقيــق  كأداة  الــدول 
الوطنيــة والدوليــة والوصــول بااتصــاات وتقنيــة 
امعلومــات إلــى امناطــق النائيــة مــن خــال العنايــة 
وتشــجيع  مبتكــرة،  بصــور  اخدمــات  بإيصــال 
للنطــاق  وطنيــة  سياســات  تبنــي  علــى  الــدول 

العريــض، والبرامــج الرقميــة. 

٧-2 الهيئة تشارك في لجنة تسخير 
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 

.)CSTD(

لعضويــة  الثانيــة  للمــرة  امملكــة  انضمــت 
أغــراض  والتكنولوجيــا  العلــم  تســخير  جنــة 
التنميــة، للفتــرة مــن 2017-2021م، وذلــك بعــد 
انتخابهــا بالتزكيــة مــن قبــل امجلــس ااقتصــادي 
وااجتماعــي لــأم امتحــدة. والتــي تقــوم باعــداد 
قــرارات تعنــى بالعلــم والتكنولوجيــا واابتــكارات 
تنفيــذ  ي  التقــدم  وتقييــم  التنميــة،  أغــراض 
امعلومــات  مجتمــع  العاميــة  القمــة  مخرجــات 
ي  بفاعليــة  امملكــة  شــاركت  كمــا  ومتابعتهــا. 
للجنــة  التاســعة عشــر  الســنوية  الــدورة  أعمــال 
مــن خــال اســهامها ي صياغــة واعتمــاد تلــك 

القــرارات.
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اللجنة الدراسية المعنية بالجوانب 
التشغيلية لتوفير الخدمات وإدارة 

ااتصاات. 

اللجنة الدراسية  المعنية بشبكات 
المستقبل بما في ذلك الشبكات 

المتنقلة وشبكات الجيل التالي.

اللجنة الدراسية  المعنية بالبنى 
التحتية لشبكات النقل البصرية 

وشبكات النفاذ.

اللجنة الدراسية المعنية بإنترنت 
األشياء و المدن والمجتمعات 

الذكية.

لجنــة  إنشــاء  فــي  تســاهم  المملكــة   ٧-٤
إنترنــت األشــياء  دراســية متخصصــة فــي 

)IoT( الذكيــة  والمــدن 
تولــت امملكــة قيــادة امفاوضــات و التنســيق مــع العديــد 
مــن الــدول إنشــاء جنــة دراســية متخصصــة ي انترنــت 
اأشــياء وامــدن الذكيــة،  حيــث يعــد أحــد ااجاهــات 
كافــة  ي  تغيــراً  ُحــدث  أن  يتوقــع  التــي  التقنيــة 
ــة  ــاة، وخصوصــاً ي امجــاات ااقتصادي مجــاات احي
والصناعيــة، وتوصلــت تلــك اجهــود الــى  إنشــاء جنــة 
بعنــوان »إنترنــت اأشــياء وامــدن الذكية«، وتشــغل امملكة 
منصــب نائــب رئيــس اللجنــة. وحظــى اللجنــة باهتمــام 

ــدول والقطــاع اخــاص. ــد مــن ال ــل العدي ــر مــن قب كبي

فــي  قيــادي  دور  تتولــى  المملكــة   ٧-٥
ااتصــاات  لتقييــس  العالميــة  الجمعيــة 

2016م.

ــة  ــة العامي ــس اجمعي ــب رئي ــة منصــب نائ شــغلت امملك
لتقييــس ااتصــاات 2016م، ورئاســة الفريــق العربــي 
امعنــي بإعــادة هيكلــة اللجــان الدراســية بقطــاع التقييــس 
ي ااحــاد الدولــي لاتصــاات، وقدمــت امملكــة عــدداَ 
مــن امســاهمات التــي اعتمــدت مــن قبــل اجمعيــة، منهــا 
امعلومــات،  وتقنيــة  ااتصــاات  بسياســات  يتعلــق  مــا 
والتنظيمــات امتعلقــة باإنترنــت، وتعزيــز العمــل علــى 
إلــى  إضافــة  التقييــس،  قطــاع  ي  امفتوحــة  امصــادر 
موضوعــات اخصوصيــة واأمــن والثقــة ي اســتخدام 

ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات.

وقــد وافقــت اجمعيــة علــى مرشــحي امملكــة منصــب نائــب الرئيــس ي اللجــان 
التاليــة:  الدراســية 

ي اخامــس مــن شــهر يونيــو مــن العــام 2016م 
أصبحــت امملكــة مثلــة بهيئــة ااتصــاات وتقنيــة 
ســجل  إدارة  عــن  مســؤول  خامــس  امعلومــات 
التــداول العامــي إلــى جانــب امســؤولن اأساســن 
اآخريــن ي العالــم والذيــن يتواجــدون ي عــدد 
اأمريكيــة  امتحــدة  الوايــات  منهــا  الــدول  مــن 

وأمانيــا والصــن وجنــوب أفريقيــا.
ونظــراً حجــم ااســتثمارات ي البنيــة التحتيــة 
امملكــة،  ي  امعلومــات  وتقنيــة  لاتصــاات 
عناويــن  إدارة  ي  امملكــة  تعتمــد  أن  وأهميــة 
ســجاتها الرقميــة علــى خــوادم متواجــدة داخلهــا، 
فقــد عملــت امملكــة علــى أن تكــون أحــد اجهــات 

امســؤولة عــن إدارة ســجل التــداول العامــي الــذي 
ــة. ــة ااشــياء الرقمي ــد امكــون الرئيــس معماري يع
وتعــد معماريــة ااشــياء الرقميــة منصــة متقدمــة 
علــى  ومســتقر  آمــن  بشــكل  امعلومــات  إدارة 
الشــبكة اإلكترونيــة مــا يضمــن ســيادة البنيــة 
التحتيــة الرقميــة، وعــدم ااعتمــاد علــى أي دولــة 
أخــرى مقارنــة بالوضــع احالــي لإنترنــت. ويــرى 
بعــض اخبــراء أنهــا تعــد النســخة الثانيــة مــن 
اإنترنــت احالــي. وتتميــز امعماريــة بأنهــا مبنيــة 
علــى برامــج مفتوحــة امصــدر، وتتحلــى بإمكانــات 
اأســاس  مــن  فيهــا  مصممــة  عاليــة  أمنيــة 
قيامهــا  ذلــك  ي  مــا   )Secure-by-design(

ــز  ــح العامــة )PKI(. وتتمي ــة امفاتي ــى نظــام بني عل
امعماريــة بأنهــا متوافقــة مــع اأنظمــة احاليــة مــا 
ي ذلــك نظــام أســماء النطاقــات، وذات معيــار 
مفتــوح، أي أنهــا ا تلــزم منفذيهــا مــورد معــن، 
وهــو مــا مــن شــأنه خفــض التكاليــف، وتســهيل 
إدخــال التقنيــات اجديــدة. كمــا أن مــن ميــزات 
امعماريــة القــدرة علــى مكــن قابليــة التشــغيل 
ــع  ــة، ومــن امتوق ــات امختلف ــي لقواعــد البيان البين
أن تلعــب دوراً مهمــا ي مكــن البيانــات الضخمة، 
وانتشــار إنترنــت اأشــياء، وامــدن الذكيــة وغيرهــا 

مــن التوجهــات التقنيــة احديثــة.

٧-3 المملكة ُتمنح صالحية إدارة أحد 
سجالت التداول العالمية 
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تزويد الطفل بالمهارات 
الالزمة لضمان استخدامه 
األمثل لوسائل ااتصال 

وتقنية المعلومات

رفع مستوى وعي 
الطفل بفوائد 

استخدام اانترنت.

مادة إعالمية تم نشرها 
في وسائل اإلعالم 
التقليدي واإللكتروني

مادة إعالمية توعوية 
نشرت على  قنوات الهيئة 

في وسائل التواصل 
ااجتماعي

عدد الردود التفاعلية مع 
المستخدمين على حساب 

الهيئة التفاعلي)معك 
)CITC_withU

عدد إصدارات النشرة 
اإللكترونية

إجمالي المواد التي 
نشرت إعالميا

مادة إعالمية كمتوسط النشر 
والتواجد اإلعالمي اليومي 

في وسائل اإلعالم المختلفة.

تعريف الطفل بتأثير مخاطر 
ااستخدام السيئ لالنترنت 

على سالمته الصحية.

تنمية مهارات المعلم 
لتمكينه من مساعدة 

الطفل على ااستخدام 
اآلمن والمسؤول لالنترنت.

التعريف بدور الجهات التشريعية 
والتنظيمية في حماية األطفال 

على اانترنت من الناحيتين 
التقنية والقانونية.

وتهدف هذه الحمالت إلى :

١٠٢٥
١٣٧٨

١١٧٢٦٤١٤٤٩٨

٤٠
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8. األنشطة ااعالمية
8-1 الحملة التوعوية الخاصة بحماية 

األطفال من مخاطر اإلنترنت
قامــت هيئــة ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات بإطاق 
مبــادرة مشــروع وطنــي يعنــى بحمايــة ااطفــال 
الشــريك  مــع  بالتعــاون  اانترنــت  مخاطــر  مــن 
ااســتراتيجي وزارة التعليــم، وذلــك بهــدف رفــع 
وخاصــة  اانترنــت  مخاطــر  الوعــي  مســتوى 
ي  التقنيــة  الوســائل  مــن  العديــد  ظهــور  بعــد 
اآونــة اأخيــرة بشــكل متســارع وتقنيــات متطــورة 
اخاطئــة  الســلوكيات  هــذه  بانتشــار  أســهمت 
والتــي ينبغــي حذيــر اأطفــال بشــأنها. وتركــز 
هــذه احمــات علــى عــدد مــن احــاور )توعويــة 
وتعليميــة وتفاعليــة( تتضمــن الســامة اجســدية 

وذلــك  للطفــل،  والســمعة  والهويــة  والنفســية 
لتجنــب  وأدوات  ســبل  علــى  وتعريفــه  بتوعيتــه 
التحــرش والتعــرض حتــوى غيــر ائــق وامضايقــة 
ستســاعده  كمــا  التنمــر،  وأســاليب  واابتــزاز 
مــن  الشــخصية  معلوماتــه  علــى  احفــاظ  علــى 
وااحتيــال  للنصــب  التعــرض  أو  ااســتغال 
ــات  ــي مــن البرمجي ــة احاســب اال ــك حماي وكذل
اخبيثــة، واحتــرام اآخريــن وســمعتهم واحفــاظ 
علــى حقــوق املكيــة والفكريــة للمعلومــات امتوفــرة 

علــى اإنترنــت وغيرهــا مــن اموضوعــات. 

8-2 إحصائيات لبعض األنشطة اإلعالمية 

وم العمــل مــع عــدة قنــوات إعاميــة ايصــال الرســائل التوعويــة وذلــك مــن خــال إنشــاء موقــع الكترونــي 
متخصــص واســتخدام وســائل التواصــل ااجتماعــي وإنتــاج عــدد مــن اأفــام الكرتونيــة القصيــرة باللغــة 
العربيــة وإقامــة معــارض متنقلــة ي اأســواق التجاريــة ي امــدن الرئيســة بامملكــة وبرامــج للتوعيــة 

امدرســية تشــمل حقائــب تعليميــة وترفيهيــة.

ااستراتيجية اإلعالمية 
)2020-2016(
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9. الـدراســات 

9-1 دراســة ســوق ااتصــاات وتقنيــة 
المعلومــات فــي المملكــة

لســوق  دراســات  بإجــراء  ســنوياً  الهيئــة  تقــوم 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات ي امملكــة متضمنــة 
فيــه،  امتوفــرة  للخدمــات  اســتقصائية  دراســات 
وســلوك امســتخدمن و عاداتهــم ي التعامــل مــع 
هــذه اخدمــات، ومســتوى رضاهــم عنهــا. وتشــمل 
هــذه الدراســات أيضــاً حليــًا كميــاً ونوعيــاً مــدى 
التطــور واإقبــال علــى هــذه اخدمــات، ومــدى 
اســتخدام التقنيــات وانتشــارها، وكذلــك مســتوى 
الرضــى عــن مقدمــي اخدمــة مــن حيــث جــودة 

اخدمــات واأســعار 

09
الدراسات

الدراســات  هــذه  إجــراء  مــن  الهيئــة  وتهــدف 
الســوق  اجاهــات  معرفــة  إلــى  ااســتقصائية 
احاليــة، والتوقعــات امســتقبلية، آخذة  باحســبان 
بهــا  قامــت  التــي  الســابقة  الدراســات  نتائــج 
بغــرض وضــع تصــور للتطــور التاريخــي خدمــات 

واســتخداماتها. ااتصــاات 

راض جدًا

راض

محايد

غير راض

غير راض أبدًا
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٥

٤

٣

٢

١

٣.٩٣٣.٨٤٣.٧٨

الرضا عن خدمة الهاتف الثابت

مقتطفات من تقرير سوق ااتصاات وتقنية امعلومات لعام 2016م



8٧ 86

التقرير السنوي ٢٠١٦

راض جدًا

راض

محايد

غير راض

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٣.٦٦٣.٦٠٣.٤٧

الرضا العام عن خدمات ااتصاات المتنقلة )للمكالمات الصوتية(

غير راض أبدًا

٥

٤

٣

٢

١

النهائيــة  امراجعــة  علــى  العمــل  حاليــاً  يجــري 
للتقاريــر التحليليــة للعــام )2016م( مــع التوصيــات 
اخاصــة بهــا باللغتــن العربيــة وااجليزيــة علــى 

أن يتــم نشــرها خــال العــام 2017م.

أقل من ٤
 ساعات في اليوم

أكثر من ٤
ساعات في اليوم

٪٤
٦

٪٤
٤

٪٤
٢

٪٥
٥٪٤

٦
٪٥

٨

٢٠١٦
٢٠١٥
٢٠١٤

الوقت الذي يقضى على اانترنت - ااستخدام النشط 
)كنسبة مئوية من مستخدمي اانترنت(

رخيصة جدًا

رخيصة

مقبولة

مرتفعة جدًا

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٣.٥٣٣.٦٥٣.٢٨

الرضا عن سرعة اانترنت وااستجابة لإلنترنت عبر شبكات ااتصاات المتنقلة

مرتفعة جدًا

٥

٤

٣

٢

١
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10
مؤشرات قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات في المملكة 
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مليون
خدمات ااتصاات المتنقلة   1-10

بلــغ عــدد ااشــتراكات ي خدمــات ااتصــاات 
بنهايــة  إشــتراك  مليــون   47.9 حوالــي  امتنقلــة 
العــام 2016م،  مثــل ااشــتراكات مســبقة الدفــع 
الغالبيــة العظمــى منهــا بنســبة تتجــاوز  82%، وقــد 
ــات ااتصــاات  انخفضــت نســبة اانتشــار خدم
امتنقلــة علــى مســتوى الســكان إلــى حوالــي %151 
ااشــتراكات  عــدد  إجمالــي  انخفــاض  نظيــر 
نتيجــة لتطبيــق بعــض القــرارات واأنظمــة كربــط 
الشــرائح بالبصمــة وإلغــاء الشــرائح غيــر الفعالــة، 
امشــغل  تراخيــص  الهيئــة  منــح  ســاهم  وقــد 
ــل، ي حســن  ــف امتنق اافتراضــي لشــبكة الهات
وتوســيع  تنوعهــا،  وزيــادة  اخدمــات  مســتوى 
ســوق ااتصــاات وإتاحــة مزيــد مــن اخيــارات 

للمشــتركن.
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إجمالي ااشتراكاتااشتراكات مسبقة الدفع ااشتراكات المفوترة 
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نسبة اانتشار للسكان )٪(
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات ااتصاات المتنقلة

٪٨٢
نسبة اشتراكات مسبقة الدفع

٤٧،٩

٪١٥١
عدد ااشتراكات في خدمات 

ااتصاات المتنقلة بنهاية 
العام 2016م

نسبة اانتشار لخدمات ااتصاات 
المتنقلة على مستوى السكان

خدمات ااتصاات الثابتة   2-10
بلــغ عــدد اخطــوط العاملــة للهاتــف الثابــت بنهايــة 
العــام 2016م حوالــي 3.65 مليــون خــط، منهــا 
حوالــي 1.9 مليــون خــط ســكني أي مــا مثــل 
حوالــي )52%( مــن إجمالــي اخطــوط العاملــة. 
الثابــت  الهاتــف  انتشــار  نســبة  تبلــغ  وبذلــك 
بالنســبة للســكان حوالــي 11.5%، ي حــن بلغــت 
ــي 32.3%. ومــا   نســبة اانتشــار للمســاكن حوال
يُلحــظ انخفاضــاً  ي  عــدد اشــتراكات خدمــات 
منافســة  نتيجــة  الثابتــة  الصوتيــة  ااتصــاات 
إلــى  أدى  مــا   ، امتنقلــة  ااتصــاات  خدمــات 
إلغــاء عــدد مــن امشــتركن خدمــة الهاتــف الثابــت 
وااســتعاضة عنهــا بخدمــات ااتصــاات امتنقلــة.

ملحوظــة: تقــاس نســبة اانتشــار للســكان بقســمة إجمالــي خطــوط الهاتــف الثابــت العاملــة علــى عــدد الســكان، أمــا نســبة 
اانتشــار للمســاكن؛  فيتــم حســابها بقســمة عــدد اخطــوط الســكنية علــى عــدد امســاكن.

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٪٣٢.٣

نسبة اانتشار للمساكن نسبة اانتشار للسكان الخطوط التجاريةالخطوط السكنية
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات ااتصاات الثابتة

مليون٣.٦٥ 

 ٣٢.٣٪١١.٥

عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت 
بنهاية العام 2016م

نسبة انتشار الهاتف الثابت 
بالنسبة للسكان

نسبة اانتشار للمساكن

10 مؤشرات قطاع ااتصاات
    وتقنية المعلومات في المملكة
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خدمات النطاق العريض  3-10

10-3-1  خدمات النطاق العريض عبر 
شبكات ااتصاات الثابتة

النطــاق  خدمــات  ي  ااشــتراكات  عــدد  بلــغ 
العريــض عبــر شــبكات ااتصــاات الثابتــة؛ والتــي 
 ،)DSL( الرقميــة  امشــتركن  خطــوط  تشــمل 
والتوصيــات الاســلكية الثابتــة ، باإضافــة إلــى 
ــة، واخطــوط الســلكية اأخــرى  ــاف البصري األي
العــام  بنهايــة  اشــتراك  مليــون   3.29 حوالــي 
2016م؛  بنســبة انتشــار تقــدر بحوالــي %46.8 

امســاكن.  علــى مســتوى 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٪٤٦.٨

األلياف البصرية والخطوط السلكية اآلخرىالتوصيالت الالسلكية الثابتةخطوط المشتركين الرقمية

نسبة اانتشار للمساكن )٪(إجمالي اشتراكات النطاق العريض عبر شبكات ااتصاات الثابتة 
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات ااتصاات الثابتة

٣,٢٩
 ٪٤٦.٨ 

مليون
عدد ااشتراكات في خدمات 

النطاق العريض عبر شبكات 
ااتصاات الثابتة

نسبة اانتشار على 
مستوى المساكن

خدمات النطاق العريض عبر   ٢-3-10
شبكات ااتصاات امتنقلة

انخفــض إجمالــي ااشــتراكات ي خدمــات النطــاق 
العريــض عبــر شــبكات ااتصاات امتنقلة بتعريفها 
اشــتراك  مليــون   23.9 حوالــي  إلــى  الشــامل 
ــق نظــام  ــك نتيجــة لتطبي ــة العــام 2016م وذل بنهاي
ربــط أرقــام الهواتــف امتنقلــة وشــرائح البيانــات 
بالبصمــة الشــخصية، وتشــمل هــذه ااشــتراكات 
شــرائح خدمــات امعطيــات )البيانــات( وشــرائح 
)صــوت  امدمجــة  الصوتيــة  ااتصــاات  باقــات 
وانترنــت(. وبذلــك تكــون نســبة انتشــار خدمــات 
النطــاق العريــض عبــر شــبكات ااتصــاات امتنقلــة 
علــى مســتوى الســكان حوالــي 75.2 % ومــن امتوقع 
امزيــد مــن النــزول ي إجمالــي ااشــتراكات بســبب 

تطبيــق نظــام البصمــة.

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١
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إجمالي ااشتراكات الخاصة بخدمات المعطياتإجمالي ااشتراكات الخاصة بخدمات ااتصاات المدمجة
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات ااتصاات المتنقلة
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اجمالي ااشتراكات في 
خدمات النطاق العريض 
عبر شبكات ااتصاات 

المتنقلة بتعريفها الشامل

نسبة انتشار خدمات النطاق 
العريض عبر شبكات ااتصاات 
المتنقلة على مستوى السكان
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خدمات اإلنترنت   ٤-10
زادت نســبة انتشــار اانترنــت معــدات عاليــة 
خــال الســنوات اماضيــة حيــث ارتفعــت مــن %47 
عــام 2011م إلــى حوالــي 74.9% ي نهايــة العــام 
2016م، ويقــدر عــدد مســتخدمي اانترنــت ي 
ُمســتخدم؛  مليــون   24 بحوالــي  حاليــاً  امملكــة 
ويلحــظ زيــادة الطلــب علــى خدمــات اانترنــت 
والنطــاق العريــض مؤخــراً مــع زيــادة ااســتخدام 
واارتبــاط الكبيــر بقنــوات التواصــل ااجتماعــي، 
واســتخدام قنــوات احتــوى بحســب الطلــب )مثل 
يوتيــوب- ســناب شــات(، إضافــة الــى األعــاب 
عبــر اإنترنــت؛  إذ أصبــح امشــترك يبحــث عــن 
ســرعات أعلــى وســعات حميــل أكبــر؛ ولذلــك 
زادت كميــة البيانــات امســتخدمة بشــكل كبيــر 

ــة. ــة اماضي جــداً ي الســنوات القليل

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٪٧٤.٨٨

نسبة اانتشارعدد المستخدمين
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ارتفعت من ٤٧٪ 
عام ٢٠١١م إلى حوالي

في نهاية العام 2016م
٪٧٤.٩

اإليرادات  ٥-10
إيــرادات  ااتصــاات  شــركات  حققــت 
ي  عملياتهــا  مــن  مباشــرة  إجماليــة 
ــال ي  ــار( ري ــي )71،6 ملي امملكــة بحوال
عــن  منخفضــة  )2016م(،  عــام  نهايــة 
بلغــت  بنســبة  2015م  اماضــي  العــام 
إيــرادات  ومثــل   ،)%1.1-( حوالــي 
حوالــي  امتنقلــة  ااتصــاات  خدمــات 
ي  اإيــرادات،  إجمالــي  مــن   )%75(

حــن مثــل خدمــات ااتصــاات الثابتــة 
)%25( حوالــي  وامعطيــات 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

٧٢.٤٠

مجموع اايرادات من سوق المملكة ااتصاات المتنقلةااتصاات الثابتة والبيانات
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٧١،٦
٪٢٥٪٧٥ ٪١.١-

إيرادات شركات ااتصاات من عملياتها 
في المملكة في نهاية 2016م.

نسبة انتشار اانترنت

تمثل إيرادات خدمات 
ااتصاات المتنقلة

تمثل خدمات ااتصاات 
الثابتة والمعطيات 

منخفضة عن العام 
الماضي 201٥م

مليار
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سعة الربط الدولي لإلنترنت   6-10
ارتفــع إجمالــي ســعات الربــط الدولــي لإنترنــت 
 3185 حوالــي  إلــى   %114 بنســبة  2016م  لعــام 
جيجابــت / ثانيــة مقارنــة بـــ 1484 جيجــا / بــت 
ثانيــة ي عــام 2015م، وذلــك نتيجــة لزيــادة الطلب 
امتوقــع إســتخدام اإنترنــت، إضافــة إلــى إجــاه 
الشــركات إلــى تخصيــص ســعات موازيــة للســعات 
امســتخدمة كمســارات بديلــة ي حــال حــدوث أي 

إنقطــاع  للكوابــل اخاصــة باإنترنــت.

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

سعة الربط الدولي لإلنترنت 
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إسهام نشاط ااتصاات   ٧-10
وتقنية المعلومات في ااقتصاد 

الوطني
وتوســيع  الرأســمالية،  ااســتثمارات  تنامــي  أدى 
وتطويــر شــبكات ااتصــاات إلــى زيــادة إســهام 
نشــاط ااتصــاات ي النــاج احلــي ااجمالــي 
بشــكل ملمــوس مــا أدى إلــى جــذب ااســتثمارات 
وارتفــاع  فيــه،  النمــو  معــدات  وزيــادة  للقطــاع، 
اإجمالــي  النــاج  ي  امباشــر  إســهامه  درجــة 
غيــر  اإيجابيــة  آثــاره  إلــى  إضافــة  احلــي؛ 
اانتاجيــة  القطاعــات  كفــاءة  رفــع  ي  امباشــرة 
اأخــرى ي ااقتصــاد. وبحســب دراســات الهيئــة 
بلــغ متوســط النمــو الســنوي ي حــدود 2% خــال 

)2011-2016م(.   اماضيــة  الســتة  اأعــوام 

يلعبــه  الــذي  وااساســي  الكبيــر  للــدور  ونظــراً 
قطــاع ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات ي التحــول 
امملكــة   ســعت  فقــد  مزدهــر،  اقتصــاد  نحــو 
صياغــة  خــال  مــن  القطــاع  هــذا  دعــم  إلــى 
ــادرات وبرامــج داعمــة،  ــذ مب اســتراتيجيات وتنفي
خدمــات  النفــاذ  مســتويات  زيــادة  اســتهدفت 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات، وتعزيــز مســتويات 
إيــرادات هــذا القطــاع، والقيمــة امضافــة وجــذب 
امزيــد مــن ااســتثمارات وتوفيــر امزيــد مــن فــرص 
العمــل مــا يؤهــل إقتصــاد امملكــة مــن التحــول 

وبشــكل تدريجــي نحــو اقتصــاد مزدهــر. 

10-٧-1 إسهام نشاط ااتصاات في 
الناتج المحلى اإلجمالي

ــة إســهام قطــاع ااتصــاات  تقــدر دراســات الهيئ
اإجمالــي  النــاج احلــي  امعلومــات ي  وتقنيــة 
بحوالــي )6%( للعــام )2016م( مــع ارتفــاع القيمــة 
اأعــوام  خــال  ااتصــاات  لنشــاط  امضافــة 
قطــاع  حييــد  حــال  وي  اماضيــة.  الثاثــة 
احلــي؛  النــاج  مكــون  ي  والتعديــن  البتــرول 
ــة فــإن نســبة إســهام قطــاع  فوفــق دراســات الهيئ
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات ي إجمالــي النــاج 
احلــي -غيــر النفطــي- تقــدر بحــدود )%10(. 

10-٧-2 اإلنفاق على قطاع 
ااتصاات وتقنية المعلومات 

لتقديــر  دراســة حليليــة  بإجــراء  الهيئــة  قامــت 
ــة  ــى خدمــات ااتصــاات وتقني حجــم اإنفــاق عل
خدمــات  تشــمل  والتــي  امملكــة،  ي  امعلومــات 
ااتصــاات وخدمــات تقنيــة امعلومــات واأجهــزة 
علــى  اإنفــاق  حجــم  قــدرت  إذ  والبرمجيــات، 
ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات ي امملكــة بحوالــي 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٥
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إجمالي اانفاق على ااتصاات وتقنية المعلومات )مليار ريال(

130 مليــار ريـــال ي عــام 2016م، معــدل مــو 
ــام 2015م، ي ظــل  ــي 8.3% عــن الع يقــدر بحوال
بــدء امنشــآت ي كافــة أنحــاء امملكــة ي اعتمــاد 
خفــض  أجــل  مــن  الرقمــي  التحــول  مبــادرات 
اأعمــال.  إجــراءات  كفــاءة  وتعزيــز  التكاليــف 
ومــن امتوقــع مــو اإنفــاق علــى خدمــات تقنيــة 

امعلومــات بزخــم أقــوى،  إذ أن أمــن امعلومــات 
ســيتحول إلــى مكــون أساســي ي اســتراتيجيات 
ــاك مــو ي عــدد  ــة، وهن التحــول الرقمــي بامملك
امنشــآت التــي تتطلــع لتطبيــق مختلــف حلــول أمــن 

وااســتباقية. امتقدمــة  امعلومــات 
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11. الصعوبات والتحديات

ُمعاجتهــا  إلــى  تســعى  الهيئــة حديــات  تواجــه 
امُســتقبل. ي  لهــا  امُناســبة  احلــول  وإيجــاد 

ــذ  ــط: بتنفي ــا ترتب ــات قضاي وتشــمل هــذه التحدي
اخطــة الوطنيــة للطيــف التــرددي؛ وتكاليف أبراج 
محطــات ااتصــاات؛ والتمّكــن مــن إنشــاءها ي 
التصاريــح  علــى  واحصــول  امُناســبة؛  امواقــع 
الازمــة لتمديــد الكوابــل؛ إضافــة إلــى ااســتجابة 
للُمســتجدات امُســتمرة لأهليــة الرقميــة وتوعيــة 

ــن بشــأنها. امواطن
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11-1 إخالء الترددات التي ا تتوافق 
مع الخطة الوطنية للطيف الترددي 

المطلوبة لتقديم خدمات ااتصاات 
العامة في المملكة

يوجــد حاليــا تــرددات مخصصــة لبعــض اجهــات 
محــددة  تردديــة  نطاقــات  ي  تقــع  احكوميــة 
التــرددي-  للطيــف  الوطنيــة  اخطــة  -حســب 
وينبغــي  العامــة،  ااتصــاات  خدمــات  لتقــدم 
إخاؤهــا وتخصيصهــا للشــركات امرخــص لهــا 
مــن الهيئــة بتقــدم خدمــات ااتصــاات العامــة 
مــن أجــل حســن جــودة تقــدم اخدمــات وتطويــر 
الشــبكات مــا يتواكــب مــع حاجة ســوق ااتصاات 

ي امملكــة.

ويجــري العمــل حاليــاً معاجــة هــذا التحــدي مــن 
خــال تنفيــذ إحــدى مبــادارات برنامــج التحــول 
بتقــدم  اخاصــة  التــرددات  »إخــاء  الوطنــي 
خدمــات ااتصــاات العامــة مــن خــال اســتكمال 
ــرددي«، ومــن  ــف الت ــة للطي ــذ اخطــة الوطني تنفي
امتوقــع جــاوز هــذا التحــدي ي حــال تنفيــذ تلــك 
امــدة الزمنيــة احــددة ي عــام  امبــادرة خــال 

2020م.

التوصية المقترحة:

التأكيــد علــى اجهــات احكوميــة بســرعة إخــاء 
التــرددات التــي ا تتوافــق مــع اخطــة الوطنيــة 
للطيــف التــرددي، وخاصــة التــرددات امخصصــة 
ي النطاقــات اموزعــة ي اخطــة لتقــدم خدمــات 

ــة امعلومــات العامــة. ااتصــاات وتقني

ارتفاع القيمة اإليجارية   2-11
لمواقع أبراج شبكات ومحطات 

ااتصاات وتقنية المعلومات
عمــدت بعــض اجهــات مثــل اأمانــات والبلديــات 
بشــكل  اإيجــارات  قيمــة  رفــع  إلــى  وامطــارات 
كبيــر جــداً علــى مقدمــي اخدمــات؛ نظيــر إقامــة 
اأراضــي  علــى  ومحطاتهــا  ااتصــاات  أبــراج 
بــن  التنســيق  لهــا. وحيــث أن  التابعــة  وامواقــع 
هــذه اجهــات لــم يثمــر بحلــول مرضيــة لأطــراف 
ذات العاقــة، فقــد مــت مخاطبــة امقــام الســامي 

للنظــر والتوجيــه معاجــة هــذا التحــدي. 

التوصية المقترحة:

أبــراج . 1 مواقــع  اإيجاريــة  القيــم  تكــون  أن 
امعلومــات  وتقنيــة  ااتصــاات  ومحطــات 
بأســعار معقولــة أو رمزيــة ي امواقــع التابعــة 
لأمانــات والبلديــات وامطــارات، واأماكــن 
العامــة التابعــة للجهــات احكوميــة؛ قياســاً 
علــى اأســعار ي بقيــة مــدن امملكــة ذات 

العاليــة. الســكانية  الكثافــة 

أن يتــم تخصيــص مواقــع حطات ااتصاات . 2
حــت  وتكــون  امخططــات،  ي  وكبائنهــا 
مســمى مرافــق ااتصــاات، ضمــن امرافــق 
العامــة، ويتــم التعامــل معهــا مثــل خدمــات 

اميــاه والكهربــاء.

عــدم فــرض رســوم علــى اللوحــات، والافتات . 3
الاســلكية،  احطــات  مواقــع  اخاصــة 
وهــي التــي حتــوي علــى رســائل إرشــادية 
إعانيــة،  أو  دعائيــة  وليســت  وحذيريــة، 
ويتــم إلــزام الشــركات بهــا مــن قبــل الهيئــة.

عــدم إزالــة امواقــع اخاصــة بتقــدم خدمــات . 4
إغاقهــا  أو  امعلومــات  وتقنيــة  ااتصــاات 
بعــد  إا  البلديــات؛  أو  اأمانــات  قبــل  مــن 
توفيــر مواقــع بديلــة، تفــي متطلبــات توفيــر 

اخدمــات والتغطيــة. 
11

 الصعوبات
والتحديات
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11-3 عدم السماح بإنشاء أبراج 
ااتصاات ومحطاتها في األحياء 

السكنية
تتطلــب التقنيــات احاليــة وامســتقبلية لاتصاات 
وخاصــة اجيــل اخامــس لاتصــاات امتنقلــة، 
إنشــاء أبــراج متقاربــة فيمــا بينهــا وداخــل اأحيــاء 
الســكنية، والضوابــط احاليــة الصــادرة مــن وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة ا تســمح بإنشــاء ابــراج 
الســكنية،  ااحيــاء  داخــل  اتصــاات ومحطاتهــا 
ويقتصــر إنشــاؤها ي امواقــع التــي تكــون علــى 
شــوارع جاريــة. وذلــك اعتبــارات تراهــا وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة؛ منهــا أن اأبــراج تُعــد 

ــة.  مــن امنشــآت التجاري
ــة  وقــد م الرفــع للمقــام الســامي للنظــر ي إحال
مجلــس  اخبــراء ي  هيئــة  إلــى  اموضــوع  هــذا 
الــوزراء لدراســة البنــود التــي لــم يتــم التوصــل 
إلــى إتفــاق بشــأنها بــن وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة و هيئــة ااتصــاات وتقنيــة امعلومــات 
والفنيــة  البلديــة  الضوابــط  بتحديــث  وامتعلقــة 
للترخيــص بإنشــاء أجهــزة ااتصــاات الاســلكية 

التجاريــة.

التوصية المقترحة:

داخــل  ااتصــاات  محطــات  بإنشــاء  الســماح 
التقويــة  أبــراج  وتركيــب  الســكنية  اأحيــاء 
ومحطاتهــا، أو الهوائيــات، أو أي أجهــزة أخــرى 
الســكنية،  اأحيــاء  ي  الاســلكية  لاتصــاات 
والفنيــة  البلديــة  الضوابــط  ي  ذلــك  وتضمــن 
بإنشــاء أجهــزة ااتصــاات الاســلكية التجاريــة 
الصــادرة مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

11-٤ إجراءات الحصول على تصاريح 
للحفر لتمديد الكوابل، وإنشاء 

المرافق الخاصة بشبكات ااتصاات
تواجــه شــركات ااتصــاات امرخــص لهــا عوائــق 
ي احصــول علــى تصاريــح احفــر مــن البلديــات 
الشــبكات  إنشــاء  امملكــة،  مناطــق  مختلــف  ي 

وتوســعها ومرافقهــا ومديــد كوابلهــا.

ويجــري العمــل حاليــاً معاجــة هــذا التحــدي مــن 
خــال تنفيــذ إحــدى مبــادرات برنامــج التحــول 
امشــغلن  بــن  شــراكة  إطــار  »وضــع  الوطنــي 
ومــن  امشــغلن«،  اعمــال  لتســهيل  والبلديــات 
امتوقــع جــاوز هــذا التحــدي ي حــال تنفيــذ تلــك 
امــدة الزمنيــة احــددة ي عــام  امبــادرة خــال 

2020م.

التوصية المقترحة:

إصــدار تنظيــم يتضمــن إجــراءات موحــدة منــح 
تصاريــح للحفــر لتمديــد الكوابــل، وإنشــاء امرافق 

اخاصــة بشــبكات ااتصــاات ي امملكــة.
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اعتماد ميزانية الهيئة للعام 
المالي 1٤39/1٤38 )201٧(م.

اعتماد ميزانية صندوق 
الخدمة الشاملة للعام 

المالي 1٤39/1٤38 )201٧(م.

اعتماد الحساب الختامي 
للهيئة، واللجنة الوطنية 

لمجتمع المعلومات للعام 
1٤3٧/1٤36هـ  )201٥م(.

اعتماد الحساب الختامي لصندوق 
الخدمة الشاملة عن العام المالي 

1٤3٧/1٤36هـ  )201٥م(.

إقرار التقرير السنوي للهيئة 
للعام 201٥م. 

اعتماد ميزانية اللجنة الوطنية 
لمجتمع المعلومات للعام 

المالي 1٤39/1٤38 )201٧(م.

الموافقة على الخطة ااستراتيجية 
لهيئة ااتصاات وتقنية 

المعلومات )2016-2020م(.

الموافقة على وثيقة الترخيص 
لتقديم خدمات األقمار 

الصناعية ذات النطاق العريض.

إقرار تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة 
ااتصاات وتقنية المعلومات.

إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية 
لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 

لصندوق الخدمة الشاملة. 

الموافقـــة علـــى تنظيم أســـعار خدمات 
المكالمـــات الصوتيـــة اانتهائية المحلية 
بالجملـــة لالتصـــاات الثابتـــة، والمتنقلة 
ســـقف  ليكـــون  وخفضهـــا؛  بالمملكـــة، 
أســـعار الجملة لالتصاات المتنقلة )10( 
هللـــة؛ فـــي حيـــن يكـــون ســـقف اســـعار 
الجملة لالتصـــاات الثابتة )٤٫٥( هلالت، 

تماثليًا لكليهما خالل العام 2016م. 

هللة

الملحق )أ(
قرارات مجلس اإلدارة

عقــد امجلــس خــال هــذا العــام ثمانيــة اجتماعــات، 
ــي: ــا يل ــرارات كان مــن أبرزهــا م واتخــذ عــدداً مــن الق



111 110

التقرير السنوي ٢٠١٦

تم تخصيصه استخدامات الجهات الحكومية، 
ومقدمي خدمات ااتصاات العامة في 

المملكة، والمؤسسات والشركات الخاصة، 
والمنظمات الدولية، بالمملكة؛ لتوفير خدمات 

اتصاات خاصة، وتقديم خدمات اإلتصاات 
وتقنية المعلومات العامة، من قبل الشركات 
المرخص لها بتقديم هذه الخدمات. وتسجيل 

بعضها لدى ااتحاد الدولي لالتصاات؛ بهدف 
حمايتها من التداخالت الضارة من الدول 

األخرى.

جهة تم إجراء الفحص الفني 
عليها للتأكد من استخدامها 

للترددات المخصصة لها، 
ومواصفات تخصيصها.

مخصصًا تردديًا تم إلغاؤها نتيجة لتنفيذ 
الخطة الوطنية للطيف الترددي، أو 
استغناء بعض المستخدمين عنها.

إصدار )29٤( رخصة بحرية باستخدام 
ترددات للسفن وقوارب النزهة 

والصيد وتجديدها، و )٤٧2( رخصة 
هواة اسلكي، و)٤32( رخصة 

استخدام ترددات اسلكي الهواة، 
و)16٧0( رخصة محطة اسلكية 

اتصاات المالحة الجوية.

طلبًا تم دراستها للحصول 
على رخصة هواة الالسلكي.

شخصًا تم إجراء اإلختبارات 
عليهم للحصول على رخصة 

هواة الالسلكي.

معايرة )32٤( جهازًا، وإصالح )13٥( جهازًا 
ألنظمة إدارة الطيف الترددي، وإجراء 

القياسات الفنية لـ )819( جهازًا اسلكيًا.

جهازًا اسلكيا تم إجراء 
الكشف الفني عليه.

طلبًا تم دراستها لترخيص 
استخدام أجهزة اسلكية.

تم مراقبتها ورصدها لتأثيرها على 
التغطية المتجاوزة لحدود المملكة، 
والصادرة من دول مجاورة لها ، 
ومعالجتها.

تنسيق )٧1( طلبًا استخدام 
ترددات؛ أثناء زيارة الشخصيات 
الرسمية للمملكة، أو السفن 
الدولية، أثناء دخولها المياه 

اإلقليمية للمملكة.

لتنسيق تخصيص ترددات بين 
المملكة، ودول مجلس التعاون، 
واتخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها.

تم كشف ااستخدامات غير 
المرخص بها، وتسببها بتداخالت 

مع الترددات النظامية.

مرخص بإستخدامها تم إجراء 
القياسات عليها؛ للتأكد من 
مطابقتها لشروط التخصيص.

غير مرخص باستخدامها ،تم رصدها 
و مخاطبة الجهات المختصة، لضبط 

األجهزة التي تستخدمها، واتخاذ 
موقع للتأكد من التزام الجهات اإلجراءات النظامية بشأنها.

المستخدمة للترددات بالمواصفات 
الفنية للترددات، التي تم الترخيص 
بها من قبل الهيئة. 

تم مراقبتها لمعرفة حجم 
ااستخدامات الفعلية لها، بهدف 

تحقيق ااستخدام األفضل 
للترددات.

تمت دراستها عن تداخالت ضارة  
بين استخدامات الترددات في 
المملكة وإزالتها.

١٩٧٣٠
١٦٧١٧٠٩

١٠طلبات ١٢٠

٢,٨٦٨

٢١,٢٧٤
٤٠

١٤١٣٧

١٩٠
٣٢٤١٣٥ و

ترددا

رخصة

طلب

تردد

تردد

 ٩٠٣١

١٣٧٨تقرير

٥٥فحص

تردد

تردد

ترددًا
١٣٨٧١

٥٢٢

٤٢١٢

الملحق ب 1
إدارة الطيف الترددي
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٢٩٦٥

٨٨٢٣

١٨٤٥٣

٨٥

طلبطلب

طلب

تمت دراستها اعتماد 
األجهزة،والبت فيها.

تمت دراستها لفسح وترخيص ألجهزة 
اتصاات، مستلمة من الموردين، 

ألجهزة ااتصاات وتقنية المعلومات 
والبت فيها.

 مرئيات من الجهات الداخلية 
والخارجية والبت فيها.

تمت دراستها لإلفادة حيال 
مضبوطات أجهزة ااتصاات وتقنية 

المعلومات وااستشارات الفنية 
والبت فيها.

استفسار، وطلب

الـخـدمــة
/24
1425

)م2004(

/26
1427

)م2006(
28/1429
)م2008(

30/1431
)م2010(

/33
1434

)م2012(

/34
1435

)م2013(
35/1436
)م2014(

36/1437
)م2015(

37/1438
)م2016(

111222222خدمات الهاتف الثابت

223333333خدمات ااتصاات المتنقلة
خدمات مشغلي شبكات ااتصاات المتنقلة 

222ــــــــــــاافتراضية

222222333خدمات المعطيات

234753564041504746خدمات اإنترنت
اتصاات اأقمار الصناعية

5714181919191819بإستخدام نظام )الفيسات(

233322111ااتصاات الشخصية المتنقلة عبر اأقمار الصناعية

1ــــــــ1111اإنترنت على الطائرات

0ــــــــ112ــخدمة الهاتف المتنقل على الطائرات

624264464748999118خدمات متابعة المركبات

6921351371271311169994خدمة الرسائل القصيرة

26241465633ــالنصوص المسموعة )700(

710111520242743ــخدمات مراكز ااتصال

0ــــــ_255ــخدمات المحفظة اإلكترونية
خدمة إعادة شحن البطاقات مسبقة الدفع 

0ــــــ4451ــلاتصاات المتنقلة

33444445ــإدارة ومراقبة الشبكات

0ــــــــــــــــااتصال اإلكتروني بالمشترك
استضافة أجهزة ومعدات ااتصاات وتقنية 

3676655ــــالمعلومات

1ــــــــــ1ــــخدمة تأجير مرافق اإتصاات
 تشغيل أنظمة وشبكات اإتصاات الشخصية

)GMPCS( 123ــــــ-ــــالمتنقلة عبر اأقمار الصناعية

48222288313292309325315349إجمالي الـتـراخـيص

ب2 أجهزة ااتصاات وتقنية المعلومات ومعداتها:
الملحق )ج(: التراخيص الصادرة  /  ج  أعداد المرخص لهم:
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الملحق د
الحسابات الختامية

٦٩,٣٢٠٩١,٩٠٤

٢,٦٨١٥,٩٣٥
١٨,٦٢٧٥٨,٢٢١

العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٧ المصروفات
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥

مراجعة ومعتمدة ( بآالف الرياالت)
العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ 
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٦

غيرمراجعة ( بآالف الرياالت )

١٢,٩٢٩٣٩,٠٨٤
٣٥٧,٨٠٠٤٦١,٤٤٧

٢٥٤,٢٤٣٢٦٦,٣٠٣

العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٧ اإليــــرادات
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥

مراجعة ومعتمدة ( بآالف الرياالت)
العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ 
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٦

غيرمراجعة ( بآالف الرياالت )

٢٤,٥٧٧,٨١٤٣,٠٨١,٢٦٧ إجمالي اإليرادات

٣,٢٤٨,٤٣٤٢,١٤٨,٤٥٢ المقابل المالي
لتقديم الخدمة تجاريًا

٣٢١,٦٦٦٣٧١,٦١٢ المقابل المالي للتراخيص

٢٠,٩٣٦,٨١٩٤٩٢,٩٠٢ المقابل المالي للطيف 

٧٠,٨٩٥٦٨,٣٠١ إيرادات أخرى
المصروفات الرأسمالية

إجمالي المصروفات

المصروفات العمومية
واإلدارية

أنظمة وبرمجيات
تقنيــة المعلـومـــات

االستشــارات

تكاليف الموظفين
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٢٤,٢٢٠,٠١٤

ملياران وستمائة وتسعة عشر مليونًا
وثمانمائة وعشرون ألف ريال

٢,٦١٩,٨٢٠

الفــائــــض

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

مراجعة ومعتمدة ( بآالف الرياالت)

العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ 
كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٦

غيرمراجعة ( بآالف الرياالت )

أربعة وعشرون مليارًا ومائتان وعشرون مليونًا
وأربعة عشر ألف ريال

مالحظـة:
تقوم الهيئة بالفوترة، وتحصيل اإليرادات الخاصة بالمقابل 

المالي لتقديم الخدمة تجاريًا وتوريدها للخزينة العامة للدولة. 
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