
١٨ ديسمبر ٢٠١٧م
٣٠، ربيع األول ١٤٣٩هـ

التوجهات المستقبلية

الـمؤتـمـر الـصـحفي
لـهـيـئــة االتـصـــاالت
وتقنية المعلومـات



المبادرات والخطط 
التنظيمية

نظرة 
مستقبلية

االتصاالت وتقنية 
المعلومات في 
رؤية  المملكة 

٢٠٣٠

مؤشرات قطاع 
االتصاالت وتقنية 
المعلومات في 

المملكة

محتويات العرض
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٢٠٣٠

مؤشرات قطاع 
االتصاالت وتقنية 
المعلومات في 

المملكة
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نظرة عامة على رؤية المملكة 2030

حكومته فاعلة
مواطنه مسؤول

قيمه راسخة
بيئته عامرة
بنيانه متين

فرصه مثمرة
استثماره فاعل
تنافسيته جاذبة
موقعه مستغل

مجتمع
حيوي

محاور الرؤية ركائز القوة

اقتصاد
مزدهر

وطن
طموح

 محور ربط
 القارات
الثالث

 قوة
 استثمارية

رائدة

 العمق
 العربي

واالسالمي

المملكة العربية السودية
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دعم األسر المنتجة

دعم ريادة األعمال

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية

إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين 
والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم 

تمكين المرأة واستثمار 
طاقاتها

تعزيز التواصل بين الجهات 
الحكومية والمواطنين

دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

تطوير قطاع تقنية
المعلومات

أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
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المحاور
االستراتيجية

تنظيم السوق 
وتعزيز المنافسة

تعزيز البنية التحتية 
وتمكين التقنية

حماية
المستخدمين

الــرؤيـــة
الوصول بقطاع االتصـــاالت وتقنية المعلومات إلى 
التنظيـــم المحقـــق للتنافســـية العاليـــة، والخدمـــة 
المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 



المبادرات والخطط 
التنظيمية

نظرة 
مستقبلية

االتصاالت وتقنية 
المعلومات في 
رؤية  المملكة 

٢٠٣٠

مؤشرات قطاع 
االتصاالت وتقنية 
المعلومات في 

المملكة
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إشتراكات مسبقة الدفع
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اليي
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ت 
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ترا
ش

اال

إجمالي عدد اإلشتراكاتنسبة إنتشار الهاتف المتنقل (٪)

إشتراكات مفوترة

إجمالي عدد اإلشتراكات
(الربع الثالث ٢٠١٧)

إشتراكات مسبقة الدفع

44.04
مليون

75%

 نسبة إنتشار إشتراكات
الهاتف المتنقل

138.7%
2014 2015 2016

72%
80%

88%

(%) 2014 - 2016

إجمالي اشتراكات الهاتف المتنقل

نسب إنتشار األجهزة الذكية
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ارتفعــت ســعات الربــط الدوليــة اإلجماليــة لإلنترنــت 
لعــام 2016م إلــى حوالــي 3185 (جيجابــت / ثانيــة) 

مقارنة بـ 1484 (جيجابت / ثانية) في عام 2015م

ارتفــع إســتهالك البيانــات خــالل األعــوام الماضيــة 
ممــا تطلــب توفيــر ســرعات تواكــب الطلــب المتزايــد 

على خدمات اإلنترنت.

 ارتفع عدد مستخدمي
 اإلنترنت بشكل كبير خالل

األعوام الماضية من

47%
74.9%

في ٢٠١١ وصوًال إلى

بنهاية ٢٠١٦

مستخدم لإلنترنت في المملكة

نسبة إنتشار اإلنترنت للسكان (٪)عدد مستخدمي اإلنترنت (مليون)

24 مليون  

مستخدمي اإلنترنت

2016201520142013201220112010

68.5%

21.6

74.9%

24

19.6

16.5
15.8

13.6

11.41

63.7%

55.1%
54.1%

47%

41%
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الـــمــبـــادرات الـــرئــيــســـيـــة

تنظيم السوق وتعزيز المنافسة

تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية

حماية المستخدمين
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قامت الهيئة بتنظيم ضوابط الحد من الرسائل االقتحامية، فال يجوز ارسال 
أي رسالة الكترونية إال بعد االلتزام بالتالي:

الحصول على موافقة 
مسبقة من المستلم 

على هذه الرسائل

وجود عالقات تجارية 
أو عملية بين المرسل 

والمستلم

١.١ تنظيم الرسائل االقتحامية

تنظيم السوق وتعزيز المنافسة
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٢.١ تعزيز الشفافية والوضوح وسياسة االستخدام العادل

٣ جيجا
يوميًا

ال تقل السرعة بعدها عن
١ ميجابت / ثانية

ال تقل السرعة بعدها عن
٥١٢ كيلوبت / ثانية

في باقات االنترنت باستخدام

الشرائح الصوتية
في باقات االنترنت باستخدام

شرائح البيانات

الحد األدنى لتطبيق سياسة االستخدام العادل

الـحــد الشهري لسياسة اإلستخدام العادل* في المملكة
أعلى بـ ٢٠٠ ٪ لشرائح الصوتية و ٤٠٠ ٪ لشرائح البيانات 

*السياسة متاحة بحسب رغبة مقدم الخدمة وهو ملزم بالشفافية والوضوح للمشترك عن وجود السياسة من عدمه

١جيجابايت / يوميًا
الواليات المتحدة األمريكية حاليًا

٣٣٣ميجابايت / يوميًا
كندا حاليًا

تنظيم السوق وتعزيز المنافسة



من ١٠ هللة
إلى ٥٫٥ هللة للمتنقل

من ٤٫٥ هللة
إلى ٢٫١ هللة للثابت

14

 ٣.١ تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية اإلنتهائية المحلية  
       بالجملة على شبكات االتصاالت المتنقلة والثابتة

تعزيز المنافسة،
وتشجيعها

تقديم خدمات
االتصاالت بأسعار مناسبة

ما هو الهدف من هذا القرار؟

تنظيم السوق وتعزيز المنافسة



كيف يتم تنبيه المشترك؟طريقة تفعيل الخدمة

يتم التواصل مع مقدم الخدمة
وطلب تفعيل الخدمة

تنبيه صوتي
(نغمة، تسجيل صوتي)

الخدمة اختيارية حال
رغب المشترك بها

15

٤.١ إلزام مقدمي الخدمات باشعار بالمكالمات خارج الشبكة

األهداف

حماية المستخدمالشفافية والوضوح

معرفة المستخدم باحتمالية
زيادة تكلفة االتصال

فاتورة جوال

التمييز بين المكالمات 
الصادرة خارج الشبكة 

والمكالمات داخل الشبكة

تنظيم السوق وتعزيز المنافسة



الهدف
توفير خدمات النطاق العريض لجميع مناطق المملكة 

من خالل تحفيز االستثمار في البنية التحتية وتطوير 
األدوات واألطر الفنية والتنظيمية

تغطية األلياف الضوئية 
للمنازل

تغطية شبكات النطاق 
العريض الالسلكي

(اكثر من 10 ميجابت/ثانية) 
في المناطق النائية

الدعم الحكومي المعتمد في برنامج التحول الوطني 2020

األلياف الضوئية 
في المدن

االتصاالت الالسلكية 
في الريف

شركات االتصاالت المشاركة في البرنامج

١.٢ برنامج نشر خدمات النطاق العريض

16 تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية



المستفيدين اإلضافيين 
من األلياف الضوئية 
بالمناطق الحضرية 

المستفيدين اإلضافيين من 
النطاق العريض الالسلكي 

بالمناطق الريفية 

تم توصيل األلياف 
الضوئية ألكثر من 

منزل باأللياف الضوئية
بالمناطق الحضرية 

 2 مليون
من المساكن بشبكات النطاق العريض

الالسلكي بالمناطق الريفية

70%

يستهدف البرنامج بحلول عام ٢٠٢٠

وحدة سكنية

67000

17 تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية
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بنى تحتية جاهزة للنطاق 
العريض في المناطق 

الجديدة، وتحفيز التأسيس 
المشترك.

تقليل أعمال الحفر والحد من 
تكرارها، وتقليل التكاليف.

معايير فنية للشبكات 
الخارجية وداخل المباني.

إتاحة الوصول إلى مرافق 
االتصاالت المادية من قبل 

أحد مقدمي الخدمة إلى 
مقدم خدمة أخر بغرض 

توفير خدمات االتصاالت. 

وضع الضوابط المنظمة 
للوصول إلى المرافق 

المادية من البنية التحتية 
وعناصر الشبكة غير الفعالة 
مثل المشاركة في المواقع.

قواعد الوصول
للمرافق المادية

تنظيم البنى التحتية
في مناطق التطوير الجديدة

 ٢.٢ جاهزية البنية التحتية والمشاركة

تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية



 ٣.٢ الطيف الترددي

مجموع الترددات المخصصة 
للخدمات المتنقلة عريضة النطاق 

في المملكة حتى العام 2016

أسهمت الترددات بتحسين 
سرعة الوصول لإلنترنت من 

خالل شبكات االتصاالت 
المتنقلة بنسبة تتجاوز 40%

الترددات التي تم 
تخصيصها

في العام 2017

ترددات إضافية من المزمع 
توفيرها خالل العام 2019 
لشبكات االتصاالت المتنقلة

ترددات إضافية من المزمع 
توفيرها خالل العام 2018 
لشبكات االتصاالت المتنقلة

607ميجاهرتز
بريطانيا حاليًا

689ميجاهرتز
ألمانيا حاليًا

من المتوقع أن تسهم هذه 
الترددات بتحسين سرعة 

الوصول لإلنترنت من خالل 
شبكات االتصاالت المتنقلة 
بنسبة إضافية تتجاوز 60%

2016201720182019

260
ميجاهرتز

80
ميجاهرتزميجاهرتز

210130
ميجاهرتز

توفير طيف ترددي إضافي
لشبكات االتصاالت المتنقلة

سيتم إعادة توزيع 250 ميجاهرتز من الخدمة الثابتة 
للخدمة المتنقلة خالل العامين 2019/2018

19 تعزيز البنية التحتية وتمكين التقنية
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التحـــول  مبـــادرة  مكونـــات  أحـــد 
الوطني المعنية بالشفافية حول 

جودة خدمات النطاق العريض

توفير منظومة لقياس جودة 
تجربة اإلنترنت في المملكة

توفير معلومات للهيئة تساهم في العمل 
على تطوير مستوى اإلنترنت في المملكة

اعداد ونشر تقارير دورية عن أداء تجربة استخدام اإلنترنت لزيادة 
الشفافية وتشجيع المنافسة في مستوى تقديم خدمات االنترنت

مقياس
MEQYAS

١.٣ مقياس

حماية المستخدمين
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نقل الخدمة 
والتنازل عنها

الحد 
االئتماني

سرية معلومات 
واتصاالت 
المستخدم

تعليق و إلغاء 
الخدمات

التجوال للمتنقلالفوترة

٢،٣ تحديث التنظيمات التي تعنى بحماية حقوق المستخدمين

وثيقة شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات
وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة

قطـــع خدمة االتصـــاالت أو تغيير أي مـــن الخدمات 
المقدمة للمســـتخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض 
علـــى صحته خالل وقت بحث الشـــكوى، لدى مقدم 

الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة.

 مـــدة حق المســـتخدم باالعتراض علـــى الفواتير من 
٣٠ إلـــى ٦٠ يومًا من تاريـــخ صدور الفاتورة, أو من 

تاريخ الواقعة محل الشكوى.

مدة معالجة الشـــكوى لدى مقدم الخدمة من ١٥ 
يـــوم إلـــى ٥ أيـــام كحـــد أقصـــى, ومـــن ثـــم يحق 

للمستخدم تصعيد شكواه للهيئة.

زيـــادة

تقليص

م عــــد

تعديل مواد الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت
الخاصة بمعالجة شكاوى المستخدمين

وثيقـــة تنظـــم العالقـــة بين 
المستخدم ومقدم الخدمة

تتضمن األحكام والشروط العامة 
التـــي على أساســـها يوفـــر مقدم 

الخدمة خدماته للمستخدمين

تبيـــن حقـــوق والتزامات كل طـــرف، و تحل 
الخدمـــات  تقديـــم  شـــروط  وثائـــق  محـــل 
ووثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم 

أمثلة على محتويات الوثيقة

حماية المستخدمين
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٣،٣ إطالق مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات

مؤشر يظهر تصنيف الشركات 
بمعيار معالجتهم للشكاوى

www.citc.gov.sa

ما هو المؤشر ؟
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حماية المستخدمين
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تحسين سرعة الوصول الى اإلنترنت 
من خالل توفير ترددات اضافية

متابعة تنفيذ مشاريع نشر 
خدمات النطاق العريض

تنظيم الحوسبة السحابية لتحفيز
االستثمار وتوطين خدمات الحوسبة

السحابية في المملكة

مبادرة تمكين الجيل الخامس
وإنترنت األشياء

تطوير مؤشرات لقياس جودة خدمات 
االتصاالت وتقنية المعلومات ونشرها 
للعموم لزيادة الشفافية وتشجيع 
المنافسة في مستوى تقديم الخدمة

إصدار وتفعيل اإلطار التنظيمي 
لألمن الرقمي لمقدمي خدمات 

االتصاالت وتقنية المعلومات

تعزيز وحماية حقوق 
ذوي االحتياجات 

الخاصة

إطالق دراسة سوق 
االتصاالت وتقنية المعلومات 

٢٠١٤-٢٠١٦م
قياس مستوى الرضا

نظرة المستقبلية



الـمؤتـمـر الـصـحفي
لـهـيـئــة االتـصـــاالت
وتقنية المعلومـات

CITCKSA CITC_SA CITC.SACITC_withUCITCKSA


