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استثنائية  محنة  يواجه  العالم  مازال 
كورونا  جائحة  استمرار  جراء  من  قاسية 
والتي هابت بنا جمعيا إلى إعادة النظر في 
علينا  وفرضت  وتطلعاتنا  أهدافنا  جميع 
تحديات غير مسبوقة لمواصلة الحياة في 

ظل جميع الظروف .

القيادة  من  السامية  التوجيهات  وبعد 
العليا للبالد ممثلة بحضرة صاحب السمو 
أمير البالد المفدى حفظه ا« ورعاه وولي 
الهيئة  قامت  ا«،  حفظه  ا�مين  عهده 
المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة 
بإصدار اللوائح والقرارات التي من شأنها أن 
تعزز دور االتصاالت وتقنية المعلومات في 
دولة الكويت، وكخطوة أولى قمنا بإصدار 
سياسة تصنيف البيانات في دولة الكويت 
الحوسبة  نحو  انطالق  نقطة  لتكون 
الرقمي  التحول  ستدعم  والتي  السحابية 
ا¿من لجميع الجهات الحكومية من خالل 
اعتــمــاد أفــضــــل الخــدمــات الســحابـيــة 
المتــوافـقــة مع احــتـــيـــاجــات الجــهـــات 
الحكـوميــة من خالل إنشاء بيئة تنظيمية 
سحـابـيـــة تـنـافـسـيـة، كـمـا قـمـنــا كذلك 
بدراسة الوضع الحالي للجهات الحكومية 
ومــدى استــعــدادهـا وجــاهـزيـتـها لتبني 

بمشاركـــة   السحابية  الـحـوسـبـة  تقنية 
38 جهة حكومية في هذه الدراسة وأثبت 
الجهات  جاهزية  الدراسة  تلك  نتائج 

الحكومية هي نسبة %54.58 .

الكترونية  منصة  بتنفيذ  الهيئة  وقامت 
الهيئة  بين  الرقمي  بالتعاون  للسماح 
حيث  الدولة  في  الحكومية  والجهات 
أداء  مراقبة  للهيئة  النظام  يسهل 
الجهات الحكومية وتطبيقها للسياسات 
الهيئة  عن  تصدر  التي  والقرارات  واللوائح 
مدى  تبين  والقرارات  اللوائح  تلك  أن  وكما 
تطور قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
بدولة الكويت ليتم ربطها بمؤشرات أداء 
برفع  ستساهم  بدورها  والتي  عالمية 
ناحية  من  عالميا  الكويت  دولة  مستوى 

التحول الرقمي  . 

التي  الحديثة  التقنيات  ساهمت  قد  كما 
الجيل  خدمة  مثل  الهيئة  أطلقتها 
الخامس (5G) من تخفيف آثار الجائحة من 
المجتمع  بين أطياف  التواصل  خالل تعزيز 
وتقنية  االتصاالت  خدمات  ومستخدمي 
االلكترونية  التجارة  وتمكين  المعلومات 
الصحية  والخدمات  الرقمي  والتعلم 

الكويت نحو  الرقمية وغيرها حيث خطت 
وقت  في  فائقة  بسرعة  الخدمة  هذه 
هذه  تبني  في  الدول  من  كثير  تعثرت 

التقنية أو استخدامها .

مجلس  أعضاء  زمالئي  أشكر  الختام  وفي 
الهيئة  في  العاملين  وجميع  ا�دارة 
المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة 
تطوير  في  فعال  بشكل  ساهموا  الذين 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع 

وإثرائه بجهودهم وخبراتهم.

/
%54,58

كلمة معالي رئيس مجلس ا�دارة والرئيس التنفيذي
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مجلس إدارة الهيئة العامة
 لالتصاالت وتقنية المعلومات

المهندس سالم مثيب ا�ذينة
رئيس مجلس ا�دارة والرئيس التنفيذي

خالد 
حسن الكندري

نائب رئيس مجلس ا�دارة 

وليد
صالح القالف

عضو مجلس ا�دارة

سعود
خالد الزيد

عضو مجلس ا�دارة

الشيخة
لطيفة الصباح
عضو مجلس ا�دارة

محمد
عبدا« الكندري

عضو مجلس ا�دارة

أحمد
عبدالخضر إبراهيم

عضو مجلس ا�دارة

الملخص التنفيذي
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ا�دارة التنفيذية لهيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات

السيد/ عامر حبيب حيات
رئيس قطاع االتصاالت

السيد/ فهد سليمان الفهد
رئيس قطاع تقنية المعلومات

السيدة/ شوق أحمد الودعاني
رئيس قطاع الشؤون ا�دارية والمالية

السيد/ محمد جاسم التورة
رئيس قطاع السوق والمنافسة

يتألف فريق ا�دارة التنفيذية في الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات من أعضاء متمرسين 
في العمل بهذا القطاع بقيادة معالي المهندس/ سالم مثيب ا�ذينه ولديهم سنوات من الخبرة 
بالتفوق  رؤيتها  لتحقيق  الهيئة  إدارة  على  وقادرين  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في 

والتطور لهذا القطاع في دولة الكويت، ويتكون هذا الفريق من:

الملخص التنفيذي
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الهيكل 
التنظيمي

مجلس ا�دارة 

رئيس مجلس ا�دارة 

إدارة مكتب الرئيس

التنسيق والمتابعة

إدارة المكتب الفني

المتابعة الفنية

إدارة ا�عالم والتسويق

ا�عالم والعالقات المحلية 

إدارة أمانة السر

التنسيق والمتابعة

التسويق

إدارة أمن المعلومات واالستجابة للطوارئ

أمن المعلومات 

االستجابة للطوارئ

إدارة المنظمات الدولية والبحوث

المنظمات الدولية والمحلية

التقارير الدورية والبيانات

إدارة الشؤون القانونية
القضايا وتسوية النزاعات

االستشارات القانونية والتعاقدات

السكرتارية والسجل العام

قطاع االتصاالت

إدارة البنية التحتية
أبراج االتصاالت

الربط البيني والترقيم

بوابة النفاذ الدولية

إدارة الطيف الترددي
تخطيط وتخصيص الطيف الترددي

الفحص الميداني والرصد

اعتماد ا�جهزة

إدارة الوصالت الدولية
قسم الوصالت الدولية

قسم الوصالت البحرية

قسم التحكم الدولي

قسم صيانة الشبكات الدولية

إدارة تطوير االتصاالت
تطوير ومتابعة 

تنفيذ مشاريع االتصاالت

المواصفات والمقاييس

قطاع السوق والمنافسة

إدارة شؤون المنافسة والمشغلين

شؤون المشغلين

التعرفة وا�جور

التراخيص

إدارة شؤون السوق
المنتجات والخدمات

تقييم السوق
وتطوير المؤشرات االقتصادية

قياس الجودة

قطاع تقنية المعلومات

إدارة حوكمة القطاع العام

KPI التخطيط ومؤشرات ا�داء

ضبط الجودة

نطاق االنترنت

إدارة تطوير تقنية المعلومات

تصنيف الشركات
تطوير ومتابعة تنفيذ

مشاريع تقنية المعلومات

االبتكار والدراسات االقتصادية

قطاع ا�دارية والمالية

إدارة الشؤون المالية

الحسابات

الميزانية

التوريدات

المراجعة

إدارة الموارد البشرية

شؤون الموظفين

التطوير والتدريب

الدعم الفني والتشغيل

تطوير النظم والخدمات

إدارة الخدمات العامة

المرافق والصيانة

الخدمات اللوجستية

إدارة مركز نظم المعلومات

إدارة شؤون العمالء
الشكاوى (125)

خدمة العمالء

لجنة المتابعة والتدقيق

لجنة التراخيص والخدمات

اللجنة الفنية

اللجنة االستشارية
نائب الرئيسإدارة مكتب التدقيق الداخلي

الملخص التنفيذي
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تهدف  متميزة  تنافسية  تنظيمية  بيئة  خلق 
إلى االرتقاء باالتصاالت وتقنية المعلومات.

رؤية الهيئة العامة
 لالتصاالت وتقنية المعلومات

الملخص التنفيذي
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تهدف الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات إلى تنظيم 
وإشراف أمثل على سوق االتصاالت وتقنية المعلومات قائم على 
أساس المنافسة ا�يجابية وتعمل على تقديم خدمات متميزة 
ومتطورة من خالل شبكة اتصاالت سريعة وآمنة وموثوقة تعود 
بالنفع على المشتركين من أفراد وجهات عامة وخاصة وتحافظ 
على مصالحهم، وخلق مناخ محفز لالستثمار بقطاعي االتصاالت 
للشباب  ا�بداعية  المبادرات  وتشجيع  المعلومات  وتقنية 
وتطبيق  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من  الكويتي 
أعلى المعايير العالمية لالرتقاء بالخدمات ا�لكترونية الحكومية 

وإتاحتها للمواطنين والمقيمين.

هدف الهيئة العامة
 لالتصاالت وتقنية المعلومات

الملخص التنفيذي
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صاحب  له  المغفور  رؤية  لتحقيق  الهيئة  تسعى 
السمو أمير البالد الشيخ صباح ا�حمد رحمه اÄ لعام 
2035 وذلك بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جالبا 
لالستثمار وذلك من خالل االرتقاء بمستوى الخدمات 
تقنية  مجال  في  للمستخدمين  المتاحة  والتقنيات 

المعلومات واالتصاالت.

تطلعات الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات

الملخص التنفيذي
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مواقع الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات

الملخص التنفيذي

المواقع الحالية والمستقبلية:

المبنى الدائم: 
بالعاصمة  شرق  منطقة  في  أرض  مساحة  للتخصيص  البلدية  موافقة  أخذ  تم 
الكويتية تقدر مساحتها 4,500 م٢ وجاري حصر االحتياجات والتعاقد لتشييد المبنى.

برج الحمراء:
 – مجلس ا�دارة - ا�دارات التابعة لرئيس الهيئة - قطاع الشئون ا�دارية والمالية 

قطاع السوق والمنافسة – قطاع االتصاالت.

مبنى برج التحرير:
قطاع االتصاالت (إدارة الطيف الترددي) - قطاع تقنية المعلومات - مراكز نظم 

المعلومات - مركز ا¤من السبراني.

المنافذ الحدودية:
قسم ا�فراجات (المطار – ميناء الشويخ –الصليبية).

محطة الرقابة:
إدارة الطيف الترددي (مساحة االرض 120,000 م٢) بمطقة جابر ا¤حمد.

أرض ا�حمدي: 
مبنى إدارة ا¤زمات (مساحة االرض 20,000 م٢).

1

2

3

4

5

6
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تمثل الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 
والمؤتمرات  ا�جتماعات  في  الكويت  دولة 
المتعلقة  الدولية  المحافل،  والندوات وغيرها من 
وانضمت  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  بشؤون 
دولة الكويت إلى عضوية االتحاد الدولي لالتصاالت 
وانتخبت �ول مرة كعضو مجلس   1959 في عام 
مؤتمر  في  لالتصاالت  الدولي  ا�تحاد  إدارة 
المندوبين المفوضين نيروبي 1982 وأعيد إنتخابها 
المندوبين  لمؤتمر  الالحقة  المؤتمرات  في 
 ،(1994 (كيوتو-   ،(1989 (نيس-  المفوضين 
(مينابولس - 1998)، (غوادالخارا- 2010) و (بوسان – 
2014)، وأعيد انتخابها مؤخرا في مؤتمر المندوبين 
المفوضين لعام 2018 والذي عقد في مدينة دبي 
سنوات   4 لمدة  المتحدة  العربية  ا�مارات  في 

قادمة (2018 - 2022) . 
كما أن دولة الكويت عضو في ا�مانة العامة لدول 
االتصاالت،  قطاع  في  الخليجي  التعاون  مجلس 
ا�مانة  في  االتصاالت  قطاع  في  عضو  والكويت 
الهيئة  وتشارك  العربية،  الدول  لجامعة  العامة 
جميع  في  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة 
لالتصاالت  الدولي  االتحاد  ومؤتمرات  اجتماعات 
المنظمة  تلك  أنشطة  بجميع  بفعالية   (ITU)
العريقة، وتم زيادة وحدات مساهمة دولة الكويت 

وحدات   5 لتصبح  وحدات   3 عدد  من  لالتصاالت 
وذلك إيمانا من دولة الكويت بالدور الحيوي الذي 
تنمية  في  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  به  يقوم 

االتصاالت وتقنية المعلومات.
وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  وتشارك 
في  الكويت  لدولة  ممثلة  أيضا  المعلومات 
منظمة  مثل  ا�خرى  المنظمات  من  العديد 
العلوية  بالنطاقات  الخاصة  وا�يان  اÌيكان 
بجامعة  لالتصاالت  الدائمة  اللجنة  واجتماعات 
الدول العربية والمنظمة العربية لهيئات تنظيم 
لالتصاالت  الفني  المكتب  واجتماعات  االتصاالت 
ومنظمة  العربي  للخليج  التعاون  مجلس  لدول 
وانضمت   ،(ITSO) الدولية  الفضائية  االتصاالت 
كعضو  الرقمي  التعاون  لمنظمة  الكويت  دولة 
التعاون  ومنظمة   ،2020 عام  في  مؤسس 
الرياض  مقرها  عالمية  منظمة  هي  الرقمي 
معنية بتعزيز التعاون في جميع مجاالت التحول 
المنظمة  وتهدف  الرقمي  واالقتصاد  الرقمي 
بمنظومة  االرتقاء  في  ا�عضاء  جهود  لتوحيد 
لنمو  المشتركة  المصالح  الرقمي وتعزيز  التحول 
االقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي المشترك 
للدول  االجتماعي  واالستقرار  الرفاهية  وتحقيق 

ا�عضاء.

التمثيل الخارجي للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

الملخص التنفيذي

دولة الكويت
State of Kuwait

3 Units

4 Units

5 Units

زيـــــــادة وحـــــــــــــدات 
مسـاهـمـــــة دولــــــــة 
الكــويــت في االتـحـاد 
الـدولـي لالتــــصــــاالت 
مـن عــدد 3 وحـــــدات 
لـتـصــبــح 5 وحـــــدات
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التمثيل الخارجي للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

1

2017201720212021
 

2021 201920212021 2021 20192018

23456789
نائب 
رئيس 
اللجنة 

الدراسية 
ا�ولى 
لقطاع 
تنمية 

االتصاالت 
BDT-SG-1

نائب 
رئيس 
فريق 
عمل 

المجلس 
للغات 
-CWG)

  (LANG

 نائب رئيس
 الفريق
 العربي

 للتحضير
 للجمعية
 العالمية
 للتقييس
WTSA-20

نائب رئيس 
فريق عمل 
المجلس 

المعني بإعداد 
الخطة 

االستراتيجية 
والمالية لالتحاد 

�ربع سنوات 
قادمة 

CWG-SFP

نائب 
رئيس 

المجموعة 
الدراسية 

الثالثة 
لقطاع 
الراديو 
SG-3

منسق اللجنة 
الدراسية ا�ولى 

لفريق العمل 
الخاص 

بالقرارات 
وا�ولويات 

المواضيعية 
وإعالن مؤتمر 

أديس أبابا 
للفريق 

االستشاري 
لقطاع التنمية

نائب رئيس 
الفريق 
العربي 

للتحضير 
لمؤتمر 

المندوبين 
المقوضين 

القادم 
PP-22

10
رئيس الفريق 

العربي المصغر 
المعني بإعداد 

الخطة 
االستراتيجية 

والمالية لالتحاد 
الدولي 

لالتصاالت 
ARB-SFP

10
 نائب رئيس

 الفريق العربي
 للتحضير
 للمؤتمر
 العالمي
 لتنمية

 االتصاالت
(WTDC-21) 
 أديس أبابا

نائب رئيس 
الفريق العربي 

للجنة 
الدراسية

الثالثة لقطاع 
التقييس 
باالتحاد 
الدولي 

لالتصاالت 
SG-3

رئيس الفريق 
العربي المصغر 

الخاص 
بالقرارات 

وا�ولويات 
المواضيعية 
وأعالن مؤتمر 

أديس أبابا 
للفريق 

االستشاري 
لقطاع التنمية. 

خالل العامين الماضين وحتى وبسبب جائحة فايروس كورونا المستجد استمرت دولة الكويت بالمشاركة بفعالية في جميع ا�جتماعات 
ومنتديات االتحاد الدولي (ITU)، وكانت المشاركات جميعها عن بعد كما حصل موظفي الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

ممثلين لدولة الكويت على المناصب التالية في هيكل وقطاعات  االتحاد  :

الملخص التنفيذي
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تماشيÒ مع خطة الدولة للتحول الرقمي وأهمية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وبناًء على دور الهيئة العامة 
المعلومات،  الوطنية وسياسات تكنولوجيا  الخطة  العليا �عداد  اللجنة  رئاسة  المعلومات في  تقنية  و  لالتصاالت 
ونمو  االجتماعي  واالستقرار  الرفاهية  إلى  تهدف  التي  الرقمي  التحول  لمنظمة  لالنضمام  التوصية  الهيئة  قدمت 

االقتصاد الرقمي و ا�ثر البالغ على جميع المجاالت التي من ضمنها:

انضمام دولة الكويت إلى 
منظمة التعاون الرقمي:

الملخص التنفيذي

التمثيل الخارجي للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

التصدي لجائحة 
كورونا المستجد

خطة التحول الرقمي
 لدولة الكويت

مشاريع الرقمنة 
في دولة الكويت

فتح ا�سواق 
وتنويع مصادر الدخل
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الملخص التنفيذي

منتدى الحكومة ا�لكترونية الثامن

معرض ومؤتمر كويتك االفتراضي

 MNVO مؤتمر اطالق شبكة االتصاالت المتنقلة

الجلسة النقاشية االفتراضية 
لÔمن السيبراني والمرونة.

إقامة 38 ورشة عمل مع الجهات الحكومية المشاركة في
مشروع دراسة استراتيحية السحابة االلكترونية الحكومية .

The Gartner 2021 CIO Agenda 
GCC Perspective

EV
EN

TS

الفعاليات المحلية ا�فتراضية 
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الملخص التنفيذي

تقديم التدريب والتوعية والمؤتمرات 
الخاصة بمجال ا�من السيبراني

نشر رسائل 
توجيهية وتوعوية 
عبر وسائل التواصل 
االجتماعية بالتعاون 

مع إدارة العالقات 
العامة.

تنظيم ورشة 
عمل توعوية 

لطلبة مدرسة أم 
عطية ا�نصارية – 
بنات على مدار 

يومين  

حضور عدد من 
الدورات التدريبية 

عن بعد مقدمة من 
المركز ا�قليمي 

لمنظمة حلف شمال 
ا�طلسي ومبادرة 

إسطنبول 
للتعاون.
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الـكـــويــــــت 
والمــؤشرات
الــدولــيــــــة
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الملخص التنفيذي

الكويت  والمؤشرات الدولية
ورسم  المؤشر  هذا  بمتابعة  الهيئة  تقوم 
الخطط الالزمة لتطويره وذلك �هميته كأداة 
الكيانات  لمساعدة  ا�دلة  على  قائمة 
التطور  فهم  على  القرار  وصناع  التنظيمية 
واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  السريع 
في دولة الكويت، كما تواصل الهيئة العامة 
على  مسارها  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت 
وتقنية  لالتصاالت  التنظيمية  البيئة  تحسين 
والقرارات  اللوائح  إصدار  خالل  من  المعلومات 
وا�رشــادات الـمـتــعــلــقــة بــتنــظــيم قطاع 
الدول  لمواكبة  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 

الرائدة في هذا المجال.

57 نقطة بين عامي 2015 و 2019 نقلت 
إلى  لالتصاالت  ا�ول  الجيل  من  الكويت 
جدا  متقدم  يعتبر  الذي  الثالث  الجيل 

.Òعالمي

بمؤشر  الكويت  لدولة  ملحوظة  قفزات 
التتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات 

 (ICT Regulatory Tracker) واالتصاالت

ترتيب دولة الكويت العالمي بمؤشر التتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لÔعوام (2015 - 2016 – 2017 – 2018 – 2019)

3G
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(GCI) من السيبرانيÌالكويت والمؤشر العالمي ل

Kuwait (State of)
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التصنيف والنتيجة لدولة الكويت للمؤشر العالمي
 لÔمن السيبراني وفقÒ لالتحاد الدولي لالتصاالت

العالمي  السيبراني  ا�من  مؤشر  إطالق  تم 
قبل  من   2015 عام  في  مرة  �ول   (GCI)
التزام  مدى  لقياس   (ITU) االتصاالت  اتحاد 
الـــدولــي  دولـة عـضــو في االتــحـــــاد   193
لÔمن  فـــلــسطــيــن  ودولــــة  لالتــصــاالت 
تحديد  على  لمــســاعــدتهم  السيــبــرانــي 
على  الدول  وتشجيع  التحسين  مجاالت 
اتخاذ إجراءات من خالل زيادة الوعي بحالة 

ا�من السيبراني في جميع أنحاء العالم. 

لÔمن  العالمي  المؤشر  تقرير  ويهدف 
السيبراني إلى فهم التزامات البلدان تجاه 
وتحديد  أفضل،  بشكل  السيبراني  ا�من 
الثغرات، وتشجيع دمج الممارسات الجيدة، 
وتحسين  للبلدان  مفيدة  رؤى  وتقديم 

مواقف ا�من السيبراني الخاصة بهم.
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(GCI) من السيبرانيÌالكويت والمؤشر العالمي ل
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التصنيف والنتيجة لدولة الكويت للمؤشر العالمي
 لÔمن السيبراني وفقÒ لالتحاد الدولي لالتصاالت

Global
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Regional GCC
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هي اتفاقات ومذكرات تفاهم دولية تقوم الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بالتوقيع عليها ممثلة لدولة الكويت 
االتفاقيات  هنا  ونذكر  الخبرات،  وتبادل  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  وتطوير  التعاون  لتعزيز  خارجية  كيانات  مع 

الموقعة ومازالت سارية:

االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

شــركـة صــحـارى (المـشـغـل الـدولـي)

حكومة جمهورية استونيا

حكومة الواليات المتحدة ا�مريكية

جـــامــعـــة الـــدول العـــربــيـــــــة

هيــئـــة تــنـظــيـــم االتصاالت
مملكة البحرين

حـــكــومة المملكة المتحدة

شــركـــة ســيـــــــســــــكــــــــــــــــو

شــــــــــركـــــة هــــواوي العــالـمـــيـــة
جــمــهــوريــة الصــيـــن الشــعبــيــــة

شـــــركــــــة وايــــــل كــــــــــــــــــالود

شــركـــة أمــازون ويــب ســيــرفــيــــس

هيئة المعلومات واالتصاالت 
التقنية - الجمهورية التركية
هيئة المعلومات والحكومة 
ا�لكترونية - مملكة البحرين
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

حكومة 
جمهورية استونيا

شركة 
وايل كالود

هيئة المعلومات 
واالتصاالت التقنية

 التركية

شركة صحارى 
(المشغل الدولي)

الكويت  دولة  حكومة  قامت 
لالتصاالت  العامة  بالهيئة  متمثلة 
مذكرة  بتوقيع  المعلومات  وتقنية 
مع   2019/10/19 بتاريخ  تفاهم 
متمثلة  إستونيا  جمهورية  حكومة 
االقــــتــــصــــادية  الشــــؤون  بــــوزارة 
واالتصاالت بشأن التعاون في مجال 
واالقتصاد  الرقمية  الحكــــومــــة 
على  المذكرة  تنص  حيث  الرقمي، 
الحكومة  تطوير  في  التعاون  تعزيز 
الرقــميــة وتــبـــــادل المــــعــــلومات 
والتدريـــب لرفــــع مســـتوى مهارات 
هذه  بأن   Òعلم السيبـــــــراني،  ا�من 
المفعول  سارية  ستبقى  المذكرة 
للتجديد  قابلة  سنوات   3 لمدة 
أن يجــــوز تعديل  ، على  تلقـــــائيـــــا 
كما  الطرفين،  باتفاق  نصــــوصــــها 
دفع  عن  مسؤول  طرف  كل  يعتبر 
تكاليفه ونفقاته فيما يتعلق بهذه 

المذكرة.

بتاريخ  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
2020/1/27 في مجال االستثمار في 
وتعزيز  لتطوير  التحتيــــة  البــــنيــــة 
وتشــــجيــــع المشـــاريــــع المتعلقة 
دولة  في  البيانات  ونقل  باالتصاالت 
الكويــــت، وجعــــل الكويــــت مركزا 
المعلومات،  وتبادل  لتخزين  إقليميا 

وتتجدد كل 3 سنوات تلقائيا.

بتاريخ  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
2019/9/14 في مجــــال االتـــــصاالت 
دولة  بين  المعلومات  وتكنولوجـــيا 
الكـــويـــــت وهــــيـــــئـــة المعلومات 
واالتصـــاالت التقنية في الجمهورية 
التركـيــة، والتي تهدف للتعاون بين 
وتنظيم  الخبرات  وتبادل  الطرفين 
ودعم  االلكترونية  االتصاالت  صناعة 
ا�لكترونية،  االتصاالت  أسواق  لوائح 
وتتجدد كل 3 سنوات تلقائيا ما لم 

يرغب أحد ا�طراف بإنهائها.

بــــتاريخ   اتــــفاقــــية  تــــوقيــــع  تـــم 
2018/12/12  بين شركة وايل كالود 
السحابيــــة  الحوســــبــــة  ذراع  وهي 
لمجــــموعة علي بــــابــــا مع الهيئة 
العــــامــــة لالتــــصــــاالت وتــــقــــنية 
االستفادة  على  ركزت  المعلومــــات 
في  الشــــركــــة  اســتراتيــــجية  من 
الجغرافي  الكويت  مركز  استخدام 
الدول  إلى  الوصــــول  في  الممــــيــــز 
المحيــــطــــة عــــبــــر البنية التحتية 
للكــــويــــت وجــــعل الكويت مركزا 
ومحورا لحركة البيانات والمعلومات 
ســــارية  وهي  العــــالم،  دول  بيــــن 
المفعول وتتجدد تلقائيا كل عامين 

ما لم يلغيها أحد الطرفين.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

شركة أمازون 
 ويب سيرفيس

جامعة الدول
العربية

حكومة الواليات 
المتحدة االمريكية

هيئة المعلومات 
والحكومةا�لكترونية 

البحرينية

بتاريخ  تفاهم  اتفاقية  توقيع  تم 
سياسات  لتطوير  تهدف   2018/9/4
لدولة  السحابية  للحوسبة  مناسبة 
لتطوير  تســــاهم  والتي  الكويــــت، 
للمؤسسات  ا�لكترونيــــة  الخدمات 
الحــــوسبة  واعتمــــاد  الحكوميــــة 
العام  القطاع  لخدمات  السحابية 
االبتكار  تعزيز  بهدف  الدولة،  في 
ومبــــادرات التحــــول الرقمي، وهذه 
أحد  يقوم  لم  ما  سارية  االتفاقية 

الطرفين بإلغائها.

بتاريخ تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
2018/10/4   بين هـــيئة المعلومات 
البحرينية  ا�لكترونية  والحكــــومة 
وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
من  الطرفين  تمكن  حيث  الكويتية 
وتبــــادل  استضــــافــــة  تــــسهــيـــل 
معلوماتــــهــــما عبــــر الحوســــبــــة 
السحابية، والتي تمكن الطرفين من 
تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، 
سارية  االتفاقية  هذه  تعتبر  كما 
لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا ما لم 
يبدي أحد الطرفين الرغبة في عدم 

التجديد.

(خطاب  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
المتحدة  الواليات  حكومة  مع  نوايا) 
يوفر   2018/9/4 بتاريخ  ا�مريكية 
مجال  في  الممكن  التعاون  مجاالت 
تطوير  وخصوصا  السبراني  ا�من 
السبراني  ا�من  استراتيجية  وتنفيذ 
والتدريب  الكويت  لدولة  الوطنية 
 3 كل  وتتجدد  التقني،  والتعاون 
أحد  يرغب  مالم  تلقائيا  سنوات 

ا�طراف بإنهائها.د

بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
ا�دارية  للتنمية  العربية  المنظمة 
العربية  الدول  لجامعة  التابعة 
وتقنية  لالتصاالت  العامة  والهيئة 
العلمي  التعاون  بشلن  المعلومات 
ذات  المجاالت  في  والتقني  والفني 
والمتعلقة  المشتــــرك  االهتمــــام 
من  والتدريب  الحوكمة  بمجاالت 
التدريــــبيــــة  الدورات  خــــالل عقــــد 
والمؤتمرات العلمية، وتتجدد سنويا 
بعدم  الطرفين  أحد  يرغب  لم  ما 

التجديد.
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الملخص التنفيذي

االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

حكومة
المملكة المتحدة

شركة هواوي
العالمية الصينية

شركة 
سيسكو 

هيئة تنظيم االتصاالت 
مملكة البحرين

بتاريخ   تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
السيبراني  ا�من  بمجال    2017/7/5
البريطانية  المملكة  حكومة  مع 
توفير  الى  تهدف  والتي  المتحدة 
خبراء ا�من السيبراني من الحكومة 
والذين  البريطــــانيــــة  والشركــــات 
الوطنية  اللجنــــة  مع  سيعمــــلون 
الكويتية  السيبراني  ا�من  لحكومة 
عمل  برنامج  ومتابعة  تنفيذ  في 
كل  وتتجدد  الوطنية،  االستراتيجية 

3 سنوات تلقائيا.

بتاريخ   تفاهم  اتفاقية  توقيع  تم 
2017/12/1  بشأن التعاون المتبادل 
وذلك  االتصاالت  تنظيم  مجال  في 
بين هيئة تنظيم االتصاالت بمملكة 
لالتصاالت  العامة  والهيئة  البحرين 
الكويت  بدولة  المعلومات  وتقنية 
في  الخبرات  لتبادل  تهدف  والتي 
وتقنية  االتصاالت  تنظيم  مجال 
اÌن  إلى  سارية  وهي  المعلومات، 

وتتجدد تلقائيا كل 3 سنوات.

بتاريخ   تفاهم  اتفاقية  توقيع  تم 
سيسكو  شركــــة  بين   2017/5/15
لالتصاالت  العامة  والهيئة  العالمية 
و تقنية المعلومات تستهدف توفير 
أجل  من  والفنية  الفكرية  الخبرات 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  دعم 
الحلول  وتبادل  الكويتي  لمعلومات 
الصــــدد،  هذا  في  واالستشــــارات 
التنموية  ا�هداف  تحقيق  وخصوصا 

لرؤية الكويت  (2035).

تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة 
 2017/3/7 بتاريخ  الصينية  هواوي 
في  رائدة  عالمية  شركة  وهي 
تكنولوجيا  لمجال  حلول  تقديم 
المعلومــــات  وتقــــنية  االتصــــاالت 
الطرفان  واتفق  التحتية،  والبنية 
على التعاون الوثيق وتبادل الخبرات 
والمادي  االستشاري  الدعم  وتوفير 
لتحويل  التكنــــولوجي  خصــــوصــــا 
ويكون  ذكية،  مدينة  إلى  الكويت 
التركيز على تحويل ميناء مبارك إلى 
وتتجدد  أولى،  كمرحلة  ذكي  ميناء 
يرغب  مالم  تلقائيا  سنوات   3 كل 

أحد ا�طراف بإنهائها.
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أهــــــــــــم
ا�نشطـــة
وا�نجازات
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ا�نشطة وا�نجازات

مسؤوليات الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

العامة  الهيئة  إنشاء  قانون  على  بناًء 
رقم  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت 
(37) (لسنة 2014) والذي فوض الهيئة 
المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة 
االتصــاالت  لتنظيـــم ومــراقـبـة ســوق 
وتقنيــة المعــلومات ونقـل الكثير من 
الصالحيات واختصاصات الوزارات ا�خرى 
للهيـئــــة العــامــة لالتصــــاالت وتقنية 
مسئولية  عليه  ترتب  مما  المعلومات، 
والفنية  التنــظيمية  اللوائــــح  بإصـــدار 
والتراخيص ومتابعة خدمات الشركات 
العاملة في هذا المجال والتعامل مع 
شركـــات االتصـــاالت المتـنـقـــلة والتي 
أنشئــت بمـراسيــم أميــرية قبل إنشاء 
التراخيص  نــذكر هذه  الهيئــة، وهــنــا 
وا»حصــائــيــات والخدمات التي تخضع 
مسـؤوليــة متــابــعـتها للهيئة العامة 

لالتصاالت وتقنية المعلومات:

ا»طار التنظيمي 
(اللوائح والقرارات)

التراخيص التجارية

سوق االتصاالت

خدمة العمالء

خدمة حجب
المحتوى ا»لكتروني

تراخيص الربط الدولي

خدمات الطيف الترددي

أنشطة أخرى

مـسـؤولــيـــاتمـسـؤولــيـــات
 الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 

المعلومات حسب قرار رقم
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ا�نشطة وا�نجازات

أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)
تقوم الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بدورها بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل إصدار اللوائح التنظيمية 
والقرارات المرتبطة بها بتنظيم ورقابة هذا القطاع الحيوي كما نص قانون رقم (37) لسنة 2014 »نشاء الهيئة والذي ينص بالمادة رقم 

(3): تتولى الهيئة تنظيم قطاع االتصاالت وا»شراف عليه ورقابته بهدف ا»رتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين.

دليل االنتقال إلى 
الحوسبة السحابية  

لسياسة  ملحق  دليل  هذا  يعتبر 
ا	طار  ولدعم  السحابية  الحوسبة 
السحابية  للحوسبة  التنظيمي 
حيث  البيانات  تصنيف  وسياسة 
والتـــوصـيــات  ا	رشـــادات  يقــدم 
للجــهـــات الحــكــوميـة والقطاع 
الخــــــاص فـي دولــــة الكــــويــت 
لتــخــطــيــط وتــنــفــيـــذ أفــضــل 
االسـتــراتـيـجيـات المتبعة لالنتقال 

إلى الحوسبة السحابية .

الدليل ا�رشادي لمشتركي 
الحوسبة السحابية دولة الكويت

فيما  ا	طار  ليدعم  إنشائه  تم 
الحوسبة  مشتركي  ارشاد  يخص 
أو  حكومية  جهات  من  السحابية 
المشتركين  الى  باالضافة  خاصة 
من  االستفادة  أوجه  إلى  ا¨فراد 
السحابية  الحــوســـبـة  خــدمـــات 
والمـســؤوليــات المتــرتبـــة عليها، 
مفاهيم  عــلى  الضــوء  وتســليـط 
عام  بشكل  السحابية  الحوسبة 

والخدمات التابعة لها.

الئحة المخطط الوطني 
لتوزيع الترددات 

الوطني  المخطط  إصدار  تم 
لتوزيع الترددات وتسري أحكامه 

على المرخص لهم.

اللوائح الصادرة 
خــــالل عـــــــام 
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ا�نشطة وا�نجازات

الئحة اعتماد نوع
أجهزة االتصاالت

لتنظيم  الالئحة  تلك  إصدار  تم 
الســــلـكية  ا¨جــهـــزة  استيــراد 
والالسلكية التي يتم إدخالها في 
الهيئة  وضعت  لذا  الكويت  دولة 
محددة  اعتماد  وإجراءات  المعايير 
من  والحد  ا¨جهزة  توافق  لضمان 
ســـالمـــة  وحــمــايـــة  التـــداخـــل 
المســتــخدم وتــعــزيــز ســالمـــة 

الشبكة .

وثـيــقــة هــيــكــــلة 
أرقام دولة الكويت 

ترقيم  خطة  الوثيقة  تعرض 
وتوضح   +965 البلد  لرمز  وطنية 
دولة  أرقام  نطاقات  جميع 

الكويت واستخداماتها .

ا�طـــار التــنـــظيمي 
للحوسبة السحابية 

تــم إنــشــــاء مستــــنـــد ا	طـــار 
التنظــيــمي للحـوسبة السحابية 
ا¨دلة  لتطبيق  الكويت  لدولة 
على  لها  والضوابط  والسياسات 
خــدمـــات  مقــدمــي  جميــــع 
الحوســبــة السحـابــية المرخص 
لهم على مختلف استضافتهم 
مستوياتها  جميع  على  للبيانات 

كال على حدة

اللوائح الصادرة 
خــــالل عـــــــام 

أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)
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ا�نشطة وا�نجازات

سياسة الحوسبة السحابية
أوًال لدولة الكويت

على  يتعين  بأنه  السياسة  تنص 
في  النظر  الحكومية  الجهات 
أوًال  السحابية  الحوسبة  خيارات 
بشأن  الجديدة  القرارات  اتخاذ  عند 
المعلومات  تقنية  في  االستثمار 
الســحــابية  الخــدمــات  وتقيــيــم 
في  النظر  قبل  أوال  كامل  بشكل 

الخيارات ا¨خرى.

ضوابط والتزامات مقدمي
خدمات الحوسبة السحابية 

التنظيمي  ا	طار  في  ورد  لما  تطبيقا 
للحوسبة السحابية لدولة الكويت تم 
وااللتــزامات  الضــوابــط  هــذه  وضــع 
والتزامات  تسجيل  أحــكــام  لتفصيــل 
السحابية  الحوسبة  خدمات  مقدمي 
الخــدمات  هــذه  بتــقــديم  الراغبيــن 
الثالث  المستـــوى  بيانات  واستضــافــة 
للحصول  الكويت  دولة  في  والرابع 
العامة  الهيئة  قبل  من  ترخيص  على 
وأيضا  المعلومات،  وتقنية  لالتصاالت 
من  البيانات  استضافة  جهات  على 
على  الحصول  والثاني  ا¨ول  المستوى 

إذن من الهيئة 

الئحة حماية
خصوصية البيانات

جميع  على  الالئحة  هذه  تطبق 
العام  القطاع  من  الخدمة  مقدمي 
جمع  على  يعملون  والذين  والخاص 
الشخصية  البيانات  وتخزين  ومعالجة 
أو  كليا  المستخدم  بيانات  ومحتوى 
مؤقت  أو  دائم  بشكل  سواء  جزئيا، 
أخرى  وسائل  بأي  أو  ا¿لية  بالوسائل 
حفظ  نظام  من  جزءا  تشكل  والتي 
داخل  المعالجة  تمت  سواء  البيانات، 
دولة الكويت أو خارجها عندما تتعلق 
بإرسال  المتعلقة  المعالجة  بأنشطة 
مراقبة  أو  تسويقية  أو  إعالنية  مواد 

سلوك وميول أصحاب البيانات.

اللوائح الصادرة 
خــــالل عـــــــام 

أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)
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ا�نشطة وا�نجازات

سياسة تصنيف
البــيـــانـــــــــــات

منهجية  السياسة  هذه  تحدد 
القطاعين  لدى  البيانات  تصنيف 
يؤدي  وانتهاجها  والخاص  العام 
إلى تحديد المستوى المقبول من 
االلتزام  وضمان  ا¨منية  الحماية 
بأفـضــل الممــارســـات المقـبــولة 
وتحــديــد سبــل تــداولـهـا ونقلها 
ومـعــالـجــتــها وتــوفــير الحـماية 

الالزمة لكل صنف من البيانات.

وثيقة شروط وضوابط منح ترخيص
إنـشــاء وإدارة وتــشــغيــل وصيانة بنية 
نفاذ / اتصاالت دولية في دولة الكويت .

حرصا من الهيئة على تشجيع استثمار 
بنية نفاذ دولية  بانشاء  القطاع الخاص 
عبر  للعبور  دولية  إنزال  ومحطات 
المنــافـــذ الـدوليـــة البــحــريــة والبرية 
إيجابي  للمساهمة للمساهمة بشكل 
على توفير البدائل في حال عطل أحد 
ديمومة  في  يساهم  مما  المسارات 
وبذات  للجمهور  المقدمة  الخدمات 
الوقت تخفيض ا¨سعار على الشركات 
تم  وقد  المستهلكين،  على  ثم  ومن 
هذا  منح  االشتراطات  جميع  وضع 

الترخيص في هذه الوثيقة .

الالئــحـــة الــتــنــظيـــمــية 
للخدمـة الراديوية الجوية 

الصلة  ذات  االستخدامات  تحديد  تم 
وتحديد  الجوية  الراديوية  با¨نظمة 
للطائرات  ا¨رضية  للمحطات  الترددات 
للطيران  الساتلية  المتنقلة  والخدمة 
لجميع  النداء  عالمة  تحديد  وتم 
الكويت  دولة  في  المسجلة  الطائرات 
القصوى  االتصــاالت  أولــوية  وتحديـــد 
لنـــداءات ورســـائـل االستغاثة  لتكــون 
طوارئ  بإشارة  المسبوقة  واالتصاالت 
بموجب مواد لوائح الراديو الصادرة من 
تحديد  وتم  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد 

متطلبات الخدمة الراديوية الجوية .

اللوائح الصادرة 
خــــالل عـــــــام 

أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)
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ا�نشطة وا�نجازات

الالئــحـــة الــتــنــظيـــمــية 
للخدمة الراديوية البحرية 

إصدار  لالتصاالت  العامة  الهيئة  تنظم 
في  البحرية  الخدمة  لمحطات  التصاريح 
ذات  االستخدامات  الالئحة  وتوضح  الدولة 
النطاقات  تحديد  وتم  ا¨نظمة  بتلك  الصلة 
الترددية المسموح بها للسفن واستخداماتها 
عالمة  بتحديد  الهيئة  وتقوم  وشروطها، 
خالل  من  السفن  بمحطات  الخاصة  النداء 
 9K الكويت  بدولة  الخاصة  النداء  سلسلة 
والتي تم تعينها من االتحاد الدولي لالتصاالت 
محطات  بيانات  بقاعدة  ا	خطار  إرسال  ويتم 
لالتحاد  الساحلية  المحطة  وبيانات  السفن 
الدولي لالتصاالت بغرض الحفاظ على كل من 
محطات  وقائمة   MARS بيانات  قاعدة 

 AIS السفن وبيانات وسائل المالحة البصرية

الالئحة التنظيمية 
لـجــودة الخــــدمة 

إطار  وضع  هو  الالئحة  من  الغرض 
االتصاالت  خدمات  جودة  لقياس 
التقارير  وإعداد  الكويت  دولة  في 
بشأنها ومراقبة تطبيقها من خالل 
لهم  المرخص  على  التزامات  فرض 
قياسات  	جراء  دوري  نحو  على 
الخـــدمـــات  وجــــودة  لمـسـتــــوى 
ووضـع  للمستـخـدمين،  المقــدمـة 
الخـــدمـــة  جـــودة  لقـيـــاس  إطـار 
والتـجــربة بــهــدف تحـسـيـن تجربة 
مستوى  أدنى  وتحديد  المستخدم 

قبول ¨داء الخدمات المقدمة .

الئحـــة الــقـــواعــد الفنيـة 
لربط أجهزة االتصاالت مـع
شبكات االتصاالت العامة

الفـنـيــة  والمقــــايـــيــس  القواعــد 
االتصاالت  أجهزة  لربــط  والتشغيلية 
شبكات  مع  والالسلكـيــة  السلكــيـــة 

االتصاالت العامة.

اللوائح الصادرة 
خــــالل عـــــــام 

أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)
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الئحة إدارة وتنظيم الطيف الترددي 
تهدف الالئحة إلى إنشاء إطار تنظيمي الستخدام جميع الترددات ا¨رضية والبحرية 
للطيف  الوطني  المورد  وإدارة  الراديوية  االتصاالت  	دارة  والقضائية  والجوية 
الترددي بمعايير تعمل على تحديد كيفية إدارة وتوزيع وتخصيص الطيف الترددي 
يتعلق  فيما  الراديوي  التردد  يستخدم  الذي  الشخص  حصول  كيفية  وتحديد 
بتشغيل شبكات االتصاالت على تصريح التردد من أجل استخدامه وضمان كفاءة 

االستخدام الفعال والمناسب لموارد الظيف الترددي في الدولة, وتشمل على :

استقبال ومتابعة الطلبات الخاصة بتخصيص التردد الراديوي وتصاريح الخدمات 
الراديوية المختلفة.

مع  يتوافق  بما  وتخصيصها  توزيعها  المراد  الترددية  للنطاقات  خطط  عمل 
الجدول الوطني لتوزيع الترددات و لوائح الراديو والتوصيات الصادرة عن االتحاد 

الدولي لالتصاالت.
استقبال ومتابعة الطلبات الخاصة بتخصيص التردد الراديوي وتصاريح الخدمات 

الراديوية المختلفة.
مع  يتوافق  بما  وتخصيصها  توزيعها  المراد  الترددية  للنطاقات  خطط  عمل 
الجدول الوطني لتوزيع الترددات و لوائح الراديو والتوصيات الصادرة عن االتحاد 

الدولي لالتصاالت.

الئــــحـــــــــــة النـفــاذ للـمــرافــــق 
والمنشآت والمشاركة بالمواقع:

دولة  في  االتصاالت  سوق  في  واالستثمار  المنافسة  تشجيع 
التحتية  للبنى  ضرورية  الغير  الزيادة  من  بالحد  الكويت، 

لشبكات االتصاالت العامة.
الحاجة  بتقليل  البيئة  على  المحافظة  الممارسات  تعزيز 

لتركيب محطات راديوية جديدة.
تمييزية  وغير  عادلة  شروط  وإرساء  الشفافية  مبدأ  تطبيق 
خاصة بالنفاذ إلى المرافق والمنشآت من قبل المرخص لهم.
واستغالل  لهم  المرخص  بين  االتصاالت  تدفق  كفاءة  تعزيز 
مستخدمي  على  بالنفع  يعود  بما  للشبكات  التحتية  البنية 

االتصاالت السلكية والالسلكية في دولة الكويت.
مما  لهم  المرخص  للمشغلين  التشغيلية  التكاليف  تقليل 
وجودة  االسعار  حيث  من  علىالمستهلكين  بالنفع  يعود 

الخدمات وتوفرها.

اللوائح الصادرة 
خــــالل عـــــــام 

أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)
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أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)

القرارات الصادرة خــــالل عـــــــــام 

قرار بشأن سياسة تصنيف البيانات 

قــرار بشـأن تــعرفــة تصاريح
أجهزة االتصاالت الالسلكية

قرار الموافقة على منح ترخيص
 �نشاء وإصالح ا�براج الالسلكيه

قرار منح ترخيص لشركة االتصاالت
المتــكـامـلــة (سالم) السـعــوديـة  

قــرار فــتــح نـطـاق ا�رقام

جميع  على  البيانات  تصنيف  سياسة  أحكام  بإسراء  يقرر 
وتسثنى  وا�هلي  الحكومي  بقطاعيها  الدولة  مؤسسات 

الجهات ذات الطابع ا�مني والعسكري.

تمت الموافقة على منح الموافقات والتراخيص الالزمة »نشاء 
وإقامة وإصــــالح محطــات وأبـــراج االتصـاالت الالسلكيــة وعلى 
الشركـــات المرخـــص لها بالحصـــول على موافــقـــة الجــهـات 

الحكومية الرسمية 

ترخيص  السعودية  (سالم)  المتكامله  االتصاالت  شركة  منح 
مع  برية  دولية  ونفاذ  بنية  وصيانة  وإدارة  وتشغيل  »نشاء 
المحددة  والضوابط  والمعايير  الشروط  بكافة  االلتزام  ضرورة 
الهيئة  موقع  في  المنشورة  والشروط  الضوابط  بكراسة 

الرسمي.

فتح وتشغيل نطاق ا�رقام التي تبدأ بالرقم (4) بعدد ثمان خانات 
الستخدام   (41000000  -43999999) رقم  ماليين  ثالثة  وسعة 
فقط   (MVNOs) االفتراضية  النقال  شبكات  مشغلي  الشركات 

ولكل شركة منهم نطاق بسعة مليون رقم .
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القرارات الصادرة خــــالل عـــــــــام 

تخفيض السقف ا�على الشتراكات 
ا�فراد بخدمات ا�نترنت الثابت 

تم تخفيض رسوم اشتراكات ا»نترنت المنزلي الثابت السلكي والالسلكي بدولة 
الكويت وجميع االشتراكات ذات السعة العالية المتوفرة بالسوق كالتالي :

58 دك52 دك43 دك33 دك20 دك

155 دك139 دك128 دك113 دك97 دك

83 دك78 دك76 دك70 دك60 دك

1 Mg2 Mg3 Mg4 Mg5 Mg

14 Mg16 Mg18 Mg20 Mg22 Mg

6 Mg7 Mg8 Mg10 Mg12 Mg

263 دك239 دك212 دك185 دك172 دك

24 Mg30 Mg40 Mg50 Mg

322 دك314 دك304 دك285 دك

70 Mg80 Mg90 Mg100 Mg

60 Mg

رسوم االشتراك السنوي 

السعة العالية المتوفرة 
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أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)

القرارات الصادرة خــــالل عـــــــــام 

قرار بشأن تعرفة الدوائر المؤجرة (IPLC) لخدمات ا�نترنت عبر الكوابل البحرية
والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني بالدينار الكويتي شهريا  لتكون كالتالي : 

421 دك135 دك

826 دك

2479 دك

7436 دك

22308 دك

تعرفة الدوائر المؤجرة (IPLC) لخدمات
 ا»نترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية 

التعرفة الشهرية
لدوائر الربط البيني

2066 دك

6197 دك

18590 دك

689 دك
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أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)

الئحة شبكات االتصاالت الخاصة
 وخدمات االتصاالت الخاصة

ــأن  ــة بش ــد واضح ــة قواع ــع الالئح تض
وخــدمـــــات  شبــكــــات  اســـتخــــدام 
ــرا  ــد أم ــذي يع ــة،  وال ــاالت الخاص االتص
كمــا  الشــفافية،  لدعــم  ضروريــا 
عمــل  نطــاق  تحديــد  إلــى  تهــدف 
شــبكات االتصــاالت الخاصــة وخدمــات 
مــن  المعــــفاة  الخاصــــة  االتصــــاالت 
شــروط الترخيــص فــي دولــة الكويــت، 
االشتــــراطات  تحــــديد  جــانــــب  إلــى 
هــذا  لمــــزاولة  العــــامة  وا�حكــــام 

النشاط.

27 ديسمبر 2020

قرار رقم (128) بشلن تخصيص 
نطاقات شركات االتصاالت المتنقلة

بنطاقــات  المرتــبــــط  القـــــرار  هـــــذا 
شــركات االتصــاالت المتنقلــة يحــدد 
بواقــع الشــهري  االشتــــراك  قـيــــمة 
مــن ضمــن  رقــم  لــكل  (500فلــس) 
النطــاق والــذي حــدد بعــدد (10 آالف) 
ــذا  ــع ه ــا يمن ــا، كم ــم ومضاعفاته رق
المتنقلــة  االتصــاالت  القــرار شــركات 
هــذا  قيمــة  العــمالء  تحميــل  مــن 

االشتراك.

27 ديسمبر 2020

خطة الترقيم الوطنية

توضــح  الخطــة  هــذه  الهيئــة  أصــدرت 
فيمــا  والتوجيهــات  القواعــد  فيهــا 
ا�رقــام  يتعلــق باســتخدام وتخصيــص 
العموميــة  الهاتفيــة  الشــبكة  علــى 
البصريــة جيبــون  التبادليــة والشــبكات 
(GPON) والشــبكة الالســلكية المتنقلــة 
علــى  القــــائمة  ا�خـــــرى  والشبكـــــات 
بروتوكــول ا»نترنــت وتصــف الخطــة أيضــا 
الطــوارئ  خدمــات  أرقــــام  تخــــصيص 
أرقــام  وُتصنــف  الدوليــة،  والخدمــات 
الخدمــات المختلفــة وفــق الخانــة ا�ولــى 
بحيــث تتوافــق بنيــة الرقــم مــع توصيــات 

االتحاد الدولي لالتصاالت.

27 ديسمبر 2020

قرار رقم (129) بشأن تخصيص
نطاقات االتصال الداخلي المباشر

هــذا القــرار المرتبــط بنطاقــات االتصــال 
الداخلــي المباشــر (DID) ويحــدد قيمــة 
ــدد  ــم، ويح ــكل رق ــنوي ل ــتراك الس االش
عـــــدد نطــاق االتصــال الداخلــي بمئــة 
رقـــم لــكل نطــاق ومضاعفاتهــا، كمــا 
ــن  ــام بــيــ ــل ا�رق ــوم نـــقـ ــدد رســـ يحــ

المستفيدين لهذه الخدمة.

27 ديسمبر 2020

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول:
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أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)

قرار رقم (130) بشأن
 ا�رقام الثالثية

هــذا القــرار المرتبــط با�رقــام الثالثيــة 
يحــدد قــيـــمة االشــتــــراك السـنـــوي 
للـمـسـتـفـيـديـــن مــن هــذه ا�رقــام 
العـامـــة  للـهـيـئـــة  تـدفـــع  والـتـــي 
لالتــصــــاالت وتـقـنـيـــة الـمـعـــلومات 
ويـــحدد الـقـــرار أيـضـــا ُمــَدُد التأخيــر 
المســموحة وآليــة ســحب ا�رقــام مــن 

المشتركين.

27 ديسمبر 2020

الئحة نفاذ ا�شخاص ذوي ا�عاقة 
إلى خدمات االتصاالت وتقنية 

المعلومات

المشــغلين تجبــر  الالئحــة   هــذه 
 وشــركات اســتيراد ا�جهــزة لتوفيــر
وواجهــات برامــج  مــن   التســهيالت 
ــة ــوارئ متاح ــات ط ــتخدم وخدم  مس
ــوى ــي محت ــاذ ال ــري النف ــب معاي  حس
طريــق  (WCAG 2.0) الويــب  عــن 
يســهل متعــددة  وســائط   توفيــر 
النفــاذ اليهــا لÍشــخاص ذوي ا»عاقــة

8 مارس 2020

الالئحة التنظيمية للمواصفات 
واالشتراطات لبناء وتشغيل

محطات اتصاالت راديوية عامة

العمــل  يلغــي  الالئحــة  بهــذه  العمــل 
للمواصفــات  التــنــــظيمية  بالالئــحـــــة 
واشتـراطــــات بــنــــاء أبـــراج االتــــصاالت 
ــنة  ــم (173) لس ــرار رق ــا ق ــادر فيه والص
وتنظــم  تحــدد  الالئـحـــة  هــذه   ،2019
العـمــــل لبــنــــاء وتــطــويــــر محطــات 

االتصاالت الراديوية في دولة الكويت

20 ديسمبر 2020

الالئحة التنظيمية 
لخدمة هواة الالسلكي

هــواة  عمــل  تنظــم  تنظيميــة  الئحــة 
تراخيــص  اصــدار  مــن  الالســلكي 
و  الهوايــة  هــذه  �صحــاب  مختلفــة 
الفنيــة  والمواصفــات  الشــروط  تضــع 
ــة لخدمــة  المختلفــة للشــركات العامل
أصحــاب هــذه الهوايــة بحيــث تضمــن 
قواعــد  خالل  مــن  ممارســتها  لهــم 

تنظيمية وفنية.

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول

8 مارس 2020
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تعليمات الربط البيني للرسائل 
القصيرة التي تباع بالجملة

جميــع  إلــزام  علــى  نــص  حيــث 
خدمــات  بتقديــم  لهــم  المرخــص 
بتزويــد  متنقلــة،  عامــة  اتصــاالت 
الهيئــة بنســخ رســمية مبرمــة لــكل 
المعمــول  البينــي  الربــط  اتفاقيــات 
 30 خالل  وذلــك  تاريخــه،  حتــى  بهــا 

يوما من تاريخ صدور هذا القرار. 

2 فبراير 2020

الئحة تنظيمية لخدمة ا�جهزة الراديوية
المتنقلة الخاصة العاملة على

 التردد (446) ميجاهرتز

هــي الالئحــة الخاصــة بتنظيــم عمــل 
ا�جهــزة الراديويــة المتنقلــة اليدويــة 
 (446) التــردد  علــى  تعمــل  التــي 
ناحيــة  مــن   (MHz) ميجاهرتــز 
وقــدرات  بهــا  المســموح  التــرددات 
لهــذه  الفنيــة  والمواصفــات  البــث 
االجهــزة بدولــة الكويــت واشــتراطات 
ــح  ــى التصاري ــات الحصــول عل ومتطلب
ا�جهــزة،  هــذه  الســتخدام  الالزمــة 
ــى مــوردي ا�جهــزة  وهــي موجهــة ال
بدولــة الكويــت وكذلــك المصنعيــن 

لÍجهزة بالعالم.

4 مارس 2019

الئحة تسجيل بيانات المشتركين
في خدمات االتصال المتنقلة والثابتة

آليــة  علــى  الالئحــة  هــذه  تنــص 
بيــن  ا�رقــام  نقــل  خدمــة  وخطــوات 
شــركات االتصــاالت والتــي تنــص أيضــا 
علــى تحمــل الشــركات تكلفــة النقــل 
الرقــم وضمــان  بينهــا، والمــدة لنقــل 

حقوق المستخدم لهذا الرقم.

21 يناير 2020

 قرار رقم (142) لترخيص تشغيل خدمات 
(5G)تكنولوجيا الجيل الخامس ال

يســمح هــذا القــرار لشــركات االتصــاالت 
الكويــت  فــي  العاملــة  المتنقلــة 
الخامــس،  الجيــل  خدمــات  بتقديــم 
والمقيميــن  للمواطنيــن  وتقديمهــا 
واللوائــح  القــرارات  وفــق  والعمــل 
المنظمــة لهــذه الخدمــة والتــي تصــدر 
مــن هيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة 

المعلومات.

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول

9 يونيو 2019
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أوًال: ا�طار التنظيمي (اللوائح والقرارات)

مصطلحات وتعريفات تقنية
 المعلومات واالتصاالت

اعتمــاد المصطلحــات الفنيــة الدوليــة 
ــددنية  ــاالت وتقـــ ــاع االتصــ فــي قــطــ
المعلومــات فــي الكويــت تماشــيا مــع 
المنظمــات الدوليــة المعنيــة بقطــاع 

االتصاالت.

7 فبراير 2019

الئحة تسجيل نطاقات المستوى ا�على 
لرمز الدولة (ccTLD) لدولة الكويت

لنطاقــات  التنفيذيــة  الالئحــة  تشــمل 
المســتوى ا�علــى لرمــز الدولــة لدولــة 
وا�حــكام  القواعــد  علــى  الكويــت 
أســماء   (ccTLD) لتســجيل  والشــروط 
نمــوذج  تســتخدم  حيــث  النطاقــات 
الســجل وهــو المســجل المعتمــد دوليــا 
لمتطلبــات التقديــم والضوابــط العامــة 
المتبعــة فــي إدارة أســماء النطاقــات، 
ويشــرح القــرار المالــي لمشــروع نطاقــات 
 (ccTLD) المســتوى ا�علــى لرمــز الدولــة
الماديــة  الرســوم  الكويــت  لدولــة 
المســتحقة للحصــول علــى  ترخيــص 
اســم نطــاق وبيــان نســب توزيــع العائــد 
والمســجلين  الهيئــة  بيــن  المــادي 

المعتمدين.

14 ديسمبر 2017

وثيقة تقديم عروض تراخيص خدمات
 مشغلي شبكات االتصاالت

(MVNO) المتنقلة االفتراضية 

وثيقة هيكلة أرقام دولة الكويت 
المعتمدة من االتحاد الدولي لالتصاالت

لكيانــات  يحــق  بموجبهــا  وثيقــة  هــي 
قائمــة أو جديــدة التقــدم للهيئــة العامــة 
ــص  ــات بترخي ــة المعلوم ــاالت وتقني لالتص
المشــغل االفتراضــي، المشــغل االفتراضــي 
شــبكات  باســتخدام  يقــوم  مــن  هــو 
التحتيــة  البنيــة  ذوي  الخدمــة  مقدمــي 
خدمــات  لتقديــم  المتنقلــة  لالتصــاالت 
عــن  لمشــتركيه  المتنقلــة  االتصــاالت 
الجملــة  خدمــات  بيــع  إعــادة  طريــق 
المســتأجرة مــن قبلــه مــن تلــك الشــركات 
بهــدف إعــادة بيعهــا للمشــتركين حيــث ال 
يملــك شــبكات اتصــاالت مــن أبــراج وطيــف 
ــرددي وتراســل، ومقــدم هــذا النــوع مــن  ت
التجاريــة  عالمتــه  لــه  يكــون  الخدمــات 
بالمشــتركين  والعنايــة  البيــع  ومراكــز 
ــتركيه،  ــر لمش ــدار الفواتي ــه واص ــة ب الخاص
كمــا يجــب ان يلــي هــذه الوثيقــة العديــد 
مــن اللوائــح والقــرارات لتنظيــم هــذا النــوع 

من التراخيص.

التــي  الوطنيــة  الترقيــم  خطــة  هــي 
التوجيهــات  حســب  الهيئــة  تعدهــا 
الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت 
ــة  ــم هيكل ــة (E.164) وتنظ ــي الوثيق ف
ــث  ــن حي ــت م ــة الكوي ــي دول ــام ف ا�رق

العدد والنوع واالستخدام.

14 يوليو 2019

30 ديسمبر 2018

الخطة الوطنية للطيف الترددي

االسـتخــدامـــــــات  الـخـطـــة  تـــوضـــح 
المختلفــة للتــرددات لجميــع الخدمــات 
الراديويــة وكذلــك تحتــوي علــى جميــع 
المصطلحــات الفنيــة فيمــا يخــص إدارة 
ــكل  ــه ل ــي موجه ــرددي وه ــف الت الطي
االتـــصـــــاالت  مجـــال  فــي  العامـلـيـــن 

الراديوية والمصنعين بالعالم.

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول
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ثانيÂ: تراخيص الهيئة العامةا�نشطة وا�نجازات
لالتصاالت وتقنية المعلومات

هــي خدمــة تتيــح نقــل رقــم المشــترك 
مــن شــركة إلــى أخــرى، والتــي بموجبهــا 
يتمكــن المشــترك مــن الحفــاظ علــى 
رقمــه الــذي حصــل عليــه مــن شــركة 
مــع  العقــد  إنهــاء  بعــد  االتصــاالت، 
شــركة االتصــاالت التــي تقــدم خدمــة 
االتصــاالت لــه مــع اســتمراره باســتخدام 
شــركة  مــع  االتصــاالت  رقــم  نفــس 

أخرى.

ترخيص خدمة نقل ا�رقام

هــي أحــد ا�نشــطة المرخصــة تجاريــا 
والتــي  االتصــاالت  بقطــاع  والمتعلقــة 
خدمــات  تقديــم  خاللهــا  مــن  يتــم 
ــت فــي نطــاق محــدد ســواء كان  االنترن
مــن  مقابــل  بــدون  أو  مالــي  بمقابــل 
التنظيميــة  بالضوابــط  االلتــزام  خالل 
الحاليــة الخاصــة بمراكــز االنترنــت لحيــن 
الخاصــة  التراخيــص  الئحــة  اعتمــاد 

بالهيئة.

ترخيص خدمة تأجير خدمات
 ونظم المعلومات والكمبيوتر

تقــوم الشــركات المعتمــدة والمرخصــة 
خدمــة  كمقدمــي  الكويــت  بدولــة 
ــن خالل  ــلكيا م ــلكيا أو الس ــت س االنترن
للهيئــة  بــطــلـــب  ا»نتــــرنت  مــزودي 
العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
ــا  ــة له ــة المقدم ــد الرخص ــب تجدي لطل
لحيــن اعتمــاد الئحــة شــبكات االتصــاالت 
العامــة  االتصـــاالت  وخدمــات  العـــامة 

بالهيئة. 

ترخيص ا�سس والضوابط 
التنظيمية لمقدمي خدمة

 Sub ISP االنترنت 

تقــوم الشــركات المعتمــدة والمرخصــة 
خدمــة  كمــزودي  الكويــت  بدولــة 
بطلــب  الســلكيا  أو  ســلكيا  االنترنــت 
وتقنيــة  لالتصــاالت  العامــة  للهيئــة 
المعلومــات لتجديــد الرخصــة المقدمــة 
شــبكات  الئحــة  اعتمــاد  لحيــن  لهــا 
ــاالت  ــات االتص ــة وخدم ــاالت العام االتص

العامة بالهيئة.

ISP ترخيص مزود خدمة انترنت 

لمزاولــة  يرخــص  الــذي  النشــاط  هــو 
محطــات  وصيانــة  وإقــــامة  إنــشــــاء 
والالســلكية  السلـكــيــــة  االتــــصاالت 
ــرادار والتــي مــن خاللهــا يتــم توفيــر  وال
السلكــيــــــــة  االتــصـــــاالت  خــدمــــات 

والالسلكية.

ترخيص إنشاء وإقامة واصالح
 محطات االتصاالت السلكية 

والالسلكية والرادار

تقــوم الشــركات المعتمــدة والمرخصــة 
خدمــة  كمقدمــي  الكويــت  بدولــة 
ــن خالل  ــلكيا م ــلكيا أو الس ــت س االنترن
للهيئــة  بطلــب  االنترنــت  مــزودي 
العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
ــا  ــة له ــة المقدم ــد الرخص ــب تجدي لطل
لحيــن اعتمــاد الئحــة شــبكات االتصــاالت 
العامــة  االتصــاالت  وخدمــات  العامــة 

بالهيئة.

 ترخيص مقدم
Sub ISP خدمة انترنت 

االتصــاالت  خدمــات  إحــدى  وهــي 
وتبــادل  لنقــل  الفضائيــة  الســاتلية 
ــن  ــت ع ــبكة ا»نترن ــط بش ــات والرب البيان
وتختــص  الصناعيــة،  ا�قمــار  طريــق 
 V-SAT الدولــة  فــي  بإصــدار  الهيئــة 
تقديــم  نشــاط  مباشــرة  تراخيــص 
وذلــك  الســاتلية  االتصــاالت  خدمــات 

بموجب الضوابط الواردة في الالئحة. 

ترخيص تقديم خدمات 
V-SAT االتصاالت الساتلية

قبــل  مــن  ترخيصهــا حاليــا  يتــم  هــي خدمــة 
ــات  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام الهيئ
ــل  ــي ترس ــرة الت ــائل القصي ــة الرس ــم خدم لتقدي
ــة أو  ــغل الخدم ــبكة مش ــتركي ش ــد مش ــن أح م
أو  المحــاورة  فــي  للمشــاركة  الخدمــة  مقــدم 
ــة  ــائل ا»عالمي ــي الوس ــاركة ف ــت أو المش التصوي
أو  ا�خبــار  أو  البيانــات  أو  المعلومــات  طلــب  أو 
الصــور أو ا�فالم وتقــدم بصفــة تجاريــة محــددة 
طريــق  عــن  تشــغيلها  ويتــم  عنهــا  معلــن 
شــركات االتصــاالت المتنقلــة المرخصــة بدولــة 

الكويت والتي تمكن من تقديم تلك الخدمة.

 ترخيص خدمة الرسائل القصيرة
SMS ذات القيمة المضافه
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ثانيÂ: تراخيص الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات

إحصائية لعدد التراخيص الصادرة من قسم
 التراخيص التابع لقطاع سوق المنافسة

 حسب نوع الترخيص لعام ٢٠٢١:

ا�سس والضوابط التنظيمية لمراكز 
االنترنت لنشاط تأجير خدمات
 نظم المعلومات والكمبيوتر

تقديم خدمات شبكة 
االتصاالت المتنقلة االفتراضية

الرسائل القصيرة 
ذات القيمة المضافة 

14

3

1
ا�جمالي: 18 ترخيص

إحصائية لعدد الموافقات لمراجعي وزارة
 التجارة والصناعة الصادرة من قسم التراخيص

التابع لقطاع سوق المنافسة:

88
67
97
108
360

عدد

الموافقات

التجارية 

لسنة 

2021

العددالموافقات المتعلقة بتراخيص الهيئة

37

0

1

38

تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر

(V-SAT) خدمات االتصاالت عبر االقمار الصناعيه

خدمات في مجال االتصاالت الحديثه اس ام اس

ا�جمالي
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ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

وتقنية  االتصاالت  قطاع  ساهم 
في  الكويت  دولة  في  المعلومات 
عملية  في  متسارعة  قفزات  تحقيق 
بظاللها  القت  التي  االقتصادي  النمو 
سيما  ال  المجاالت  مختلف  على 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
دورا  الكويتي  االتصاالت  ولعب قطاع 
الناتج  نمــو  عــملــيــة  في  محـــوريـــا 
ا»جـــمالي المحــــلي وفـــتــــح قنوات 
من  المزيد  وتوفـــير  للدخل  جديـــدة 
ودعم  العمـــل  ســـوق  في  الفـــرص 
ورخصت  التحتية،  البنيـــة  خدمـــات 
المتنقلة  االتصاالت  لشركات  الهيئة 
ترددات جديـــدة مكنتـــها مـن إطالق 
(5G) من  الخامس  الجيل  تكنولوجيا 
منتصف  في  شبكاتها  على  خاللها 
عام 2019، وهي تكنولوجيا توفر من 
السرعة  فـــائقة  اتصـــاالت  خاللـــها 

بكفاءة عالية لنقل البيانات

كاهل  عن  ترفع  التي  الوظائف  من  عددا  الدولة  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  يتيح 
الحكومة توظيف المواطنين مما يساهم في خلق فرص جديدة للباحثين عن العمل، وكان عدد 

العاملين في شركات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت لعام 2021 كالتالي:

أ. سوق العمل:

اسم المرخص له

زين

إس تي سي

أوريدو

بي أونالين

فاست تلكو

مدى

كيمز

بي وايرلس

كوالتي نت

821

475

318

148

235

115

196

30

300

673

378

249

134

205

106

190

29

280

148

97

69

14

30

9

6

1

20

526

278

200

16

18

10

15

1

28

295

197

118

132

217

105

181

29

272

الغير كويتيونالكويتيونإناثذكورعدد العاملين
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ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

 (142) القرار  نشر   2019 يونيو   9 في 
في الجريدة الرسمية لدولة الكويت 
بترخيص  المتعلق  اليوم)  (الكويت 
خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس، 
وهو اليوم الرسمي النطالق شبكات 
تقنية  أحدث  وهي  الخامس،  الجيل 
للشبكة  خــلويـــة  تكــنــولــوجــيـة 
شبكات  تصميم  وتم  الالسلكـــيـة، 
لزيـــادة سرعة  الخـــامـــس  الجــيـــل 
واستجابتها،  الالسلكية  الشــبــكات 
وتمكن شبكات الجيل الخامس من 
كمية  في  كبيـــرة  زيـــادة  تحقيــق 
ا�نظمة  عبر  المرســـلة  البيـــانـــات 
الالسلكية بسبب تقنيات الهوائيات 
دولة  تعتبر  وبذلك  المتقــدمة، 
في  الدول  أوائــــل  مــن  الكــــــويـــت 
قامت  التي  والعـــــالم  المنطــــــقة 
الخامس  الجيل  خدمة  بتشغيل 
شبكة  اكبر  ثاني  وتعتبر   ،  (5G)
بالعالم  لالتصاالت  الخامس  للجيل 

وقت التشغيل.

شبكة الجيل الخامس:

322653

213512127624

ن
يـــ

ز

ي
س

ي 
س ت

أ

أوريـــدو

عدد مشتركي 
شبكة الجيل 
الخامس خالل 

عام 2021 
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ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

تقوم الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات با»شراف 
والرقابة  واالنترنت  االتصاالت  شركات  جميع  خدمات  على 
كا�براج  التحتية  للبنى  الالزمة  التراخيص  وتوفير  عليها 
وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  تمتلك  كما  وغيرها، 
وتقوم  الشركات  هذه  عن  وبيانات  إحصائيات  المعلومات 
من  للتأكد  للجمهور  المقدمة  وا»عالنات  العروض  بمتابعة 
المقدمة  خدماتها  وجودة  بينها،  المشروعة  المنافسة 

للعمالء.
االنتشار  نسبة  الهيئة  لدى  المتوفرة  البيانات  هذه  ومن 
 ،1202 لعام  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  لشركات 
السكان  لعدد  بالنسبة  المشتركين  لعدد  إحصائية  وهي 

ا»جمالي لدولة الكويت:

شركات االتصاالت 
وا�نترنت

اسم الشركة

زين

أوريدو

إس تي سي

2,297,916

1,917,151
2,292,030

عدد مشتركي الشركة

حصة السوق لشركات االتصاالت لعام 2021
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ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

شركات االتصاالت 
وا�نترنت

الحصة السوقية لشركات االنترنت 
السلكية والالسلكية لعام 2021

Fast TelcoSolution

Kems

Mada

b-wireless
b-online

%42
%28

%16

%10
%2

%2

الحصة السوقية لشركات
االنترنت (سلكي) لعام 2021

فاست تلكو

سولوشنز

بي اونالين

كيمز

14801

5610

8402
51397

22584

المجموع

شركات ا»نترنت 
سوق (الالسلكي) في سنة 2021

الشركة
بي وايرلس

WiMD 
مدى

Mada 

المجموع

1059 

1225

2284

عدد مشتركي
الشركة
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ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

مؤشر نسبة االنتشار لشركات
 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

اسم الشركة

زين

أوريدو

إس تي سي

كوالتي نت

فاست تلكو

مدى

كيمز

بي وايرلس

بي أونالين

نسبة االنتشار
عدد المشتركين/تعداد السكان

%53.1

%52.9

%44.3

%0.34

%0.52

%0.028

%0.19

%0.024

%0.12

2,297,916

1,917,151

2,292,030

14,810

22,584

8,402
1,225

5,610

1,059

عدد مشتركي الشركة
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ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

ا�عالنات والعروض
التــجـــــاريـــــــــــــــــة

بمراقبة  بدورها  الهيئة  قامت 
أبراج  تراخيص  وإصدار  ومتابعة 
الالسلكية  االتصاالت  شركات 

حسب النظم المعمول بها:   

 أبراج الشركات الالسلكية

شركة زين
لالتصاالت

شركة أوريدو
لالتصاالت

شركة االتصاالت
الكويتيه

 IHS شركة
الكويتية

 B Wireless

3575
بــــــــرج

2405
1895بــــــــرج

قيد بــــــــرج
التحديث 

قيد 
التحديث 

427شـــركـــات االتــصــاالت

32مزودي خدمة ا»نترنت

مجموع الموافقات لكافة العروض وإعالناتها لسنة 2021

59



ا�نشطة وا�نجازات

ثالثÂ: سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في الكويت

التحتية  البنية  إدارة  قامت 
البيني  الربط  بقسم  ممثلة 
الخدمات  بصرف  والترقيم 

التالية:

إحصائية (ا�رقام الثالثية
 - DID – خدمة 1800)

DID خدمة نطاقات ا�رقام

17التخـــصــيـــــــص 

16300

5

900

مـــجــــــــــمـــــوع
سعة التخصيص

إلــــــــغـــــــــــــــاء

مـــجــــــــــمـــــوع
سـعــــة ا»لغـــاء

خدمة ا�رقام الثالثية

خدمة نطاقات شركات النقال

1التخـــصــيـــــــص 
0 تـــــــنـــــــــــــــــازل

6التخـــصــيـــــــص 

60000 مجمــــوع سعــة
الـتـــخـــصــيـــص

خدمة أرقام الـ800

19التخصيص الذهبي
30
25
18
9
20

التــخصيص الفضي

التخصيص البرونزي

التخصيص العـــادي

تـــــــــــــنـــــــــــــــــازل

إلــــغــــــــــــــــــــــــــاء
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ا�نشطة وا�نجازات

رابعÂ: خدمة العمالء

تعتبر حماية المستخدم وخدمة المواطنين والمقيمين أولوية لدى الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات، والجانب 
تهدف  بحقوقه، كما  المستخدم  لدى  الوعي  لنشر  الهيئة  التنفيذي، وتسعى  الهيئة  أساسية في عمل  ركيزة  الرقابي 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات على حل ومعالجة جميع الشكاوى بكافة أنواعها، وتحرص الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات على تسوية الشكاوى بشكل مرضي للعميل ومزود الخدمة، يمكن تقديم الشكاوى لدى 

الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات من خالل عدة قنوات وهي كالتالي:

االتصال على 
رقم 125

تطبيقات الهواتف 
الذكية

زيارة الموقع 
ا�لكتروني 

للهيئة

الحضور لمبنى 
الهيئة الواقع في 

برج الحمراء دور 
57
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ا�نشطة وا�نجازات

رابعÂ: خدمة العمالء

التي تم حلها  الشكاوى وأنواعها  إجمالي 
الهيئة  في  العمالء  شؤون  إدارة  خالل  من 

بالتعاون مع الشركات خالل عام 2021:

إجمالي الشكاوى التي
 تم استقبالها في عام 2021: 

2322 شكوى

1576 45
Call Center

421 10
Mobile App

65 2
Walk in

198 5
Web

الشكاوى التي تم استقبالها 
في عام 2021 حسب المصدر

Resolved
Active
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ا�نشطة وا�نجازات

رابعÂ: خدمة العمالء

الشكاوى التي تم استقبالها
حسب مقدم الخدمة

مقدم الخدمة

شكاوى نشطة

شكاوى محلولة

OoredooZainStcFast
Telco

Solution
by stc

GulfnetKEMS

0 2 1 0 1 11 18 28

8727895541010874

BWireless
(WIMD)
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ا�نشطة وا�نجازات

رابعÂ: خدمة العمالء

أنواع الشكاوى التي تم استقبالها
في 2021 حسب مقدم الخدمة

OoredooZainStcنوع الشكوى

2058527نقل الخط

98236163سوء تغطية

552637مشكلة في العروض

201117112عقود

171125105فواتير

16206مشكلة تعبئة خط

161810مشكلة خدمة عمالء

1830تجوال

151517خدمات ترفيهية

352016مشكلة في خدمات

211رسائل إلكترونية مزعجة

91912سحب خط

4411048مشكلة تقنية
رسائل ومكالمات 
720غير مرغوب فيها

266مشكلة أبراج اتصاالت

322تغير ملكية

323انتهاك خصوصية

Fast TelcoSolution
by stcGulfnetKEMS BWireless

(WIMD)

261 2

1101

621

001

110

000

نوع الشكوى

سوء تغطية

مشكلة في العروض

عقود

مشكلة خدمة عمالء

مشكلة أبراج اتصاالت

مشكلة تقنية

6

0

0

0

1

4

4

0

1

0

100 1فواتير 0
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ا�نشطة وا�نجازات

رابعÂ: خدمة العمالء

مستوى أداء الخدمة للشكاوى
التي تم حلها خالل عام 2021

مقدم الخدمة

Within SLA

Out of SLA

OoredooZainStcFast
Telco

Solution
by stc

GulfnetKEMS

3 5 6 6 9 515 699 670

202903914221

BWireless
(WIMD)

معدل المدة المستغرقة لحل
الشكوى حسب مقدم الخدمة

OoredooZainStc

9 10 12
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ا�نشطة وا�نجازات

خامسÂ: خدمة حجب المحتوى

تقوم الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بدورها لخدمة المجتمع بحمايته من المحتوى ا»لكتروني المحظور 
والهجمات  المخاطر  من  الحيوية  والجهات  ا�فراد  وحماية  الدولة،  مؤسسات  من  الصادرة  والقوانين  الضوابط  وفق 
ا»لكترونية، ونشر التوعية بهذه المخاطر، وإبراز الكفاءات بالمجتمع من خالل المسابقات ا»لكترونية، وتبادل الخبرات 

والمعلومات مع المؤسسات المحلية وا»قليمية، وقامت الهيئة بعمل التالي:

تقديم طلبات 
الحجب من خالل 

الموقع االلكتروني 
للهيئة.

تبادل المعلومات 
من خالل منصة 
تبادل معلومات 

المخاطر والهجمات 
االلكترونية مع 
جهات الدولة 

الحيوية.

حجب المحتويات 
ا»لكترونية 

المخالفة بكافة 
مجاالتها 

(مواقع، تطبيقات، 
وحسابات التواصل 

االجتماعي)

إعداد الئحة حجب 
المحتويات 
االلكترونية 

المحظورة والئحة 
تصنيف البيانات.

تلقي معلومات 
استخباراتية 

بشكل دوري حول 
هجمات ومخاطر 

الكترونية على 
جهات حساسة 

بالدولة، والتعاون 
مع الجهات 
للتصدي لها.

تنظيم مسابقة 
صائد الثغرات

إعداد نشرات 
توعوية حول 

المخاطر 
والهجمات 
االلكترونية 

وعرضها خالل 
وسائل التواصل 

االجتماعي الخاصة 
بالهيئة.
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ا�نشطة وا�نجازات

خامسÂ: خدمة حجب المحتوى

طلبات حجب المحتوى المقدمة للهيئة العامة لالتصاالت 
مقدمي  جهات  حسب  مصنفة  المعلومات  وتقنية 

البالغات الواردة لعام 2021 :

طلب 
رفع حجب

طلب
حجب

إجمالي البالغات الواردة

95 بـــــالغ

ا�فكار التي
 تتعارض مع 
مبادئ  الدين 

والمجتمع

النصب 
واالحتيال

مواد
غير مناسبة 

لÍطفال

حقوق
النشر

%3 %9 %20 %67

نوع طلب الحجب المقدم
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ا�نشطة وا�نجازات

سادسÂ: ترخيص الربط الدولي لدولة
الكويت بالشبكة العالمية لالنترنت

ترتبط دولة الكويت عالميا بالشبكة العالمية ل×نترنت عن طريق المخارج الرئيسية للدولة عبر كوابل االلياف الضوئية 
وتقنية  االتصاالت  مجال  في  العاملة  والشركات  المحلي  السوق  طلبات  الستيفاء  وذلك  والبحرية،  منها  البرية 

المعلومات على النحو التالي:

المنافذ البرية:
كيبل (شركة اتحاد موبايلي السعودية) - النويصيب.

كـيـبـل (شـركـة االتــصـاالت الـسـعــوديـــة) – السالمي.

كيبل (هيئة الربط الكهــربائي الخليجي) – النويصيب.

كــيـبــل (الكـــويـــــــــت - الــــعـــراق) – الــعــبــــــــــدلي.

المنافذ البحرية:
Falcon الكيـبـــل الـبــــحــــري الــدولـــي فـــــالكـــــــون

GBI الكيـــبـــل الـبــــحــــري الــدولـــي جــــي بـــــــــــي آي

الــــــكـــيـــبـــل الـبــــحــــري (الـــكـــــويـــــــت – إيـــــــــران) 

FOG الكيـبـــل الـبــــحــــري الـخــــليــــــجــــــي فـــــــــوج
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ا�نشطة وا�نجازات

سابعÂ: الخدمات المقدمة من قبل إدارة الطيف الترددي

تصريح 
الخدمات
الراديوية 
البحرية.

تصريح 
الخدمات
الراديوية 
الجوية.

تصريح
الخدمات
الراديوية
الثابتة

والمتنقلة

خدمة 
طلب إفراج

أجهزة 
إتصاالت

تصريح 
الخدمات 
الراديوية

لهواة
الالسلكي

الخدمة
الراديوية 

سيتزن باند 
.(CB)

إصدار تصريح
خدمة

المتاجرة 
بأجهزة 

االتصاالت.

تصريح 
الخدمات
الراديوية 

�جهزة المناداة
الصغيرة

إصدار شهادة
اعتماد نوعية

أجهزة 
االتصاالت

خدمة
تصريح

استيراد
أجهزة

االتصاالت

الحكومية  والشركات  والمؤسسات  للهيئات  الالسلكية  الترددات  وتخصيص  وتنظيم  تنسيق  على  الترددي  الطيف  إدارة  تعمل 
والخاصة في كافة النطاقات الترددية في دولة الكويت بما يتوافق مع ا�نظمة والقوانين الدولية الخاصة بذلك، وبصورة تضمن 
االستغالل ا�قصى وا�مثل للترددات لتلبية جميع الخدمات واالحتياجات والتطبيقات الراديوية المختلفة في الدولة ومطابقة 
مواصفات ا�جهزة المستخدمة للمواصفات القياسية ومنح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة االتصاالت وأيضا 
فحص الطيف الترددي واتخاذ ا»جراءات الالزمة للحد من التداخالت الراديوية المختلفة لضمان االستخدام ا�مثل للترددات وكشف 

االستخدامات الغير قانونية لها.

الـCRM والذي أنشئ بالتعاون مع إدارة  كما تم إطالق جميع المعامالت الخاصة بخدمات إدارة الطيف الترددي عن طريق نظام 
الهيئة،  لموقع  ا»لكترونية  الخدمات  بوابة  طريق  عن  إلكترونيا  الرسوم  ودفع  المعامالت  واستقبال  المعلومات  نظم  مركز 

والخدمات المقدمة هي كالتالي:
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سابعÂ: الخدمات المقدمة من قبل إدارة الطيف الترددي

تخصيص
الترددات

 7

2237

إصـــدار 
جـــديد

تجديد

شهادات
اعتماد النوعية

3057 إصـــدار 
جـــديد

رخص االتجار
بأجهزة االتصاالت

10

78

إصـــدار 
جـــديد

تجديد

ترخيص
أجهزة االتصاالت

143

30870

1253

إصـــدار 
جـــديد

تجديد

تعديل/
إضافة

مخالفات

160

بدل فاقد/ 
نقل

23
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ا�نشطة وا�نجازات

سابعÂ: الخدمات المقدمة من قبل إدارة الطيف الترددي

الجمركية مع  ل×فراجات  اÙلي  بالربط  االتصاالت  الترددي بقطاع  الطيف  التابع »دارة  االتصاالت  أجهزة  الهيئة ممثلة بقسم  قامت 
2015 والخاص با»فراجات الجمركية وتفعيلها على  ا»دارة العامة للجمارك لكل المنافذ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

النظام اÙلي مع كافة الجهات ذات العالقة با»فراجات الجمركية الواردة الى دوله الكويت.

ذ الجوي – مطار الكويت
المنف

ذ البحري – ميناء الشويخ
المنف المنفذ البري - الصليبيه

المنفذ البحري – ميناء الشعيبه

12148
بيان جمركي

136019
طرود / حاويات

775
بيان جمركي

598014
طرود / حاويات

1888
بيان جمركي

898556
طرود / حاويات

92
بيان جمركي

63933
طرود / حاويات
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ا�نشطة وا�نجازات

ثامنÂ: أنشطة أخرى

وُيّعرف ا�من السيبراني بأنه مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية وا»دارية التي يتم 
استخدامها لمنع االستخدام غير المرخص به، وسوء االستقالل واستعادة المعلومات 
توافر  ضمان  بهدف  وذلك  تحتويها،  التي  والمعلومات  االتصاالت  ونظم  ا»لكترونية 
واتخاذ  الشخصية  البيانات  وسرية  وحماية  وتعزيز  المعلومات  نظم  كل  واستمرارية 

جميع التدابير الالزمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء.

با�من  البلدان  التزام  مدى  لقياس  مؤشر  هو  السيبراني  لÍمن  العالمي  المؤشر 
في  ويتخلل  التطبيقات  من  واسع  بمجال  السيبراني  ا�من  يتمتع  كما  السيبراني، 
العديد من الصناعات والقطاعات وبالتالي سيتم تحليل مستوى التنمية لكل بلد في 
إطار خمس فئات: قانونية، تقنية، تنظيمية، وبناء القدرات والتعاون، ويهدف االتحاد 
وتعزيز  السيبراني  ا�من  مستوى  رفع  إلى  المؤشر  هذا  وضع  من  لالتصاالت  الدولي 
تبادل الخبرات ومشاركة التجارب، فيما بين دول العالم، وارتفاع مؤشر دولة الكويت 
والتي   ITU عالميÛ في مجال ا�من السيبراني والمعلن من منظمة االتصاالت الدولية 

تقدمت به دولة الكويت بـمركزين عن أخر تقييم.

مـؤشــر ا�مـن
السـيــبـــــراني
لدولة الكويت

دولة الكويت في 2018
النقاط من 100الترتيب  العالمي

6760

دولة الكويت في 2020
النقاط من 100الترتيب  العالمي

6575.07

أنشطة ا�من السيبراني

نشر تحذيرات أمنية عن المخاطر 
االلكترونية للجهات الحيوية 

بالدولة    
يتم  آمنة،  معلومات  تبادل  منصة  خالل  من 
تبادل التحذيرات ا�منية وأخر الثغرات الفنية 
الثغرات وذلك بين  المكتشفة والحلول لسد 

الجهات الحيوية لضمان حماية أنظمتهم.
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ثامنÂ: أنشطة أخرى

الخاص   CITRA KUWAIT قامت إدارة مركز نظم المعلومات بإطالق تحديث لتطبيق 
نحو  الكويت  لدولة  المستقبلية  الرؤية  مع  وتماشيا  تحقيقا  ا»لكترونية  بالخدمات 

تمكين الحكومة ا»لكترونية. 
يقوم تطبيق CITRA KUWAIT بتوفير الخدمات االلكترونية بطريقة تفاعلية من أجل 
يشمل  كي  للتطبيق  تحديثات  إضافة  تم  حيث  الهيئة،  عمالء  إجراءات  تسهيل 
الخدمات  تصريح  من:  لكل  الطلب  حالة  ومتابعة  ا�فراد  خدمات  على  التقديم 
الراديوية لهواة الالسلكي، تصريح استيراد أجهزة االتصاالت، تصريح الخدمة الراديوية 
مع  االتصاالت  أجهزة  إفراج  طلب  البحرية،  الراديوية  الخدمات  تصريح  باند)،  (سيتيزن 
على  التقديم  للهيئة،  اقتراح  أو  شكوى  إرسال  الى  با»ضافة  أونالين  الدفع  إتاحة 
تسجيل نطاق kw كما يتوفر في التطبيق اختبار  سرعة االنترنت وطلب حجب / رفع 
حجب موقع الكتروني ويمكن للعمالء  االطالع على لوائح وقرارات الهيئة. إضافة إلى 
أهم التحديثات التي تتم على محتوى الموقع الرسمي للهيئة باستمرار كآخر أخبار 
الهيئة، صفحة ا�من السيبراني واالستجابة للطوارئ، بيانات قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات لدولة الكويت والصفحة الخاصة بفايروس كورونا المستجد.

تطبيق الهواتف 
الـــذكــــــيــــــــــة  
 CITRA KUWAIT

متجر التطبيقاتمرات التحميل

1590 ios
330
346

2266

Android
HUAWEI
TOTAL

العدد الكــلي للمستـخدمين
الذين قاموا بتحميل التطبيق
من خـــالل مــتــاجر الهــواتــف
الـــذكـــــيـــــة في عــــــام 2021
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ثامنÂ: أنشطة أخرى

هو تطبيق إلزامي في دولة الكويت، نفذ بإدارة الجهاز 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات، طور من قبل شركة 
االتصــاالت المتـنقـــلـــة (زيــــــن) ودشنــــته وزارة الصحة 
لÍشخـــــــاص الذين يطبق عليهم الحجـــــر المـــنـــزلي 
والعائدين من الخارج. ويهدف هذا التطبيق إلى متابعة 
في  الخارج  من  العائدين  للمواطنين  الصحية  الحالة 
أثناء  الساعــة، ومراقبتهم  ا»جــــالء على مـــدار  رحالت 
صحتهم  على  حفاظا  المنزلي  الحجر  في  وجودهم 
«شلونك»  تطبيق  ويمكن  المجتمع.  وسالمة  وصحة 
وزارة الصحة من مراقبة ا�شخاص المحجورين ومتابعة 
يتيح  المخالطين لهم، كما  وا�شـــخــاص  مواقعهـــم 
بياناتهم  إدخال  المـــحــجــورين  لÍشـــخـــاص  التطبيق 
الصحة  وزارة  في  الطبية  الفرق  مع  والتواصل  الحيوية 
عند ظــهـــور أي أعـــراض عليهم، ومن باب التعاون بين 
العامة  الهيئة  لدور  تعزيزا  الحكومية وكذلك  الجهات 
لالتصــــاالت وتقـــنــيـــة المـــعلومات في تقديم الدعم 
التقني الالزم والضروري في هذه المرحلة، فقد قامت 
عملية  وتنفيذ  با»شراف  المعلومات  نظم  مركز  إدارة 
اســتـــضـــافـــة وتــخـــزيـن بــيـانات تطبيق شلونك على 
التجهـــيــزات اÙليـــة الــتـابعة للهيئة العامة لالتصاالت 

وتقنية المعلومات.

منصة متى عبارة عن منصة مركزية »دارة المواعيد الحكومية 
االلتزام  المواعيد لضمان  الحصول على  المراجعين من  تمكن 
باالشتراطات الصحية نظرا لما تمر به البالد من ظروف نتيجة 
على  الحصول  ولضمان  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة 
نظم  مركز  إدارة  قامت  وقد  عالية.  بكفاءة  أفضل  خدمة 
المركزي  بالجهاز  المعني  الفريق  مع  بالتواصل  المعلومات 
لتكنولوجيا المعلومات حيث تم إنشاء حساب خاص بالهيئة 
المهام  واستالم  »دارته  ا»دارة  تدريب موظفي  المنصة،  على 
التقنية والفنية، التواصل مع ا»دارات المعنية بالهيئة »ضافة 
هذه  »دارة  موظفيهم  وتدريب  المنصة  على  خدماتهم 
الخدمات والقيام بالالزم مع الفريق المعني بالجهاز المركزي 
وإدراج  الهيئة  حساب  لتفعيل  المعلومات  لتكنولوجيا 

الخدمات رسميا للعمالء.

المشاركــة في 
إطالق تطبيــــق 
«شـــلــــونــــــك»

إضـــــافـــة الهــيــئـــة العــامــة لالتــصـــاالت 
وتــقــنـيــة المعـلـومات للجهات المشاركة 
في منصة «متى»�دارة المواعيد الحكومية
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ثامنÂ: أنشطة أخرى

الســـــحابـــــــة
ا�لكترونيــــــة
الحكــوميــــــة

الـرؤيـــــة
دعم التحول الرقمي للجهات الحكومية من خالل اعتماد أفضل الخدمات 
بيئة  إنشاء  خالل  ومن  أعمالهم  احتياجات  مع  المتوافقة  السحابية 

تنظيمية سحابية تنافسية.

المهمــة
لالتصاالت  العامة  للهيئة  السحابية  الحوسبة  الستراتيجية  المهمة  بيان 

وتقنية المعلومات، كاÙتي:
والمبادئ  والمعايير  السياسات  ذلك  في  بما  تنظيمي  إطار  إنشاء   -

التوجيهية بشأن اعتماد السحابة.
تكلفة  وأقل  والفعالية  باالبتكار  مدفوع  تنافسي  سحابي  نظام  إنشاء   -
الممارسات  إلى   àواستناد الماهرة  والموارد  المحلية  التحتية  البنية  وتوافر 

الرائدة عالمية.
وتوجيه  لمساعدة  الحكومية  الجهات  بين  تعاوني  مجتمع  تطوير   -

ا�ولوية  ذات  المبادرات  خالل  من  السحابية  الخدمات  اعتماد  وتنظيم 
وخارطة الطريق وخطة التنفيذ.

المواقع  الستضافة  دولية  معايير  ذات  حكومية  سحابية  منصة  بناء   -

الحكومية.

ا�هداف

الطريق  وخارطة  السحابية  الحوسبة  استراتيجية  تطوير   .1
من  الكويت  في  الحكومي  القطاع  لتمكين  التنفيذ  وخطة 

اعتماد خدمات الحوسبة السحابية.

الستضافة  الضخمة  البيانات  مراكز  إنشاء  على  التشجيع   .2
خدمات االستضافة السحابية ونماذج النشر التي يسهل إدارتها 

وتشغيلها من الكويت.

الحكومية  للسحابة  المجتمعية  المنصة  مبادرة  تمكين   .3
الجهات  بين  المعرفة  ومشاركة  والتنسيق  بالتعاون  للسماح 

الحكومية لتشجيع اعتماد السحابة.

4. مراقبة اعتماد الجهات الحكومية للسحابية من خالل لوحة 
معلومات رقمية ومؤشرات أداء خاصة بمبادرات تبني السحابة.

من  ومتسقة  وموحدة  مبسطة  حكومية  سحابة  تمكين   .5
وأمن  البيانات  وتبادل  التحتية  والبنية  التصميم  حيث 
والمحّسنة  المتكاملة  الخدمات  لتمكين  والسرية،  المعلومات 

للجهات الحكومية.
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الســـــحابـــــــة
ا�لكترونيــــــة
الحكــوميــــــة

خاللها  ومن  لديها  الحالي  الوضع  دراسة  في  حكومية  جهة   38 مشاركة  تمت 
السحابية وهي  الحوسبة  تقنية  لتبني  الحكومي  القطاع  تبينت نسبة جاهزية 

.%54.58

وفي هذا المشروع تم دراسة عدد ركائز مثل:

12345

وتم وضع خطط مستقبلية وخارطة طريق لكل جهة على حدة لتمكينها من االنتقال 
الكويت وقد تم عمل  الرقمي في دولة  التحول  والمساهمة في  السحابية  للحوسبة 

الورش مع هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع.

البنية
التحتية 

البيئة
التنظيمية

جاهزية
المنظمة

البيانات خدمات الجهات
الحكومية

%54,58
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المساواة بين الجنسين في قطاع االتصاالت 
وتـــقــنـيــــــة المعلومات بــدولة الكــــويـــت 

العامة  الهيئة  في  واالناث  الذكور  أعداد  يوضح  أدناه  الشكل 
لالتصاالت وتفنية المعلومات حسب الصفة الوظيفية :

وظائف قيادية عليا رئيس قطاع 

31

4 ا�جمالي:

الوظائف القيادية 

106

ا�جمالي:16

الوظائف التنفيذية التخصصية

209129

338 ا�جمالي:

الوظائف التنفيذية المساندة 

6434

98 ا�جمالي:
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citrakuwait 125www.citra.gov.kw
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الـمـــشـــــــــاريـــــــع

تقوم الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات على إعداد وتنفيذ الخطط والخطوات التي تساعد على تشغيل المشروعات 
الوطنية وإدارتها باستخدام أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتنمية المؤشرات االقتصادية والمشاريع الوطنية 
وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، فضال عن تعزيز منظومة ا�من السيبراني الوطني في القطاعين الحكومي والخاص وذلك 
لتعزيز ا�من وحماية ا�صول والبنى التحتية الحيوية في دولة الكويت، وإن من أبرز إنجازات الهيئة وضع االستراتيجية الوطنية 

ل»من السيبراني لدولة الكويت، باªضافة إلى المشاريع التالية:

مـــشــروع 1
المــمــر اªقليــمـي

مـــشــروع 5
مراكز البيانات

مشروع مقسم 9
تبادل ا�نترنت

مشروع توسعة 13
مقسم تبادل ا�نترنت

مشـروع نظام إدارة2
مواقع أبراج االتصاالت

مشروع نظام 6
إدارة الطيف الترددي

مشرو ع محطات 10
الرقابة الالسلكية

مشروع منصة 14
قياس سرعة اªنترنت

مشروع الربط بين خدمات3
وزارة التجارة وخدمات الهيئة

مـــشــروع 7
ا�وراكل

مشروع العميل الخفي 11
واستبيان السوق المحلي

مشروع المركز الوطني15
ل»من السيبراني

مشروع بوابة4
الخدمات اªلكترونية

مشـروع بوابة الكويت 8
الدولية ل¶نترنت

مشروع مختبر الفحص 12
الفني �جهزة االتصاالت

16
مشـروع قياس
تغطية شبكات

شركات االتصاالت المتنقلة

مشروع نطاقات المستوى ا�على17
لرمز الدولة (ccTLD) لدولة الكويت 

80



الـمـــشـــــــــاريـــــــع

الشـرق  بين  الحالية  اªنترنت  لحركة  رديف  خط  وتشغيل  بناء 
ألياف  كوابل  بتركيب  المشـروع  يتمثل  حيث  العالميين  والغرب 
وجمهورية  الكويت  دولة  بين  الحدودية  المناطق  على  ضوئية 
العراق وصوال الى أوروبا من خالل الجمهورية التركية، كما يشتمل 
ومركز  الكويت،  دولة  داخل  رئيسي  تحكم  مركز  على  المشـروع 
وتشغيل  تنفيذ  سيتم  العراق،  جمهورية  داخل  مساند  تحكم 
الهيئة  قامت  وقد  العقد،  توقيع  من  عامين  خالل  المشروع 
بتعديل مسودة العقد خالل عام ٢٠١٩ مع الجانب العراقي، ولكن 

تم تأجيل المضي قدما به للظروف الراهنة في المنطقة.

مراكز البيانات هي مراكز ضخمة تضم العديد مثل خوادم، ومزودات 
بسرعات  باªنترنت  موصولة  المراكز  هذه  وتكون  االساسية،  الطاقة 
عالية، وتحتوي على العديد من تجهيزات الحماية وا�من والسالمة، 
(الثالثة+)  الدرجة  بيانات وطنية من  المشروع ªقامة مراكز  ويهدف 
الكويت  دولة  في  والخاص  الحكومي  القطاعين  لخدمة  و(الرابعة) 
الخاصة  البيانات  وتخزين  االلكتروني  المحتوى  شركات  باستضافة 

بهم. 
للشركات  االلكتروني  المحتوى  مزودي  الستضافة  المشروع  يهدف 

العالمية مثل: Facebook, Netflix, Amazon, Google, وغيرها.

مشروع الممر اªقليمي مشروع مراكز البيانات1 2
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مشروع توسعة 
مقسم اªنترنت

مشروع مقسم 
   (IXP)نترنتªتبادل ا 34

تدفق  سرعة  تضمن  الكويت،  دولة  في  محلية  إنترنت  تبادل  نقطة  إنشاء 
البيانات المحلية داخل الدولة بين مستخدمي ومزودي الخدمة المحليين 
المختلفين، دون حاجة مزودي الخدمة توجيه تلك البيانات إلى خارج الدولة 
الخــدمة  مزودي  بين  انترنت  تبادل  نقطة  فهي  المستلم،  إلى  للوصول 
االنتهاء  تم  االزمات،  وإدارة  المحليين  االلكتروني  المحتوى  ومــــزودي 

والتشغيل للمرحلة اال ولى في عام 2018.
الدور المهم الذي يقوم به "مقسم االنترنت الوطني" هو ربط أي شبكة في 
حركة  تمرير  وحصر    (IP Addresses) اªنترنت  عناوين  بحوزتها  الكويت 
االنتـــرنـــت المــحـــلــيـــة مما سيـــؤدي إلى رفـــع  مستــوى أمن المعلومات 
الكوابل  الرقمي،  واالقتصاد  االنترنت  حركة  انسيابية  ودعم  والخصوصية، 
دون  للشبكة  المنظم  النمو  إتاحة  في  المساهمة  إلى  باªضافة  الدولية، 

عقبات لتحقيق اªستفاده القصوى من خدمات االنترنت.

هو مشروع توسعة للمقاسم مراكز البيانات العاملة من خالل شراء 
ومراكز  مقاسم  على  لتوزيعهم  وذلك  للمقسم  أجهزة  وتركيب 
بيانات مختلفة. يضمن هذا المشروع استقرار وفعالية المقسم من 
خالل وجودهم بالقرب من محطات اªنزال الدولية العاملة في مراكز 
بنقل  المقسم  به  يقوم  الذي  الدور  أن  باªضافة  المتعددة.  البيانات 
يضمن  أيضا  المشروع،  لذلك  للغاية  مهمة  تعتبر  المحلية  البيانات 
عدم وجود نقطة فشل واحدة، ويستطيع المقسم بإتمام مهامه 
االلياف  انقطاع  او  المواقع  �حد  الكهرباء  انقطاع  حال  في  حتى 
 2021 ابريل  في  ا�جهزة  استالم  يتم  وسوف  بينهما  الضوئية 

وتشغيلها في يوليو 2021.
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مشروع نطاقات المستوى ا�على لرمز
(kw.) لدولة الكويت  (ccTLD)الدولة 5

أطلق قطاع تقنية المعلومات بالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات المشروع الوطني ا�على لرمز دولة الكويت وفتح باب التسجيل عن طريق 
موقع تسجيل النطاقات الرسمي، ويهدف المشروع الى تنظيم عملية تسجيل إدارة أسماء النطاقات فضالعن تخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات 

للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (االنترنت) كما ورد في قانون إنشاء الهيئة.

التالي  البياني  الرسم  يوضح 
نطاقات  تجديد  نسبة  زيادة 
 (com.kw.) التجارية  اªنترنت 
إلى   2017 العام  في   %7 من 
ويرجع   .2021 العام  في   %30
المئوية  النسبة  تغير  معدل 
لعدة أسباب، والتي أدت بدورها 
المدخالت  نسبة  تغير  إلى 

بشكل مباشر وبحجم كبير. 

اªحصائيات:نسبة تجديد النطاقات

العدد

اªيرادات
(د.ك)

سنة واحدة

النطاقات
الجديدة

592
320

821
1311

النطاقات
المجددة

سنتين

سنتين

المجموع

المجموع

رسوم االشتراك السنوية للمسجلين المعتمدين (د.ك.) 

9122132

5920
6,400

8210
26,220

12,32034,430

1500

سنة واحدة

المجموع الكلي ل¶يرادات

الرسوم 
السنوية

النطاقات
الجديدة

النطاقات
المجددة

رسوم
مسترجعة

المجموع

1500

12,320

34,430

70-

30000
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 مشروع محطة
الرقابة الالسلكية 6

االستخدامات  رصد  الى  الالسلكية  الرقابة  محطات  مشروع  يهدف 
التداخالت  رصد  وكذلك  الهيئة  من  المرخصة  والغير  قانونية  الغير 
وتقييم  وحلها  بالدولة  المختلفة  االتصاالت  أنظمة  على 
بالدولة.  المختلفة  للجهات  المرخصة  الترددات  على  االستخدامات 
ومتقدمة  أجهزة حديثة  على  تحتوي  رصد  عبارة عن محطات  وهو 
الالسلكية  الموجات  رقابة  على  ستعمل  متنقلة  وأجهزة  وسيارات 
في  وهو  شهور  وثالثة  سنة  انجازه  فترة  وتستغرق  الكويت،  بدوله 

مرحلة الترسية.

" ا�داة الفنية والحاجز االفتراضي عن  البوابة الدولية   " يمثل مشروع 
دول العالم والتي يتم من خاللها تنظيم حركة االنترنت عبر ضوابط 
وتشريعات تضعها الدولة، وتعتبر هي ا�داة الرقابية والحد الفاصل 
السيادي لحدود الكويت الرقمية وتقوم البوابة برفع مستوى ا�من 
على  للهجمات  ردع  حاجز  تكون  بحيث  الكويت  في  اªلكتروني 
الشبكة، كما انها ا�داة الرقابية لتفعيل القرارات واللوائح التنظيمية 

ذات الصلة بتنظيم حركة اªنترنت وتم تنفيذ المشروع في 2018.

مشروع بوابة الكويت
الدولية ل¶نترنت 7
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مشروع قياس جودة الخدمة 
لشبكات شركات االتصاالت المتنقلة

مناطق  بتغطية  الشركات  التزام  مدى  معرفة  إلى  المشروع  يهدف 
دولة الكويت بخدمة االتصاالت المتنقلة ومناطق القصور فيها من 
وسرعة  البيانات  نقل  وعملية  وانقطاعها  المكالمات  استالم  ناحية 
االجتماعي على  التواصل  االلكترونية ومواقع  المواقع  التصفح على 
االتصاالت  لخدمات  المشغلة  المختلفة  الترددية  النطاقات  جميع 
المتنقلة، وذلك من خالل القيام بالمسح على الشبكات في المناطق 
المشروع  بها.  التغطية  فاعلية  وقياس  الكويت  بدولة  المختلفة 

تحت اªنجاز.

على  للحصول  االتصاالت  أبراج  إدارة  خدمات  على  التقديم 
دراسة  على  والعمل  الخدمة،  لمقدمي  اªنترنت  عبر  التراخيص 
ونظام  االشعاع،  أنماط  لمعرفة  الكويت  مناطق  لجميع  بحثية 
�براج  التغطية  ومستوى  الشبكة  كفاءة  وتحسين  مراقبة 
السالمة  معايير  تحقيق  وضمان  إلخ..  ضوئية  ألياف  االتصاالت، 

بشلن مستوى التعرض ا�قصى ل¶شعاع الكهرومغناطيسي.

مشروع نظام إدارة 
مواقع أبراج االتصاالت 9 8
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مشروع مختبر الفحص
الفني �جهزة االتصاالت

والمجهز  االتصاالت  �جهزة  فحص  مختبر  لبناء  المشروع  يهدف 
وضمان  المختلفة  االتصاالت  أجهزة  الختبار  الخاصة  االجهزة  بأحدث 
من  وكذلك  الهيئة  من  الصادرة  والمواصفات  للشروط  مطابقتها 
باعتماد  الخاصة  المعتمدة والمعترف بها عالميا  الدولية  المنظمات 

أجهزة االتصاالت وهو في مرحلة التسليم النهائي.

بطريقة  الكويت  بدولة  الترددي  الطيف  مورد  إدارة  المشروع  يهدف 
للطيف  والتخصيص  والتنظيم  التنسيق  عمليات  خالل  من  فاعلة 
الترددي وإصدار التراخيص الراديوية للخدمات المختلفة حيث يقوم 
بإجراء الحسابات الخاصة بطلبات تخصيص الترددات حسب توصيات 
االتحاد الدولي لالتصاالت ومطابقة النطاقات الترددية المختلفة في 
عند  الالسلكية  الرقابة  بنظام  الترددي  الطيف  إدارة  بيانات  قاعدة 
االستخدامات  لمعرفة  الترددي  للطيف  الدوري  الفحص  عملية 
المرخصة والغير مرخصة وإعداد التقارير واªحـصــائــيـــات الخــاصـــة 
بتخصيص الترددات وا�جــهــزة ومواصفاتها الفنية وهو في مرحلة 

دراسة العروض.

مشروع نظام
إدارة الطيف الترددي 1011
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مشروع العميل الخفي
واستبيان السوق المحلي

تم االنتهاء من المعاير ا�ساسية والضوابط وحاليا في صدد تعيين 
لضوابط  المحلية  الشركات  التزام  مدى  من  للتحقق  اختصاصيين 
أداء  وتقييم  وقياس  الجودة،  ضمان  حيث  من  الهيئة  وقوانين 
وتحليل  فهم  الى  سيؤدي  الذي  الخفي  العميل  خالل  من  الخدمة 
شامل لمستوى الجودة الحالية لشركات االتصاالت ولمزودي خدمات 
من  لكل  عادلة  ولوائح  استراتيجيات  تصميم  يضمن  حيث  اªنترنت 
ما  خدمة  مستوى  أفضل  لضمان  وذلك  والعمالء  الخدمات  مقدمي 

يعادل أو يتفوق على أفضل الممارسات الدولية.

مركز  إدارة  موظفي  قبل  من  بالكامل  النظام  وبرمجة  تطوير  تم 
الخاصة  اªجراءات  بتسهيل  النظام  يقوم  حيث  المعلومات،  نظم 
بموافقات الرخص التجارية (مثل رخص إنشاء مكاتب تصميم مواقع 
استبدال  تم  فقد  هيئةاالتصاالت،  موافقة  تتطلب  التي  االنترنت) 
طلبات  إرسال  التجارة  لوزارة  يتيح  إلكتروني  بنظام  الورقي  النظام 
الموافقات والرد عليها فور استالمها، وتم اختصار الدورة المستندية 
وحركتها ضمن الهيكل اªداري في الجهتين من خالل تبادل البيانات 
بشكل فوري دون الحاجة ªرسالها عن طريق الكتب الورقية. وسيتم 
إضافة مشروع الربط اÑلي إلى المرحلة الثانية من مشروع الخدمات 

اªلكترونية.

مشروع الربط بين خدمات وزارة التجارة
وخدمات الهيئة (المرحلة ا�ولى) 1213
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مشروع المركز الوطني ل»من 
السيبراني (المرحلة ا�ولى) 14

تسعى الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات مع الجهات المعنية بالدولة لبناء مركز وطني يكون مسؤول عن كافة أنشطة ا�من السيبراني 
في دولة الكويت، ويعمل مباشرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراقبة ورصد وتحليل التهديدات اªلكترونية التي تمر في شبكات دولة 
الكويت، ودعم االستجابة للحوادث المتعلقة با�من السيبراني، كما يعمل المركز في الوقت نفسه وفق إطار عمل يحدد أدوار ومسؤوليات كافة 
ا�من  أنشطة  كافة  عن  مسؤول  المركز  يكون  بحيث  واضحة  آلية  ووفق  السيبراني،  ل»من  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  في  المشاركة  ا�طراف 

السيبراني في دولة الكويت، فالمركز سيشمل عدة خدمات وعلى النحو التالي:

مراقبة
أمن الشبكات
بدولة الكويت

والتصدي للمخاطر
االلكترونية
المحتملة.

توفير
خدمات حماية 

�نظمة القطاعات
الحيوية بدولة

الكويت.

مساندة
قطاعات الدولة

الحيوية على تعزيز سبل 
الحماية�نظمتها الحساسة

وتطبيق معايير ا�من 
السيبراني المعتمدة 

عالميا.

إنشاء فريق 
االستجابة الوطني 

لطوارئ ا�من 
السيبراني.

إنشاء 
وحدة تحريات

ا�من السيبراني.

إنشاء 
مركز تدريبي
وطني ل»من 

السيبراني.

إطالق 
حملة توعوية
وطنية با�من 

السيبراني.

إعداد وتطبيق
سياسات ومعايير

ولوائح ا�من السيبراني
الوطني، وتطوير أسس

ومقاييس وطنية لتصنيف
تكنولوجيا أمن 

المعلومات.

مراحل وحالة المشروع

لالتصاالت  العامة  الهيئة  تعمل 
المراحل  المعلومات على  وتقنية 
تنفيذ  في  البدء  من  ا�خيرة 
المركز  بمشروع  الخاص  العقد 

الوطني ل»من السيبراني.
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مشروع بوابة الخدمات 
اªلكترونية (المرحلة الثانية) 15

نبذة عن المشروع:
متعددة  قنوات  ذات  إلكترونية  منصة  بتوفير  المعني  اªلكترونية  الخدمات  بوابة  مشروع  من  السابقة  المراحل  في  إنجازات  من  تم  لما  استكماال 
الجهات مبنية على أحدث المعايير العالمية باستخدام تقنيات متطورة تخدم كال من ا�فراد، الجهات الحكومية والشركات تم من خاللها استبدال 
المعامالت الورقية بخدمات إلكترونية ذات كفاءة عالية تضمن حماية شئون المستخدم، سرعة العمل وسهولة االستخدام. فقد ركزت هذه المرحلة 
من المشروع على تعزيز التحول الرقمي عن طريق تحديث قنوات تقديم الخدمات وأهمها تطبيق الهواتف الذكية CITRA KUWAIT، تحسينات عامة 
على تصميم النظام، إضافة خدمات اªفراجات الجمركية إلى بوابة الخدمات اªلكترونية مع إمكانية الدفع أونالين. عالوة على ما سبق، تتم عملية 

التحسينات المستمرة للنظام وتقديم الدعم الفني الكامل للمشروع للحفاظ على مستوى الكفاءة العالي للخدمات واالستمرار بتطويرها.

 342
طلب

123
طلب

34
طلب

3
طلب

3
طلب

1
طلب

1
طلب

1809
طلب

1685
طلب

2220
طلب

6
طلب

عدد الطلبات
 التي تم استقبالها

في 2021

المجموع:
6243 طلب

187
شكوى

129
شكوى

291
شكوى

164
شكوى

197
شكوى

181
شكوى

46
شكوى

82
شكوى

269
شكوى

36
شكوى

36
شكوى

المجموع:
1640 شكوى

عدد الشكاوى
 التي تم استقبالها

في 2021

عدد زوار الموقع لعام 2021

المجموع: 178,534

12,434 
زائـــــر

 16,830 
زائـــــر

 13,004 
زائـــــر

 17,587 
زائـــــر

13,527 
زائـــــر

20,063 
زائـــــر

 11,639
زائـــــر

 11,041
زائـــــر

23,459
زائـــــر

11,157
زائـــــر

10,996
زائـــــر

29,231
زائـــــر
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مشروع ا�وراكل 16
البشرية  للموارد  أوراكل  تطبيقات  واستخدام  بتنفيذ  الهيئة  قامت 
لعمليات  اÑلي  التشغيل  الى  تهدف  والتي  اªدارية  الشؤون  بإدارة 
في  الحديثة  والوسائل  التقنيات  نهج  على  والسير  اªدارة  وسجالت 
العمل وفي اªدارة كما حرصت الهيئة على تحول دور الشؤون االدارية 
من الدور الخدمي الى الدور االستراتيجي الفعال بالهيئة، وذلك من 

خالل:

تهدف منصة قياس سرعه اªنترنت إلى قياس أداء شركات االتصاالت 
الالسلكي) وتوفير معلومات   / الثابت   / (المحمول  الخدمة  ومزودي 
بشفافية  لهم  المقدمة  اªنترنت  تجربة  جودة  عن  للمستخدمين 

ووضوح من جميع الشبكات المختلفة العاملة في الدولة.
ستعزز هذه المبادرة أداء وتجربة المستخدمين لدفع المنافسة في 
خالل  من  للمنصة  الوصول  ويمكن  الخدمات،  وتحسين  السوق 

تطبيقات الهواتف الذكية أو موقع الهيئة على شبكة الويب.

مشروع منصة
قياس سرعة اªنترنت 17

تشغيل آلي للعمليات المختلفة باªدارة واالنتقال من حيز 
وقواعد  الحديثة  التقنية  ا�نظمة  الى  الورقية  ا�عمال 

البيانات المتقدمة وا�منة.

إثراء  البشري من خالل  والمورد  العاملة  القوى  االستثمار في 
بين  التواصل  وتسهيل  التقنية  با�نظمة  الموظفين  خبرات 
الخدمة  أنظمة  طريق  عن  والمدراء  والمشرفين  الموظفين 

الذاتية وتطبيق الهاتف النقال للموظف والمدير.

االستراتيجية  ومنها  الوظيفية  ا�هداف  بمنظومة  العمل 
اÑلية مع  ا�داء  أنظمة قياس  والشخصية وقياسها عن طريق 
والتي تعكس صور دقيقة عن  ا�داء  تطبيق وظيفة مؤشرات 
تطور ا�هداف الوظيفية المتدرج للموظف ونسب تحقيقه لها.
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دور الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات
في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الحكومي بهدف دعم  القطاع  المعلومات في  لتكنولوجيا  الجهازالمركزي  أطلقها  والتي  الحكومية  للجهات  العمل عن بعد  لمبادرة تمكين  دعما 
التحول الرقمي لتلك القطاعات إضافة إلى ضمان استمرار موظفي الجهات الحكومية من إنجاز ا�عمال والمهام من أي مكان وفي أي وقت باستخدام 
بالقطاع  فقط  والخاصة  أدناه  المستندات  بإعداد  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  قامت  المعلومات،  وتقنية  االتصال  وأدوات  وسائل 

الحكومي لدولة الكويت:

من ناحية أخرى، فقد قامت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بتقديم خدمات وترددات إضافية لشركات االتصال الثالث في البالد على أن 
تقدم تلك الشركات لمشتركيها (٥ جيجا بايت) إنترنت يوميا باªضافة للمكالمات المحلية بين الشبكات الثالث مجانا ولمدة شهر اعتبارا من بعد ا�حد 
الموافق 22 مارس وذلك كمبادرة ووقفة وطنية وتعاون ما بين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وشركات االتصاالت في ظل الظروف االستثنائية 

التي تعيشها البالد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدليل اªرشادي ªستمرارية أعمال
الجهات الحكومية خالل الجائحة.

دليل اªجراءات عن
بعد للقطاع الحكومي.

دليل اختيار العمل عن بعد. سياسة العمل عن بعد.

دليل إجراءات العمل عن
طريق سطح المكتب االفتراضي
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الدليل االرشادي الستمرارية أعمال
الجهات الحكومية خالل الجائحة 

الخطط  يتمثل في وضع  والذي  إنشاؤها  قانون  بموجب  التنظيمي  تفعيل دورها  المعلومات على  وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  حرصا من 
وإصدار اللوائح التنظيمية والسياسات في مجالي االتصاالت وتقنية المعلومات. ولما كانت ا�جهزة الحكومية وخدماتها وعملياتها التشغيلية 
ذات أهمية قصوى في الحفاظ على مصلحة ا�فراد وا�عمال، فإن هذا المستند الذي صمم معتمد ا على معيار وإرشادات إدارة استمرارية ا�عمال 
(ISO 22301 – 2012)، يأتي كمبادرة وطنية مقدمة للقطاع العام، لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات من وضع خطة لتسهيل انجاز ا�عمال 
وتوفير الخدمات وتمكين الوصول إلى الجمهور في كافة الظروف السيَم الحالية لضمان استمرارية خدماتها الحكومية واستعادتها في حال 

وقوع الكوارث، وتسهيل عودة العمل في الجهات الحكومية بشكل آمن وسليم 

الغرض من خطة استمرارية ا�عمال

تحديد كيفية تعامل الجهات الحكومية لدولة الكويت في استمرارية 
عليه  المتفق  المستوى  وا�نظمة على  والتطبيقات  الخدمات  تشغيل 

بناء على متطلبات العمل في ظل جائحة فيروس كورنا المستجد.

داخل  سواء  الموظفين،  جميع  هم  الوثيقة  هذه  مستخدمي 
الجهة أو خارجها، الذين لديهم دور في استمرارية ا�عمال

التدابير  اتخاذ  الحيوية والتاكد من  الخدمات  التاثير على  الحد من 
المناسبة في الوقت المناسب 12

3

93



الـمـــشـــــــــاريـــــــع

سياسة العمل 
عن بعد 

نظر ا للظروف الطارئة واالستثنائية التي مربها العالم في مواجهة جائحة كورونا، مما ألزم دولة الكويت بإيقاف العمل الرسمي في 
الجهات الحكومية باعتباره واحد من اªجراءات االحترازية لمكافحة هذا الوباء، فقد قامت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 
بإصدار هذه السياسة لتفعيل العمل عن بعد ولتمكين الجهات الحكومية من متابعة أعمالها بفعالية حسب ما يقتضي ا�مر لدعم 

مسيرة اªنتاج.

من أهداف سياسة العمل عن بعد

دون  مهامها  �داء  الحكومية  الجهات  أداء  ١تسهيل 
انقطاع لسير العمل الحكومي

بعد  عن  العمل  مجال  في  الممارسات  أفضل  اتباع 
للجهات الحكومية

وجود آلية تساعد على استمرار ا�عمال الحكومية بشكل 
يتناسب مع ا�زمة الراهنة ومراعاة الظروف المحيطة. 12

في  وخاصة  للموظفين  متعددة  عمل  خيارات  توفير 
حاالت الطوارئ 4 3
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دليل إجراءات العمل عن
بعد للقطاع العام

جائحة  مواجهة  في  العالم  بها  يمر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  في 
الجهات  في  الرسمي  العمل  بإيقاف  الكويت  دولة  ألزم  مما  كورونا، 
الحكومية باعتباره واحد من اªجراءات االحترازية لمكافحة هذا الوباء. 
ونتيجة للوضع الحالي الذي يستلزم وضع آلية خاصة للعمل عن بعد 
لتمكين موظفي القطاع العام من استكمال بعض المهام الوظيفية 
الموكلة إليهم ومتابعة دعم مسيرة اªنتاج واستمرارية ا�عمال فقد 
هذا  بإعداد  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  قامت 
الالزمة  باÑليات  الحكومية  الجهات  تزويد  إلى  يهدف  الذي  المستند 
خالل  من  الطارئة  الظروف  ظل  في  لديها  بعد  عن  العمل  لتطبيق 
استخدام ا�نظمة والبرامج الذكية وااللكترونية المتاحة. ويتضمن هذا 
الجهة  لتمكين  المتاحة  واالختيارات  والخطوات  اªجراءات  الدليل 

الحكومية من تطبيق آلية العمل عن بعد.
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الدليل االرشادي الستمرارية أعمال
الجهات الحكومية خالل الجائحة 

الجهات  لتمكين  االفتراضي  المكتب  العمل عن طريق سطح  لتفعيل  الالزمة  باÑليات  الحكومية  الجهات  تزويد  إلى  يهدف  الذي  المستند  هذا 
العمل  آلية  الحكومية من تطبيق  الجهة  لتمكين  والخطوات  اªجراءات  الدليل  بفعالية، ويتضمن هذا  بعد  أعمالها عن  الحكومية من متابعة 

باستخدام سطح المكتب االفتراضي �نظمة ويندوز (Windows Virtual Desktop)، ومن أهداف هذا الدليل: 

الرسمية  الجهات  وبالتعاون مع  الترددي  الطيف  إدارة  المعلومات من خالل  وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  قامت  ما سبق، فقد  عالوة على 
المختصة بالدولة في هذه الفترة االستثنائية باعتماد االستيراد واªفراج الجمركي والكشف الميداني على شحنات أجهزة ومعدات وقطع غيار 
أجهزة االتصاالت الواردة للدولة لجميع الجهات، باªضافة إلى إصدار التصاريح لمحطات الراديو الخاصة بسفن شركة المواشي الكويتية وإصدار 

تصريح جديد مع تخصيص عالمات النداء للسفينة الجديدة "الكويت" وتجديد وإصدار تصريح سفينة "الشويخ".
كما قامت بإصدار التصاريح لمحطات الراديو الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية وبشركة طيران الجزيرة لتمكنهما من الطيران ªعادة المواطنين 

بالخارج ضمن خطة اªجالء.

انقطاع  دون  بعد  عن  مهامها  �داء  الحكومية  الجهات  أداء  تسهيل 
لسيرالعمل، حيث يتم تزويد سطح المكتب االفتراضي لتوفير الوصول 

إلى ا�نظمة الداخلية والتي ال يمكن االتصال بها من خارج مقر العمل.

الحكومية  ا�عمال  استمرار  على  تساعد  التي  التقنيات  استخدام 
بشكل سلس. 12

تمكين الجهات الحكومية من االستخدام ا�مثل لموارد تقنية المعلومات المتوفرة من 
خالل العقد الجماعي (Enterprise Agreement) الموقع بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات وشركة مايكروسوفت باعتباره ترخيص إضافي للعقد الحالي. 3
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يتولى قطاع  المالية ولذلك  والمتابعة  الشفافية  لمبدأ  االهتمام  الكثير من  المعلومات  العامة لالتصاالت وتقنية  الهيئة  تولي 
ونظم  العامة  الخدمات  فيها  بما  وا�دارية  المالية  الجوانب  مختلف  وتنفيذ  وتنظيم  إدارة  مهام  والمالية  ا�دارية  الشئون 
المعلومات في ضوء القواعد والنظم واللوائح ذات العالقة والحرص على توفير البيئة المناسبة للعاملين بالهيئة والعمل على 
تحقيق ا¨هداف الموضوعة من خالل تنفيذ الميزانية، والتي كانت ملخصة للسنوات الماضية منذ انشاء الهيئة العامة لالتصاالت 

وتقنية المعلومات كاالتي:

 2016/2017
 2017/2018
 2019/2018
 2020/2019
2021/2020

السنة المالية

69,767,448
75,362,351
76,862,530
95,220,044

119,681,752

ا�يرادات الفعلية
 د.ك.  

65,364,000
67,902,000
84,516,000
87,175,000

ا�يرادات المقدرة
 د.ك.  
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النقدية للسنة  اعمالها وتدفقاتها  نتائج  وعن   2021 مارس   31 المالي للهيئة كما في  المركز  المرفقة  المالية  البيانات  وتظهر 
المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للسياسات المحاسبية للهيئة، وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:

والمطلوبات  الموجودات  تتضمن 
المركز  بيان  في  المدرجة  المالية 
ذمم  البنوك،  لدى  نقد  المالي 
مدينة وأرصدة مدينة أخرى، ذمم 
أخرى،  دائنة  وأرصدة  دائنة 
لقانون  وفقا  واالستقطاعات 

الهيئة.

يتم إدراج الذمم المدينة وا¨رصدة 
المدينة االخرى على أساس القيمة 
خسائر  استنزال  بعد  ا�سمية 
ومخصص  القيمة  في  الهبوط 
إن  تحصيلها،  في  مشكوك  ديون 

وجدت.

يتم إدراج الذمم الدائنة 
وا¨رصدة الدائنة ا¨خرى 

بالتكلفة

يتم إدراج المعدات 
والتجهيزات المستخدمة 
¨غراض التشغيل ضمن 

مصاريف الفترة وذلك وفق 
الالئحة المالية للهيئة.

ا�دوات
المالية

ذمم مدينة وأرصدة
مدينة أخرى

الذمم الدائنة
وا�رصدة الدائنة ا�خرى

المعدات
والتجهيزات

في تاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم الهيئة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات 
للتأكد فيما إذا كان هناك دليل على انخفاض في قيمة تلك الموجودات، إذا كان 
للموجودات  لالسترداد  القابلة  القيمة  تقدير  يجب  االنخفاض،  على  دليل  يوجد 
الممكن  من  يكن  لم  إذا  وجدت.  إن  القيمة،  في  االنخفاض  خسائر  الحتساب 
احتساب القيمة القابلة لالسترداد ¨صل منفرد، يجب على الهيئة تقدير القيمة 

القابلة لالسترداد من وحدة توليد النقد ل½صل التابع لها.

انخفاض قيمة
الموجودات 5

هذه  استحقاق  يستند  لموظفيها،  الخدمة  نهاية  مكافآت  الهيئة  تقدم 
المكافآت إلى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين خضوعا �تمام حد 
بالنسبة  الموظفين.  وعقود  العمل  لقانون  وفقا  الخدمة  مدة  من  أدني 
للموظفين الكويتيين، تقوم الهيئة بعمل مساهمات للهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر إلتزامات الهيئة على 

هذه المساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها.

مكافأة
نهاية الخدمة 6
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النقدية للسنة  اعمالها وتدفقاتها  نتائج  وعن   2021 مارس   31 المالي للهيئة كما في  المركز  المرفقة  المالية  البيانات  وتظهر 
المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للسياسات المحاسبية للهيئة، وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:

ُحققت إيرادات الهيئة من المصادر التالية:

تحقق
ا�يراد 7

تقيد المعامالت بالعمالت ا¨جنبية بالدينار الكويتي وفقا ¨سعار الصرف السائدة 
بتاريخ هذه المعامالت، حيث يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
بيان  بتاريخ  السائدة  الصرف  الكويتي وفقا ¨سعار  الدينار  إلى  ا¨جنبية  بالعمالت 
المركز المالي، تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية أو من إعادة 

تحويل البنود النقدية في بيان الدخل للسنة.

العمالت
ا�جنبية 8

حكام المادة رقم 12 من القانون رقم 37 لسنة 2014 يؤول  وفقا̈ 
فائق ا�يرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة 
من  الوزراء  مجلس  يقرره  ما  اقتطاع  بعد  وذلك  للدولة،  العامة 

احتياطيات وبحد أدنى 10٪.

االقتطاعات وفقا
لقانون الهيئة 9

أساس  على  التوفير  وحساب  ¨جل  الودائع  أرباح  إيرادات  تحتسب 
نسبي وزمني وذلك باستخدام أسلوب العائد الفعلي.

تتحقق ا�يرادات والمصروفات على أساس مبدأ النقدي المعدل

من  الواردة  وتجديدها  والتصاريح  الرخص  إصدار  رسوم  إيرادات 
الالسلكية  والخدمات  االتصاالت  وشركات  ا�نترنت  خدمة  مزودي 

والرسائل القصيرة وضوابط ا�نترنت.

إيرادات ا¨جور والخدمات المقدمة إلى شركات االتصاالت وا�نترنت 
والخدمات ا¨خرى المرتبطة بها
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إن ا�دارة المالية هي الجهة المسئولة عن اعداد وعرض البيانات المالية بشكل عادل وفقا للسياسات المحاسبية للهيئة كما 
شرح سابقا، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية بشكل خال من فروقات مادية سواء 
كانت ناتجة عن الغش أو الخطل، و�عداد تلك البيانات المالية، تكون إدارة الهيئة مسؤولة عن تقييم قدرة الهيئة على تحقيق 
االستمرارية وا�فصاح عند الحاجة عن ا¨مور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على 

ذلك نورد البيانات المالية التالية:

بيان ا�يرادات والمصروفات، المركز المالي، التغييرات في حقوق أموال الهيئة

بيان
ا�يرادات

والمصروفات

السنة المالية المنتهية فيإيضاحاتا�يرادات
31 مارس 2021 (د.ك)

السنة المالية المنتهية في
31 مارس 2020 (د.ك)

1267,124,45756,620,085رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها (الباب ا�ول)
1316,818,09618,031,524ا�جور وإيرادات الخدمات (الباب الثاني)

55,91518.007الغرامات والجزاءات (الباب الرابع) -
6,383,9835,708,317إيرادات أخرى (الباب الخامس) 15

119,681,75295,220,044مجموع ا�يرادات الذاتية -
16,103,13614,572,199مصروفات الموظفين (الباب ا�ول) 16

3,594,8103,948,566المصروفات العامة (الباب الثاني) 17
--المصروفات ا�نشائية (الباب الثالث) -

99,983,80676,699,279فائض السنة -

الدوائر الدولية المؤجرة لخدمات ا�نترنت عبر الكوابل 
1429,299,30114,842,111البحرية والبرية والربط البيني (الباب الثالث)
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بيان المركز المالي

السنة المالية المنتهية فيإيضاحاتالموجودات
31 مارس 2021 (د.ك)

السنة المالية المنتهية في
31 مارس 2020 (د.ك)

6104,316,283166,390,109النقد وشبه النقد
775,000,00035,000,000ودائع �جل

8911,0703,130,224ذمم مدينة وموجودات أخرى
180,227,353204,520,333مجموع الموجودات -

المطلوبات 

حقوق أموال الهيئة

3,587,4544,058,158ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 9
3,587,4544,058,158مجموع المطلوبات -

50,000,00050,000,000رأس المال 10
26,656,09312,899,862االحتياطي العام 11

99,983,806137,562,313الفاض المجمع 12
176,639,899200,426,175إجمالي حقوق أموال الهيئة -

180,227,353204,520,333إجمالي المطلوبات وحقوق أموال الهيئة -
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بيان التغيرات في حقوق أموال الهيئة

رأس المال
(د.ك)

االحتياطي العام
 (د.ك)

الفائض المجمع
 (د.ك)

الفائض المجمع
 (د.ك)

50,000,00012,899,862137,562,313200,462,175الرصيد كما في 31 مارس 2020 
-(13,756,231)13,756,231-المحول إلى االحتياطي العام (إيضاح ١١)

(123,806,082)(123,806,082)--المحول إلى الخزانة العامة للدولة (إيضاح ١١)
99,983,80699,983,806--فائض السنة

50,000,00026,656,09399,983,806176,639,899الرصيد كما في 31 مارس 2021 
50,000,00012,899,86260,863,034123,762,896الرصيد كما في 31 مارس 2019 

76,699,27976,699,279--فائض السنة
50,000,00012,899,862137,562,313200,462,175الرصيد كما في 31 مارس 2020 
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