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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

     شــهد العالــم أجمــع بكافــة أطيافــه فــي عــام 2020 تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد والــذي كان لــه بالــغ األثــر الســلبي علــى كافــة األصعــدة فــي الدول 
ســواء االقتصاديــة أو التعليميــة أو الصحيــة أو االجتماعيــة، األمــر الــذي دعــى جميــع الحكومــات إلتخــاذ جميــع التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن 
تفشــي الوبــاء وحمايــة المجتمــع، ومــن ضمنهــا إغــالق جميــع مؤسســات والجهــات الحكوميــة العاملــة بالدولــة وعليــه ومنــذ بدايــة الجائحــة ارتكــزت 
ــار  خطــة عمــل الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منــذ اللحظــات األولــى باســتمرار تواصــل المجتمــع وضمــان أداءِه لمهامــِه وتخفيــف آث

الجائحــة، فقــد إتخذنــا عــدة قــرارات كانــت ســريعة وحازمــة وعقدنــا العــزم علــى عــدم إنقطــاع المجتمــع الكويتــي فــي هــذه المرحلــة مــع نفســه. 
      وعليــه حرصنــا علــى إصــدار مجموعــة مــن القــرارات التــي ســاهمت فــي ضمــان ســالمة المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض الدولــة، ولــذا أطلقنــا العديــد 
ــات  ــم خدم ــا بتقدي ــث قمن ــة حي ــك الجائح ــة تل ــي مواجه ــه ف ــاط ب ــدور المن ــن أداء ال ــات م ــة المعلوم ــالت وتقني ــاع االتص ــن قط ــادرات لتمكي ــن المب م
وتــرددات إضافيــة مجانيــة لشــركات االتصــاالت المتنقلــة فــي البــالد علــى أن تقــوم تلــك الشــركات بتزويــد مشــتركيها بـــ)5 جيجــا بايــت( إنترنــت يوميــً 

باإلضافــة للمكالمــات المحليــة المجانيــة فيمــا بينهــا فــي ظــل الظــروف اإلســتثنائية التــي تمــر بهــا الدولــة. 
    وقــد قمنــا بالهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بإصــدار الدليــل اإلرشــادي الســتمرارية أعمــال الجهــات الحكوميــة عــن بعــد خــالل الجائحــة 
وإصــدار سياســة العمــل عــن بعــد بعــد توقــف العمــل الرســمي فــي الجهــات الحكوميــة جميعهــً، كمــا قامــت الهيئــة مــن خــالل أعمالهــا التشــغيلية 

باســتضافة وتخزيــن بيانــات تطبيــق شــلونك علــى التجهيــزات اآلليــة التابعــة لهــا.
عــالوة علــى مــا ســبق، فقــد قامــت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالتعــاون مــع الجهــات الرســمية المختصــة بالدولــة فــي هــذه الفتــرة 
االســتثنائية باعتمــاد االســتيراد واإلفــراج الجمركــي والكشــف الميدانــي علــى شــحنات األجهــزة والمعــدات وقطــع الغيارالمســتورة ألجهــزة اإلتصــاالت 
الــواردة للدولــة لجميــع الجهــات، باإلضافــة إلــى اصــدار التصاريــح لمحطــات الراديــو الخاصــة بســفن شــركة المواشــي الكويتيــة، واصــدار تصريــح جديــد 
مــع تخصيــص عالمــات النــداء للســفينة الجديــدة »الكويــت«، وتجديــد وإصــدار تصريــح ســفينة »الشــويخ«، كمــا قامــت الهيئــة بإصــدار التصاريــح لمحطــات 

الراديــو الخاصــة بالخطــوط الجويــة الكويتيــة وبشــركة طيــران الجزيــرة لتمكنهمــا مــن الطيــران إلعــادة المواطنيــن بالخــارج ضمــن خطــة اإلجــالء.
ــكل  ــاهموا بش ــن س ــات الذي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــي الهيئ ــن ف ــع العاملي ــس اإلدارة وجمي ــاء مجل ــي أعض ــكر زمالئ ــام أش ــي الخت وف

ــم. ــم وخبراته ــه بجهوده ــات وإثرائ ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــر قط ــي تطوي ــال ف فع
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 م. سالم مثيب األذينه
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 م. سالم مثيب األذينه
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

كلمة معالي رئيس الهيئة1
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الملخص التنفيذي2

أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

 م. سالم مثيب األذينه
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

الشيخة/ لطيفة داوود الصباح
عضو مجلس إدارة

السيد/ خالد حسن الكندري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ محمد عبد اهلل الكندري 
عضو مجلس إدارة

السيد/ وليد صالح القالف
عضو مجلس إدارة

السيد/  أحمد عبد الخضر  إبراهيم
 عضو مجلس إدارة

السيد/ سعود خالد الزيد
عضو مجلس إدارة
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الملخص التنفيذيالملخص التنفيذي

اإلدارة التنفيذية لهئية االتصاالت وتقنية المعلومات

الهيكل التنظيمي للهئية العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

يتألــف فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن أعضــاء متمرســين فــي العمــل بــــهذا الــقــــطاع 
بـــقيادة معالــي المهنــدس/ ســالم مثيــب األذينه ولديهم ســنوات  من الخبـــرة فــي مجــال تكنولوجيا االتصــاالت والمعلومــات وقادرين 

علــى إدارة الهيئــة لتحقيــق رؤيتهــا بالتفــوق والتطــور لهــذا القطــاع فــي دولــة الكويــت، ويتكــون هــذا الفريــق مــن:

السيد/  فهد سليمان الفهد
 رئيس قطاع االتصاالت 

السيد/  عامر حبيب حيات
 رئيس قطاع السوق والمنافسة

السيد/  محمد جاسم التورة
 رئيس قطاع تقنية المعلومات

السيدة/ شوق أحمد الودعاني
 رئيس قطاع الشؤون اإلدارية والمالية

إدارة مكتب التدقيق الداخلي

التنسيق والمتابعة

إدارة مكتب الرئيس

إدارة امانة السر

التنسيق والمتابعة

السكرتارية والسجل العام

قطاع االتصاالت

إدارة البنية التحتية

ابراج االتصاالت

بوابة النفاذ الدولية

إدارة الطيف الترددي

تخطيط وتخصيص الطيف الترددي

الفحص الميداني والرصد

اعتماد األجهزة

إدارة تطوير االتصاالت

المواصفات والمقاييس

تطوير ومتابعة تنفيذ مشاريع االتصاالت

نائب الرئيس

إدارة أمن المعلومات واالستجابة للطوارئ

أمن المعلومات

إدارة المكتب الفني

المتابعة الفنية

إدارة اإلعالم والتسويق

اإلعالم والعالقات المحلية

التسويق

قطاع السوق والمنافسة

إدارة شؤون المنافسة والمشغلين

شؤون المشغلين

التعرفة واالجور

التراخيص

إدارة شؤون السوق

المنتجات والخدمات

قياس الجودة

إدارة شؤون العمالء

تقيم السوق وتطوير المؤشرات االقتصادية

االستجابة للطوارئ

شهادات الجودة ألمن المعلومات

إدارة الشؤون القانونية

القضايا وتسوية النزاعات

االستشارات القانونية والعقود

قطاع تقنية المعلومات

إدارة حوكمة القطاع العام

PKI التخطيط ومؤشرات األداء

الشكاوي ) 125 (

خدمة العمالء

إدارة تطوير تقنية المعلومات

تصنيف الشركات

االبتكار والدراسات االقتصادية

تطوير ومتابعة تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات

لجنة المتابعة والتدقيقرئيس مجلس اإلدارة

لجنة التراخيص والخدمات

اللجنة الفنية

اللجنة االستشارية

إدارة المنظمات الدولية والبحوث

المنظمات الدولية والمحلية

التقارير الدورية والبيانات

قطاع اإلدارية والمالية

إدارة الشؤون المالية

الحسابات

الميزانية

التوريدات

المراجعة

إدارة الموارد البشرية

شؤون الموظفين

التطوير والتدريب

إدارة مركز نظم المعلومات

الدعم الفني والتشغيل

تطوير النظم والخدمات

إدارة الخدمات العامة

المرافق والصيانة

المرافق والصيانة

الربط البيني والترقيم

مجلس اإلدارة
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هدف الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

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

تهــدف الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات  إلــى تنظيــم وإشــراف أمثــل علــى ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات قائمــً 
علــى أســاس المنافســة اإليجابيــة وتعمــل علــى تقديــم خدمــات متميــزة ومتطــورة من خالل شــبكة اتصــاالت ســريعة وآمنــة وموثوقة 
تعــود بالنفــع علــى المشــتركين مــن أفــراد وجهــات عامــة وخاصــة وتحافــظ علــى مصالحهــم، وخلــق منــاخ محفــز لالســتثمار بقطاعي 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتشــجيع المبــادرات اإلبداعيــة للشــباب الكويتــي مــن أصحاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، وتطبيق 

أعلــى المعاييــر العالميــة لالرتقــاء بالخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة وإتاحتهــا للمواطنيــن والمقيميــن. 

تطلعات الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

ــل  ــك بجع ــام 2035 وذل ــه اهلل لع ــد رحم ــاح األحم ــيخ صب ــالد الش ــر الب ــمو أمي ــب الس ــه صاح ــور ل ــة المغف ــق رؤي ــة لتحقي ــعى الهيئ تس
الكويــت مركــزًا ماليــً وتجاريــً جالــب لالســتثمار وذلــك مــن خــالل االرتقــاء بمســتوى الخدمــات والتقنيــات المتاحــة للمســتخدمين فــي 

ــاالت. ــات واالتص ــة المعلوم ــال تقني مج

الرؤيا
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مواقع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

المواقع الحالية والمستقبلية :

 تم تجهيز مواقع الهيئة التالية وذلك للقيام بأعمالها وتوفير بيئة عمل مناسبة تلبي احتياجات الكادر الوظيفي.

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

برج الحمراء : مجلس اإلدارة - اإلدارات التابعة لرئيس الهيئة - قطاع الشئون اإلدارية والمالية - قطاع السوق والمنافسة – قطاع 
االتصاالت.

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

المنافذ الحدودية : قسم اإلفراجات )المطار – ميناء الشويخ – الصليبية(.
محطة الرقابة : إدارة الطيف الترددي )مساحة االرض   متر مربع( بمطقة جابر األحمد.

أرض األحمدي : مبنى إدارة األزمات )مساحة االرض 20,000 متر مربع(.

الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي

التمثيل الخارجي للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلوماتالتمثيل الخارجي للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

تمثــل الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات دولــة الكويــت فــي اإلجتماعــات والمؤتمــرات والنــدوات وغيرهــا مــن المحافــل الدوليــة 
المتعلقــة بشــؤون االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وانضمــت دولــة الكويــت إلــى عضويــة االتحاد الدولــي لالتصاالت فــي عــام 1959، وانتخبت 
ألول مــرة كعضــو مجلــس إدارة اإلتحــاد الدولــي لالتصــاالت فــي مؤتمــر المندوبيــن المفوضين نيروبــي 1982 وأعيد إنتخـــــابها فــي المؤتمرات 
الالحقــة لمؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن )نيــس-1989(، )كيوتــو-1994(، )مينابولــس-1998(، )غوادالخــارا-2010( و)بوســان-2014(، وأعيــد 
ــدة 4  ــدة لم ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــي ف ــة دب ــي مدين ــد ف ــذي عق ــام 2018 وال ــن لع ــن المفوضي ــر المندوبي ــي مؤتم ــرًا ف ــا مؤخ إنتخابه

ســنوات قادمــة  )2018 - 2022(.
كمــا أن دولــة الكويــت عضــو فــي األمانــة العامــة لــدول مجلس التعــاون الخليجــي – قطــاع االتصــاالت، والكويت عضــو في قطــاع االتصاالت 
ــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وتشــارك الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي جميــع اجتماعــات ومؤتمــرات  فــي األمان
ــي  ــت ف ــة الكوي ــاهمة دول ــدات مس ــادة وح ــم زي ــة وت ــة العريق ــك المنظم ــطة تل ــع أنش ــة بجمي ــاالت )ITU( بفعالي ــي لالتص ــاد الدول االتح
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت مــن عــدد 3 وحــدات لتصبــح 5 وحــدات وذلــك ايمانــً مــن دولــة الكويــت بالــدور الحيــوي الــذي يقــوم بــه االتحــاد 

الدولــي لالتصــاالت فــي تنميــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
وتشــارك الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أيضــً ممثلــًة لدولــة الكويــت فــي العديــد مــن المنظمــات األخــرى مثــل منظمــة 
اآليــكان واإليــان الخاصــة بالنطاقــات العلويــة واجتماعــات اللجنــة الدائمــة لالتصــاالت بجامعــة الــدول العربيــة والمنظمــة العربيــة لهيئــات 
تنظيــم االتصــاالت واجتماعــات المكتــب الفنــي لالتصــاالت لــدول مجلــس التعــاون للخليــج العربــي ومنظمــة االتصــاالت الفضائيــة الدوليــة 
)ITSO(، وانضمــت  دولــة الكويــت مؤخــرًا لمنظمــة التعــاون الرقمــي كعضــو مؤســس فــي عــام 2020، ومنظمــة التعــاون الرقمــي هــي 
ــة  ــدف المنظم ــي وته ــاد االرقم ــي واالقتص ــول الرقم ــاالت التح ــع مج ــي جمي ــاون ف ــز التع ــة بتعزي ــاض معني ــا الري ــة مقره ــة عالمي منظم
ــد  ــى الصعي ــي عل ــاد الرقم ــو االقتص ــتركة لنم ــح المش ــز  لمصال ــي وتعزي ــول الرقم ــة التح ــاء بمنظوم ــي االرتق ــاء ف ــود األعض ــد جه لتوحي

ــاء. ــدول االعض ــي لل ــتقرار االجتماع ــة واالس ــق الرفاهي ــترك وتحقي ــي المش الدول

ــات  ــع اإلجتماع ــي جمي ــة ف ــاركة بفعالي ــت بالمش ــة الكوي ــتمرت دول ــتجد اس ــا المس ــروس كورون ــة فاي ــبب جائح ــام 2020 وبس ــالل ع      خ
ومنتديــات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت )ITU(، وكانــت المشــاركات جميعهــا عــن بعــد )عبــر برامــج التواصــل( كمــا حصــل موظفــي الهيئــة 

ــة :  ــب التالي ــى المناص ــت عل ــة الكوي ــن لدول ــات ممثلي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص العام

منصب نائب رئيس اللجنة الدراسية األولى لقطاع تنمية االتصاالت )2017 - 2021( .  ●
●  . )CWG-LANG(  )2020 - 2021( منصب نائب رئيس فريق عمل المجلس للغات
منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية الثالثة لقطاع الراديو )2019 - 2021( . ●
نائب رئيس الفريق العربي للجنة الدراسية الثالثة لقطاع التقييس باالتحاد الدولي لالتصاالت )2018 - 2020( . ●
نائب رئيس الفريق العربي للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت )WTDC-21(  أديس أبابا – اثيوبيا . ●
منســق اللجنــة الدراســية األولــى لفريــق العمــل الخــاص بالقــرارات واألولويــات المواضيعيــة وأعــالن مؤتمــر أديــس أبابــا للفريــق االستشــاري  ●

لقطــاع التنميــة .
رئيس الفريق العربي المصغر الخاص بالقرارات واألولويات المواضيعية وأعالن مؤتمر أديس أبابا للفريق االستشاري لقطاع التنمية. ●
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الكويت والمؤشرات الدولية

ــك  ــره وذل ــة لتطوي ــط الالزم ــم الخط ــاالت ورس ــات واإلتص ــا المعلوم ــي لتكنولوجي ــع التنظيم ــر التتب ــة مؤش ــة بمتابع ــوم الهيئ       تق
ألهميتــه كأداة قائمــة علــى األدلــة لمســاعدة الكيانــات التنظيميــة وصنــاع القــرار علــى فهــم التطــور السريـــع لتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت فــي دولــة الكويــت، كمــا تواصــل الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مســارها علــى تحســين البيئــة التنظيميــة 
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــالل إصــدار اللوائــح والقــرارات واإلرشــادات المتعلقــة بتنظيم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومات 

لمواكبــة الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال.
 )ICT Regulatory Tracker( شــهدت دولـــة الكـــويت تحســنا ملحوظــً بمؤشــر التتبع التنظيمــي لتكنولوجيا المعلومــات واالتصــاالت       
الصــادر مــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، ففــي عــام إنشــاء الهيئــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات عــام )2015( كانــت دولــة الكويــت 
بالمرتبــة )178( وبمجــوع )17.30( درجــة وتقــع ضمــن الجيــل األول، وفــي عــام )2020( صــدر المؤشــر لعــام )2019( والــذي حصلــت بــه 

دولــة الكويــت علــى مجمــوع )74.00( درجــة بزيــادة )56.70( درجــة.
       كمــا كانــت دولــة الكويــت ضمــن الجيــل األول للمؤشــر والــذي ُيعبــر عــن أقــدم األجيــال المســتخدمة لالتصــاالت وأقلهــا تنظيمــً، 

وفــي أخــر إصــدار للمؤشــر كانــت ضمــن الجيــل الثالــث والــذي ُيعتبــر متقــدم جــدًا عالميــً.

مقارنة لترتيب دولة الكويت العالمي
بمؤشر التتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لألعوام )2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019(

الدرجة النهائية السنة

74.00 2019

70.00 2018

64.00 2017

54.67 2016

17.30 2015

2015

١٧٫٣٠

2016 2017 2018 2019

التصنيف الدولي

الجيل األول

الجيل الثاني

الجيل الثالث

تقدم دولة الكويت بالتصنيف الدولي

17.30

54.30

64.00

70.00

74.00
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

     هــي اتفاقــات ومذكــرات تفاهــم دوليــة تقــوم الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالتوقيــع عليهــا ممثلــة لدولــة الكويــت 
مــع كيانــات خارجيــة لتعزيــز التعــاون وتطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتبــادل الخبــرات، ونذكــر هنــا االتفاقيــات الموقعــة 

ــارية: ومازالت س

حكومة جمهورية استونيا. ●
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية - مملكة البحرين. ●
المنظمة العربية للتنــمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية. ●
شركة مايكروسوفت جلف. ●
شركة امازون ويب سيرفيس. ●
هيئة تنظيم االتصاالت مملكة البحرين. ●
هيئة المعلومات واالتصاالت التقنية - الجمهورية التركية. ●

حكومة المملكة المتحدة. ●
شركة هواوي العالمية - جمهورية الصين الشعبية. ●
شركة وايل كالود. ●
شركة سيسكو. ●
شركة صحارى )المشغل الدولي(. ●
حكومة الواليات المتحدة األمريكية. ●

االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

حكومة جمهورية
إستونيا 

 هيئة المعلومات والحكومة
اإللكترونية البحرينية

الجامعة العربية

الملخص التنفيذي

قامــت حكومــة دولــة الكويــت متمثلــة بالهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بتوقيــع مذكــرة تفاهــم 
ــأن  ــاالت بش ــة واالتص ــؤون االقتصادي ــوزارة الش ــة ب ــتونيا متمثل ــة إس ــة جمهوري ــع حكوم ــخ 2019/10/19 م بتاري
ــي  ــاون ف ــز التع ــى تعزي ــرة عل ــص المذك ــث تن ــي، حي ــاد الرقم ــة واالقتص ــة الرقمي ــال الحكوم ــي مج ــاون ف التع
تطويــر الحكومــة الرقميــة وتبــادل المعلومــات والتدريــب لرفــع مســتوى مهــارات األمــن الســبراني، علمــً بــأن هذه 
ــا  ــل نصوصه ــوز تعدي ــى أن يج ــً، عل ــد تلقائي ــة للتجدي ــنوات قابل ــدة 3 س ــول لم ــارية المفع ــتبقى س ــرة س المذك

باتفــاق الطرفيــن،  كمــا يعتبــر كل طــرف مســؤول عــن دفــع تكاليفــه ونفقاتــه فيمــا يتعلــق بهــذه المذكــرة.

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بتاريــخ 2018/10/4 بيــن هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة البحرينيــة وهيئــة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الكويتيــة حيــث تمكــن الطرفيــن مــن تســهيل اســتضافة وتبــادل معلوماتهمــا 
عبــر الحوســبة الســحابية، والتــي تمكــن الطرفيــن مــن تعزيــز كفــاءة المؤسســات الحكوميــة، كمــا تعتبــر هــذه 

االتفاقيــة ســارية لمــدة 3 ســنوات وتجــدد تلقائيــً مالــم يبــدي أحــد الطرفيــن الرغبــة فــي عــدم التجديــد. 

     تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن المنظمــة العربيــة للتنــــمية اإلداريــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة والهيئــة 
العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بشــأن التعــاون العلمــي والفنــي والتقنــي فــي المجــاالت ذات االهتمــام 
ــة،  ــرات العلمي ــة والمؤتم ــدورات التدريب ــد ال ــالل عق ــن خ ــب م ــة والتدري ــاالت الحوكم ــة بمج ــترك والمتعلق المش

وتتجــدد ســنويً مــا لــم يرغــب أحــد الطرفيــن بعــدم التجديــد.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

شركة مايكروسوفت جلف

 شركة امازون - ويب
سيرفيس

 هيئة تنظيم االتصاالت
مملكة البحرين

 هيئة المعلومات واالتصاالت
التقنية التركية

 تــم توقيــع اتفاقيــة تفاهــم بتاريــخ   2018/9/4 تهــدف لتعزيــز التعــاون الميدانــي لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت وتطويــره، حيــث لــدى دولــة الكويــت مبــادرات للتحــول الرقمــي والتي فيهــا العديــد من نقــاط التعاون 
المحتمــل، والتــي تمكــن دولــة الكويــت لتحقيــق التنــوع االقتصــادي والتقــدم التكنولوجــي، وهــي ســارية لمــدة 

24 شــهر فقــط.

     تــم توقيــع اتفاقيــة تفاهــم بتاريــخ 2018/9/4 تهــدف لتطويــر سياســات مناســبة للحوســبة الســحابية لدولــة 
الكويــت، والتــي تســاهم لتطويــر الخدمــات اإللكترونيــة للمؤسســات الحكوميــة واعتمــاد الحوســبة الســحابية 
لخدمــات القطــاع العــام فــي الدولــة، بهــدف تعزيــز االبتــكار ومبــادرات التحــول الرقمــي، وهــذه االتفاقيــة ســارية 

مــا لــم يقــوم أحــد الطرفيــن بإلغائهــا. 

ــادل فــي مجــال تنظيــم االتصــاالت وذلــك بيــن هيئــة        تــم توقيــع اتفاقيــة 1/12/2017  بشــأن التعــاون المتب
ــي  ــت والت ــة الكوي ــات بدول ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــن والهيئ ــة البحري ــاالت بمملك ــم االتص تنظي
تهــدف لتبــادل الخبــرات فــي مجــال تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وهــي ســارية إلــى اآلن وتتجــدد تلقائيــً 

ــنوات.  كل 3 س

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بتاريــخ 2019/9/14 فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بيــن دولــة 
الكويــت وهيئــة المعلومــات واالتصــاالت التقنيــة فــي الجمهوريــة التركيــة، والتــي تهــدف للتعــاون بيــن الطرفيــن 
ــدد  ــة، وتتج ــاالت اإللكتروني ــواق االتص ــح أس ــم لوائ ــة ودع ــاالت االلكتروني ــة االتص ــم صناع ــرات وتنظي ــادل الخب وتب

ــً مــا لــم يرغــب أحــد األطــراف بإنهائهــا.  كل 3 ســنوات تلقائي

االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

حكومة
المملكة المتحدة 

شركة
هواوي العالمية الصينية 

شركة
وايل كالود 

الملخص التنفيذي

ــة  ــة البريطاني ــة المملك ــع حكوم ــيبراني م ــن الس ــال األم ــتاريخ 2017/7/5  بمج ــاون بـ ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي     ت
المتحــدة والتــي تهــدف الــى توفيــر خبــراء أمــن ســيبراني مــن الحكومــة والشــركات البريطانيــة والذين ســيعملون 
مــع اللجنــة الوطنيــة لحكومــة األمــن الســيبراني الكويتيــة فــي تنفيــذ ومتابعــة برنامــج عمــل االســتراتيجية 

ــً. ــنوات تلقائي ــدد كل 3 س ــة، وتتج الوطني

فــي 2017/3/7  تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة هــواوي الصينيــة وهــي شــركة عالميــة رائــدة فــي تقديم 
حلــول لمجــال تكنولوجيــا االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبنيــة التحتيــة، واتفــق الطرفــان علــى التعــاون الوثيــق 
وتبــادل الخبــرات وتوفيــر الدعــم االستشــاري والمــادي خصوصــً التكنولوجــي لتحويــل الكويــت الــى مدينــة ذكية، 
ويكــون التركيــز علــى تحويــل مينــاء مبــارك إلــى مينــاء ذكــي كمرحلــة أولــى، وتتجــدد كل 3 ســنوات تلقائيــً مالــم 

يرغــب أحــد األطــراف بإنهائهــا.

تــم توقيــع اتفاقيــة بـــتاريخ 2018/12/12 بيــن شــركة وايــل كالود وهــي ذراع الحوســبة الســحابية لمجموعة علي 
ــركة فــي  ــا مــع الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ركــزت علــى االســتفادة مــن اســتراتيجية الشـ باب
ــر البنيــة التحتيــة للكويــت  ــز فــي الوصــول الــى الــدول المحيطــة عب اســتخدام مركــز الكويــت الجغرافــي الممي
وجعــل الكويــت مركــزًا ومحــورًا لحركــة البيانــات والمعلومــات بيــن دول العالــم، وهــي ســارية المفعــول وتتجــدد 

تلقائيــً كل عاميــن مــا لــم يلغيهــا أحــد الطرفيــن.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية

شركة
سيسكو 

 شركة
 (صحارى (  المشغل الدولي

 حكومة
الواليات المتحدة االمريكية

      تــم توقيــع اتفاقيــة تفاهــم بتاريــخ  2017/5/15  بيــن شــركة سيســكو العالميــة والهيئــة العامــة لالتصــاالت 
و تقنيــة المعلومــات تســتهدف توفيــر الخبــرات الفكريــة والفنيــة مــن أجــل دعــم قطــاع االتصــاالت و تكنولوجيــا 
ــة  ــداف التنموي ــق األه ــً تحقي ــدد، وخصوص ــذا الص ــي ه ــارات ف ــول واالستش ــادل الحل ــي وتب ــات الكويت المعلوم

لرؤيــة الكويــت )2035(. 

    تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بـــتاريخ 2020/1/27 بمجــال االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لتطويــر وتعزيــز وتشــجيع 
ــن  ــً لتخزي ــزًا إقليمي ــت مرك ــل الكوي ــت، وجع ــة الكوي ــي دول ــات ف ــل البيان ــاالت ونق ــة باالتص ــاريع المتعلق المش

ــً. ــنوات تلقائي ــدد كل 3 س ــات، وتتج ــادل المعلوم وتب

ــر  ــة يوف ــدة األمريكي ــات المتح ــة الوالي ــع حكوم ــا( م ــاب نواي ــم )خط ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــي 2018/9/4 ت ف
مجــاالت التعــاون الممكــن فــي مجــال األمــن الســبراني وخصوصــً تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية األمــن الســبراني 
الوطنيــة لدولــة الكويــت والتدريــب والتعــاون التقنــي، وتتجــدد كل 3 ســنوات تلقائيــً مالــم يرغــب أحــد األطــراف 

بإنهائهــا.
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مسؤوليات الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات

أهم األنشطة واإلنجازات

ــاالت  ــة لالتص ــة العام ــوض الهيئ ــذي ف ــنة 2014 وال ــم )37( لس ــات رق ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــاء الهيئ ــرار إنش ــى ق ــاًء عل بن
وتقنيــة المعلومــات لتنظيــم ومراقبــة ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ونقــل الكثيــر مــن الصالحيــات واختصاصــات الــوزارات األخــرى 
للهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ممــا ترتــب عليــه مســئولية بإصــدار اللوائــح التنظيميــة والفنيــة والتراخيــص ومتابعــة خدمــات 
الشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال والتعامــل مــع شــركات االتصــاالت المتنقلــة والتــي أنشــأت بمراســيم أميريــة قبــل انشــاء الهيئــة، وهنــا 

نذكــر هــذه التراخيــص واالحصائيــات والخدمــات التــي تخضــع مســؤولية متابعتهــا للهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات : 

اإلطار التنظيمي
)اللوائح والقرارات(

خدمة العمالء

التراخيص التجارية

خدمة حجب
المحتوى اإللكتروني

سوق االتصاالت

تراخيص الربط الدولي

خدمات الطيف الترددي أنشطة أخرى

1

4

7

2

5

8

3 

6 
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اإلطار التنظيمي (اللوائح والقرارات(

ــح  ــدار اللوائ ــالل اص ــن خ ــات م ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــم قط ــا بتنظي ــات بدوره ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــوم الهيئ تق
التنظيميــة والقــرارات المرتبطــة بهــا بتنظيــم ورقابــة هــذا القطــاع الحيــوي كمــا نــص قانــون رقــم )37(  لســنة 2014 إلنشــاء الهيئــة والــذي 
ينــص بالمــادة رقــم )3(: )تتولــى الهيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت واإلشــراف عليــه ورقابتــه بهــدف اإلرتقــاء بــه فــي دولــة الكويــت وحمايــة 

مصالــح المســتخدمين( . 

اللوائح والقرارات
 الصادرة خالل عام 2020

الئحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات االتصال المتنقلة والثابتة. ●
تعليمات الربط البيني للرسائل القصيرة التي تباع بالجملة )تحديث 1.1(. ●
الئحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات. ●
الالئحة التنظيمية لخدمة هواة الالسلكي. ●
الالئحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات االتصاالت المتنقلة. ●
الالئحة التنظيمية للمواصفات واالشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصاالت راديوية.  ●
الئحة شبكات االتصاالت الخاصة وخدمات االتصاالت الخاصة.  ●
خطة الترقيم الوطنية )التحديث 5.0(.  ●
قرار 128 بشأن تخصيص نطاقات شركات االتصاالت المتنقلة.  ●
قرار 129 بشأن تخصيص نطاقات االتصال الداخلي المباشر. ●
قرار 130 بشأن األرقام الثالثية. ●

اللوائح والقرارات الصادرة خالل عام 2020 :

أهم األنشطة واإلنجازات

الئحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات االتصال المتنقلة والثابتة
تنــص هــذه الالئحــة علــى آليــة وخطــوات خدمــة نقــل األرقــام بيــن شــركات االتصــاالت والتــي تنــص أيضــً علــى 

تحمــل الشــركات تكلفــة النقــل بينهــا، والمــدة لنقــل الرقــم وضمــان حقــوق المســتخدم لهــذا الرقــم.  

تعليمات الربط البيني للرسائل القصيرة التي تباع بالجملة 
    وضــع إطــار عمــل تنظيمــي الصــدار الترخيــص والشــهادات الالزمة لعمــل وتصميم محطــات االتصــاالت الراديوية 

وتطويرهــا وصيانتهــا، والسياســات المتعلقة بالصحة والســالمة والبيئة.

الئحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات
    هــذه الالئحــة تجبــر المشــغلين وشــركات اســتيراد األجهــزة لتوفيــر التســهيالت  مــن برامــج وواجهات مســتخدم 
وخدمــات طــوارئ متاحــة حســب معايــري النفــاذ الــي محتــوى الويــب )2.0WCAG ( عــن طريــق توفيــر وســائط 

متعــددة يســهل النفــاذ اليهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الالئحة التنظيمية لخدمة هواة الالسلكي
     الئحــة تنظيميــة تنظــم عمــل هــواة الالســلكي مــن اصــدار تراخيــص مختلفــة إلصحــاب هــذه الهوايــة و تضــع 
الشــروط والمواصفــات الفنيــة المختلفــة للشــركات العاملــة لخدمــة أصحــاب هــذه الهوايــة بحيــث تضمــن لهــم 

ممارســتها مــن خــالل قواعــد تنظيميــة وفنيــة. 

21 يناير 2020

2 فبراير 2020

8 مارس 2020

8 مارس 2020
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اللوائح والقرارات الصادرة خالل عام 2020 :

الالئحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات االتصاالت المتنقلة
    تنــص هــذه الالئحــة علــى خطــوات عمليــات نقــل األرقــام بيــن الشــركات المرخــص لهــا، وفتــرة نقــل األرقــام، 
ــة.   ــة وتنظيمي ــل فني ــن تفاصي ــا م ــراض، وغيره ــكاوي واالعت ــوم، والش ــات والرس ــتخدمين، والنفق ــوق المس وحق

الالئحة التنظيمية للمواصفات واالشتراطات لبناء وتشغيل محطات اتصاالت راديوية عامة
    العمــل بهــذه الالئحــة يلغــي العمــل بالالئحــة التنظيميــة للمواصفــات واشــتراطات بنــاء أبــراج االتصــاالت والصــادر 
ــاالت  ــات االتص ــر محط ــاء وتطوي ــل لبن ــم العم ــدد وتنظ ــة تح ــذه الالئح ــنة 2019، ه ــم )173( لس ــرار رق ــا ق فيه

الراديويــة فــي دولــة الكويــت. 

الئحة شبكات االتصاالت الخاصة وخدمات االتصاالت الخاصة
    تضــع الالئحــة قواعــد واضحــة بشــأن اســتخدام شــبكات وخدمــات االتصــاالت الخاصــة والــذي يعــد أمــرًا ضروريــً 
لدعــم الشــفافية، كمــا تهــدف إلــى تحديــد نطــاق عمل شــبكات االتصــاالت الخاصــة وخدمــات االتصــاالت الخاصة 
المعفــاة مــن شــروط الترخيــص فــي دولــة الكويــت، إلــى جانــب تحديــد االشــتراطات واالحــكام العامــة لمزاولــة 

هــذا النشــاط.

خطة الترقيم الوطنية
     أصــدرت الهيئــة هــذه الخطــة توضــح فيهــا القواعــد والتوجيهــات فيمــا يتعلــق باســتخدام وتخصيــص األرقــام 
علــى الشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبادلية والشــبكات البصرية جيبــون )GPON( والشــبكة الالســلكية المتنقلة 
والشــبكات األخــرى القائمــة علــى بروتوكــول اإلنترنــت وتصــف الخطــة أيضــً تخصيــص أرقــام خدمــات الطــوارئ 
ــة األولــى بحيــث تتوافــق بنيــة الرقــم مــع  والخدمــات الدوليــة، وُتصنــف أرقــام الخدمــات المختلفــة وفــق الخان

توصيــات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت.

17 ديسمبر 2020

20 ديسمبر 2020

27 ديسمبر 2020

27 ديسمبر 2020

27 ديسمبر 2020

27 ديسمبر 2020

27 ديسمبر 2020

اللوائح والقرارات الصادرة خالل عام 2020 :

أهم األنشطة واإلنجازات

قرار رقم )128( بشأن تخصيص نطاقات شركات االتصاالت المتنقلة
    هــذا القــرار المرتبــط بنطاقــات شــركات االتصــاالت المتنقلــة يحــدد قيمــة االشــتراك الشــهري بواقــع )500 فلس( 
لــكل رقــم مــن ضمــن النطــاق والــذي حــدد بعــدد )10 آالف( رقــم ومضاعفاتهــا، كمــا يمنــع هــذا القــرار شــركات 

االتصــاالت المتنقلــة مــن تحميــل العمــالء قيمــة هذا االشــتراك.

قرار رقم )129( بشأن تخصيص نطاقات االتصال الداخلي المباشر 
    هــذا القــرار المرتبــط بنطاقــات االتصــال الداخلــي المباشــر )DID( ويحــدد قيمــة االشــتراك الســنوي لــكل رقــم، 
ويحــدد عــدد نطــاق االتصــال الداخلــي بمئــة رقــم لــكل نطــاق ومضاعفاتهــا، كمــا يحــدد رســوم نقــل األرقــام 

بيــن المســتفيدين لهــذه الخدمــة.

قرار رقم )130( بشأن األرقام الثالثية
     هــذا القــرار المرتبــط باألرقــام الثالثيــة يحــدد قيمــة االشــتراك الســنوي للمســتفيدين مــن هــذه األرقــام والتــي 
تدفــع للهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ويحــدد القــرار أيضــً ُمــَدُد التأخيــر المســموحة وآليــة ســحب 

األرقــام مــن المشــتركين.



4041

اإلطار التنظيمي (اللوائح والقرارات(

أهم األنشطة واإلنجازات

الئحة ضوابط وشروط جمع البيانات.  ●
الئحة تنظيمية لخدمة األجهزة الراديوية المتنقلة.  ●
●  .)MVNO( وثيقة مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية
مصطلحات وتعريفات تقنية المعلومات واالتصاالت.  ●
●  .)5G(لترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس الـ )قرار رقم )142
قــرار رقــم )373( لرســوم االفــراج كمقابــل خدمــة مطابقــة الهيئــة المواصفــات القياســية والقواعــد  ●

الفنيــة ألجهــزة االتصــاالت المســتوردة.
وثيقة هيكلة أرقام دولة الكويت المعتمدة من االتحاد الدولي لالتصاالت.  ●
الالئحة التنظيمية للمواصفات واالشتراطات لبناء وتشغيل أبراج االتصاالت.  ●
الالئحة التنظيمية إلجراءات االستشارة العامة. الئحة حماية المستخدم وأحكام الخصوصية.  ●
●  .)Wi-Fi( الالئحة التنظيمية لخدمة الواي فاي
●  .V-SAT  الالئحة التنظيمية لخدمة
االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني لدولة الكويت  )2020-2017(.  ●
الئحة تسجيل نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة )ccTLD( لدولة الكويت.  ●
الخطة الوطنية للطيف الترددي. ●

اللوائح والقرارات 
السابقة 

سارية المفعول

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول :

أهم األنشطة واإلنجازات

26 مارس 2019 

27 فبراير 2019

24 مارس 2019

ضوابط وشروط جمع البيانات
      توفــر هــذه الالئحــة الضوابــط والشــروط التــي تمكــن الهيئــة مــن الحصــول علــى معلومــات وبيانــات دقيقــة 
مــن مــزودي الخدمــة، مــن خــالل آليــه منظمــة، وتمكــن الهيئــة مــن بنــاء مخــزن معلومــات مهــم لصنــاع القــرار 

وإعــداد الدراســات المتخصصــة علــى أن ال تخــل بســرية المعلومــات الحاصلــة عليهــا مــن الشــركات.

مصطلحات وتعريفات تقنية المعلومات واالتصاالت
ــع  ــيً م ــت تماش ــي الكوي ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــي قط ــة ف ــة الدولي ــات الفني ــاد المصطلح      اعتم

ــاالت. ــاع االتص ــة بقط ــة المعني ــات الدولي المنظم

الئحة تنظيمية لخدمة االجهزة الراديوية المتنقلة الخاصة العاملة على التردد )446( ميجاهرتز  
ــردد )446(  ــى الت ــل عل ــي تعم ــة الت ــة اليدوي ــة المتنقل ــزة الراديوي ــل األجه ــم عم ــة بتنظي ــة الخاص ــي الالئح      ه
ميجاهرتــز)MHz( مــن ناحيــة التــرددات المســموح بهــا وقــدرات البــث والمواصفــات الفنيــة لهــذه االجهــزة بدولــة 
الكويــت واشــتراطات ومتطلبــات الحصــول علــى التصاريــح الالزمــة الســتخدام هــذه األجهــزة، وهـــــــي موجهــة 

الــى مــوردي األجهــزة بدولــة الكويــت وكذلــك المصنعيــن لألجهــزة بالعالــم.
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14  يوليو 2019

9 يونيو 2019

23 ديسمبر 2019

)MVNO(   وثيقة تقديم عروض تراخيص خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية
    هــي وثيقــة بموجبهــا يحــق لكيانــات قائمــة أو جديــدة التقــدم للهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
ــة  ــي الخدم ــبكات مقدم ــتخدام ش ــوم باس ــن يق ــو م ــي ه ــغل االفتراض ــي، المش ــغل االفتراض ــص المش بترخي
ذوي البنيــة التحتيــة لالتصــاالت المتنقلــة لتقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة لمشــتركيه عــن طريــق إعــادة بيــع 
ــك  ــث ال يمل ــتركين حي ــا للمش ــادة بيعه ــدف إع ــركات به ــك الش ــن تل ــه م ــن قبل ــتأجرة م ــة المس ــات الجمل خدم
شــبكات اتصــاالت مــن أبــراج وطيــف تــرددي وتراســل، ومقــدم هــذا النــوع مــن الخدمات يكــون لــه عالمتــه التجارية 
ومراكــز البيــع والعنايــة بالمشــتركين الخاصــة بــه واصــدار الفواتيــر لمشــتركيه، كمــا  يجــب ان يلــي هــذه الوثيقــة 

العديــد مــن اللوائــح والقــرارات لتنظيــم هــذا النــوع مــن التراخيــص.

)5G(لترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس الـ )قرار رقم )142
ــس،  ــل الخام ــات الجي ــم خدم ــت بتقدي ــي الكوي ــة ف ــة العامل ــاالت المتنقل ــركات االتص ــرار لش ــذا الق ــمح ه      يس
وتقديمهــا للمواطنيــن والمقيميــن والعمــل وفــق القــرارات واللوائــح المنظمــة لهــذه الخدمــة والتــي تصــدر مــن 

هيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

قرار رقم )373( لرسوم االفراج كمقابل خدمة مطابقة الهيئة المواصفات القياسية والقواعد الفنية 
ألجهزة االتصاالت المستوردة

     يحــدد هــذا القــرار المبلــغ المالــي مقابــل مطابقــة االجهــزة المســتوردة للمواصفــات القياســية، واعفــاء الجهات 
الحكوميــة من الرســوم.

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول :

أهم األنشطة واإلنجازات

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول :

أهم األنشطة واإلنجازات

30 ديسمبر 2018

30 أغسطس 2018

27 أغسطس 2018

2 مايو 2018

وثيقة هيكلة أرقام دولة الكويت المعتمدة من االتحاد الدولي لالتصاالت
     هــي خطــة الترقيــم الوطنيــة التــي تعدهــا الهيئــة حســب التوجيهــات الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت 

فــي الوثيقــة )E.164( وتنظــم هيكلــة األرقــام فــي دولــة الكويــت مــن حيــث العــدد والنــوع واالســتخدام.

الالئحة التنظيمية للمواصفات واالشتراطات لبناء وتشغيل أبراج االتصاالت
     الالئحــة المنظمــة لبنــاء وتشــغيل وادارة أبــراج االتصــاالت الخاصــة بالشــبكات العامــة العاملة في دولــة الكويت، 
ــدالت  ــة بمع ــط الخاص ــاة الضواب ــع مراع ــة، م ــودة العالمي ــر الج ــدة ومعايي ــة المعتم ــات الفني ــب المواصف حس

انتشــار الخدمــة ومواصفــات االمــن والســالمة.

الالئحة التنظيمية إلجراءات االستشارة العامة
     اجــازت الهيئــة دعــوة المشــاركين مــن ذوي االختصــاص أن يقومــوا بتقديــم آرائهــم ومقترحاتهــم فيمــا يتعلق 

بــأي موضــوع يتــم استشــارتهم بــه مــن قبــل الهيئــة وذلــك مــن بــاب مبــدأ الشــفافية. 

الئحة حماية المستخدم وأحكام الخصوصية
     تهــدف هــذه الالئحــة الــى حمايــة مصالــح المســتخدمين مــن خــالل اتبــاع اللوائــح التنظيميــة ومعاييــر معتمــدة 

دوليــً، وتنظــم العالقــة بيــن مقــدم الخدمــة والمســتخدم. 
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اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول :

أهم األنشطة واإلنجازات

1 مايو 2018

1 مايو 2018

7 مارس 2018

)Wi-Fi( الالئحة التنظيمية لخدمة الواي فاي
   تهــدف هــذه الالئحــة الــى تحديــد االشــتراطات الالزمــة الســتخدام الشــبكات الالســلكية المحليــة بالنطاقــات 
المســموح بهــا والتــي ال تســبب أي تداخــالت ضــارة علــى الخدمــات المرخــص بهــا والتــي تــم وضعهــا اســتجابة 

لمتطلبــات الســوق فــي دولــة الكويــت. 

 V-SAT الالئحة التنظيمية لخدمة
بعــد اصــدار هــذه الالئحــة لتنظيــم خدمــات الفيســات )V-SAT( لــم تعــد هــذه الخدمــة محتكــرة علــى شــركة 
ــة ســاتلية  بعينهــا، وتهــدف هــذه الالئحــة لوضــع ضوابــط وشــروط لخدمــة الفيــــــسات )V-SAT( وهــي خدمـــــ
فضائيــة لنقــل وتبــادل وربــط شبكـــــة اإلنترنــت وتعتبــر شــبكة اتصــاالت مغلقــة وتتكــون مــن محطــات طرفيــة 

صغيــرة. 

االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني لدولة الكويت )2020-2017( 
      ويرتكــز منطلــق هــذه االســتراتيجية علــى الحقيقــة أن المشــاركة المتزايــدة لدولــة الكويــت فــي تكنولوجيــات 
المعلومــات واالتصــاالت التــي تجعلهــا معرضــة للمخاطــر والهجمــات فــي الفضــاء الســيبراني، وتأتــي االســتجابة 
لهــذه التهديــدات بالخطــط والتعــاون بيــن مؤسســات الدولــة المحليــة والمنظمــات اإلقليميــة والعالميــة والــذي 
ــزة،  ــق باألجه ــرر يلح ــه أو أي ض ــرح ب ــر المص ــول غي ــرقة، والوص ــن الس ــوبية م ــم الحاس ــة النظ ــى حماي ــدف إل يه

والبرامــج أو البيانــات اإللكترونيــة.

اللوائح والقرارات والوثائق السابقة سارية المفعول :

أهم األنشطة واإلنجازات

14 ديسمبر 2017

الئحة تسجيل نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة )ccTLD( لدولة الكويت            
      تشــمل الالئحــة التنفيذيــة لنطاقــات المســــــتوى األعلــى لرمــز الدولــة )ccTLD( لدولــة الكويــت علــى القواعــد 
ــد  ــجل المعتم ــو المس ــجل وه ــوذج الس ــتخدم نم ــث تس ــات حي ــماء النطاق ــجيل أس ــروط لتس ــكام والشـــ واألح
دوليــً لمتطلبــات التقديــم والضوابــط العامــة المتبعــة فــي إدارة أســماء النطاقــات، ويشــرح القرار المالي لمشــروع 
نطاقــات المســتوى األعلــى لرمــز الدولــة )ccTLD( لدولــة الكويــت الرســوم الماديــة المســتحقة للحصــول علــى 

ترخيــص اســم نطــاق وبيــان نســب توزيــع العائــد المــادي بيــن الهيئــة والمســجلين المعتمديــن.

الخطة الوطنية للطيف الترددي
     توضــح الخطــة االســتخدامات المختلفــة للتــرددات لجميــع الخدمــات الراديويــة وكذلــك تحتــوي علــى جميــع 
المصطلحــات الفنيــة فيمــا يخــص إدارة الطيــف التــرددي وهــي موجهــه لــكل العامليــن فــي مجــال االتصــاالت 

الراديويــة والمصنعيــن بالعالــم .
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ترخيص خدمة تأجير خدمات ونظم المعلومات والكمبيوتر  
هــي أحــد األنشــطة المرخصــة تجاريــً والمتعلقــة بقطــاع االتصــاالت والتــي يتــم مــن خاللهــا تقديــم خدمــات االنترنــت فــي نطــاق محدد 
ســواء كان بمقابــل مالــي أو بــدون مقابــل مــن خــالل االلتــزام بالضوابــط التنظيميــة الحاليــة الخاصــة بمراكــز االنترنــت لحيــن اعتمــاد الئحــة 

التراخيــص الخاصــة بالهيئة.

 ISP ترخيص مزود خدمة انترنت
تقــوم الشــركات المعتمــدة والمرخصــة بدولــة الكويــت كمــزودي خدمــة االنترنــت ســلكيا أو الســلكيا بطلــب للهيئــة العامــة لالتصــاالت 
ــة  ــاالت العام ــات االتص ــة وخدم ــاالت العام ــبكات االتص ــة ش ــاد الئح ــن اعتم ــا لحي ــة له ــة المقدم ــد الرخص ــات لتجدي ــة المعلوم وتقني

بالهيئــة.
Sub ISP ترخيص مقدم خدمة انترنت

ــت  ــزودي االنترن ــالل م ــن خ ــلكيا م ــلكيا أو الس ــت س ــة االنترن ــي خدم ــت كمقدم ــة الكوي ــة بدول ــدة والمرخص ــركات المعتم ــوم الش تق
بطلــب للهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لطلــب تجديــد الرخصــة المقدمــة لهــا لحيــن اعتمــاد الئحــة شــبكات االتصــاالت 

العامــة وخدمــات االتصــاالت العامــة بالهيئــة.

 SMS. ترخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافه
ــرة التــي  ــً مــن قبــل الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتقديــم خدمــة الرســائل القصي هــي خدمــة يتــم ترخيصهــا حالي
ترســل مــن أحــد مشــتركي شــبكة مشــغل الخدمــة أو مقــدم الخدمة للمشــاركة فــي المحــاورة أو التصويت أو المشــاركة في الوســائل 
اإلعالميــة أو طلــب المعلومــات أو البيانــات أو األخبــار أو الصــور أو األفــالم وتقــدم بصفــة تجاريــة محــددة معلــن عنهــا ويتــم تشــغيلها 

عــن طريــق شــركات االتصــاالت المتنقلــة المرخصــة بدولــة الكويــت والتــي تمكــن مــن تقديــم  تلــك الخدمــة .

ترخيص خدمة نقل األرقام
هــي خدمــة تتيــح نقــل رقــم المشــترك مــن شــركة إلــى أخــرى، والتــي بموجبهــا يتمكــن المشــترك مــن الحفــاظ علــى رقمــه الــذي 
ــتمراره  ــع اس ــه م ــاالت ل ــة االتص ــدم خدم ــي تق ــاالت الت ــركة االتص ــع ش ــد م ــاء العق ــد إنه ــاالت، بع ــركة االتص ــن ش ــه م ــل علي حص

ــرى. ــركه أخ ــع ش ــاالت م ــم االتص ــس رق ــتخدام نف باس

 Sub ISP ترخيــص األســس والضــوابــط التنــظيــميـة لمــقدمــي خدمة االنترنت
تقــوم الشــركات المعتمــدة والمرخصــة بدولــة الكويــت كمقدمــي خدمــة االنترنــت ســلكيا أو الســلكيا مــن خــالل مــزودي االنترنــت 
بطلــب للهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لطلــب تجديــد الرخصــة المقدمــة لهــا لحيــن اعتمــاد الئحــة شــبكات االتصــاالت 

العامــة وخدمــات االتصــاالت العامــة بالهيئــة.

ترخيص إنشاء وإقامة واصالح محطات االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
هــو النشــاط الــذي يرخــص لمزاولــة إنشــاء وإقامــة وصيانــة محطــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية والــرادار والتــي مــن خاللهــا يتــم 

توفيــر خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية. 

V-SAT ترخيص تقديم خدمات االتصاالت الساتلية
وهــي إحــدى خدمــات االتصــاالت الســاتلية الفضائيــة لنقــل وتبــادل البيانــات والربــط بشــبكة اإلنترنــت عــن طريــق األقمــار الصناعيــة، 
وتختــص الهيئــة بإصــدار تراخيــص مباشــرة نشــاط تقديــم خدمــات االتصــاالت الســاتلية V-SAT فــي الدولــة وذلــك بموجــب الضوابــط 

الــواردة فــي الالئحــة. 
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إحصائية للتراخيص الصادرة من قسم التراخيص التابع لقطاع سوق المنافسة حسب نوع الترخيص لعام 2020 : إحصائية لعدد التراخيص الصادرة من قسم التراخيص التابع لقطاع سوق المنافسة حسب نوع الترخيص لعام 2020 : 

إحصائية لعدد الموافقات لمراجعي وزارة التجارة والصناعة الصادرة من قسم التراخيص التابع لقطاع سوق المنافسة : 

العدد نوع الترخيص

28 األسس والضوابط التنظيمية لمراكز االنترنت لنشاط تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر

3 مقدم خدمة انترنت

6 مزود خدمة انترنت

32 الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة

1 تقديم وتشغيل نظام مركزي لخدمة نقل األرقام بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة

1 األسس والضوابط التنظيمية لمقدمي خدمة االنترنت

1 انشاء واقامة واصالح محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار

2 تقديم خدمات في سات ونقل المعلومات عبر القنوات الفضائية

74 أجمالي التراخيص

العدد الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول مقدم خدمة انترنت

284 113 81 0 90 عدد الترخيص

التراخيص التجارية

أهم األنشطة واإلنجازات

 انشاء واقامة واصالح محطات وابراج
االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار

 تقديم خدمات في سات ونقل
المعلومات عبر القنوات الفضائية

 األسس والضوابط التنظيمية لمراكز
 االنترنت لنشاط تأجير خدمات نظم

المعلومات والكمبيوتر

مقدم خدمة انترنت

مزود خدمة انترنت

الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة

 تقديم وتشغيل نظام مركزي
 لخدمة نقل األرقام بين مشغلي

 خدمة الهواتف المتنقلة بالكويت

 األسس والضوابط التنظيمية لمقدمي
خدمة االنترنت بدولة الكويت
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 ســاهم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي دولــة الكويــت فــي تحقيــق قفــزات متســارعة فــي عمليــة النمــو االقتصــادي التــي القت 
بظاللهــا علــى مختلــف المجــاالت ال ســيَم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ولعــب قطــاع االتصــاالت الكويتــي دورًا محوريــً فــي عمليــة 
نمــو الناتــج االجمالــي المحلــي وفتــح قنــوات جديــدة للدخــل وتوفيــر مزيــد مــن الفــرص فــي ســوق العمــل ودعــم خدمــات البنيــة التحتيــة، 
ورخصــت الهيئــة لشــركات االتصــاالت المتنقلــة تــرددات جديــدة مكنتهــا مــن إطــالق تكنولوجيــا الجيــل الخامــس )5G( مــن خاللهــا علــى 

شــبكاتها فــي منتصــف عــام 2019، وهــي تكنولوجيــا توفــر مــن خاللهــا اتصــاالت فائقــة الســرعة بكفــاءة عاليــة لنقــل البيانــات.

اسم المرخص له  اجمالي عدد
العاملين ذكور اناث الكويتيون  الغير

كويتيون

زين   906  747  159   600  306 

فيفا 472 384 88 280 192

أوريدو 351 272 79 224 127

فاست تلكو 260 228 32 16 244

مدى 92 89 3 4 88

كيمز 212 195 17 16 196

بي وايلس 32 31 1 1 31

كوالتي نت 156 145 11 17 139

اسم المرخص له  مجموع المشتركين

شهر 1  N/A

شهر 2 6,550

شهر 3 8,257

شهر 4 13,249

شهر 5 9,126

شهر 6 15,246

شهر 7 43,034

شهر 8 33,570

شهر 9 29,934

شهر 10 30,685

شهر 11 37,780

شهر 12 43,808

المجموع 271,239

عدد العاملين في شركات االتصاالت ومزودي الخدمة حتى نهاية عام 2020
عدد مشتركي شبكة الجيل الخامس

 خالل عام 2020

أ. سوق العمل :

وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  يتيــح 
المعلومــات فــي الدولــة عــددًا مــن 
ــل  ــن كاه ــع ع ــي ترف ــف الت الوظائ
الحكومــة توظيــف المواطنيــن مما 
يســاهم فــي خلــق فــرص جديــدة 
للباحثيــن عــن العمــل، وكان عــدد 
قطــاع  شــركات  فــي  العامليــن 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي 

الكويــت لعــام 2020 كالتالــي :

ب: شبكة الجيل الخامس :

ــت  ــت )الكوي ــة الكوي ــمية لدول ــدة الرس ــي الجري ــرار )142( ف ــر الق ــو 2019 نش ــي 9 يوني ف
ــا الجيــل الخامــس، وهــو اليــوم الرســمي  اليــوم( المتعلــق بترخيــص خدمــات تكنولوجي
ــبكة  ــة للش ــة خلوي ــة تكنولوجي ــدث تقني ــي أح ــس، وه ــل الخام ــبكات الجي ــالق ش النط
الالســلكية، وتــم تصميــم شــبكات الجيــل الخامــس لزيــادة ســرعة الشــبكات الالســلكية 
ــة  ــي كمي ــرة ف ــادة كبي ــق زي ــن تحقي ــس م ــل الخام ــبكات الجي ــن ش ــتجابتها، وتمك واس
البيانــات المرســلة عبــر األنظمــة الالســلكية بســبب تقنيــات الهوائيــات المتقدمــة، وبذلــك 
ــغيل  ــت بتش ــي قام ــم الت ــة والعال ــي المنطق ــدول ف ــل ال ــن أوائ ــت م ــة الكوي ــر دول تعتب
ــاالت   ــس لالتص ــل الخام ــبكة للجي ــر ش ــي اكب ــر ثان ــس )5G(، وتعتب ــل الخام ــة الجي خدم

ــغيل.  ــت التش ــم وق بالعال
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سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت

أهم األنشطة واإلنجازات

الشركات والمؤسسات  عدد المشتركين نهاية  
2020 

نسبة االنتشار
 عدد المشتركين / تعداد

السكان
 عدد السكان = 4,678,046

فاست تلكو  25,365  %0.54

كوالتي نت 25,000 %0.53

كيمز 10,624 %0.23

بي أونالين 8,297 %0.18

3,382 مدى %0.07

2,352,624  زين %50.29

2,531,038 أوريدو %54.10

1,886,684 أس تي سي %40.33

بي وايرلس 1,280 %0.03
 وزارة المواصالت -
335,061 الخطوط األرضية %7.16

ج: شركات االتصاالت واإلنترنت :

تقــوم الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
باإلشــراف علــى خدمــات جميــع شــركات االتصــاالت 
ــة  ــص الالزم ــر التراخي ــا وتوفي ــة عليه ــت والرقاب واالنترن
ــة  ــك الهيئ ــا تمتل ــا، كم ــراج وغيره ــة كاألب ــى التحتي للبن
إحصائيــات  المعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت  العامــة 
وبيانــات عــن هــذه الشــركات وتقــوم بمتابعــة العروض 
واإلعالنــات المقدمــة للجمهــور للتأكــد مــن المنافســة 
المقدمــة  خدماتهــا  وجــودة  بينهــا،  المشــروعة 

ــالء. للعم
نســبة  الهيئــة  لــدى  المتوفــرة  البيانــات  هــذه  ومــن 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  لشــركات  االنتشــار 
لعــدد  إحصائيــة  وهــي   ،2020 لعــام  المعلومــات 
المشــتركين بالنســبة لعــدد الســكان اإلجمالــي لدولــة 

: الكويــت 

إحصائية بنسبة االنتشار للشركات والمؤسسات العاملة في
 دولة الكويت لعام 2020

سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت

أهم األنشطة واإلنجازات

الشركات  عدد مشتركي الشركة الحصة السوقية 
فاست تلكو  25,365 %34.91
كوالتي نت 25,000 %34.40

كيمز 10,624 %14.62
بي أونالين 8,297 %11.42

مدى 3,382 %4.65
72,668 المجموع %100

الشركات  عدد مشتركي الشركة الحصة السوقية 
زين   2,352,624  %34.74

أس تي سي 2,531,038 %37.38
أوريدو 1,886,684 %27.86

بي وايرلس 1,280 %0.02
6,771,626 المجموع %100

الحصة السوقية 
لمزودي األنترنت

الحصة السوقية 
لمقدمي األنترنت
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سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت

أهم األنشطة واإلنجازات

اإلعالنات والعروض التجارية

وتقنيــة  لالتصــاالت  العامــة  الهيئــة  تقــوم  كمــا 
اإلعالنــات  عــروض  ومتابعــة  برقابــة  المعلومــات 
لشــركات االتصــاالت واإلنترنــت والتــي تشــرف عليهــا 
إدارة شــؤون الســوق فــي قطــاع ســوق المنافســة 

والمقيميــن: للمواطنيــن  المقدمــة 

نوع الشركات عدد العروض وإعالناتها
مزودي خدمة اإلنترنت   169
مقدمي خدمة اإلنترنت 3057

3225 المجموع         

إسم الشركة  عدد مشتركي الشركة
شركة زين   674

شركة اوريدو 1063
شركة أس تي سي 1298
شركة كوالتي نت 73

شركة كيمز 10
شركة فاست تيليكو 2

شركة بي وايرلس 22
شركة بي اونالين 83

شركة مدى 0

سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت

أهم األنشطة واإلنجازات

الشركات  ترخيص جديد  مجموع أبراج الشركة 
زين 0 1941

أوريدو 0 1769
أس تي سي 0 1495
بي وايرلس 0 24

مدى 0 -
المجموع 0 5229

اإلحصائية  الخدمة 

أرقام خدمة 1800 58

DID أرقام 32,200
األرقام الثالثية 3

أبراج الشركات الالسلكية 
بمراقبــة  بدورهــا  الهيئــة  قامــت 
أبــراج  تراخيــص  وإصــدار  ومتابعــة 
شــركات االتصــاالت الالســلكية حســب 

بهــا: المعمــول  النظــم 

إحصائية 
)األرقام الثالثية - DID – خدمة 1800 (

قامت إدارة البنية التحتية ممثلة بقسم الربط البيني 
والترقيم بصرف الخدمات التالية:
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خدمة العمالء

أهم األنشطة واإلنجازات

تعتبــر حمايــة المســتخدم وخدمــة المواطنيــن والمقيميــن أولويــة لــدى الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والجانــب الرقابــي 
ــة  ــة العام ــدف الهيئ ــا ته ــه، كم ــتخدم بحقوق ــدى المس ــي ل ــر الوع ــة لنش ــعى الهيئ ــذي، وتس ــة التنفي ــل الهيئ ــي عم ــية ف ــزة أساس ركي
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى حــل ومعالجــة جميــع الشــكاوى بكافــة أنواعهــا، وتحــرص الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات علــى تســوية الشــكاوى بشــكل مرضــي للعميــل ومــزود الخدمــة، يمكــن تقديــم الشــكاوى لــدى الهيئــة العامــة لالتصــاالت 

ــي: ــي كالتال ــوات وه ــدة قن ــالل ع ــن خ ــات م ــة المعلوم وتقني

 االتصال على رقم 125. 
التطبيقات المتوفرة في أجهزة الهواتف الذكية.

الحضور لمبنى الهيئة الواقع في برج الحمراء دور 57.
زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة.

 الشكاوى 
 مركز 

 االتصال
125

 تطبيقات 
 الهواتف
الذكية

 الحضور 
 الشخصي

للهئية

 الموقع 
 اإللكتروني

الرسمي

النشطة 2341 298 22 192

المحلولة 306 137 16 141

المجموع 2647 435 38 3330
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إجمالي الشكاوى موزعة على أشهر عام 2020 التي تم حلها من 
خالل إدارة شؤون العمالء في الهيئة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

بالتعاون مع الشركات.

خدمة العمالء

أهم األنشطة واإلنجازات

إجمالي الشكاوى وأنواعها التي تم حلها من خالل إدارة شؤون العمالء في الهيئة بالتعاون مع الشركات خالل عام 2020

يناير  نوع الشكوى  فبراير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس سبتمبر  أكتوبر  نوفمبر  ديسمبر  المجموع 

فواتير 32 46 35 57 61 98 58 66 63 59 59 73 707

سوء التغطية 25 24 64 83 53 88 161 133 162 104 123 100 1120

عقود 30 29 60 85 58 123 159 148 105 82 75 93 1047

خدمة عمالء 17 20 10 1 2 4 15 37 17 22 29 29 203

التجوال 6 4 6 2 0 3 5 2 2 2 6 7 45

تحويل خط 5 6 13 8 5 11 27 37 48 28 59 27 274

تعبئة 0 2 7 6 6 5 3 3 7 4 6 1 50

 رسائل او مكالمات
انتهاكيه 3 2 3 1 1 5 4 10 9 6 8 5 57

مجموع الشكاوى 118 133 198 243 186 337 432 436 413 307 365 335 3503 ير
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شهر 1 %94

شهر 2 %99

شهر 3 %87

شهر 4 %88

شهر 5 %100

شهر 6 %96

شهر 7 %84

شهر 8 %94

شهر 9 %83

شهر 10 %93

شهر 11 %90

شهر 12 %89

متوسط النسبة %91

معدل جودة مركز االتصال 125

إجمالي الشكاوى 
المحلولة موزعة
 على حسب نوع 

المشكلة.

فواتير سوء
التغطية

عقود خدمة
العمالء

التجوال

شكاوى التداخالت 
الالسلكية واالستخدامات 

الغير قانونية ألجهزة 
االتصاالت ويتابعها قسم 

الفحص الميداني والرصد من 
إدارة الطيف الترددي التابعة 

لقطاع األتصاالت

المهام  اإلحصائية 
فحص الترددات 2

شكاوى التداخالت التي تم 
حلها 158

الكشف الميداني 243
تحريز األجهزة المخالفة 73

تحويل
خط

تعبئة رسائل أو
مكالمات
انتهاكيه

خدمة حجب المحتوى

أهم األنشطة واإلنجازات

ــق  ــور وف ــي المحظ ــوى اإللكترون ــن المحت ــه م ــع بحمايت ــة المجتم ــا لخدم ــات بدوره ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــوم الهيئ تق
ــر  ــة، ونش ــات اإللكتروني ــر والهجم ــن المخاط ــة م ــات الحيوي ــراد والجه ــة األف ــة، وحماي ــات الدول ــن مؤسس ــادرة م ــن الص ــط والقواني الضواب
التوعيــة بهــذه المخاطــر، وابــراز الكفــاءات بالمجتمــع مــن خــالل المســابقات اإللكترونيــة، وتبــادل الخبــرات والمعلومــات مــع المؤسســات 

ــي : ــل التال ــة بعم ــت الهيئ ــة، وقام ــة واإلقليمي المحلي

لتقديم طلبات الحجب من خالل الموقع االلكتروني للهيئة.  

تبــادل المعلومــات مــن خــالل منصــة تبــادل معلومــات المخاطــر  ●
والهجمــات االلكترونيــة مــع جهــات الدولــة الحيويــة.

إعــداد الئحــة حجــب المحتويــات االلكترونيــة المحظــورة والئحــة  ●
تصنيــف البيانــات.

هجمــات  ● حــول  دوري  بشــكل  اســتخباراتية  معلومــات  تلقــي 
ومخاطــر الكترونيــة علــى جهــات حساســة بالدولــة، والتعــاون 

مــع الجهــات للتصــدي لهــا.
ــة  ● ــات االلكتروني ــر والهجم ــول المخاط ــة ح ــرات توعوي ــداد نش اع

ــة. ــة بالهيئ ــي الخاص ــل االجتماع ــائل التواص ــالل وس ــا خ وعرضه
مجاالتــه  ● بكافــة  المخالفــة  اإللكترونيــة  المحتويــات  حجــب 

االجتماعــي(. التواصــل  وحســابات  تطبيقــات،  )مواقــع، 
تنظيم مسابقة صائد الثغرات. ●

مقدمي البالغات الواردة  العدد 
جهات حكومية 22

جهات خاصة 2

أفراد 4639
المجموع 4663
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خدمة حجب المحتوى

أهم األنشطة واإلنجازات

إجمالي طلبات الحجب المقدمة من األفراد للهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية المعلومات حسب فئات الحجب لعام 2020

نشرات توعوية لخدمة حجب المحتوى اإللكتروني

نوع طلب الحجب المقدم  العدد 

األفكار التي تتعارض مع مبادئ الدين والمجتمع 310

8 انتحال الهوية

المواد اإلباحية والتعري والرذيلة 3936

النصب واالحتيال 41

حقوق النشر 13

تجاوز المواقع 21

الخصوصية 108

أخرى 226

4639 المجموع

المنافذ البرية

.كيبل )شركة اتحاد موبايلي السعودية( - النويصيب 

كيبل )شركة االتصاالت السعودية( – السالمي

كيبل )هيئة الربط الكهربائي الخليجي( – النويصيب

كيبل )الكويت - العراق( – العبدلي

المنافذ البحرية

.FOG الكيبل البحري الخليجي فوج 

الكيبل البحري )الكويت – إيران(.

.Falcon الكيبل البحري الدولي فالكون

.GBI الكيبل البحري الدولي جي بي آي
األفكار التي تتعارض مع الدين ومبادئ المجتمع مثل: )االنتحار – إيذاء النفس – التمييز – العنف – إلخ...(.

أخــرى: األعمــال اإلجراميــة – التعــدي علــى حــق الملكيــة الفكريــة – الســب والقــذف والتشــهير – الفيروســات والبرامــج الخبيثــة – ممارســات طبيــة 
وصيدالنيــة مخالفــة – القمار.

ترخيص الربط الدولي لدولة الكويت بالشبكة العالمية لالنترنت

أهم األنشطة واإلنجازات

ترتبــط دولــة الكويــت عالميــً بالشــبكة العالميــة لإلنترنــت عــن طريــق المخــارج الرئيســية للدولــة عبــر كوابــل االليــاف الضوئيــة البريــة منهــا 
والبحريــة، وذلــك الســتيفاء طلبــات الســوق المحلــي والشــركات العاملــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى النحــو التالــي :
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ترخيص الربط الدولي لدولة الكويت بالشبكة العالمية لالنترنت

أهم األنشطة واإلنجازات

إجمالي السعات  بالـجيجا بايت )Gigabyte( للكيابل الدولية الرابطة
 لدولة الكويت بالشبكة العالمية لإلنترنت لعام 2020

الوصلة الدولية  )Gigabyte)السعة االجمالية لعام 2020 بالـ 

كيبل )شركة اتحاد موبايلي السعودية( 160

كيبل )شركة االتصاالت السعودية( 1920

كيبل )هيئة الربط الكهربائي الخليجي( 240

كيبل )الكويت - العراق( 2.5

FOG الكيبل البحري الخليجي فوج  خارج الخدمة

الكيبل البحري )الكويت – إيران( خارج الخدمة

 Falcon  الكيبل البحري الدولي فالكون 2040

GBI الكيبل البحري الدولي جي بي آي 290

الخدمات المقدمة من قبل إدارة الطيف الترددي

أهم األنشطة واإلنجازات

ــة  ــركات الحكومي ــات و الش ــات و المؤسس ــلكية للهيئ ــرددات الالس ــص الت ــم وتخصي ــيق وتنظي ــى تنس ــرددي عل ــف الت ــل  إدارة الطي  تعم
والخاصــة فــي كافــة النطاقــات التردديــة فــي دولــة الكويــت بمــا يتوافــق مــع األنظمــة والقوانيــن الدوليــة الخاصــة بذلــك وبصــورة تضمــن 
االســتغالل األقصــى و األمثــل للتــرددات لتلبيــة جميــع الخدمــات و االحتياجــات و التطبيقــات الراديويــة المختلفــة فــي الدولــة و مطابقــة 
مواصفــات األجهــزة المســتخدمة للمواصفــات القياســية و منــح الموافقــات النوعيــة وتنظيــم ادخــال واســتعمال أجهــزة االتصــاالت و أيضــا 
فحــص الطيــف التــرددي واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن التداخــالت الراديويــة المختلفــة لضمــان االســتخدام األمثل للترددات وكشــف 

االســتخدامات الغيــر قانونيــة لهــا.
ــع  ــاون م ــئ بالتع ــذي أنش ــام الـــ)CRM( وال ــق نظ ــن طري ــرددي ع ــف الت ــات إدارة الطي ــة بخدم ــالت الخاص ــع المعام ــالق جمي ــم إط ــا ت كم
إدارة مركــز نظــم المعلومــات واســتقبال المعامــالت ودفــع الرســوم إلكترونيــً عــن طريــق بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة لموقــع الهيئــة، 

ــي:  ــي كالتال ــة ه ــات المقدم والخدم

تصريح الخدمات الراديوية البحرية. ●
تصريح الخدمات الراديوية الجوية. ●
تصريح الخدمات الراديوية الثابتة والمتنقلة. ●
خدمة طلب افراج أجهزة اتصاالت. ●
تصريح الخدمات الراديوية لهواة الالسلكي. ●
● .) )CBالخدمة الراديوية سيتزن باند
إصدار تصريح خدمة المتاجرة بأجهزة االتصاالت. ●
تصريح الخدمات الراديوية ألجهزة المناداة الصغيرة. ●
إصدار شهادة اعتماد نوعية أجهزة االتصاالت. ●
خدمة تصريح استيراد أجهزة االتصاالت ●

الخدمة  إصدار جديد  تجديد  تعديل/إضافة 

تخصيص الترددات 18 1370 2
ترخيص أجهزة االتصاالت 300 25173 984

رخص االتجار بأجهزة االتصاالت 9 77 -
شهادات اعتماد النوعية 2981 - -

الخدمة  العدد 

مخالفات 180
بدل فاقد 6

نقل 16

خدمات قسم تخصيص وتخطيط الطيف الترددي التابع إلدارة الطيف الترددي 

كما يقوم قسم تخصيص وتخطيط 
الطيف الترددي بإصدار المخالفات 

وبدل الفاقد لمعامالت سابقة 
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الخدمات المقدمة من قبل إدارة الطيف الترددي

أهم األنشطة واإلنجازات

الشركة/ النطاق   800MHz  900MHz  1800MHz  2100MHz  2.6GHz  3.5GHz

زين MHz 2X10 MHz 2 x14.4 MHz 2 x15 MHz 2 x20 MHz 2 x20 MHz 100

اوريدو MHz 2X10 MHz 2X10 MHz 2 x19.4 MHz 2 x20 MHz 2 x20 MHz 100

أس تي سي MHz 2X10 MHz 2X10 MHz 2 x14.8 MHz 2 x20 MHz 2 x30  MHz 100

مدى لالتصاالت --- --- --- ---  MHz 20 MHz 100

المنفذ طرود/حاويات بيان جمركي

المنفذ الجوي - مطار الكويت   224,366  16,307

المنفذ البري - الصليبية 1,444,645 1,076

المنفذ البحري - ميناء الشويخ 537,634 2,096

المنفذ البحري - ميناء الشعيبة 142,061 253

تخصيص ترددات )IMT( لشركات االتصاالت المتنقلة 

عدد االفراجات عن األجهزة الالسلكية :

قامــت الهيئــة ممثلــة بقســم أجهــزة االتصــاالت التابــع إلدارة الطيــف التــرددي بقطــاع االتصــاالت بالربــط اآللــي لإلفراجــات الجمركية مــع اإلدارة 
العامــة للجمــارك لــكل منافــذ تطبيقــً لقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 2015/73 والخــاص باإلفراجــات الجمركيــة وتفعيلهــا علــى النظــام 

اآللــي مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة باإلفراجــات الجمركيــة الــواردة الــى دولــه الكويــت.

أنشطة اخرى

أهم األنشطة واإلنجازات

تقديم التدريب والتوعية والمؤتمرات الخاصة بمجال األمن السيبراني 

تقديــم نصائــح توعويــة بالمخاطــر االلكترونيــة  مــن خــالل مجلــة إلكترونيــة  لموظفــي الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــه  ●
المعلومــات.

نشر رسائل توجيهية وتوعوية عبر وسائل التواصل االجتماعية بالتعاون مع إدارة العالقات العامة. ●
تقديم تدريب توعوي أسبوعي لموظفي الهيئة العامة لالتصاالت وتقنيه المعلومات للتأكد من االستخدام اآلمن. ●
ــا و  ● ــوم والتكنولوجي ــة  العل ــت و جامع ــة الكوي ــع جامع ــاون م ــد بالتع ــن بع ــي 2020 ع ــث العلم ــم و البح ــر التعلي ــم مؤتم تنظي

ــة. ــفارة البريطاني الس
إقامة مسابقة صائد الثغرات النسخة الثالثة بالتعاون مع المركز العربي اإلقليمي لألمن السيبراني. ●
● .Delloit إقامة عدد من المحاضرات االفتراضية لمناقشة عدة مواضيع بمجال األمن السيبراني بالتعاون مع شركة
حضــور عــدد مــن الــدورات التدريبيــة عــن بعــد مقدمــة مــن المركــز اإلقليمــي لمنظمــة حلــف شــمال األطلســي ومبــادرة إســطنبول  ●

للتعاون.
المشاركة كمتحدث في المؤتمرات التالية: ●
●  Future Tech Event 
● 2020 Women in CyberSecurity MiddleEast Virtual Conference   
● World Cyber Security Summit MENA
حضور عدد من المؤتمرات وورش العمل عن بعد. ●
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أنشطة اخرى

أهم األنشطة واإلنجازات

 CITRA KUWAIT تطبيق الهواتف الذكية

عدد الحسابات التي تم إنشاءها من خالل التطبيق: 352 حساب

الخــاص    CITRA KUWAIT لتطبيــق  بإطــالق تحديــث  المعلومــات  إدارة مركــز نظــم       قامــت 
بالخدمــات اإللكترونيــة تحقيقــُا وتماشــيً مــع الرؤيــة المســتقبلية لدولــة الكويــت نحــو تمكيــن 

 . اإللكترونيــة  الحكومــة 
     يقــوم تطبيــق CITRA KUWAIT بتوفيــر الخدمــات اإللكترونيــة بطريقــة تفاعليــة مــن أجــل تســهيل 
إجــراءات عمــالء الهيئــة، حيــث تــم إضافــة تحديثــات للتطبيــق لكــي يشــمل التقديــم علــى خدمــات 
األفــراد ومتابعــة حالــة الطلــب لــكل مــن: تصريــح الخدمــات الراديويــة لهــواة الالســلكي، تصريــح 
ــة  ــات الراديوي ــح الخدم ــد(، تصري ــيتيزن بان ــة )س ــة الراديوي ــح الخدم ــاالت، تصري ــزة االتص ــتيراد أجه اس
ــة، طلــب إفــراج أجهــزة االتصــاالت مــع إتاحــة الدفــع أوناليــن باإلضافــة الــى إرســال شــكوى أو  البحري
اقتــراح للهيئــة، التقديــم علــى تســجيل نطــاق kw كمــا يتوفــر فــي التطبيــق اختبــار  ســرعة اإلنترنــت 
وطلــب حجــب أو رفــع حجــب موقــع الكترونــي ويمكــن للعمــالء أيضــً االطــالع علــى لوائــح وقــرارات 
ــتمرار  ــة باس ــمي للهيئ ــع الرس ــوى الموق ــى محت ــم عل ــي تت ــات الت ــم التحديث ــى أه ــة إل ــة. إضاف الهيئ
كآخــر أخبــار الهيئــة، صفحــة األمــن الســيبراني واالســتجابة للطــوارئ، بيانــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 

ــتجد . ــا المس ــروس كورون ــة بفاي ــة الخاص ــت والصفح ــة الكوي ــات لدول المعلوم

العدد الكلي للمستخدمين الذين قاموا بتحميل 
التطبيق منخالل متاجر الهواتف الذكية في عام 2020

 4,740 

AndroidiOSHUAWEI

1,4021,9601,378
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المشاريع

المشاريع

تقــوم الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى إعــداد وتنفيــذ الخطــط والخطــوات التــي تســاعد علــى تشــغيل المشــروعات 
الوطنيــة وإدارتهــا باســتخدام أحــدث التقنيــات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وتنميــة المؤشــرات االقتصاديــة والمشــاريع الوطنيــة 
وخلــق فــرص عمــل جديــدة للمواطنيــن، فضــاًل عــن تعزيــز منظومــة األمــن الســيبراني الوطنــي فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص وذلــك 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــع االس ــة وض ــازات الهيئ ــرز إنج ــن أب ــت، وإن م ــة الكوي ــي دول ــة ف ــة الحيوي ــى التحتي ــول والبن ــة األص ــن وحماي ــز األم لتعزي

لألمــن الســيبراني لدولــة الكويــت، باإلضافــة إلــى المشــاريع التاليــة : 

مشـروع الممر اإلقليمي.. 1
مشروع مراكز البيانات.. 2
مشروع مقسم تبادل األنترنت.. 3
مشروع توسعة مقسم تبادل اإلنترنت.. 4
مشروع بوابة الكويت الدولية لإلنترنت.. 5
مشروع نظام إدارة مواقع أبراج االتصاالت.. 6
مشروع قياس تغطية شبكات شركات . 7

االتصاالت المتنقلة.
مشروع مختبر الفحص الفني ألجهزة . 8

االتصاالت.
مشروع نظام إدارة الطيف الترددي.. 9

مشروع محطات الرقابة الالسلكية.. 10
 مشروع منصة قياس سرعة اإلنترنت.. 11
مشروع بوابة الخدمات اإللكترونية.. 12
مشروع الربط بين خدمات وزارة التجارة وخدمات الهيئة   . 13

)المرحلة األولى(.
مشروع األوراكل.. 14
مشروع العميل الخفي واستبيان السوق المحلي.. 15
مشروع المركز الوطني لألمن السيبراني )المرحلة . 16

األولى(.
17 . )ccTLD( مشروع نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة

.).kw( لدولة الكويت
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مشروع الممر اإلقليمي

المشاريع

     بنــاء وتشــغيل خــط رديــف لحركــة اإلنترنــت الحاليــة بيــن الشـــرق والغــرب العالمييــن حيــث يتمثــل المشـــروع بتركيــب كوابــل أليــاف ضوئيــة 
علــى المناطــق الحدوديــة بيــن دولــة الكويــت وجمهوريــة العــراق وصــواًل الــى أوروبــا مــن خــالل الجمهوريــة التركيــة، كما يشــتمل المشـــروع 
علــى مركــز تحكــم رئيســي داخــل دولــة الكويــت، ومركــز تحكــم مســاند داخــل جمهوريــة العــراق، ســيتم تنفيــذ وتشــغيل المشــروع 
خــالل عاميــن مــن توقيــع العقــد، وقــد قامــت الهيئــة بتعديــل مســودة العقــد خــالل عــام 2019 مــع الجانــب العراقــي، ولكــن تــم تأجيــل 

المضــي قدمــً بــه للظــروف الراهنــة فــي المنطقــة.

مراكــز البيانــات هــي مراكــز ضخمــة تضــم العديــد مثــل خــوادم، ومــزودات الطاقــة األساســية، وتكــون هــذه المراكــز موصولــة باإلنترنــت 
بســرعات عاليــة، وتحتــوي علــى العديــد مــن تجهيــزات الحمايــة واألمــن والســالمة، ويهــدف المشــروع إلقامــة مراكــز بيانــات وطنيــة مــن 
ــي  ــوى اإللكترون ــركات المحت ــتضافة ش ــت باس ــة الكوي ــي دول ــاص ف ــي والخ ــن الحكوم ــة القطاعي ــة( لخدم ــة+( و)الرابع ــة )الثالث الدرج

وتخزيــن البيانــات الخاصــة بمهــم.
     يهدف المشروع باستضافة مزودي المحتوى اإللكتروني للشركات العالمية مثل: ,Facebook ,Netflix ,Amazon ,Google .. وغيرها.

مشروع مراكز البيانات

المشاريع

المرحلة الثالثة : المرحلة الثانية : المرحلة األولى : 

مركز المعلومات 
.)TEC(لمبنى الـ

مركز األزمات والطوارئ 
C4i باألحمدي. 

مركز معلومات جابر 
.Data Zone األحمد

       حالة المشروع:  يعمل.
      حالة المشروع : 

 قيد الدراسة.
      حالة المشروع : 

 قيد الدراسة.
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)IXP) مشروع مقسم تبادل اإلنترنت

المشاريع

    إنشــاء منطقــة تبــادل إنترنــت محليــة فــي دولــة الكويــت، تضمــن ســرعة تدفــق البيانــات المحليــة داخــل الدولــة بيــن مســتخدمي ومزودي 
الخدمــة المحلييــن المختلفيــن، دون حاجــة مــزودي الخدمــة توجيــه تلــك البيانــات إلــى خــارج الدولــة للوصــول إلــى المســتلم، فهــي نقطــة 
تبــادل انترنــت بيــن مــزودي الخــــدمة ومــــــزودي المحتــوى اإللكترونــي المحلييــن وإدارة األزمــات، تــم االنتهــاء والتشــغيل للمرحلــة األولــى 

فــي عــام 2018  .
 )IP Addresses( الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه »مقســم اإلنترنــت الوطنــي« هــو ربــط أي شــبكة فــي الكويــت بحوزتهــا عناويــن االنترنــت
وحصــر تمريــر حركــة اإلنترنــت المحليــة ممــا ســيؤدي إلــى رفــع مســتوى أمــن المعلومــات والخصوصيــة، ودعــم انســيابية حركــة اإلنترنــت 
واالقتصــاد الرقمــي، وتوفــر الخدمــة بشــكل أفضــل والتقليــل مــن تأثيــر انقطــاع الكوابــل الدوليــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي إتاحــة 

النمــو المنظــم للشــبكة دون عقبــات لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن خدمــات اإلنترنــت .

الشركات المتصلة بالمقسم  باإلضافة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات هي : 

ــه  ــن خدمات ــتفادة م ــجيل واالس ــن بالتس ــة للراغبي ــات الالزم ــر المعلوم ــم توفي ــي )IXP( يت ــت الوطن ــم الكوي ــع ix.kw  لمقس ــالق موق اط
باإلضافــة الــي وجــود مذكــرة التفاهــم لمــن يرغــب باالنضمــام، يحتــوي الموقــع علــى صفحــة تمكــن المشــتركين مــن االطالع علــى جميع 
الجهــات المشــتركة علــى مســتوى القطــاع الخــاص والحكومــي ومــن ضمنهــم شــركات االتصــاالت الرئيســية ورســوم بيانيــة لالســتخدام 

الحالــي.

جلف نت ●
زاجل ●
كوالتي نت ●

فاست تيلكو ●
أوريدو ●
زين ●

مدى ●
زين المجموعة ●
فيس بوك ●

مشروع توسعة مقسم اإلنترنت

المشاريع

     هــو مشــروع توســعه للمقاســم مراكــز البيانــات العاملــة مــن خــالل شــراء وتركيــب أجهــزة للمقســم وذلــك لتوزيعهــم علــى مقاســم 
ومراكــز بيانــات مختلفــة.  يضمــن هــذا المشــروع اســتقرار وفعاليــة المقســم مــن خــالل وجودهــم بالقــرب مــن محطــات االنــزال الدوليــة 
العاملــة فــي مراكــز البيانــات المتعــددة.  باإلضافــة أن الــدور الــذي يقــوم بــه المقســم بنقــل البيانــات المحليــة تعتبــر مهمــة للغايــة لذلــك 
المشــروع، أيضــً يضمــن عــدم وجــود نقطــة فشــل واحــدة، ويســتطيع المقســم بإتمــام مهامــه حتــى فــي حــال انقطــاع الكهربــاء ألحــد 

المواقــع او انقطــاع االليــاف الضوئيــة بينهمــا وســوف يتــم اســتالم األجهــزة فــي ابريــل 2021 وتشــغيلها فــي يوليــو  2021 .

      أطلــق قطــاع تقنيــة المعلومــات بالهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المشــروع الوطنــي األعلــى لرمــز دولــة الكويــت وفتــح 
ــاب التســجيل عــن طريــق موقــع تســجيل النطاقــات الرســمي، ويهــدف المشــروع الــى تنظيــم عمليــة تســجيل إدارة أســماء النطاقــات  ب
فضــاًل عــن تخصيــص وإدارة عنونــة أســماء النطاقــات للنفــاذ إلــى شــبكة المعلومــات العالميــة )االنترنــت( كمــا ورد في قانــون إنشــاء الهيئة.

)kw.( لدولة الكويت )ccTLD( مشروع نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة
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مشروع  بوابة الكويت الدولية لإلنترنت

مشروع محطة الرقابة الالسلكية     

المشاريع

يمثــل مشـــــروع » البــــــوابة الدوليــة » األداة الفنيــة والحاجــز االفتراضــي عــن دول العالــم 
ــا  ــريعات تضعه ــط وتش ــر ضواب ــت عب ــة االنترن ــم حرك ــا تنظي ــن خاللهـــــ ــم م ــي يت والت
ــاصل الســيادي لــــــحدود الكــويــــــت  ــة، وتعتبــر هــي األداة الرقابيــة والحــد الفـــــ الدول
الرقميــة وتقــوم البوابــة برفــع مســتوى األمــن اإللكترونــي فــي الكويــت بحيــث تكــون 
حاجــز ردع للهجمــات علــى الــــشبكة، كمــا انهــا األداة الرقابيــة لتفعيل القــرارات واللوائح 

التنظيميــة ذات الصلــة بتنظيــم حركــة اإلنترنــت وتــم تنفيــذ المشــــروع فــي 2018 . 

    يهــدف المشــروع إلــى معرفــة مــدى التــزام الشــركات بتغطيــة مناطــق دولــة الكويــت 
ــات  ــتالم المكالم ــة اس ــن ناحي ــا م ــور فيه ــق القص ــة ومناط ــاالت المتنقل ــة االتص بخدم
وانقطاعهــا وعمليــة نقــل البيانــات وســرعة التصفــح علــى المواقــع االلكترونيــة ومواقع 
التواصــل االجتماعــي علــى جميــع النطاقــات التردديــة المختلفــة المشــغلة لخدمــات 
االتصــاالت المتنقلــة، وذلــك مــن خــالل القيــام بالمســح علــى الشــبكات فــي المناطــق 

المختلفــة بدولــة الكويــت وقيــاس فاعليــة التغطيــة بهــا.
والمشروع تحت اإلنجاز. 

يهــدف مشــروع محطــات الرقابــة الالســلكية الــى رصــد االســتخدامات الغيــر قانونيــة و 
الغيــر المرخصــة مــن الهيئــة وكذلــك رصــد التداخالت علــى انظمــة االتصــاالت المختلفة 
بالدولــة وحلهــا و تقييــم االســتخدامات علــى التــرددات المرخصــة للجهــات المختلفــة 

بالدولــة .
و هــو عبــارة عــن محطــات رصــد تحتــوي علــى أجهــزة  حديثــة ومتقدمــة وســيارات 
وأجهــزة متنقلــة  ســتعمل علــى رقابــة الموجــات الالســلكية بدولــه الكويــت، وتســتغرق 

فتــرة انجــازه ســنة وثالثــة شــهور وهــو فــي مرحلــة الترســية .

ــت  ــر اإلنترن ــص عب ــى التراخي ــول عل ــاالت للحص ــراج االتص ــات إدارة أب ــى خدم ــم عل التقدي
ــة  ــت لمعرف ــق الكوي ــع مناط ــة لجمي ــة بحثي ــى دراس ــل عل ــة، والعم ــي الخدم لمقدم
أنمــاط االشــعاع، ونظــام مراقبــة وتحســين كفــاءة الشــبكة ومســتوى التغطيــة ألبــراج 
إلــخ..  وضمــان تحقيــق معاييــر الســالمة بشــأن مســتوى  االتصــاالت، أليــاف ضوئيــة 

التعــرض األقصــى لإلشــعاع الكهرومغناطيســي.

مشروع قياس جودة الخدمة لشبكات شركات االتصاالت المتنقلة 

مشروع نظام إدارة مواقع أبراج االتصاالت 

المشاريع
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مشروع مختبر الفحص الفني ألجهزة االتصاالت

مشروع نظام إدارة الطيف الترددي

المشاريع

     يهــدف المشــروع لبنــاء مختبــر فحــص ألجهــزة االتصــاالت والمجهــز بأحــدث االجهــزة 
الخاصــة الختبــار أجهــزة االتصــاالت المختلفــة وضمان مطابقتهــا للشــروط والمواصفات  
الصــادرة مــن الهيئــة و كذلــك مــن المنظمــات الدوليــة المعتمــدة والمعتــرف بهــا عالميً 

الخاصــة باعتمــاد أجهــزة االتصــاالت وهــو فــي مرحلــة التســليم النهائــي.

يهــدف المشــروع إدارة مــورد الطيــف التــرددي بدولــة الكويــت بطريقــة فاعلــة مــن 
ــص  ــدار التراخي ــرددي وإص ــف الت ــص للطي ــم والتخصي ــيق والتنظي ــات التنس ــالل عملي خ
بطلبــات  الخاصــة  الحســابات  بإجــراء  يقــوم  حيــث  المختلفــة  للخدمــات  الراديويــة 
تخصيــص التــرددات حســب توصيــات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ومطابقــة النطاقــات 
التردديــة المختلفــة فــي قاعــدة بيانــات إدارة الطيــف التــرددي بنظــام الرقابة الالســلكية 
عنــد عمليــة الفحــص الــدوري للطيــف التــرددي لمعرفــة االســتخدامات المرخصــة 
والغيــر مرخصــة وإعــداد التقاريــر واالحصائيــات الخاصــة بتخصيــص التــرددات واألجهــزة 

ــروض . ــة الع ــة دراس ــي مرحل ــو ف ــة وه ــا الفني ومواصفاته

تــم االنتهــاء مــن المعايــر األساســية والضوابــط وحاليــً فــي صــدد تعييــن اختصاصييــن 
ــث  ــن حي ــة م ــن الهيئ ــط وقواني ــة لضواب ــركات المحلي ــزام الش ــدى الت ــن م ــق م للتحق
الــذي  الخفــي  العميــل  أداء الخدمــة مــن خــالل  الجــودة، وقيــاس وتقييــم  ضمــان 
ــاالت  ــركات االتص ــة لش ــودة الحالي ــتوى الج ــامل لمس ــل ش ــم وتحلي ــى فه ــيؤدي ال س
ــكل  ــة ل ــح عادل ــتراتيجيات ولوائ ــم اس ــن تصمي ــث يضم ــت حي ــات اإلنترن ــزودي خدم ولم
مــن مقدمــي الخدمــات والعمــالء وذلــك لضمــان أفضــل مســتوى خدمــة مــا يعــادل أو 

ــة. ــات الدولي ــل الممارس ــى أفض ــوق عل يتف

مشروع العميل الخفي واستبيان السوق المحلي

المشاريع
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مشروع المركز الوطني لألمن السيبراني (المرحلة األولى(

المشاريع

تســعى الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لبنــاء مركــز وطنــي يكــون مســؤول عن كافة أنشــطة 
ــدات  ــل التهدي ــد وتحليـ ــة ورص ــاص لمراقب ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــع الجه ــرة م ــل مباش ــت، ويعم ــة الكوي ــي دول ــيبراني ف ــن الس األم
اإللكترونيــة التــي تمـــر فــي شــبكات دولــة الكويــت، ودعــم االســتجابة للحــوادث المتعلقة باألمــن الســيبراني، كما يعمــل المركز فــي الوقت 
نفســه وفــق إطــار عمــل يحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة األطــراف المشــاركة فــي تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الســيبراني، ووفــق 
آليــة واضحــة بحيــث يكــون المركــز مســؤول عــن كافــة أنشــطة األمــن الســيبراني فــي دولــة الكويــت، فالمركــز سيشــمل عــدة خدمــات 

وعلــى النحــو التالــي :

مراقبة أمن الشبكات بدولة الكويت والتصدي للمخاطر االلكترونية المحتملة. ●
توفير خدمات حماية ألنظمة القطاعات الحيوية بدولة الكويت. ●
مساندة قطاعات الدولة الحيوية على تعزيز سبل الحماية ألنظمتها الحساسة وتطبيق معايير األمن السيبراني المعتمدة عالميً. ●
إنشاء فريق االستجابة الوطني لطوارئ األمن السيبراني. ●
إنشاء وحدة تحريات األمن السيبراني. ●
إنشاء مركز تدريبي وطني لألمن السيبراني. ●
إطالق حملة توعوية وطنية باألمن السيبراني. ●
ــن  ● ــا أم ــف تكنولوجي ــة لتصني ــس وطني ــس ومقايي ــر أس ــي، وتطوي ــيبراني الوطن ــن الس ــح األم ــر ولوائ ــات ومعايي ــق سياس ــداد وتطبي إع

المعلومــات.

مراحل و حالة المشروع

ــروع  ــاص بمش ــد الخ ــذ العق ــي تنفي ــدء ف ــن الب ــرة م ــل األخي ــى المراح ــات عل ــة المعلوم ــاالت و تقني ــة لالتص ــة العام ــل الهيئ تعم
ــيبراني. ــن الس ــي لألم ــز الوطن المرك
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مشروع المركز الوطني لألمن السيبراني (المرحلة األولى(

المشاريع

لجنة الدراسات لقطاع التقييس جنيفاصدار قرار مجلس الوزراء

تنفيذ البرنامج الخاص بالمركز ) مرحلة تشغيل أولي 11 - 2018 الي 5 - 2019 / 12 - 2019 (

الدورة الثالثة للحوار االستراتيجي بين دولة الكويت والواليات المتحدةتفعيل االستراتيجية

تنفيذ البرنامج الخاص بالمركز )مرحلة تشغيل جزئي  11 - 2018 الي 5 - 2019 (

مجموعة التوجية المشتركة بين دولة الكويت والمملكة المتحدةتوقيع اتفاقية تعاون مع الحكومة البريطانية

PGI تنفيذ البرنامج الخاص بالمركز )مرحلة تشغيل كامل  6 - 2020 الي 3 - 2021 (توقيع العقد االستشاري مع شركة

تنفيذ البرنامج وتشغيل الوحدات التنظيمية للمركز الوطني لألمن السيبراني

متابعة المركز الوطني لألمن السيبراني لتنفيذ البرنامج الوطني
 من قبل مؤسسات القطاعات الحيوية بالدولة

PGI االنتهاء من أعمال العقد االستشاري مع شركة

PGI االنتهاء من أعمال العقد االستشاري مع شركة

تقديم تقارير مؤسسات القطاعات الحيوية والتقييم االولي لمستوي االمن السيبراني

الي

2017 - 32019 - 1

2018 - 11

2017 - 72019 - 3

2018 - 11

2017 - 72019 - 7

2018 - 12020 - 6

2018 - 6

2018 - 7

2018 - 11

2018 - 7 - 15
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مشروع بوابة الخدمات اإللكترونية – المرحلة الثانية  

المشاريع

      اســتكمااًل لمــا تــم مــن إنجــازات  فــي المرحلــة األولــى مــن مشــروع بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة المعنــي بتوفيــر منصــة إلكترونيــة ذات 
قنــوات متعــددة الجهــات مبنيــة علــى أحــدث المعاييــر العالميــة باســتخدام تقنيــات متطــورة تخــدم كاًل مــن األفــراد والجهــات الحكوميــة 
والشــركات تــم مــن خاللهــا اســتبدال المعامــالت الورقيــة بخدمــات إلكترونيــة ذات كفــاءة عاليــة تضمن حماية شــئون المســتخدم  وســرعة 
العمــل وســهولة االســتخدام. فــإن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع قــد ركــزت علــى تعزيــز هــذا التحــول الرقمــي عــن طريــق تطويــر وتحديــث 
قنــوات تقديــم الخدمــات وأهمهــا تطبيــق الهواتــف الذكيــة CITRA KUWAIT والــذي تــم الحديــث عــن تفاصيــل تحديثــه فــي صفحــة )54( 
مــن هــذا التقريــر، إضافــة إلــى تحســين نظــام إدارة عالقــات العمــالء، خدمــة التواصــل مــع العمــالء، طباعــة التراخيــص، تحســينات عامــة علــى 
تصميــم النظــام، تفعيــل النمــاذج الذكيــة للطلبــات )e-forms(، تســهيل خدمــات اإلفراجــات الجمركيــة،  العمــل علــى إضافــة  آليــة جديــدة 
ــي  ــق هويت ــق تطبي ــن طري ــة ع ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام ــع الهيئ ــي م ــط اآلل ــة والرب ــات االئتماني ــق البطاق ــن طري ــي ع ــع اإللكترون للدف
)تطبيــق هويتــي: خدمــة مقدمــة مــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة لمواطنــي ومقيمــي دولــة الكويــت وتمثــل هويــة رقميــة آمنــة 
يمكــن اســتخدامها كبطاقــة مدنيــة رقميــة تســتخدم للتحقــق مــن هويــة حاملهــا(، المصادقــة والدخــول اآلمــن للخدمــات االلكترونيــة 
ــة،  ــق االلكتروني ــتندات و الوثائ ــالت والمس ــد للمعام ــي المعتم ــع االلكترون ــتخدامها للتوقي ــى اس ــة إل ــة باإلضاف ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
ــتوى  ــى مس ــاظ عل ــروع للحف ــل للمش ــي الكام ــم الفن ــم الدع ــام وتقدي ــتمرة للنظ ــينات المس ــة التحس ــم عملي ــبق تت ــا س ــى م ــالوة عل ع

الكفــاءة العالــي للخدمــات واالســتمرار بتطويرهــا.

إحصائيات المشروع :
عدد زوار الموقع )لغاية ديسمبر 2020(: 106,338 زائر.     

عدد الشكاوى التي تم استقبالها )لغاية ديسمبر 2020(: 3139 شكوى.     

مشروع بوابة الخدمات اإللكترونية – المرحلة الثانية  

المشاريع

الشهر زوار الموقع 

شهر 1 4,797

شهر 2 4,830

شهر 3 4,614

شهر 4 4,049

شهر 5 4,964

شهر 6 15,151

شهر 7 19,324

شهر 8 8,758

شهر 9 8,984

شهر 10 9,255

شهر 11 10,420

شهر 12 11,192

المجموع 106,338
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مشروع بوابة الخدمات اإللكترونية – المرحلة الثانية  

المشاريع

الشهر عدد الشكاوي 

شهر 1 116

شهر 2 131

شهر 3 188

شهر 4 235

شهر 5 131

شهر 6 317

شهر 7 356

شهر 8 358

شهر 9 346

شهر 10 271

شهر 11 362

شهر 12 328

المجموع 3,139

عدد الشكاوى التي تم استقبالها ) لغاية ديسمبر 2020(: 3139 شكوى
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عدد الشكاوي 

مشروع األوراكل

مشروع الربط بين خدمات وزارة التجارة وخدمات الهيئة (المرحلة األولى(

قامــت الهيئــة بتنفيــذ واســتخدام تطبيقــات أوراكل للمــوارد البشــرية بــإدارة الشــؤون اإلداريــة والتــي تهــدف الــى التشــغيل اآللــي 
لعمليــات وســجالت اإلدارة والســير علــى نهــج التقنيــات والوســائل الحديثــة فــي العمــل وفــي اإلدارة كمــا حرصــت الهيئــة علــى 

تحــول دور الشــؤون االداريــة مــن الــدور الخدمــي الــى الــدور االســتراتيجي الفعــال بالهيئــة، وذلــك مــن خــالل:
تشــغيل آلــي للعمليــات المختلفــة بــاإلدارة واالنتقــال مــن حيــز األعمــال الورقيــة الــى األنظمــة التقنيــة الحديثــة وقواعــد البيانــات 

المتقدمــة واألمنــة.
ــراء خبــرات الموظفيــن باألنظمــة التقنيــة وتســهيل التواصــل بيــن  االســتثمار فــي القــوى العاملــة والمــورد البشــري مــن خــالل إث

ــر. ــف والمدي ــال للموظ ــف النق ــق الهات ــة وتطبي ــة الذاتي ــة الخدم ــق أنظم ــن طري ــدراء ع ــرفين والم ــن والمش الموظفي
العمــل بمنظومــة األهــداف الوظيفيــة ومنهــا االســتراتيجية والشــخصية وقياســها عــن طريــق أنظمــة قيــاس األداء اآلليــة مــع 
تطبيــق وظيفــة مؤشــرات األداء والتــي تعكــس صــور دقيقــة عــن تطــور األهــداف الوظيفيــة المتــدرج للموظــف ونســب تحقيقــه 

لهــا.

تــم تطويــر وبرمجــة النظــام بالكامــل مــن قبــل موظفــي إدارة مركــز نظــم المعلومــات، حيــث يقــوم النظــام بتســهيل اإلجراءات 
الخاصــة بموافقــات الرخــص التجاريــة )مثــل رخــص إنشــاء مكاتــب تصميــم مواقــع االنترنــت( التــي تتطلــب موافقــة هيئــة 
االتصــاالت، فقــد تــم اســتبدال النظــام الورقــي بنظــام إلكترونــي يتيــح لــوزارة التجــارة إرســال طلبــات الموافقــات والــرد عليهــا فــور 
ــات بشــكل  اســتالمها، وتــم اختصــار الــدورة المســتندية وحركتهــا ضمــن الهيــكل اإلداري فــي الجهتيــن مــن خــالل تبــادل البيان
فــوري دون الحاجــة إلرســالها عــن طريــق الكتــب الورقيــة.  وســيتم إضافــة مشــروع الربــط اآللــي إلــى المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع 

الخدمــات اإللكترونيــة.
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مشروع منصة قياس سرعة اإلنترنت.

المشاريع

ــلكي(  ــت / الالس ــول / الثاب ــة )المحم ــزودي الخدم ــاالت وم ــركات االتص ــاس أداء ش ــى قي ــت إل ــرعه اإلنترن ــاس س ــة قي ــدف منص      ته
ــة  ــبكات المختلف ــع الش ــن جمي ــوح م ــفافية ووض ــم بش ــة له ــت المقدم ــة اإلنترن ــودة تجرب ــن ج ــتخدمين ع ــات للمس ــر معلوم وتوفي

ــة. ــي الدول ــة ف العامل

    ســتعزز هــذه المبــادرة أداء وتجربــة المســتخدمين لدفــع المنافســة فــي الســوق وتحســين الخدمــات، ويمكــن الوصــول 
للمنصــة مــن خــالل تطبيقــات الهواتــف الذكيــة أو موقــع الهيئــة علــى شــبكة الويــب.
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 دور الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات في مواجهة

)Covid-19( جائحة فيروس كورونا المستجد

)Covid-19( دور الهيئة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

ــاع  ــي القط ــات ف ــا المعلوم ــزي لتكنولوجي ــاز المرك ــا الجه ــي أطلقه ــة والت ــات الحكومي ــد للجه ــن بع ــل ع ــن العم ــادرة تمكي دعما  لمب
الحكومــي بهــدف دعــم التحــول الرقمــي لتلــك القطاعــات إضافــة إلــى ضمــان اســتمرار موظفــي الجهــات الحكوميــة مــن إنجــاز األعمــال 
والمهــام مــن أي مــكان وفــي أي وقــت باســتخدام وســائل وأدوات االتصــال وتقنيــة المعلومــات، قامــت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة  

المعلومــات بإعــداد المســتندات أدنــاه والخاصــة فقــط بالقطــاع  الحكومــي لدولــة الكويــت :                                                                          

الدليل اإلرشادي إلستمرارية أعمال الجهات الحكومية خالل الجائحة.. 1
سياسة العمل عن بعد.. 2
دليل اختيار العمل عن بعد.. 3
دليل اإلجراءات عن بعد للقطاع الحكومي.. 4
دليل إجراءات العمل عن طريق سطح المكتب االفتراضي.. 5

ــال  ــركات االتص ــة لش ــرددات إضافي ــات وت ــم خدم ــات بتقدي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــت الهيئ ــد قام ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي م
الثــالث فــي البــالد علــى أن تقــدم تلــك الشــركات لمشــتركيها ) 5 جيجــا بايــت ( إنترنــت يوميــً باإلضافــة للمكالمــات المحليــة بيــن الشــبكات 
الثــالث مجانــً ولمــدة شــهر اعتبــارًا مــن يــوم األحــد الموافــق 22 مــارس وذلــك كمبــادرة ووقفــة وطنيــة وتعــاون مــا بيــن )هيئــة االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات( وشــركات االتصــاالت فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي تعيشــها البــالد لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 

)كوفيــد - 19(. 
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الدليل االرشادي إلستمرارية أعمال الجهات الحكومية خالل الجائحة

فيروس كورونا المستجد

حرصــً مــن الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى تفعيــل دورهــا التنظيمــي بموجــب قانــون إنشــاؤها والــذي يتمثــل فــي 
وضــع الخطــط وإصــدار اللوائــح التنظيميــة والسياســات فــي مجالــي االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. ولمــا كانــت األجهــزة الحكوميــة 
وخدماتهــا وعملياتهــا التشــغيلية ذات أهميــة قصــوى فــي الحفــاظ علــى مصلحــة األفــراد واألعمــال، فــإن هــذا المســتند الــذي صمــم 
معتمــدًا علــى معيــار وإرشــادات إدارة اســتمرارية األعمــال )ISO 22301 - 2012( ، يأتــي كمبــادرة وطنية مقدمة للقطــاع العام لتمكين 
الجهــات الحكوميــة والمؤسســات مــن وضــع خطــة لتســهيل انجــاز األعمــال وتوفيــر الخدمــات وتمكيــن الوصــول إلــى الجمهــور فــي 
ــودة  ــهيل ع ــوارث، وتس ــوع الك ــال وق ــي ح ــتعادتها ف ــة واس ــا الحكومي ــتمرارية خدماته ــان اس ــة لضم ــيما الحالي ــروف الس ــة الظ كاف

العمــل فــي الجهــات الحكوميــة بشــكل آمــن وســليم.
 

الغرض من خطة استمرارية األعمال : 

التحديــد علــى وجــه الدقــة كيفيــة تعامــل الجهــات الحكوميــة لدولــة الكويــت في اســتمرارية . 1
تشــغيل الخدمــات والتطبيقــات واألنظمــة علــى المســتوى المتفــق عليــه بنــاء علــى متطلبــات 

العمل في ظل جائحة فيروس كورنا المستجد.
الحــد مــن التأثيــر علــى الخدمــات الحيويــة والتأكــد مــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة فــي الوقــت . 2

المناسب.
مســتخدمي هــذه الوثيقــة هــم جميــع الموظفيــن، ســواء داخــل الجهــة أو خارجهــا، الذيــن . 3

لديهم دور في استمرارية األعمال.

سياسة العمل عن بعد (مارس 2020(

فيروس كورونا المستجد

نظــرًا للظــروف الطارئــة واالســتثنائية التــي مــر بهــا العالــم فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، ممــا ألــزم دولــة الكويــت بإيقــاف العمــل الرســمي 
فــي الجهــات الحكوميــة باعتبــاره واحــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة لمكافحــة هــذا الوبــاء، فقــد قامــت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات بإصــدار هــذه السياســة لتفعيــل العمــل عــن بعــد ولتمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن متابعــة أعمالهــا بفعاليــة حســب مــا 

يقتضــي األمــر لدعــم مســيرة اإلنتــاج. 

من أهداف السياسة :

تسهيل أداء الجهات الحكومية ألداء مهامها دون انقطاع لسير العمل الحكومي.. 1
وجــود آليــة تســاعد علــى اســتمرار األعمــال الحكوميــة بشــكل يتناســب مــع األزمــة الراهنــة ومراعــاة . 2

ــة. ــروف المحيط الظ
اتباع أفضل الممارسات في مجال العمل عن بعد للجهات الحكومية.. 3
توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وخاصة في حاالت الطوارئ.. 4

دليل أختيارات العمل عن بعد :

هو مستند يوضح كيفية استخدام تطبيقات
Microsoft Teams و  Slype for Business 
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دليل إجراءات العمل عن بعد للقطاع العام

فيروس كورونا المستجد

      فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي يمــر بهــا العالــم فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، ممــا ألــزم دولــة الكويــت بإيقــاف العمــل الرســمي 
ــتلزم  ــذي يس ــي ال ــع الحال ــة للوض ــاء. ونتيج ــذا الوب ــة ه ــة لمكافح ــراءات االحترازي ــن اإلج ــد م ــاره واح ــة باعتب ــات الحكومي ــي الجه ف
وضــع آليــة خاصــة للعمــل عــن بعــد لتمكيــن موظفــي القطــاع    العــام مــن اســتكمال بعــض المهــام الوظيفيــة الموكلــة إليهــم 
ومتابعــة دعــم مســيرة اإلنتــاج واســتمرارية األعمــال فقــد قامــت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بإعــداد هــذا المســتند 
الــذي يهــدف إلــى تزويــد الجهــات الحكوميــة باآلليــات الالزمــة لتطبيــق العمــل عــن بعــد لديهــا فــي ظــل الظــروف الطارئــة مــن خــالل 
اســتخدام األنظمــة والبرامــج الذكيــة وااللكترونيــة المتاحــة. ويتضمــن هــذا الدليــل اإلجــراءات والخطــوات واالختيــارات المتاحــة لتمكيــن 

الجهــة الحكوميــة مــن تطبيــق آليــة العمــل عــن بعــد.

دليل إجراءات العمل عن طريق سطح المكتب 

فيروس كورونا المستجد

     هــذا المســتند الــذي يهــدف إلــى تزويــد الجهــات الحكوميــة باآلليــات الالزمــة لتفعيــل العمــل عــن طريــق ســطح المكتــب االفتراضــي 
ــة  ــن الجه ــوات لتمكي ــراءات والخط ــل اإلج ــذا الدلي ــن ه ــة، ويتضم ــد بفعالي ــن بع ــا ع ــة أعماله ــن متابع ــة م ــات الحكومي ــن الجه لتمكي

.)Windows Virtual Desktop( ــدوز ــة وين ــي ألنظم ــب االفتراض ــطح المكت ــتخدام س ــل باس ــة العم ــق آلي ــن تطبي ــة م الحكومي

من أهداف الدليل:

ــي . 1 ــب االفتراض ــطح المكت ــد س ــم تزوي ــث يت ــل، حي ــير العم ــاع لس ــد دون انقط ــن بع ــا ع ــة ألداء مهامه ــات الحكومي ــهيل أداء الجه تس
لتوفيــر الوصــول إلــى األنظمــة الداخليــة والتــي ال يمكــن االتصــال بهــا مــن خــارج مقــر العمــل.

استخدام التقنيات التي تساعد على استمرار االعمال الحكومية بشكل سلس.. 2
3 . Enterprise( تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن االســتخدام األمثــل لمــوارد تقنيــة المعلومــات المتوفــرة مــن خــالل العقــد الجماعــي

Agreement( الموقــع بيــن الجهــاز المركــزي لتكنولوجيــا المعلومــات وشــركة مايكروســوفت باعتبــاره ترخيــص إضافــي للعقــد 
الحالي.
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)Covid-19( دور الهيئة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

عــالوة علــى مــا ســبق، فقــد قامــت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــالل إدارة الطيــف التــرددي وبالتعــاون   
مــع الجهــات الرســمية المختصــة بالدولــة فــي هــذه الفتــرة االســتثنائية باعتمــاد االســتيراد واإلفــراج الجمركــي والكشــف الميداني على 
شــحنات أجهــزة ومعــدات وقطــع غيــار أجهــزة االتصــاالت الــواردة للدولــة لجميــع الجهــات، باإلضافــة إلــى إصــدار التصاريــح لمحطــات 
الراديــو الخاصــة بســفن شــركة المواشــي الكويتيــة وإصــدار تصريــح جديــد مــع تخصيــص عالمــات النــداء للســفينة الجديــدة »الكويــت« 

وتجديــد وإصــدار تصريــح ســفينة »الشــويخ«. 

كمــا قامــت بإصــدار التصاريــح لمحطــات الراديــو الخاصــة بالخطــوط الجويــة الكويتيــة وبشــركة طيــران الجزيــرة لتمكنهمــا 
مــن الطيــران إلعــادة المواطنيــن بالخــارج ضمــن خطــة اإلجــالء.

إحصائية اإلفراجات خالل الفترة من 12 مارس إلى 30 إبريل 2020 بمختلف المنافذ الجمركية:
إجمالي البيانات الجمركية لجميع المنافذ )2315( .

إجمالي الطرود/ حاوية لجميع المنافذ )52689(  .

المنفذ الجوي - مطار الكويت
طرود: 17079

بيان جمركي: 2116

المنفذ البري - الصليبية
طرود/حاويات: 6781

بيان جمركي: 76

المنفذ البحري - ميناء الشويخ
طرود/حاويات: 24422

بيان جمركي: 109

المنفذ البحري - ميناء الشعيبة
طرود/حاويات: 4407

بيان جمركي: 14

Shlonik - تطبيق شلونك

فيروس كورونا المستجد

ــور  ــات، ط ــا المعلوم ــزي لتكنولوجي ــاز المرك ــإدارة الجه ــذه ب ــم تنفي ــت، ت ــة الكوي ــي دول ــي ف ــق إلزام ــو تطبي ــلونك« ه تطبيق »ش  
مــن قبــل شــركة االتصــاالت المتنقلــة )زيــن( ودشــنته وزارة الصحــة لألشــخاص الذيــن يطبــق عليهــم الحجــر المنزلــي والعائديــن مــن 
الخــارج. ويهــدف هــذا التطبيــق إلــى متابعــة الحالــة الصحيــة للمواطنيــن العائديــن مــن الخــارج فــي رحــالت اإلجــالء علــى مــدار الســاعة، 
ومراقبتهــم أثنــاء وجودهــم فــي الحجــر المنزلــي حفاظــً علــى صحتهــم وصحــة وســالمة المجتمــع. وُيمكــن تطبيــق »شــلونك« وزارة 
ــخاص  ــق لألش ــح التطبي ــا يتي ــم، كم ــن له ــخاص المخالطي ــم واألش ــة مواقعه ــن ومتابع ــخاص المحجوري ــة األش ــن مراقب ــة م الصح

المحجوريــن إدخــال بياناتهــم الحيويــة والتواصــل مــع الفــرق الطبيــة فــي وزارة الصحــة عنــد ظهــور أي أعــراض عليهــم.    
 

ومــن بــاب التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة وكذلــك تعزيــزًا لــدور الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي تقديــم الدعــم 
التقنــي الــالزم والضــروري فــي هــذه المرحلــة، فقــد قامــت الهيئــة مــن خــالل أعمالهــا التشــغيلية باســتضافة وتخزيــن بيانــات تطبيــق 

شــلونك علــى التجهيــزات اآلليــة التابعــة لهــا.
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Shlonik - تطبيق شلونك

فيروس كورونا المستجد

توفير حلول تكنولوجية آمنة
توفيــر حلــول تكنولوجيــة أمنيــة تمكــن موظفــي القطــاع الحكومــي مــن ممارســة مهامهــم الوظيفيــة عــن بعــد وبشــكل آمــن، و 

.CISCO ذلــك مــن خــالل المبــادرة المقدمــة مــن شــركة
اطالق الحلول على الصفحة االلكترونية الخاصة بالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات.

منصة »متى« إلدارة المواعيد الحكومية
    قامــت إدارة مركــز نظــم المعلومــات بالتواصــل مــع الفريــق المعنــي بالجهــاز المركــزي لتكنولوجيــا المعلومــات حيــث تــم إنشــاء 
حســاب خــاص بالهيئــة علــى المنصــة، تدريــب موظفــي اإلدارة إلدارتــه واســتالم المهــام التقنيــة والفنيــة،  التواصــل مــع اإلدارات المعنية 
بالهيئــة إلضافــة خدماتهــم علــى المنصــة وتدريــب موظفيهــم إلدارة هــذه الخدمــات والقيــام بالــالزم مــع الفريــق المعنــي بالجهــاز 

المركــزي لتكنولوجيــا المعلومــات لتفعيــل حســاب الهيئــة وإدراج الخدمــات رســميً للعمــالء.
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التقرير المالي

التقرير المالي

مقدمة

تولــي الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الكثيــر مــن االهتمــام لمبــدأ الشــفافية والمتابعــة الماليــة ولذلــك يتولــى قطــاع 
الشــئون اإلداريــة والماليــة مهــام إدارة وتنظيــم وتنفيــذ مختلــف الجوانــب الماليــة واإلداريــة بمــا فيهــا الخدمــات العامــة ونظــم 
المعلومــات فــي ضــوء القواعــد والنظــم واللوائــح ذات العالقــة والحــرص علــى توفيــر البيئــة المناســبة للعامليــن بالهيئــة والعمــل علــى 
تحقيــق األهــداف الموضوعــة مــن خــالل تنفيــذ الميزانيــة، والتــي كانــت ملخصــة للســنوات الماضيــة منــذ انشــاء الهيئــة العامــة لالتصاالت 

وتقنيــة المعلومــات كاالتــي :

المبالغ المحولة لخزينة الدولة
 منذ تأسيس الهيئة بالمليون دينار كويتي

السنة المالية اإليرادات المقدرة د.ك اإليرادات الفعلية د.ك

2016/2014 5,000 2,919,926

2017/2016 65,364,000 69,767,448

2018/2017 67,902,000 75,362,351

2018/2019 84,516,000 76,862,530

2019/2020 67,902,000 95,220,044
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السياسات المحاسبية مقدمة

وتظهــر البيانــات الماليــة المرفقــة المركــز المالــي للهيئــة كمــا فــي 31 مــارس 2020 وعــن نتائــج اعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة 
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للسياســات المحاســبية للهيئــة، وتتلخــص السياســات المحاســبية الهامــة فيمــا يلــي : 

أواًل : االدوات المالية: تتضمــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي النقــد لــدى البنــوك، ذمــم مدينــة 
وأرصــدة مدينــة أخــرى، ذمــم دائنــة وأرصــدة دائنــة أخــرى، واالســتقطاعات وفقــا لقانــون الهيئــة.

ثانيــً: ذمــم مدينــة وأرصــدة مدينــة أخــرى : يتــم إدراج الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة االخــرى علــى أســاس القيمــة اإلســمية 
بعــد اســتنزال خســائر الهبــوط فــي القيمــة ومخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا، إن وجــدت. 

ثالثاً : الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى : يتم إدراج الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة .

رابعــً: المعــدات والتجهيــزات : يتــم إدراج المعــدات والتجهيــزات المســتخدمة ألغــراض التشــغيل ضمــن مصاريــف الفتــرة وذلــك وفق 
الالئحــة الماليــة للهيئة.

ــودات  ــة للموج ــم الدفتري ــة القي ــة بمراجع ــوم الهيئ ــي، تق ــز مال ــان مرك ــخ كل بي ــي تاري خامســا : انخفــاض قيمــة الموجــودات : ف
ــر  ــب تقدي ــاض، يج ــى االنخف ــل عل ــد دلي ــودات، إذا كان يوج ــك الموج ــة تل ــي قيم ــاض ف ــى انخف ــل عل ــاك دلي ــا إذا كان هن ــد فيم للتأك
ــاب  ــن احتس ــن الممك ــن م ــم يك ــدت. إذا ل ــة، إن وج ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــاب خس ــودات الحتس ــترداد للموج ــة لالس ــة القابل القيم
القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل منفــرد، يجــب علــى الهيئــة تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن وحــدة توليــد النقــد لألصــل التابــع 

لهــا.

سادسً: تحقق اإليراد : ُحققت إيرادات الهيئة من المصادر التالية : 
تحتسب إيرادات ارباح الودائع ألجل وحساب التوفير على اساس نسبي وزمني وذلك باستخدام أسلوب العائد الفعلي.  ●
تتحقق اإليرادات والمصروفات على اساس مبدا النقدي المعدل. ●
إيــرادات رســوم اصــدار الرخــص والتصاريــح وتجديدهــا الــواردة مــن مــزودي خدمــة اإلنترنــت وشــركات االتصــاالت والخدمــات الالســلكية  ●

والرســائل القصيــرة وضوابــط اإلنترنت. 
إيرادات األجور والخدمات المقدمة إلى شركات االتصاالت واإلنترنت والخدمات األخرى المرتبطة بها.  ●

ســابعً : مكافــأة نهايــة الخدمــة : تقــدم الهيئــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا، يســتند اســتحقاق هــذه المكافــآت إلــى الراتــب 
النهائــي وطــول مــدة الخدمــة للموظفيــن خضوعــً إلتمــام حــد أدنــي من مــدة الخدمــة وفقا لقانــون العمــل وعقــود الموظفين. بالنســبة 
للموظفيــن الكويتييــن، تقــوم الهيئــة بعمــل مســاهمات للهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن 

وتقتصــر إلتزامــات الهيئــة علــى هــذه المســاهمات التــي تســجل كمصاريــف عنــد اســتحقاقها.

ثامنــً: العمــالت األجنبيــة : تقيــد المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بالدينــار الكويتــي وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ هــذه المعامالت، 
حيــث يتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريخ 
بيــان المركــز المالــي، تــدرج فــروق التحويــل الناتجــة مــن تســويات البنــود النقديــة أو مــن إعــادة تحويــل البنــود النقديــة فــي بيــان الدخــل 

. للسنة

تاســعً: االقتطاعــات وفقــً لقانــون الهيئــة: وفقــا ألحــكام المــادة رقــم 12 مــن القانــون رقــم 37 لســنة 2014 يــؤول فائــق اإليــرادات 
التــي تحققهــا الهيئــة فــي أي ســنة ماليــة إلــى الخزانــة العامــة للدولــة، وذلــك بعــد اقتطــاع مــا يقــرره مجلــس الــوزراء مــن احتياطيــات 

وبحــد أدنــي 10 % . 
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بيان المركز المالي بيان اإليرادات والمصروفات

ان اإلدارة الماليــة هــي الجهــة المســئولة عــن اعــداد وعــرض البيانــات الماليــة بشــكل عــادل وفقــا للسياســات المحاســبية للهيئــة كمــا 
شــرح ســابقً، وعــن نظــام الضبــط الداخلــي الــذي تــراه مناســبً لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة بشــكل خــال مــن فروقــات ماديــة 
ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ، وألعــداد تلــك البيانــات الماليــة، تكــون إدارة الهيئــة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الهيئــة علــى 
تحقيــق االســتمرارية واإلفصــاح عنــد الحاجــة عــن األمــور المتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، 

وبنــاًء علــى ذلــك نــورد البيانــات الماليــة التاليــة : 

2020/2019 بالدينار الكويتي 2019/2018 بالدينار الكويتي 2018/2017 بالدينار الكويتي 2017/2016 بالدينار الكويتي اإليرادات

54,620,086 61,678,349 60,189,502 66,486,400  رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها

18,031,524 12,128,235 11,989,985 11,742,407 األجور وإيرادات الخدمات

18,007 6,880 803,990 406,750 الغرامات والجزاءات

5,708,317 3,049,067 2,381,874 1,131,891 اإليرادات االخرى

95,220,044 76,862,531 75,362,351 69,767,448 مجموع اإليرادات الذاتية

14,572,199 11,379,556 7,453,800 2,973,095 مصروفات الموظفين

3,948,566 4,619,941 7,402,060 2,132,913 المصروفات العامة

76,699,279 60,863,034 60,506,491 64,661,440 فائض السنة

2020/2019 بالدينار الكويتي 2019/2018 بالدينار الكويتي 2018/2017 بالدينار الكويتي 2017/2016 بالدينار الكويتي اإليرادات

الموجودات

166,390,109 97,050,705 88,520,140 116,079,074 النقد وشبه النقد

35,000,000 27,000,000 30,000,000 - ودائع ألجل

3,130,224 1,062,505 2,146,904 93,209 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

204,520,333 125,113,210 120,667,044 116,172,283 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أموال الهيئة

المطلوبات
4,058,158 12,128,235 11,989,985 11,742,407 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

1,350,314 6,880 803,990 406,750 مجموع المطلوبات

حقوق اموال الهيئة
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 رأس المال

12,899,862 12,899,862 6,849,213 383,069 االحتياطي العام

137,562,313 60,863,034 60,506,491 64,661,440 فائض السنة

200,462,176 123,762,896 117,355,704 115,044,509 اجمالي حقوق أموال الهيئة

204,520,333 125,113,210 120,667,044 116,172,283 اجمالي المطلوبات وحقوق أموال الهيئة
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2020/2019 بالدينار الكويتي 2019/2018 بالدينار الكويتي 2018/2017 بالدينار الكويتي 2017/2016 بالدينار الكويتي البيان

76,699,279 61,678,349 60,189,502 66,486,400 فائض الفترة

التغيرات في الموجودات ومطلوبات التشغيل
2,067,718 6,880 803,990 406,750 مذمم مدينة وموجودات أخرى

1,084,399 3,049,067 2,381,874 1,131,891 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

2,053,695 76,862,531 75,362,351 69,767,448 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

أنشطة االستثمار
8,000,000 3,000,000 30,000,000 - ودائع ألجل

- 54,455,842 58,195,296 - المحول إلى الخزانة العامة للدولة

- 54,455,842 88,195,296 -  صافي النقد المستخدم في أنشطة
التمويل

69,339,405 8,530,565 27,558,934 65,249,676 الزيادة/النقص في النقد وشبه النقد

97,050,705 88,520,140 116,079,074 50,829,398 النقد وشبه النقد في بداية السنة

166,390,110 97,050,705 88,520,140 116,079,074 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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