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مقدمـة

يعد قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات من �أقدم القطاعات الحكومية
بالمملكة العربية ال�س��عودية؛ �إذ تعود بدايته �إلى العام 1345هـ الموافق
1926م حينما تم �إن�شاء �أول مديرية للبرق والهاتف .ومنذ ذلك التاريخ
وقط��اع االت�ص��االت ف��ي تط��ور م�س��تمر� ،إل��ى �أن و�صل مراح��ل متقدمة
م��ن التقني��ة والموثوقي��ة� ،أ�صبح معه��ا الآن من �أه��م الم�صادرالداعمة
للقطاعات االقت�صادية والثقافية ،والتنموية الأخرى.
ورغب��ة م��ن وزارة االت�ص��االت وتقني��ة المعلوم��ات ف��ي توثي��ق ج��زء من
ه��ذا التاري��خ المه��م ف��ي تط��ور المملك��ة ،وما حفل ب��ه م��ن المكاتبات،
والأدوات ،والمقتني��ات القديم��ة ،التي كانت ت�س��تخدم ف��ي الما�ضي في
قط��اع االت�صاالت ،وتطورت مع تطور الأجيال؛ ر�أت الوزارة توثيقها من
خ�لال عر�ضه��ا في كتاب با�س��م (�إطاللة تاريخية) .وه��و كتاب وثائقي
يحكي م�س��يرة زاخرة بالإنج��ازات لقطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات
في المملكة ،ويعزز هذا التوثيق العديد من ال�صور النادرة التي تتحدث
عن بدايات القطاع ون�ش�أته.
يق��دم ه��ذا الكت��اب التوثيق��ي �س��رد ًا تاريخي�� ًا لدخ��ول الب��رق والبري��د
والهاتف في المملكة العربية ال�س��عودية ،كما ي�ستعر�ض بداية ا�ستخدام
الطواب��ع ،والخدمات البريدية .و ُت ْع َنى مراحل التوثيق ببع�ض المحطات
الرئي�س��ة في م�س��يرة قط��اع االت�ص��االت وتقنية المعلومات ف��ي المملكة
عبر العقود الزمنية كافة.
ن�أم��ل �أن يج��د القارئ �أبرز مالمح نه�ضة بالدنا العزيزة من خالل هذا
الكتاب التوثيقي ،و�أن يجد فيه �شيئاً من ذكرياته!!...
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Foreword
The Information and Communications
Technology (ICT) is one of the oldest sectors
in the Kingdom of Saudi Arabia. It dates
back to 1345 lunar calender corresponding
to (1926) gregorian calender, when the
first Directorate for Post, Telegraph and
Telephone (PTT) was established. Since
then, it has developed impressively and
become one of the key contributors to the
economical, cultural and developmental
sectors in the Kingdom.
Through this book “Historical Overview”,
the Ministry of Communications and
Information Technology (MCIT) presents
a brief history for this important era of
telegraph, telephone and post services
of the Kingdom by documenting
correspondences ,devices and artifacts
from early years in addition to highlighting
developments and achievements.
We hope that the reader will enjoy reading
about the important milestones of the
Kingdom and hopefully find something in
it that would rekindle old memories...!!
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م1945 - هـ1365  وبجانبه هاتف قديم (�أبو هندل) من المعدن عام-رحمه اهلل- الملك عبدالعزيز
H.M. Late King Abdulaziz with a Crank-Handle telephone in the background 1365 AH - 1945 AD

 يجري ات�صا ًال هاتفي ًا-رحمه اهلل- الملك عبدالعزيز
H.M. Late King Abdulaziz making a telephone call
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م1934 - هـ1353  عام-رحمه اهلل- �إحدى وثائق الملك عبدالعزيز
A historical document of Late King Abdulaziz 1353 AH - 1934 AD
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، �أهمي��ة البري��د واالت�ص��االت-رحم��ه اهلل- ر�أى المل��ك عبدالعزي��ز
 لرب��ط مناط��ق،و�ض��رورة اال�س��تفادة م��ن المخترع��ات الحديث��ة فيه��ا
 التي تف�صل بينها الم�س��افات ال�شا�س��عة؛،المملك��ة المترامية الأطراف
م ب�إن�شاء1926 هـ الموافق1345  في عام-رحمه اهلل- ف�صدرت �أوامره
 و ُربط��ت بالنياب��ة العام��ة تحت مظل��ة الأمور،مديري��ة الب��رق والهات��ف
 وفي عام. للعناي��ة بخدمات البري��د واالت�صاالت ب�أنواعهم��ا،الداخلي��ة
 مدينة22  محط��ة ال�س��لكية لرب��ط22 م �أمن��ت1934 ه��ـ المواف��ق1353
.وقرية في المملكة بالخدمات البرقية
The Late King Abdulaziz - may Allah have mercy upon him realized the importance of post and telecommunications, as
well as the necessity of taking advantage of modern inventions
to link remote areas of the Kingdom.
In (1345 AH - 1926 AD), he issued a Royal Decree to establish the
Directorate of Post, Telegraph and Telephone (PTT) reporting to
the Office of Deputy King under the umbrella of Internal Affairs,
to provide post and communications services. In 1934 AD, 22
wireless stations were established to link 22 cities and villages
around the Kingdom through telegraph services.
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خادم احلرمني ال�شريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز
Custodian of the Two Holy Mosques
King Salman Bin Abdulaziz

�صاحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن سلمان
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

�صاحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن نايف
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية

His Royal Highness

His Royal Highness

Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz

Mohammed Bin Naif Bin Abdulaziz

Deputy Crown Prince, Second Deputy Premier and Minister of Defense

Crown Prince, Deputy Premier and Minister of Interior

الملك �سعود -رحمه اهلل -في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والواليات المتحدة الأمريكية عام 1376هـ 1957 -م
Late H.M. King Saud in an Inauguration ceremony of KSA-USA telephone line in 1376 AH - 1957 AD

هاتف ا�ستقبال مكالمات خا�ص بالملك في�صل -رحمه اهلل -عام 1384هـ 1964 -م
H.M. Late King Faisal`s call-receiving telephone 1384 AH - 1964 AD
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م1934 - هـ1353  عام-رحمه اهلل- �أول هاتف متنقل للملك عبدالعزيز
First portable telephone of H.M. Late King Abdulaziz 1353 AH - 1934 AD

-رحمه اهلل- هاتف خا�ص بالملك عبدالعزيز
The private telephone of H.M. Late King Abdulaziz
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مسيرة الوزراء الذين تناوبوا على وزارة المواصالت ،وزارة البرق
والبريد والهاتف ،وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministers of Transport, PTT and Communications and IT

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود
HRH Prince Talal bin Abdulaziz Al Saud

ف��ي ع��ام 1372ه��ـ �أن�ش��ئت وزارة الموا�ص�لات ،وعي��ن �صاحب ال�س��مو
الملك��ي الأمير طالل بن عبدالعزيز وزير ًا له��ا ،من 1372/12/28هـ
حت��ى 1374/8/23ه��ـ المواف��ق 1953/9/7م حت��ى 1955/4/15م
و�ضمت �إليها مرافق البرق والبريد والهاتف.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود
HRH Prince Sultan bin Abdulaziz Al Saud

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن عبدالعزيز وزير الموا�صالت
م��ن 1375/3/30ه��ـ حت��ى 1380/4/1ه��ـ المواف��ق 1955/11/15م
حتى 1960/9/22م.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز �آل �سعود

HRH Prince Bader bin Abdulaziz Al Saud

�صاح��ب ال�س��مو الملك��ي الأمي��ر ب��در ب��ن عبدالعزي��ز �آل �س��عود
وزي��ر الموا�ص�لات م��ن  1380/7/3حت��ى 1381/4/1ه��ـ المواف��ق
1960/12/21حتى 1961/9/11م.
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معايل الأ�ستاذ عبداهلل بن �سعد القبالن
H.E. Abdulla bin Saad Al Qablan

معال��ي الأ�س��تاذ /عب��داهلل ب��ن �س��عد القب�لان وزي��ر الموا�ص�لات من
 1381/4/1حت��ى 1381/10/9ه��ـ المواف��ق  1961/9/11حت��ى
1962/3/16م.

معايل الأ�ستاذ حممد بن مر�شد الزغيبي

H.E. Mohammed bin Marshad Al Zughaibi

معالي الأ�ستاذ محمد بن مر�شد الزغيبي وزير الموا�صالت من 1381/10/9
حتى 1382/6/3هـ الموافق  1962/3/16حتى 1962/10/31م.

معايل الأ�ستاذ حممد بن عمر توفيق

H.E. Mohammed bin Omar Tawfiq

معال��ي الأ�س��تاذ محمد ب��ن عمر توفيق وزي��ر الموا�صالت م��ن 1382/6/3
حتى 1396/9/4هـ الموافق  1962/10/31حتى 1976/8/29م.
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معايل الدكتور علوي بن دروي�ش كيال

H.E. Dr. Alawi bin Darwish Kayyal

ف��ي عام 1395ه��ـ الموافق 1975م �صدر المر�س��وم الملكي ذو الرقم
�أ 236 /ب�إن�ش��اء وزارة الب��رق والبري��د والهات��ف لتك��ون م�س���ؤولة عن
قط��اع الب��رق والبري��د والهات��ف ،وعي��ن معال��ي الدكت��ور عل��وي ب��ن
دروي�ش كيال وزير ًا للبرق والبريد والهاتف من 1395/10/8هـ حتى
1416/3/3هـ الموافق 1975/10/13م حتى 1995/7/30م.

معايل الدكتور علي بن طالل اجلهني
H.E. Dr. Ali bin Talal Al Juhani

ف��ي ع��ام 1416ه��ـ عين معال��ي الدكتور عل��ي بن طالل الجهن��ي وزير ًا
للب��رق والبري��د والهات��ف ،خ�لال الفت��رة م��ن  1416/3/6حت��ى
1420/8/16هـ الموافق  1995/8/2حتى 1999/11/24م.

معايل الأ�ستاذ خالد بن حممد الق�صيبي

H.E. Khalid bin Mohammed Al Qusaibi

ف��ي ع��ام 1420هـ الموافق 1999م �ص��در قرار بتعيين معالي الأ�س��تاذ
خال��د بن محمد الق�صيبي وزير ًا للبرق والبريد والهاتف بالنيابة ،من
1420/8/16ه��ـ حتى 1424/3/2ه��ـ المواف��ق 1999/11/25م حتى
2003/5/4م.
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معايل املهند�س حممد جميل بن �أحمد مال

H.E. Eng. Mohammed Jamil bin Ahmed Mulla

في عام 1424هـ الموافق 2003م �صدر المر�سوم الملكي الكريم ذو الرقم
�أ 2/بتغيي��ر م�س��مى وزارة البرق والبريد والهات��ف �إلى وزارة االت�صاالت
وتقني��ة المعلوم��ات وتعيي��ن معال��ي المهند���س محم��د جمي��ل ب��ن �أحمد
م�لا وزي��را لالت�صاالت وتقني��ة المعلومات ،وكان ذل��ك من 1424/3/3
حت��ى 1436/2/15ه��ـ المواف��ق  2003/5/25حت��ى 2014/12/8م.

معايل الدكتور فهاد بن معتاد احلمد

H.E. Dr. Fahaad bin Mutad Al Hamad

ف��ي ع��ام 1436ه��ـ المواف��ق 2014م ت��م تعيي��ن معال��ي الدكت��ور فه��اد
ب��ن معت��اد الحمد وزي��ر ًا لالت�ص��االت وتقني��ة المعلوم��ات ،وكان ذلك
م��ن  1436/2/16حت��ى 1436/4/9ه��ـ المواف��ق  2014/12/9حت��ى
2015/1/30م.

معايل الدكتور حممد بن �إبراهيم ال�سويل

H.E. Dr. Mohammed bin Ibrahim Al Suwaiyel

في عام 1436هـ 2015م ،تم تعيين معالي الدكتور محمد بن �إبراهيم
ال�س��ويل وزي��ر ًا لالت�ص��االت وتقني��ة المعلوم��ات م��ن 1436/4/9ه��ـ
الموافق 2015/01/30م حتى تاريخه.
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قصة دخول البرق والهاتف إلى الجزيرة العربية

ل��م يك��ن �س��ه ًال عل��ى المل��ك عبدالعزي��ز -رحم��ه اهلل� -أن ُيدخ��ل
الال�س��لكي والهاتف ،فقد واجه معار�ضة �ش��ديدة من بع�ض الجهات
لهذه الو�سائل الحديثة.
ولم��ا كان المل��ك عبدالعزي��ز ف��ي �أ�ش��د الحاج��ة �إل��ى هذه الو�س��ائل
بو�صفه��ا �ض��رورة من �ض��رورات التنمية ،وو�س��يلة من و�س��ائل الأمن
الداخل��ي والخارج��ي لهذا عقد العزم على الأخ��ذ بهذه المخترعات
الجدي��دة ،والآراء الحديث��ة ،م��ا دام��ت غي��ر متعار�ض��ة م��ع القر�آن
وال�سنة ال�شريفة.
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History of Telegraph and
Telephone Services in Saudi
Arabia
It was not easy to introduce wireless and
telephone services in Saudi Arabia during the
time of the H.M. late King Abdulaziz. He faced a
stiff opposition from some circles to those modern
means.
King Abdulaziz was in need of these means as
a necessity for development and for internal and
external security. He was resolute to adopt new
inventions and modern viewpoints as long as
they were not contrary to the Holy Quran and the
Prophet's Tradition (Sunnah).
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بعض المحطات الرئيسة التي مر بها قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
العربية السعودية

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•في عام 1343هـ الموافق 1924م �أُرخ لأهم حدث بعد دخول الملك
عبدالعزيز لمكة المكرمة طابع بريدي ،وهو قيادة (�س��لطان نجد)
لم�س��يرة الحج في هذا العام و�صدرت بهذه المنا�س��بة طوابع تحمل
ا�سم (بريد الحجاز ونجد).
•في عام 1344هـ الموافق 1925م جرت �أول مفاو�ضات مع ال�شركات
في الخارج ل�شراء �أجهزة ال�سلكية.
•م��ا بين الأعوام 1351-1344هـ الموافق 1932-1925م العمل على
�إن�شاء �شبكة ال�سلكية.
•ف��ي ع��ام 1344ه��ـ المواف��ق 1926م ُعني بتو�س��عة الخدم��ة البرقية
الدولي��ة ،ع��ن طري��ق الكواب��ل البحرية عب��ر البحر الأحم��ر مو�صلة
وعقد من �أجل ذلك م�ؤتمر بور�سودان.
جدة ببور�سودانُ ،
•في عام 1345هـ الموافق 1926م �أن�شئت �أول مديرية للبرق والبريد
والهاتف في مكة المكرمة.
•ف��ي عام 1349هـ المواف��ق 1930م �صدرت موافقة المقام ال�س��امي
على �إن�شاء �أول مدر�سة لتعليم فن الال�سلكي في المملكة بجدة.
•ف��ي ع��ام 1350ه��ـ 1931-م و�صل��ت �أول��ى المحط��ات الال�س��لكية
ال�سيارة لت�أمين الخدمات البرقية.
•في عام 1351هـ الموافق 1932م تم ت�ش��غيل �أول مق�س��م بالريا�ض
في ق�صر الحكم ب�سعة ( )50خط ًا.
•ف��ي ع��ام 1351ه��ـ المواف��ق 1932م انتظ��م نق��ل البري��د بي��ن مك��ة
والريا�ض.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ف��ي ع��ام 1351ه��ـ الموافق 1932م �ص��در الأمر ال�س��امي بالموافقة
على �أمور متعلقة بمعاملة الطرود البريدية.
•في ع��ام 1353هـ الموافق 1934م �أُلغي التعام��ل بالطوابع البريدية
القديم��ة ،وح ّل��ت محله��ا طواب��ع البريد المطب��وع عليه��ا( :المملكة
العربية ال�سعودية).
•ف��ي ع��ام 1353هـ الموافق 1934م تم ت�أمين ( )22محطة ال�س��لكية
لربط ( )22مدينة وقرية في المملكة بالخدمات البرقية.
• حتى عام 1353هـ الموافق 1934م لم يكن عدد الخطوط الهاتفية
اليدوي��ة يتج��اوز ( )854هاتف�� ًا موزع��ة على كل م��ن الريا�ض ومكة
المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف فقط.
•ف��ي عام 1353هـ الموافق 1934م دخلت خدم��ة الهاتف �إلى البالد
ال�سعودية لأول مرة.
•ف��ي ع��ام 1353ه��ـ المواف��ق 1934م �أول الم�ؤتمرات التي ا�ش��تركت
فيه��ا الحكوم��ة ال�س��عودية�( ،أعمال م�ؤتمر البري��د) ،الذي عقد في
القاهرة ،و�أبرم الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -خالله اتفاقية.
•ف��ي ع��ام 1353هـ المواف��ق 1934م� ،أعلن��ت وزارة المالية عن النية
في ت�أ�سي�س �شركة �سيارات م�ساهمة يكون من مهماتها نقل البريد.
•ف��ي عام 1356ه��ـ المواف��ق 1937م �صدر نظ��ام الح��واالت البرقية
و�أ�شتمل على ( )24مادة.
•في عام 1356هـ الموافق 1937م �صدر نظام البرق بالأمر ال�سامي
ذي الرقم  8792و�أ�شتمل على ( )40مادة.
•في عام 1356هـ الموافق 1937م �صدر نظام الهاتف و�أ�ش��تمل على
( )28مادة منها ما يتعلق بالخطوط الهاتفية وتوزيع العمل.
•في عام 1367هـ الموافق 1948م �صدر الأمر ال�س��امي ببناء محطة
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ال�س��لكية عالمي��ة ف��ي مدين��ة ج��دة ،تعم��ل م��ع الوالي��ات المتح��دة
الأمريكية مبا�شرة ،لت� ِّؤمن االت�صاالت البرقية بين البلدين.
• •في عام 1371هـ الموافق 1952م �أن�ش��ئت �ش��بكة الهاتف الال�س��لكي
بالموافقة ال�سامية لربط البالد ال�سعودية بع�ضها ببع�ض.
• •في عام 1372هـ الموافق 1953م �أن�ش��ئت وزارة الموا�صالت ،وعين
�صاح��ب ال�س��مو الملك��ي الأمي��ر طالل ب��ن عب��د العزيز وزي��ر ًا لها،
و�ضمت �إليها مرافق البرق والبريد والهاتف.
• •في عام 1374هـ الموافق 1955م افتتح الملك �سعود بن عبدالعزيز
رحم��ه اهلل -االت�ص��ال الخارج��ي م��ع م�صر و�س��وريا ولبن��ان ومع�إمارتي البحرين وقطر عام 1384هـ الموافق 1964م.
• •في عام 1377هـ الموافق 1958م قام الأمير �سلطان بن عبدالعزيز
رحم��ه اهلل -بافتت��اح المكالم��ات الهاتفي��ة بي��ن المملك��ة وكل منالهند ،وباك�ستان.
وقد �أ�س��هم عدد من �أ�صحاب ال�س��مو الملكي الأمراء والمعالي
الوزراء على تولي وزارة الموا�صالت كال من:
• •�صاح��ب ال�س��مو الملك��ي الأمي��ر �س��لطان ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر ًا
للموا�صالت عام 1375هـ الموافق 1956م.
• •�صاحب ال�سمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز وزير ًا للموا�صالت
عام 1380هـ الموافق 1960م.
• •معال��ي الأ�س��تاذ عب��دهلل ال�س��عد القب�لان ع��ام 1381ه��ـ المواف��ق
1961م.
• •معال��ي الأ�س��تاذ محم��د المر�ش��د الزغيب��ي وزي��ر ًا للموا�صالت عام
1381هـ الموافق 1961م.
• •معال��ي الأ�س��تاذ محم��د ب��ن عم��ر توفي��ق وزي��ر ًا للموا�ص�لات ع��ام
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1382هـ الموافق 1962م.
•ف��ي عام 1380ه��ـ1960-م� ،أدخ��ل للمملكة طرازان م��ن المبرقات
(التلك���س) وهم��ا مبرق��ة (لورن��ز  )331ومبرق��ة (�سيمن���س تي 73
�إت�ش) وهي �أول مبرقة ا�ستعملت فيها اللغة العربية.
•في عام 1382هـ1963-م �صدر المر�س��وم الملكي الكريم ذو الرقم
 94والتاريخ 1382/01/03هـ المخت�ص بنظام ا�س��تخدام الأجهزة
الال�سلكية بالمملكة وا�شتمل على ( )52مادة.
•ف��ي عام 1386ه��ـ المواف��ق 1996م افتتح معالي وزي��ر الموا�صالت
الأ�ستاذ محمد بن عمر توفيق الخط الهاتفي مع تون�س.
•ف��ي عام 1389هـ1969-م تم ت�ش��غيل دوائر التلك���س الدولية بو�ضع
�أول و�صلة ميكروويف بين الدمام والبحرين.
•ف��ي ع��ام 1395ه��ـ المواف��ق 1975م ،وبع��د �أن تعاظ��م دور قط��اع
االت�ص��االت ف��ي تنمي��ة وتط��ور ال�ش��عوب وال��دول� ،ص��در المر�س��وم
الملك��ي رق��م (�أ )236/وتاريخ 1395/10/8هـ �إن�ش��اء وزارة البرق
والبري��د والهاتف لتكون م�س���ؤولة ع��ن قطاعي البري��د واالت�صاالت
وكان عدد الخطوط الهاتفية في ذلك الوقت ال يتعدى (� )130ألف
خط ,و�إجمالي الإيرادات ( )250مليون ريال.
•في عام 1404هـ الموافق 1984م تم ت�ش��غيل �أول �ش��بكة من الكوابل
الب�صري��ة ،وت��م �إن�ش��اء مراك��ز ومجمع��ات االت�ص��االت ف��ي جمي��ع
مناطق المملكة.
•ف��ي ع��ام 1407ه��ـ المواف��ق 1987م ت��م ت�ش��غيل مدين��ة الملك فهد
لالت�ص��االت الف�ضائي��ة على طري��ق مكة المكرمة  -ج��دة .وتحتوي
عل��ى �أربع محط��ات �أر�ضية للعمل مع الأقمار ال�صناعية عرب�س��ات،
و�إنتل �س��ات (المحيط الأطل�س��ي) ،و�إنتل �سات (المحيط الهندي)
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و�أنم��ر �س��ات لالت�صاالت البحري��ة ،لربط المملكة م��ع جميع �أنحاء
العالم بخدمات االت�صاالت.
•في عام 1416هـ الموافق 1995م تم ت�شغيل خدمة الهاتف الجوال.
•في عام 1417هـ الموافق 1996م تم ت�ش��غيل �ش��بكات كوابل الألياف
الب�صرية لربط مناطق المملكة.
•في عام 1417هـ الموافق 1996م تم ت�شغيل خدمات (.)VSAT
• في عام 1418هـ الموافق  1997م تم ت�ش��غيل ال�ش��بكة الذكية لنقل
المعلومات.
•ف��ي عام 1418ه��ـ الموافق 1997م �صدرت موافق��ة خادم الحرمين
ال�ش��ريفين بالأمر ال�سامي الكريم رقم م 35/وتاريخ بف�صل مرافق
الب��رق والبري��د والهاتف ع��ن الوزارة ,وت�أ�سي���س �شركـ��ة م�ساهمـ��ة
�س��عودية با�س��م «�ش��ركة االت�ص��االت ال�س��عودية» للقي��ام بخدم��ات
االت�صاالت ،وبد�أت ال�ش��ركة �أعمالها يوم  6محرم من عام 1419هـ
الموافق 1998/5/2م.
•ف��ي ع��ام 1420هـ المواف��ق 1999م تم تحرير قط��اع مزودي خدمة
االنترنت (.)ISP
•ف��ي عام 1422ه��ـ الموافق 2001م �صدرت موافق��ة خادم الحرمين
ال�شريفين بالأمر ال�سامي رقم  12/2وتاريخ 1422/3/12هـ وقرار
مجل���س الوزراء رقم  74وتاريخ 1422/3/5هـ بالموافقة على نظام
االت�صاالت و�إن�ش��اء هيئة االت�صاالت ال�س��عودية ،لتتولى تنظيم هذا
القط��اع به��دف تقدي��م خدمات ات�ص��االت متطورة وموث��وق بها في
جمي��ع �أنح��اء المملكة من قبل ال�شركـ��ات التي يتم الترخيـ���ص لها،
وفق نظام االت�صاالت.
•ف��ي عام 1423هـ الموافق 2002م �صدرت الئحة �ش��ركة االت�صاالت
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ال�سعودية .STC
•ف��ي ع��ام 1423هـ الموافق 2002م تم طرح  %20من �أ�س��هم �ش��ركة
االت�صاالت ال�سعودية لالكتتاب العام.
•ف��ي عام 1424ه��ـ �صدر المر�س��وم الملكي الكريم رق��م �أ 2/وتاريخ
1424/2/28ه��ـ بتغيي��ر م�س��مى وزارة البرق والبري��د والهاتف �إلى
وزارة االت�ص��االت وتقني��ة المعلوم��ات مم��ا يعك���س م��دى االهتم��ام
ال��ذي توليه الدول��ة لقطاع االت�ص��االت وتقنية المعلوم��ات وتحقيق ًا
للأهداف الطموحة بالتحول �إلى المجتمع المعلوماتي.
•ف��ي عام 1424هـ الموافق 2003م �صدور �أمر �س��امي ب�إ�ضافة تقنية
المعلومات لمهام هيئة االت�صاالت لت�صبح «هيئة االت�صاالت وتقنية
المعلومات».
•ف��ي ع��ام 1424هـ الموافق 2003م تحرير خدم��ات االت�صاالت عبر
الأقمار ال�صناعية (.)VSAT
•ف��ي ع��ام 1425ه��ـ المواف��ق 2005م ت��م تحري��ر قط��اع المعلوم��ات
والهاتف المتنقل و�صدور الرخ�صة الثانية لم�ش��غل الهاتف المتنقل
(�إتحاد موبايلي).
•ف��ي ع��ام 1426هـ المواف��ق 2005م تم ت�أ�سي���س برنام��ج التعامالت
الإلكترونية الحكومية (ي�سر).
•في عام 1426هـ الموافق 2005م البدء في تقديم خدمات الم�ش��غل
الثاني للهاتف المتنقل (موبايلي).
•في ع��ام 1426هـ الموافق 2005م تقديم خدمة الإنترنت المي�س��رة
(�إيزي نت).
•ف��ي ع��ام 1426ه��ـ المواف��ق 2005م ان�ضم��ام المملك��ة �إل��ى منظمة
التجارة العالمية (.)WTO

25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26

•في عام 1427هـ الموافق 2006م �إطالق خدمة الجيل الثالث.
•في عام 1427هـ الموافق 2006م �إعادة هيكلة خدمة الإنترنت ونقل
م�س���ؤولياتها من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إلى هيئة
االت�صاالت وتقنية المعلومات.
•في عام 1427هـ الموافق 2006م �إقرار نظام التعامالت الإلكترونية.
•ف��ي عام 1427ه��ـ المواف��ق 2006م �إق��رار نظام مكافح��ة الجرائم
المعلوماتية.
•في عام 1428هـ الموافق 2007م �إقرار الخطة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية المعلومات.
•ف��ي ع��ام 1428ه��ـ المواف��ق 2007م تحري��ر نظ��ام خدم��ة الهات��ف
الثابت.
•ف��ي ع��ام 1428ه��ـ الموافق 2007م �إ�ص��دار رخ�صة الهات��ف النقال
الثالثة ل�شركة االت�صاالت المتنقلة (زين).
•ف��ي ع��ام 1428هـ المواف��ق 2007م �إ�صدار الخط��ة الوطنية للطيف
الترددي.
•ف��ي ع��ام 1428ه��ـ المواف��ق 2007م ت��م ت�أ�سي���س �صن��دوق الخدم��ة
ال�شاملة للمناطق النائية.
•ف��ي ع��ام 1429ه��ـ المواف��ق 2008م فت��ح �س��وق الخدم��ات الثابت��ة
و�إ�صدار  3رخ�ص جديدة.
•ف��ي عام 1429هـ المواف��ق 2008م �صدور الالئحة التنفيذية لنظام
التعامالت الإلكترونية.
•في عام 1430هـ الموافق 2009م تم �إ�صدار �شهادة المركز الرئي�س
للت�صديق الرقمي والمراكز الحكومية.
•في ع��ام 1430هـ الموافق 2009م �ش��ركة اتحاد عذيب لالت�صاالت

(عذيب) تبد�أ بتقديم خدماتها.
• •في ع��ام 1430هـ الموافق 2009م تنفيذ �ضوابط تطبيق التعامالت
الإلكترونية الحكومية و�إ�صدار تقارير دولية بذلك.
• •في عام 1432هـ الموافق 2011م طرح �شركة االت�صاالت المتكاملة
لالكتتاب العام.
• •ف��ي عام 1432ه��ـ الموافق 2011م تم البدء في تنفيذ �أول م�ش��اريع
�صندوق الخدمة ال�شاملة للمناطق النائية وم�ستمر حتى تاريخه.
• •ف��ي ع��ام 1435ه��ـ المواف��ق 2014م تم �إ�ص��دار رخ�صتان لم�ش��غلي
ات�صاالت متنقلة �إفترا�ضية هما (فيرجن) و(جوراء).
• •ف��ي ع��ام 1438ه��ـ المواف��ق 2016م ت��م �إط�لاق المق�س��م الوطن��ي
للإنترنت.
تولى وزارة البرق والبريد والهاتف منذ �إن�شائها الوزراء:
• •الدكتور علوي دروي�ش كيال ،من � 1395/10/8إلى 1416/3/2هـ.
• •الدكتور علي بن طالل الجهني ،من � 1416/3/3إلى 1420/8/16هـ.
• •الأ�س��تاذ خال��د ب��ن محم��د الق�صيب��ي ،م��ن � 1420/8/17إل��ى
1424/3/2هـ.
وبع��د �إع��ادة هيكل��ة وت�س��ميتها وزارة االت�ص��االت وتقني��ة
المعلومات تولى قيادتها:
• •المهند���س محمد جميل بن �أحمد مال ،من  1424/3/3حتى تاريخ
1436/2/15هـ.
• •الدكت��ور ف ّه��اد ب��ن معت��اد الحم��د ،م��ن  1436/2/16حت��ى تاري��خ
1436/4/9هـ.
• •الدكت��ور محم��د ب��ن �إبراهي��م ال�س��ويل ،م��ن 1436/4/9ه��ـ حت��ى
تاريخه.
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Key Milestones of Saudi ICT Sector:
• In 1343 (1924), a post stamp was issued to commemorate
the command of Late King Abdulaziz (Sultan of Najd at
that time) to the Hajj/Pilgrimage journey. In the same year,
stamps bearing the name of “Hijaz and Najd Post” were
issued on this occasion.
• In 1344 (1925), the first negotiations were held with foreign
companies to procure wireless equipment.
• Between 1344-1351 (1925-1932), the Government
commenced construction of a wireless network.
• In 1344 (1926), the Government focused on expanding
international telegraph service via submarine cable across
the Red Sea connecting Jeddah with Port Sudan. Port
Sudan Conference was held for this purpose.
• In 1345 (1926), the first Directorate of Post,Telegraph
Telephone and (PTT) was established in Makkah.
• In 1349 (1930), H.M. Late King Abdulaziz approved the
establishing the first Wireless School in Jeddah Saudi Arabia
.
• In 1350 (1931), the first mobile wireless station arrived to
the Kingdom to provide telegraph services.
• In 1351 (1932), the first PBX with 50-lines capacity was
installed in Riyadh and operated from the Governance
Palace (Qasr Al-Hokm).
• In 1351 (1932), delivery of post commenced between
Makkah and Riyadh.
• In 1351 (1932), a royal order was issued to endorse issues
regarding processing postal parcels .
• In 1353 (1934), New postage stamps were issued with
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inscription “kingdomof Saudi Arabia” and the usage of
previous ones was cancelled.
• In 1353 (1934), 22 wireless stations were installed to connect
22 towns and villages with telegraph services in Saudi
Arabia.
• By 1353 (1934), threr were 854 hand-operated telephone
lines distributed between Riyadh, Makkah, Madinah,
Jeddah and Taif .
• In 1353 (1934), telephone service was introduced in the
Kingdom for the first time.
• In 1353 (1934), the Kingdom participated in the Post
Conference, which was held in Cairo Egypt . During the
conference, H.M. late King Abdulaziz signed an agreement.
• In 1353 (1934) the Ministry of Finance announced its
intention to establish a joint-stock automobile company
to deliver post.
• In 1356 (1937), the Telegraph Remittances Act was issued,
consisting of 24 articles.
• In 1356 (1937), the Telegraph Act consisting of 40 articles
was issued as per of Royal Decree No. 8762.
• In 1356 (1937), the Telephone Act consisting of 28 articles
was issued, regarding telephone lines and work distribution.
• In 1367 (1948), a royal order was issued to construct an
international wireless station in Jeddah to serve telegraphic
communications between Saudi Arabia and USA .
• In 1371 (1952), the wireless telephone network was
constructed as per the royal approval, to connect different
regions of the Kingdom.
• In 1372 (1953), Ministry of Transport was established and
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H.R.H. Prince Talal bin Abdulaziz was appointed as the
Minister of Transport. The post, telegraph, and telephone
facilities were annexed to the Ministry.
• In 1374 (1955), Late King Saud inaugurated international
communications with Egypt, Syria and Lebanon, and with
emirates of Bahrain and Qatar in 1384 (1965).
• In 1377 (1958), H.R.H Prince Sultan bin Abdulaziz
inaugurated telecommunications with India and Pakistan.
A number of T.R.H. Princes and T.E. Ministers assumed the
position of the Minister of Transport, as follow :
• H.R.H. Prince Sultan bin Abdulaziz 1375 (1956)
• H.R.H. Prince Badr bin Abdulaziz 1380 (1960)
• H.E. Mr. Abdullah Saad Al-Qublan, 1381 (1961)
• H.E. Mr. Mohammed Al-Marshad Al-Zughaibi, 1381 (1961)
• H.E. Mr. Mohammed bin Omar Tawfiq 1382 (1962).
• In 1380 (1960), two Telex models entered service; "Lorenz
331" and "Siemens T 72-inch" (the first with Arabic language
capabilities .
• In 1382 (1963), the Royal Decree No. 94 was issued with 52
articles regarding regulations about the usage of wireless
devices in the Kingdom.
• In 1386 (1967), H.E. Mr. Mohammed bin Omar Tawfiq
inaugurated telephone line with Tunisia.
• In early 1389 (1969), International Telex Circuits were
operated by installing the first microwave connection
between Dammam and Bahrain.
• In 1395 (1975),due to the increasing contribution
of telecommunications to development of nations
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and states, a Royal Decree No. (A/236) was issued on
08/10/1395 (24/10/1975) to establish Ministry of Post,
Telegraph and Telephone (PTT) to be in charge of post
and telecommunications. The number of telephone lines
at that time was not more than 130,000 , and the total
revenues from this sector were approximately 250 million
Saudi Riyals.
• In 1404 (1984), the first fiber optic network was operated. In
the same year, telecommunications centers and complexes
were established throughout the Kingdom.
• In 1407 (1986), the King Fahad Satellite Communications
City on the Makkah-Jeddah Road was operated. This city
consists of four ground stations to operate with Arabsat,
Intelsat (Atlantic Ocean), Intelsat (Indian Ocean) and
Inmarsat for naval communications , with the objective
to connect the Kingdom with the rest of the world through
communications services.
• In 1416 (1995), mobile services was operated.
• In 1417 (1996) the fiber optical cable network was operated
in the Kingdom.
• In 1417 (1996), the Very Small Aperture Terminal (VSAT)
service was operated.
• In 1418 (1997) the smart net data transfer network was
initiated in the Kingdom.
• In 1418H. (1998), the Custodian of the Two Holy Mosques,
late King Fahad Bin Abdul Aziz, issued a Royal Decree
No. (35/M) on 24/12/1418 H. (22/4/1998) separating the
facilities of post, telegraph and telephone from the Ministry
of PTT and establishing a Saudi joint-stock company
(Saudi Telecom Company) to provide telecommunications
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services. This company started operations on 06/011419
(02/05/1998).
• In 1420 (1999), the industry of Internet service providers
(ISP) was liberated.
• In 1422 (2001), the Custodian of the Two Holy Mosques,
King Fahad bin Abdulaziz, issued the Royal Decree No. (2/12)
on 12/03/1422 (04/06/2001) and the Council of Ministers
issued its Resolution No. 74 on 05/03/1422 (28/05/2001),
approving the Telecommunications Act and establishing the
Saudi Communications Commission. This name was later
changed on 21/05/1422 (11/08/2001) to “Communications
and Information Technology Commission (CITC),” and CITC
was commissioned with regulation of the sector to ensure
the provision of the best possible telecommunication
services throughout the Kingdom by licensed companies
in accordance with the Telecommunications Act.
• In 1423 (2002), the regulations for the Saudi Telecom
Company (STC) were issued.
• In 1423 (2002), 20% of STC’s stocks underwent IPO.
• On 28/02/1424 (01/05/2003), the Royal Decree No. A/2
was issued, renaming the Ministry of Post, Telegraph and
Telephone (MoPTT) the "Ministry of Communications and
Information Technology." This change reflects the attention
given by the Saudi government to the communications
and information technology sector. The change also was
aimed at realization of the ambitious goals for the transfer
to information-based society.
• In 1424 (2003), a royal order was issued, adding information
technology to the functions of the Saudi Communications
Commission to be the "Communications and Information
Technology Commission" (CITC).
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• In 1424 (2003), the communications services sector was
liberated via satellite. (VSAT)
• In 1425 (2004), the information technology services and
mobile phone sector was liberated and the license for the
second mobile phone operator (Mobily) was issued.
• In 1426 (2005), the e-Government Program (Yesser) was
established.
• In 1426 (2005), the second mobile phone operator (Mobily)
commenced provision of its telecom services.
• In 1426 (2005), the provision of Easynet services commenced.
• In 1426 (2005), Kingdom of Saudi Arabia joined the World
Trade Organization (WTO).
• In 1427 (2006), third generation (3G) service was launched.
• In 1427 (2006), the Internet service was restructured and
its responsibility was transferred from King Abdul Aziz City
for Science and Technology (KACST) to Communications
and Information Technology Commission (CITC).
• In 1427 (2006), the Electronic Transactions Law was
approved.
• In 1427 (2006), the Cyber Crime Law was approved.
• In 1428 (2007), the National Communications and
Information Technology Plan was approved.
• In 1428 (2007), the fixed telephone service was liberated.
• In 1428 (2007), the license for the third mobile phone
operator (Zain) was issued.
• In 1428 (2007), the National Spectrum Plan was approved.
• In 1428 (2007), the Universal Service Fund was established
to provide services for remote areas.
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• In 1429 (2008), the fixed telephone services market was
opened up and three new licenses were issued.
• In 1429 (2008), Implementing Regulations for Electronic
Transactions Law was issued.
• In 1430 (2009), the certification of the National Center for
Digital Certification and government digital certification
centers was issued.
• In 1430 (2009), Atheeb commenced provision of its telecom
services.
• In 1430 (2009), Application of e-government transactions
regulations was approved and international reports on
this were issued.
• In 1432 (2011), the shares of the Integrated Telecom
Company (ITC) were offered for public subscription.
• In 1432 (2011), the implementation of the first Universal
Service Fund project for remote areas commenced and is
still under implementation to date.
• In 1435 (2014), two licenses for mobile virtual network
operators (Virgin and Lebara) were issued.
• In 1438 (2016), the Saudi Internet Exchange was inaugurated.
Following are the Ministers of PTT since the inception of
the ministry:
• H.E. Dr. Alawi Darweesh Kayyal, from 08/10/1390 to
02/03/1416 (07/12/1970 - 30/07/1995).
• H.E.Dr. Ali Bin Talal Al-Juhani, from 03/03/1416 to 16/08/1420
(31/07/1995 - 25/11/1999).
• H.E. Khalid Bin Mohammed Al-Qosaibi from 17/08/1420 to
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02/03/1424 (26/11/1999 - 04/05/2003).
After the Ministry of PTT had become the Ministry
of Communications and Information Technology, on
03/03/1424 (05/05/2003), three ministers assumed the
post of the Minister of Communications and Information
Technology, as follow:
• Eng. Mohamed Jamil bin Ahmed Mulla
• Dr. Fahaad bin Mutad Al-Hamad
• Dr. Mohammed bin Ibrahim Al-Suwaiyel (Current Minister)
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الهاتف

Telephone

الهاتف:
امت��دت الخط��وط ال�س��لكية في كل م��دن المملكة ب�ش��كل بدائي ،ل��ذا �أمر
جالل��ة المغف��ور ل��ه الملك عبد العزي��ز بتعميم خدم��ات الهاتف في بقية
مدن المملكة مع الحر�ص على �شمولية الخدمة.
وا�ستجاب ًة للأمر ال�سامي تم زيادة مق�سم مكة المكرمة في العام 1345هـ
لي�صبح  100خط ،و�صو ًال لبلوغه 250خط ًا في العام 1350هـ.
وفي ذات العام تم زيادة �س��عة مق�س��م مدينة جدة لي�صل �إلى 154خط ًا،
وت��م ت�أ�سي���س مق�س��م �أتوماتيكي في ق�ص��ر الحكم بمدين��ة الريا�ض بلغت
�سعته 50خط ًا ،ليكون بذلك �أول مق�سم بمنطقة نجد.
ت�أ�سي�س وزارة الموا�صالت:
ت�أ�س�ست وزارة الموا�صالت في العام 1372هـ لت�صبح هي الجهة الم�س�ؤولة
ع��ن �إدارة �ش���ؤون الب��رق والبري��د والهاتف وتم ا�س��تحداث من�صب مدير
عام م�صلحة البرق والبريد والهاتف ليكون م�س�ؤو ًال عنها.
ت�أ�سي�س وزارة البرق والبريد والهاتف:
ف��ي ع��ام 1395هـ �ص��در قرار ملكي رق��م (�أ ،)226/تم بموجبه ت�أ�سي���س
وزارة الب��رق والبري��د والهات��ف ،وكان بمثاب��ة خط��وة تطويري��ة واكب��ت
التطور الذي �شهده القطاع والقطاعات الأخرى.
ويع��د الدكت��ور عل��وي دروي���ش كي��ال �أول م��ن �ش��غل من�ص��ب وزي��ر البرق
والبريد والهاتف.
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Telephone:
The fixed telephone lines were rudimentarily extended
throughout cities of the Kingdom. Thus, H.M. Late King Abdulaziz
issued a royal order for the generalization of telephone services
, emphasizing service universality.
In response to the royal order, the capacity of Makkah PBX was
expanded in 1345 to 100 lines, and then 250 lines in 1350.
In the same year, the capacity of Jeddah PBX reached 154 lines.
Furthermore, a PBAX was installed in the Governance Palace
(Qasr Al-Hokm) in Riyadh with a capacity of 50 lines, to be the
first private branch exchange in Najd region.
Establishment of Ministry of transport:
The Ministry of Transport was established in 1372 AH to be the
entity responsible for managing the affairs of post ,telegraph,
and telephone. Hence , the post of “Director-General of Post
,Telegraph, and Telephone was created to be in charge.
Establishment of Ministry of Post, Telegraph and Telephone:
The Royal Decree No. A/226 was issued on 10/08/1395 AH,
whereby the Ministry of Post, Telegraph and Telephone was
established. It was a major stride to keep up with the advancement
witnessed by this sector and other sectors.
H.E Dr. Alawi Darweesh Kayal was the first Minister of Post,
Telegraph and Telephone.
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م1908 - هـ1326 قلعة التر�سي�س في المدينة المنورة
The Tersis Fortress in Madinah 1326 AH - 1908 AD
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تعد قلعة (التر�سي�س) من معالم المدينة المنورة قديم ًا وحديث ًا ،وت�سمى
حالي ًا (مجمع الدوائر الحكومية بالحج /مركز خدمات الحجيج) ،وتقع
ف��ي �ش��مال المدين��ة المنورة م��ع �أول طري��ق العيون للخارج من الم�س��جد
النب��وي ال�ش��ريف ،وكان��ت ه��ذه القلع��ة في الما�ض��ي وبالتحدي��د في عام
1326ه��ـ ،ت�س��تخدم لالت�صاالت ،ونقل الإ�ش��ارات والر�س��ائل الال�س��لكية
بي��ن المدين��ة المن��ورة والمراكز الفرعي��ة الأخرى ،المنت�ش��رة في الدول
الإ�س�لامية ،وق��د �ش��يدت هذه القلع��ة من الحج��ارة ال�س��وداء المنتظمة،
و�أحيط��ت ب�س��ور كبي��ر فت��ح في��ه مدخ��ل رئي���س واح��د ،يق��ع ف��ي الجه��ة
الغربي��ة من��ه ،وق��د قام��ت الجهات المخت�صة ف��ي كل من �إم��ارة المدينة
المنورة ،و�أمانة المدينة ب�إعادة �صيانة هذا المبنى وترميمه وا�ستخدامه
ليكون مركز ًا لخدمة الحجاج.
The “Tersis Fortress” is a historical site, located in the northern
part of Madinah city. It is currently called the “Government
Departments Complex for Hajj” (Pilgrims Service Center). In
(1326 AH - 1908 AD), it was used for communications and
wireless signals between Madinah and other sub-centers
across different regions of the Islamic countries. The fortress
is built of black stones and surrounded by a large wall with
a single entrance on the western side of the building. It
was restored and renovated by the authorities of Madinah
Governate and Municipality.
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�صوره البوابة الخارجية لقلعة التر�سي�س في المدينة المنورة عام 1326هـ 1908 -م
The Outer Gate of Tersis Fortess in Madinah, 1326 AH - 1908 AD

�صور الحائط المحيط بقلعة تر�سي�س في المدينة المنورة عام 1326هـ 1908 -م
The wall surrounding Tersis Fortess in Madinah, 1326 AH - 1908 AD

42

م1908 - هـ1326 مركز البرق والبريد والهاتف والال�سلكي بالمدينة المنورة عام
The Center of Post Telegraph, Telephone and Wireless in Madinah 1326 AH - 1908 AD
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م1930 - هـ1350  عام-رحمه اهلل- �أول هاتف متنقل ا�ستخدمه الملك عبدالعزيز
First Portable Telephone used by H.M Late King Abdulaziz 1350 AH - 1930 AD
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م1933 - هـ1352 مق�سم يدوي �صغير عام
A small manual telephone exchange (PBX), 1352 AH - 1933 AD
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هاتف �أبو هندل متنقل ،يعمل على بطاريات جافة ،ا�ستخدمه الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1353هـ 1934 -م
A dry-battery, crank-handle telephone used by H.M Late King Abdulaziz, 1353 AH - 1934 AD

هاتف يعمل ببطارية جافة عام 1353هـ 1934 -م
A dry battery operated telephone 1353 AH - 1934 AD
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م1941 - هـ1360 هاتف �أبو هندل عام
A crank-handle telephone, 1360 AH - 1941 AD

ماذا يعنى هاتف «أبو هندل

»

 ويعمل بالبطاريات،)ُيعرف هذا الهاتف بـ (�أبو هندل) �أو (المغناطي�سي
الجافة ويخدم داخل الحي الواحد �أو المدينة عن طريق م�آمير يرابطون
 ثم يو�صلونهم مبا�شرة، يتلقون ات�صاالت الم�شتركين،على مدار ال�ساعة
 يو�صلون من خاللها،مع بع�ضهم بوا�س��طة لوحة خ�ش��بية مثبتة بالجدار
هات��ف المت�ص��ل م��ع المت�ص��ل علي��ه بتو�صي��ل (ت�ش��بيك) الأ�س�لاك مع
 بعد تدوير قطعة ميكانيكية �أو ذراع ت�س��مى (الهندل) لتحريك،بع�ضها
. وتحفيز الجر�س عند المت�صل عليه،الطاقة الكهربائية
Crank-handle Telephone

Known as “Handle Telephone” or “Magnet”, it was operated
by dry batteries, it provided services within a district or a
town through operators, working around the clock to receive
subscribers calls and connect them manually with other
subscribers through a wooden panel board installed on a
wall. This was done by connecting a linking wire between the
caller’s telephone and the telephone to be called. A handle
would be cranked to boost electric power and generate ring
at the telephone which was being called.
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م1958 - هـ1377  يعمل على البطاريات الجافة عام،هاتف �أبو هندل حكومي
A governmental dry-battery operated crank-handle telephone, 1377 AH - 1958 AD
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كيف كان يستخدم الهاتف «أبو هندل» ؟

، وت� ٍأن، فارفع ال�س��ماعة به��دوء-مث ًال- )251( �إذا �أردت االت�ص��ال بالرق��م
وق ّربه��ا م��ن �أذن��ك؛ ف�إن �س��معت �صوت ًا م�س��تمر ًا ف�ض��ع �إ�صبعك عل��ى الرقم
 ثم ارفع �إ�صبعك ودعه يرجع �إلى. و�أدره �إلى الجهة اليمنى حتى نهايته،)2(
.) بالتتالي ح�سب الطريقة المذكورة1( ) ثم الرقم5(  ثم �أدر الرقم،محله
،وبع��د ه��ذا �إن �س��معت ال�صوت ال�س��ابق نف�س��ه مرتين ب�صوت متو�س��ط
 ف�إذا، فذلك يعني �أنك مت�صل بال�شخ�ص المطلوب،يتبعها وقفة ب�سيطة
 ثم ارفعها و�أعد الك ّرة بالطريقة،لم يجبك �أحد ف�ضع ال�س��ماعة محلها
 فاعلم �أن ال�ش��خ�ص (غير، ف�إذا لم يتجاوب معك للمرة الثانية,نف�س��ها
موج��ود) �أم��ا �إذا �س��معت (رنين�� ًا)؛ فمعن��ى ذل��ك �أن الهات��ف م�ش��غول
... وال يت�سنى لك االت�صال �إ ّال بعد انتهاء تلك المكالمة.بمكالمة �أخرى
.!هذه كيفية االت�صال بالهاتف قبل عدة عقود
How was crank-handle phone used?
If you want to dial (251) for example- lift the handset gently and
hold it to your ear. If you hear a continuous tone, put a finger on
digit 2 and rotate it clockwise, then leave it to return to home
position. Afterwards, rotate digit 5 and digit 1 in sequence the
same way as mentioned above.
If you hear the same former sound twice with medium volume
followed by a short pause, this means that you are connected
to the person being called. But if there is no reply, return the
handset to its original position and lift it again and repeat the
above mentioned process. If you have no reply for the second
time, it means that the person you are calling is unavailable. If
you hear an intermittent tone, this means that the line is busy
with another call.
This was how the crank-handle telephone was used several
decades ago!.
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م1941 - هـ1360 مق�سم يدوي قديم عام
An old manual telephone exchange (PBX) , 1360 AH - 1941AD
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م1966 - هـ1386 هاتف عملة قديم عام
A public coin telephone - 1386 AH - 1966 AD
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م1944 - هـ1364  وزير الدفاع عام،-رحمه اهلل- هاتف خا�ص بالأمير من�صور بن عبدالعزيز
A private telephone of Late Prince Mansour bin Abdulaziz, Minister of Defense 1364 AH - 1944 AD
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م1970 - هـ1390 هاتف عملة قر�ص قديم عام
An old rotary dial coin telephone 1390 AH - 1970 AD
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م1958 - هـ1378 هاتف قر�ص قديم عام
An old rotary dial Telephone 1378 AH - 1958 AD
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م1950 - هـ1370 جهاز هاتف يعمل عبر مق�سم عام
A PBX operated telephone set 1370 AH - 1950 AD

55

هاتف عملة (�إحدى وحدات الهاتف المقامة بال�شوارع) عام 1390هـ 1970 -م
Public telephone 1390 AH - 1970 AD
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م1978 - هـ1398 (هاتف قر�ص) قديمعام
An old rotary dial telephone 1398 AH - 1978 AD
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م1970 - هـ1390 هوائي ال�سلكي بحري
Marine Wireless Antenna 1390 AH - 1970 AD
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الهواتف الال�سلكية كانت و�سيلة من و�سائل االت�صاالت ال�صوتية مع ال�شاطئ �أو مع هاتف �سفينة عن طريق الم�شغل البحري
وكانت ت�ستخدم لالت�صال مبا�شرة مع المر�سل �أو الوكيل �أو المالك� ،أو مبا�شرة مع ال�سفن الأخرى عام 1398هـ 1978 -م
Wireless telephones were means of communications with land or a ship’s telephone through a
maritime operator - to communicate directly with either the sender, agent, owner or another ship
1398 AH - 1978 AD
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م1980 - هـ1400 هاتف �سيارة متنقل عام
Portable Car Telephone 1400 AH - 1980 AD

م1980 - هـ1400 هاتف �سيارة متنقل عام
Portable Car Telephone 1400 AH - 1980 AD
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م1980 - هـ1400 هاتف �سيارة عام
Car Telephone 1400 AH - 1980 AD
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هـ1961 - هـ1381 مق�سم قديم في مدينة الريا�ض �سنة
An old telephone exchange (PBX) in Riyadh City 1381 AH - 1961 AD
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م1961 - هـ1381 �أحد المق�سمات الآلية بالريا�ض عام
One of the automatic exchanges (PABX) in Riyadh 1381 AH - 1961 AD
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م1962 - هـ1382 جهاز فح�ص خطوط الهاتف الثابت عام
A fixed telephone line tester, 1382 AH - 1962 AD
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م1967 - هـ1387  يجرب �أول جهاز للفاك�س �سنة-رحمه اهلل- ال�شيخ محمد عمر توفيق وزير الموا�صالت
Late Sheikh Mohammed Omar Tawfiq, Minister of Transport trying the first facsimile device 1387 AH - 1967 AD

65

م1970 - هـ1390 دليل الهاتف في منطقة مكة المكرمة عام
Phone directory for Makkah province 1390 AH - 1970 AD
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�شعار وزارة االموا�صالت والمديرية العامة
Logo of Ministry of Transport and General Directorate of PTT
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م2000 - هـ1421 )�آخر �إ�صدار هاتف تحت م�سمى (الهاتف ال�سعودي
The last telephone edition entitled “Saudi Telephone” 1421 AH - 2000 AD
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خبر �صحفي عن انطالق خدمة الجوال في الريا�ض وجدة والدمام
Press news announcing the launch of Mobile Communications Services in Riyadh, Jeddah, and Dammam
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م1949 - هـ1368 خطاب طلب �أحد المفت�ش و�ضع هاتف في داره ال�ستعماله في الأعمال الر�سمية عام
A letter from an inspector requesting installation of a telephone line in his house for official use 1368
AH - 1949 AD
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م1949 - هـ1368  عام،خطاب عن تعذر المخاطبات الهاتفية الخا�صة بحركة الطائرات في مطار جدة
A letter regarding difficulties of telecommunications in Jeddah Airport about flights 1368 AH - 1949 AD
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�شيك التحاد الموا�صالت بجنيف عام 1371هـ 1951 -م
A check for ITU in Geneva 1371 AH - 1951 AD
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دليل �أرقام خا�ص بالق�صور الملكية
Telephone Directory for Royal Palace
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 م1951 -  هـ1370 قرار اللجنة المالية بخ�صو�ص ف�صل �إدارة البرق بجدة عن �إدارة الهاتف عام
Decision of the Financial Committee to separate the Telegraph Dept. from the Telephone Dept. in
Jeddah 1370 AH - 1951 AD
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م1959 - هـ1379 ق�صا�صات من ال�صحف عام
Newspapers clippings, 1379 AH - 1959 AD
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ق�صا�صات من �أخبار �صحفية قديمة
Clippings of old press articles
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م1939 - هـ1358 بطارية هاتف جافة عام375 خطاب طلب
Letter requesting 375 telephone dry battery cells 1358 AH - 1939 AD
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م1970 - هـ1390 دليل الهاتف الم�ؤقت بجدة الذي �أ�صدرته المديرية العامة للبرق والبريد والهاتف بوزارة الموا�صالت عام
A temporary telephone directory of Jeddah by Ministry of Transport and the General
Directorate of Post, Telegraph and Telephone (PTT) 1390 AH - 1970 AD
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البرق

Telegraph

:البرق
ظ��ل الب��رق متربع�� ًا عل��ى عر���ش االت�ص��االت ردح�� ًا م��ن الزم��ان خادم�� ًا
،المواطنين والمقيمين و�ضيوف الرحمن �إلى �أن تطورت خدمات الهاتف
 �أعقب ذلك �إن�ش��اء �ش��بكة،هـ1392 و�أدخل��ت خدم��ات التلك���س في الع��ام
هـ1412  ليتم بعد ذل��ك وفي العام،هـ1395 الكواب��ل المحوري��ة في العام
،�إدخال خدمات الفاك�س وخدمات المعلومات �إ�ضاف ٍة لخدمة النداء الآلي
.هـ1413 و�صو ًال لن�شر خدمات هواتف البطاقة في العام
Telegraph:
Telegraph was the leading form of communications for a long
time, serving citizens, residents and pilgrims until the development
of telephone services. Telex services were introduced in 1392 and
then, central cable network was constructed in 1395. In 1412, the
facsimile and information services were introduced, in addition
to pager service. In 1413, the deployment of card phone services
began.
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�صور لبع�ض �أجزاء خط التلغراف مو�ضحة فيها الأجزاء المكونة ومقا�ساتها التقريبية عام 1287هـ 1870 -م
Photos showing parts of telegraph cables of different sizes 1287 AH - 1870 AD
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�أول مبرقة (تلغراف) عام 1345هـ 1926 -م
First Telegraph Morse 1345 AH - 1926 AD

�إر�سال البرقية
يت��م �إر�س��ال البرقي��ات ف��ي معظ��م الب�لاد الموج��ودة بها ه��ذه الخدمة
بوا�س��طة فرد مخت�ص ،يقوم بتبليغ الر�س��الة عن طريق الهاتف بطريقة
معينة.
وي�ستطيع الفرد الراغب بالخدمة �أن يذهب �إلى مكتب البرق العام ويكتب
ر�س��الته عل��ى نم��وذج معي��ن ،ثم يتم ت�س��جيل البرقي��ات التي تم �إر�س��الها
هاتفي ًا بوا�س��طة عامل مخ�ص�ص ،با�ستخدام نبيطة ت�سمى وحدة العر�ض
المرئية ،تقوم ب�إعادة عر�ض الر�سالة كلها �إلى الحا�سوب الذي يقوم بدوره
ب�إر�س��ال الر�س��الة �إلى المكان المطلوب عبر الكتابة ،ويتم �إر�سال الر�سالة
بوا�س��طة ه��ذه المفاتي��ح ،وعن��د و�ص��ول الر�س��الة �إل��ى الم��كان الآخر يتم
�إبالغ م�ضمون الر�س��الة لل�شخ�ص المر�سلة له هاتفي ًا �أو يد ًا بيد �شخ�صي ًا.
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مبنى م�ستودع الال�سلكي �أمام قلعة فلفل �-صورة خا�صة بموقع قبلة الدنيا -مكة المكرمة عام 1345هـ 1926 -م
Wireless Warehouse Facility opposite to Filfil Fortress – Makkah 1345 AH - 1926 AD

م�ستودع الال�سلكية عام 1345هـ 1926 -م
Wireless Mobile Storage Facility 1345 AH - 1926 AD

م�ستودعات الال�سلكي منها محمول على ال�سيارة وت�سمى �شنطة ،وهي عبارة عن لوري م�صندق
به جهاز ال�س��لكي ومكان مجهز لم�أمور المخابرة وم�س��اعده وفني ال�صيانة للمولد الكهربائي.
وكانت تقف ال�س��يارة (ال�ش��نطة) �أمام قلعة الال�سلكي بالقرارة في مكة المكرمة ومنها تنطلق
في مهامها الر�سمية مثل مرافقة الملك وولي العهد عند �سفرهم بر ًا عام 1345هـ 1926 -م.
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م1928 - هـ1346  المنطقة ال�شرقية عام، الهفوف،مركز برق قديم بق�صر �إبراهيم
An old Telegraph Center at Ibrahim Palace in Hufof - Eastern Region 1346 AH - 1928 AD

م1929 - هـ1349 قلعة الال�سلكية بمكة المكرمة عام
Wireless Fort in Makkah 1349 AH - 1929 AD
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تدريب الموظفين على �أعمال الال�سلكي في مكة المكرمة عام 1349هـ 1930 -م
Staff training on wireless operations – Makkah 1349 AH - 1930 AD

�أول بعثة على �أعمال الال�سلكي في لندن �سنة 1350هـ 1930 -م
(وهي م�ؤلفة من كل من �إبراهيم �سل�سلة ومح�سون ح�سين و�إبراهيم زارع)
First wireless scholarship to London 1350 AH - 1930 AD
)(Ibrahim Silsilah - Mahsoun Hussein - Ibrahim Zarie
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خريج من مدر�سة الال�سلكي بمكة المكرمة تم تعيينه في برق جدة عام 1377هـ 1957 -م
An alumnus of the “Wireless School” in Makkah, working in Jeddah Telegraph, 1377 AH - 1957 AD

�ص��ورة المرح��وم :محم��د عل��ي الخطيب تخرج من مدر�س��ة الال�س��لكي
بمك��ة المكرم��ة ،وعي��ن في برق جدة ف��ي حدود عام 1377ه��ـ .وهو هنا
يق��وم ب�إر�س��ال برقية بطريقة مور���س عبر المتبلة بي��ده اليمنى ،و�أمامه
وعاء خ�شبي ي�ضع فيه البرقيات ال�صادرة ح�سب ت�سل�سلها ،وعلى ي�ساره
جهاز اال�ستقبال ال�سلكي وهو جهاز �صغير وعادي.
وكان يوج��د بمك��ة مركزان لالت�ص��ال البرق��ي ،الأول لالت�صال البرقي
ال�س��لكي ،وكان مق��ره ف��ي المعالة ،بع��د انتقاله من مقره ال�س��ابق قرب
الح��رم ،وكان ات�صال��ه البرق��ي مقت�ص��ر ًا عل��ى ج��دة والطائ��ف ويق��وم
با�س��تالم البرقي��ات ال��واردة منهما لمك��ة وي�س��لمها لأ�صحابها وير�س��ل
البرقي��ات ال�ص��ادرة لهم��ا من مك��ة ،والثان��ي لالت�صال الال�س��لكي عن
طريق ال�س��لكي مكة بالقرارة ،وهو يقوم با�س��تقبال البرقيات و�إر�س��الها
لمختلف المراكز الال�سلكية ،ويكون همزة الو�صل بين كثير من محطات
الال�سلكي بالمملكة.
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م1964 - هـ1384 المق�سم اليدوي لالت�صال الخارجي بجدة عام
A manual telephone exchange (PBX) for long-distance calls in Jeddah 1384 AH - 1964 AD

م1966 - هـ1386 الملك في�صل مع الوفود العربية الم�شاركة في م�ؤتمر االتحاد العربي لالت�صاالت الال�سلكية الذي عقد �سنة
King Faisal with Arab Delegations at the Arab Wireless Telecommunications Union Conference 1386 AH - 1966 AD
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م1917 - هـ1335 تاريخ �أول خط تلغراف (�أي برقي) عام
History of First Telegraph Line 1335 AH - 1917 AD
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البريد
Post

:البريد
واج��ه قطاع البري��د في بداياته بع�ض ال�صعوبات الت��ي �أثرت على فاعلية
) ملبية1400-1395(  ل��ذا جاءت خطة التنمية الثانية للبري��د،خدمات��ه
 �إذ ت�ضمنت �إن�ش��اء وتجهيز ثالثة مراكز بريدية،لطموحات قطاع البريد
متط��ورة في كل م��ن الريا�ض وجدة والدمام باعتبارها م�صبات رئي�س��ية
.للبريد من الداخل والخارج
Post:
The postal sector faced some major challenges in the beginning,
which affected the efficiency of its services. Therefore, the Second
Post Development Plan (1395-1400) was developed to meet the
ambitions of the postal sector, including the construction and
set up of three postal centers in Riyadh, Jeddah and Dammam
as main gateway offices for domestic and international mail.
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م1924 - هـ1343  في عهد ال�سلطنة النجدية عام..المجموعة الكاملة لتذكار الحج الأول
The first Hajj commemorative stamps from the era of Sultanate of Najd 1343 AH - 1924 AD
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 عام ًا على �إ�صدار �أول طابع تذكاري50 بطاقة مرور
A Postcard Commemorating the 50th Anniversary of Issuing the First Postal Stamp
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الطوابع والبطاقات الخا�صة بمنا�سبة مرور مائة عام على ت�أ�سي�س المملكة عام 1419هـ 1998 -م
Stamps and Postcard Commemorating the Kingdom's Centennial Year 1419 AH - 1998
AD
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م1998 -هـ1419 طوابع وبطاقات المئوية عام
Kingdom Centenary stamps and Postcards 1419 AH - 1998 AD
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الطوابع والبطاقات الخا�صة بمنا�س��بة مرور مائة عام على ت�أ�سي���س الجي�ش العربي ال�سعودي عام 1419هـ 1998 -م
Stamps and Postcards Commemorating the Saudi Arabian Army CentennialYear 1419 AH - 1998 AD
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م2007 - هـ1428 بطاقة ذكرى اليوم الوطني عام
National Day Postcard 1428 AH - 2007 AD

م2007 - هـ1428 بطاقة ملك ومملكة الإن�سانية (الملك عبداهلل بن عبدالعزيز) عام
King and Kingdom of Humanity Postcard (Late King Abdullah bin Abdulaziz) 1428 AH - 2007 AD
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م2010 - هـ1431 ) عام80( بطاقة ذكرى اليوم الوطني
National Day (80 years )Postcard 1431 AH - 2010 AD
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بطاقة جائزة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل-العالمية للترجمة عام 1434هـ 2013 -م
Postcard of Late King Abdullah bin Abdulaziz International Award for Translation 1434 AH - 2013 AD

بطاقة ذكرى اليوم الوطني عام 1433هـ 2012 -م
National Day Postcard 1433 AH - 2012 AD
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بطاقة ذكرى مبايعة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز عام 1436هـ 2015 -م
King Salman bin Abdulaziz Pledge of Allegiance Postcard 1436 AH - 2015 AD
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طوابع مملكة الحجاز ونجد الإ�صدار الثاني
Stamps of Hijaz and Najd- 2nd Edition
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ظهور �إ�صدارات ال�سلطنة النجدية لأول مرة عام
Appearnce of Sultanate of Najd’s stamps for the first time
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ظهور اللغة الإنجليزية على الطوابع
The appearance of English language for the first time on postage stamps
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م1930/1/8 - هـ1348/8/9 مجموعة من الطوابع بتاريخ
A Collection of stamps in 9/8/1348 AH - 8/1/1930 AD
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بداية ا�ستخدام الطوابع البريدية في المملكة العربية ال�سعودية
The beginning of postage stamps usage in Saudi Arabia
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الإ�صدار الأول من الطوابع العادية
First Issue of Ordinary Stamps

106

م1938 -  هـ1357 خطاب بخ�صو�ص م�ساعدة مالية لمتدرب بالخارج عام
A letter about an allowance for a trainee studying abroad 1357 AH - 1938 AD
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 جنيه ذهب و�صرة18 خطاب م�ستعجل مر�سل من مالية جيزان لوزارة المالية بخ�صو�ص �صرتين باطنها
م1938 - هـ1357  قرو�ش عام506 باطنها
Express-mail from Gizan’s Directorate of Finance to the Ministry of Finance about 2 purses
containing 18 gold pounds and a purse containing 506 Piasters 1357 AH - 1938 AD
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م1944 - هـ1364 خطاب من نائب جاللة الملك ب�ش�أن حوالة واردة من الهند عام
A Letter from Deputy King about a remittance from India 1364 AH - 1944 AD
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م1944 -هـ1363  �أكيا�س بريد جوي ال�ستعمالها في البريد الجوي ال�سيا�سي عام10 خطاب ت�أمين عدد
A letter about providing 10 airmail bags to be used for diplomatic airmail, 1363 AH - 1944 AD
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 م1944 -  هـ1363 خطاب خا�ص بحوالة �إلى �إدارة البرق والبريد ببغداد عام
A letter about remittance to Baghdad Telegram & Post Directorate, 1363 AH - 1944 AD
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م1946 -  هـ1366 خطاب طلب م�أذونية ب�إجازة عام
A Postal Employee Vacation Request Letter 1366 AH - 1946 AD
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م1946 - هـ1366 خطاب من الخارجية �إلى نائب جاللة الملك ب�ش�أن الم�ؤتمر البريدي بباري�س عام
A Letter from the Ministry of Foreign Affairs to Deputy King about Post Conference in Paris
1366 AH - 1946 AD
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خطاب بخ�صو�ص مذكرة المفو�ضية الأمريكية حول الئحة مواعيد م�ؤتمر المخابرات الال�سلكية
م1947 -  هـ1366 وال�سلكية
A letter about the US Commission’s Memorandum of Timetable for the Wireless &
Wired Communications Conference, 1366 AH - 1947 AD
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م1948 - هـ1367 خطاب طلب ا�سترجاع مبلغ حوالة لم ت�صل عام
A letter Requesting refunding an amount of an undelivered remittance, 1367 AH - 1948 AD
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م1948 - هـ1367 خطاب من الأنواء الجوية (بغداد) �إلى مدير الأنواء الجوية بمكة المكرمة عام
A letter from Meteorological Services in Baghdad to the Director of Meteorological Services in
Makkah 1367 AH - 1948 AD
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خطاب طلب من �أهالي البكيرية ب�ش�أن مرور البريد من عنيزة وبريدة دون المرور للبكيرية
A letter of request from the residents of Bakiriyah about the passage of mail to Unayzah and
Buraydah without passing through Bakiriyah
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م1955 -  هـ1374  عام1579-4-11-5 خطاب بخ�صو�ص المر�سوم الملكي رقم
A letter about the Royal Decree No. 5-11-4-1579 1374 AH - 1955 AD
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م1956 - هـ1375 خطاب بخ�صو�ص كتاب القائم ب�أعمال المفو�ضية البريطانية بجدة عام
A letter about a message from the British Commission Chargé d’Affaires in Jeddah 1375 AH - 1956 AD
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م1957 - هـ1374 خطاب بخ�صو�ص المرا�سالت البريدية التي ترد خط�أ من الخارج
A letter about postal correspondence received by mistake from abroad, 1372 AH - 1957 AD
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نموذج ا�ستمارة طرد داخلي
Domestic Parcel Form
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م1968 - هـ1388 نموذج ا�ستمارة حوالة داخلية
Domestic Remmitance Form - 1388 AH - 1968 AD

م1968 - هـ1388 نموذج ا�ستمارة حوالة داخلية
Domestic Remmitance Form - 1388 AH - 1986 AD
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8
الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -وبجانبه هاتف قديم (�أبو هندل) من المعدن عام 1342هـ1924 /م
8
الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -يجري ات�صا ًال عام 1340هـ1921 /م
9
�إحدى وثائق الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1353هـ1934 /م
12
حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والواليات المتحدة الأمريكية عام 1376هـ1957 /م
12
هاتف ا�ستقبال مكالمات خا�ص بالملك في�صل عام 1384هـ1964 /م
13
�أول هاتف متنقل للملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1353هـ1934 /م
13
هاتف خا�ص بالملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1342هـ1924 /م
�أ�سماء م�سيرة الوزراء الذين تناوبوا على وزارة الموا�صالت ،والبرق والبريد والهاتف ،واالت�صاالت وتقنية المعلومات 14
14
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير طالل بن عبدالعزيز وزير الموا�صالت
14
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن عبدالعزيز وزير الموا�صالت
14
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز �آل �سعود وزير الموا�صالت
15
معالي الأ�ستاذ /عبداهلل ال�سعد القبالن وزير الموا�صالت
15
معالي الأ�ستاذ محمد المر�شد الزغيبي وزير الموا�صالت
15
معالي الأ�ستاذ محمد عمر توفيق وزير الموا�صالت
16
معالي الدكتور علوي بن دروي�ش كيال وزير البرق والبريد والهاتف
16
معالي الدكتور علي بن طالل الجهني وزير البرق والبريد والهاتف
16
معالي الأ�ستاذ خالد محمد الق�صيبي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة
17
معالي المهند�س محمد بن جميل بن �أحمد مال وزير االت�صاالت وتقنية المعلومات
17
معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وزير االت�صاالت وتقنية المعلومات
17
معالي الدكتور محمد بن �إبراهيم ال�سويل وزير االت�صاالت وتقنية المعلومات
18
ق�صة دخول البرق والهاتف �إلى الجزيرة العربية
20
بع�ض المحطات الرئي�سة التي مر بها قطاع االت�صاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية ال�سعودية
الهاتف
قلعة التر�سي�س في المدينة المنورة 1326هـ1908 /م
�صورة البوابة الخارجية لقلعة التر�سي�س في المدينة المنورة عام 1326هـ1908 /م
�صور الحائط المحيط بقلعة تر�سي�س في المدينة المنورة عام 1326هـ1908 /م
مركز البرق والبريد والهاتف والال�سلكي بالمدينة المنورة عام 1326هـ1908 /م
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42
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44
�أول هاتف متنقل ا�ستخدمه الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1350هـ1930 /م
45
مق�سم يدوي �صغير عام 1352هـ1933 /م
هاتف (�أبو هندل) متنقل ،يعمل على بطاريات جافة ،ا�ستخدمه الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1353هـ1934 /م 46
46
هاتف يعمل ببطارية جافة عام 1353هـ1934 /م
47
هاتف (�أبو هندل) عام 1360هـ1941 /م
47
ماذا يعني هاتف (�أبو هندل)
48
هاتف (�أبو هندل) حكومي ،يعمل على البطاريات الجافة عام 1358هـ1939 /م
49
طريقة ا�ستخدام هاتف (�أبو هندل)
50
مق�سم يدوي قديم عام 1360هـ1941 /م
51
هاتف عملة قديم عام 1366هـ1946 /م
52
هاتف خا�ص بالأمير من�صور بن عبدالعزيز ،وزير الدفاع عام 1364هـ1944 /م
53
هاتف عملة قر�ص قديم عام 1370هـ1950 /م
54
هاتف قر�ص قديم عام 1378هـ1958 /م
55
جهاز هاتف يعمل عبر مق�سم عام 1370هـ1950 /م
56
هاتف عملة عام (�إحدى وحدات الهاتف المقامة بال�شوارع) 1370هـ1950 /م
57
(هاتف قر�ص) قديمعام 1398هـ1978 /م
58
هوائي ال�سلكي بحري 1390هـ1970 /م
الهواتف الال�س��لكية و�س��يلة من و�سائل االت�صاالت ال�صوتية مع ال�شاطئ �أو هاتف �سفينة عن طريق الم�شغل
59
البحري ،مبا�شرة مع المر�سل �أو الوكيل �أو المالك� ،أو مبا�شرة مع ال�سفن الأخرى عام 1398هـ1978 /م
60
هاتف �سيارة متنقل عام 1400هـ1980 /م
61
هاتف �سيارة متنقل عام 1400هـ1980 /م
62
مق�سم قديم في مدينة الريا�ض �سنة 1381هـ1961 /هـ
63
�أحد المق�سمات الآلية بالريا�ض عام 1381هـ1961 /م
64
جهاز فح�ص خطوط الهاتف الثابت عام 1382هـ1962 /م
ال�شيخ محمد عمر توفيق وزير الموا�صالت -رحمه اهلل -يجرب �أول جهاز للفاك�س �سنة 1387هـ1967 /م 65
66
دليل الهاتف منطقه مكة المكرمة عام 1390هـ 1970 -م
67
�شعار وزارة االموا�صالت والمديرية العامة

�آخر �إ�صدار هاتف تحت م�سمى (الهاتف ال�سعودي) 1421هـ2000 /م
خطاب طلب المفت�ش و�ضع هاتف في داره ال�ستعماله في الأعمال الر�سمية عام 1368هـ1949 /م
خطاب عن تعذر المخاطبات الهاتفية عن حركة الطائرات في مطار جدة ،عام 1368هـ1949 /م
�شيك التحاد الموا�صالت بجنيف عام 1371هـ1951 /م
قرار اللجنة المالية بخ�صو�ص ف�صل �إدارة البرق بجدة عن �إدارة الهاتف عام  1370هـ 1951 /م
كتيب من ق�صا�صات ال�صحف عام 1379هـ1959 /م
خطاب طلب 375بطارية هاتف جافة عام 1358هـ1939 /م
دليل هاتف وزارة الموا�صالت لجدة والمديرية العامة للبرق والبريد والهاتف عام 1390هـ1970 /م

68
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71
72
74
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77
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البرق
�صور لبع�ض �أجزاء خط التلغراف مو�ضحة فيها الأجزاء المكونة ومقا�ساتها التقريبية عام 1287هـ1870 /م
�أول خط برق (تلغراف) عام 1345هـ1926 /م
مبنى م�ستودع الال�سلكي �أمام قلعة فلفل �-صورة خا�صة بموقع قبلة الدنيا -مكة المكرمة عام 1345هـ1926 /م
م�ستودع الال�سلكية عام 1345هـ1926 /م
مركز برق قديم بق�صر �إبراهيم ،الهفوف ،المنطقة ال�شرقية عام 1346هـ1928 /م
قلعة الال�سلكية بمكة المكرمة عام 1349هـ1929 /م
�أول بعث��ة عل��ى �أعمال الال�س��لكي في لندن �س��نة 1350ه��ـ1930 /م (وهي م�ؤلفة م��ن كل من �إبراهيم
�سل�سلة ومح�سون ح�سين و�إبراهيم زارع)
تدريب الموظفين على �أعمال الال�سلكي في مكة المكرمة عام 1349هـ 1930م
خريج من مدر�سة الال�سلكية بمكة المكرمة وتم تعيينه في برق جدة عام 1377هـ1957 /م
المل��ك في�ص��ل مع الوفود العربية الم�ش��اركة ف��ي م�ؤتمر االتحاد العربي لالت�صاالت الال�س��لكية الذي
عقد �سنة 1386هـ1966 /م
المق�سم اليدوي لالت�صال الخارجي بجدة عام 1384هـ1964 /م
تاريخ �أول خط تلغراف �أي البرقي عام 1335هـ1917 /م

87
88

البريد
المجموعة الكاملة لتذكار الحج الأول ..في عهد ال�سلطنة النجدية عام 1343هـ1924 /م
بطاقة مرور  50عام ًا على �إ�صدار �أول طابع تذكاري
طوابع وبطاقات المئوية عام 1419هـ1998 /م
طوابع وبطاقات المئوية عام 1419هـ1998 /م
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طوابع وبطاقات المئوية
طوابع الحجاز ونجد الإ�صدار الثاني
ظهور �إ�صدارات ال�سلطنة النجدية لأول مرة
ظهور اللغة الإنجليزية على الطوابع
بداية ا�ستخدام الطوابع البريدية في المملكة العربية ال�سعودية
الإ�صدار الأول من الطوابع العادية
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خطاب بخ�صو�ص م�ساعدة مالية لمتدرب بالخارج عام  1357هـ1938 /م
خطاب م�س��تعجل مر�س��ل من مالي��ة جيزان لوزارة المالية بخ�صو�ص �صرتي��ن باطنها  18جنيه ذهب
و�صرة باطنها  506قرو�ش عام 1357هـ1938 /م
خطاب من نائب جاللة الملك ب�ش�أن حوالة واردة من الهند عام 1364هـ1944 /م
خطاب ت�أمين عدد � 10أكيا�س بريد جوي ال�ستعمالها في البريد الجوي ال�سيا�سي عام 1363هـ1944 /م
خطاب خا�ص بحوالة �إلى �إدارة البرق والبريد ببغداد عام  1363هـ 1944 /م
خطاب طلب م�أذونية ب�إجازة عام  1366هـ1946 /م
خطاب من الخارجية �إلى نائب جاللة الملك ب�ش�أن الم�ؤتمر البريدي بباري�س عام 1366هـ1946 /م
خط��اب بخ�صو���ص مذك��رة المفو�ضية الأمريكي��ة حول الئحة مواعي��د م�ؤتمر المخابرات الال�س��لكية
وال�سلكية  1366هـ 1947 -م
خطاب طلب ا�سترجاع مبلغ حوالة لم ت�صل عام 1367هـ1948 /م
خطاب من الأنواء الجوية (بغداد) �إلى مدير الأنواء الجوية بمكة المكرمة عام 1367هـ1948 /م
خطاب طلب من �أهالي البكيرية ب�ش�أن مرور البريد من عنيزة دون المرور للبكيرية
خطاب بخ�صو�ص المر�سوم الملكي رقم  1579-4-11-5عام  1374هـ1955 /م
خطاب بخ�صو�ص كتاب القائم ب�أعمال المفو�ضية البريطانية بجدة عام 1375هـ1956 /م
خطاب بخ�صو�ص المرا�سالت البريدية التي ترد خط�أ من الخارج 1374هـ 1957 -م
نموذج ا�ستمارة طرد داخلي
ا�ستمارة طرد داخلي (نموذج )2
نموذج ا�ستمارة حوالة داخلية 1388 -هـ1968 /م
نموذج ا�ستمارة حوالة داخلية 1388 -هـ1968 /م
نموذج ا�ستمارة حوالة داخلية
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