








 كلمة محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

يعد قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات واحدًا من أهم القطاعات تأثيرا على تنمية المجتمع بفئاته كافة ودعم االقتصاد الوطني. وقد حظي هذا 
القطاع باهتمام كبير من حكومة المملكة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء، حفظهم الله، وذلك بهدف تحقيق االستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع بما يخدم المواطن في تعامالته، وُيَيّسر عليه؛ وبما يضاعف 
من فاعلية أداء مختلف المرافق الحكومية، وقطاع األعمال واألفراد، ويسهم في الدفع بعجلة التنمية، ورفع كفاءة االقتصاد الوطني؛ وإيجاد بيئة 
استثمارية مبنية على أسس واضحة الشفافية وعدم التمييز، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لالستثمار في نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات، بما 

يؤدي إلى إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي، وتبني اعتماد التعامالت اإللكترونية في شتى المجاالت.

ويسر هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (CITC) أن تقدم اإلصدار الرابع من سلسلة تقاريرها عن وضع االّتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة 
العربية السعودية الذي تهدف منه تسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. ومما يجدر ذكره أن هذه 
التقارير الصادرة عن الهيئة خالل السنوات القليلة الماضية قد قوبلت بترحيب كبير، واصبحت اساسًا للنقاش العام حول فرص تبني خدمات االتصاالت 

والمعلومات وتقنياتها وصناعتها والتحديات التي تواجهها .

ويقدم كّل تقرير أحدث المعلومات عن مجموعة من المؤشرات واالحصاءات الخاصة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وفي الوقت نفسة يتناول 
موضوعا معينا يتم اختياره، والبحث في جوانبه بشيئ من التفصيل. وقد اختارت الهيئة هذا العام خدمات االتصاالت المتنقلة موضوعا لبحثها، حيث 
تعد من المجاالت الحيوية في الوقت الراهن، إذ تمس معظم جوانب الحياة في المملكة، االجتماعية والحكومية والتجارة المحلية والدولية. ويمكن 
لمنظومة خدمات االتصاالت المتنقلة الناضجة أن توفر فوائد جمة؛ إذ يمكنها أن تجعل الخدمات الحكومية والتجارية متاحًة بشكل أكبر للمستخدمين، 
كما يمكنها زيادة كفاءة الشركات، ومضاعفة إيراداتها، وتوفير فرص عمل جديدة للشركات الصغيرة والكبيرة، والرفع من قدرات المستخدمين من خالل 

تمكينهم من االطالع على معلومات وبيانات حديثة وبشكل سريع؛ إضافة إلى االسهام في تعزيز الروابط األسرية، ورفع إنتاجية الموظفين.

ولقد استطلعت الهيئة إبان العمل على إصدار هذا التقرير، وعلى مدى سنة كاملة؛ عددًا كبيرًا من األفراد والشركات، واستعرضت مواقفهم تجاه 
خدمات االتصاالت المتنقلة. كما أجرت مقابالت تفصيلية مع الجهات ذات العالقة في القطاعين الخاص والحكومي عن تحديات خدمات االتصاالت 
المتنقلة وفوائدها. كما قامت أيًضا بتحليل مجموعة من التقنيات، ومعايير االستخدام بالدول المجاورة للمملكة، ودول مختارة في جميع أنحاء العالم. 
ويمكن لهذه األعمال في مجملها أن تصبح مصدرًا شامًال للمعلومات عن خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة. وتتطّلع الهيئة إلى التعاون مع 

الجهات كافة؛ لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية في جميع أنحاء المملكة.

وفي الختام، أوّد أن أشكر جميع الذين شاركوا بأفكارهم القيمة وخبراتهم مع الهيئة خالل مساعيها إلصدار هذا التقرير.

اب م. عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّ
محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات



شكــر وعرفــان

توّد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن تعّبر عن خالص شكرها وتقديرها لكاّفة الجهات التي شاركت في الدراسات المذكورة في هذا 

التقرير، وتشمل هذه الجهات، المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات التالية لما قّدمته من دعم:

وزارة التربية والتعليم

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وزارة البترول والثروة المعدنية

الخطوط الجوية العربية السعودية

مستشفى الملك فيصل التخصصي

شركة الكهرباء السعودية

شركة االتصاالت السعودية

شركة موبايلي

شركة زين 

(Ericsson) شركة اريكسون

(BlackBerry) شركة بالك بيري

(Microsoft) مايكروسوفت

شركة المراعي

لولو هايبرماركت

(ANB) البنك العربي الوطني

بنك الرياض 

(Credit Suisse) كريدي سويس

 (Designers Den) ديزاينرز دن

(Fedex) فيديكس

(Intigral) انتيقرال

ميرك شارب أند دوم العلمية
(Merck Sharp & Dohme Scientific)

شركة المعمر ألنظمة المعلومات

(Mjalati Company) شركة مجالتي

(Qualcomm) شركة كوالكوم

شركة الحاسبات السعودية

تواصل لتقنية المعلومات

(Zee Softs) شركة زي سوفت

شركة زهير فايز ومشاركوه

(Wipro) ويبرو

التعاونية للتامين

سند للتأمين

(Schlumberger) شلمبرجير
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موجز تنفيذي

العشر  السنوات  توّسعا ملحوظاً خالل  المملكة  في  المعلومات  وتقنية  االّتصاالت  حقق قطاع 
بلغ  سنوًيّا  ا  نمًوّ القطاع  سّجل  حيث  قوي،  وبشكل  مستمراً  التوسع  هذا  يزال  وال  الماضية، 
العام  في  تقريبا   ٪۱٤ بلغ  نمو  وبمعدل  مليار لایر،   ۹٤ ليسجل  ۲۰۱۲م  العام  في   ٪۱۳٫۹
يتوّسع سوق االتصاالت وتقنية  أن  المنتظر  مليار لایر. ومن  تقدر ب ۱۰۲  ۲۰۱۳م وقيمة 

(CAGR) المعلومات على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل نموٍّ سنوي مرّكب
قدره ۸٫۱٪، ليتجاوز ۱۳۸ مليار ريـال بحلول العام ۲۰۱۷م.۱  

وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  اإلنفاق  إجمالي  من   ٪٦٤ نسبة  االتصاالت  خدمات  وشّكلت 
المعلومات في العام ۲۰۱۳م.۲ ويركز هذا التقرير على خدمات االتصاالت المتنقلة التي تعتبر 
أحد الجوانب األكثر نشاًطا في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، كما يقدم هذا التقرير النتائج 
الرئيسة للدراسة التي قامت بها الهيئة ويلخص الخطوط العريضة لمجموعة من التوصيات 

التي تهدف إلى تطوير السوق السعودي.

ويمكن تلخيص النتائج الرئيسة لهذا التقرير فيما يلي:

للهواتف  العريض  النطاق  اشتراكات  في  كبير  نمو  حدث  الواسع:  واالنتشار  االستخدام   •
الهواتف  النتشار  نظرا  إيجابًيا  القطاع  هذا  ويبقى  الماضية؛  الخمس  السنوات  المتنقلة خالل 
واألجهزة  الذكية  (الهواتف  الذكية  باألجهزة  المتزايد  واالهتمام  واسع،  نطاق  على  المتنقلة 
وتتميز  المتنقلة.  للبيانات   (LTE) المدى"  بعيد  "التطور  شبكات  خدمات  وإطالق  اللوحية)، 
المملكة بنسبة مئوية بين األعلى في العالم في إجمالي حركة استخدام اإلنترنت عبر األجهزة 

المتنقلة.

وتعامل  تفاعل  طريقة  الذكية  األجهزة  غّيرت  لقد  االستهالك:  نماذج  وتغيير  التفاعل   •
ونظرا  االجتماعية.  والعالقات  الحكومية  والمؤسسات  المنشآت  مع  المملكة  في  المستخدمين 
لالنخفاض المستمر في أسعار األجهزة الذكية فإنها سوف تصبح الجهاز األساسي المستخدم في 
المملكة في السنوات القليلة القادمة. وهذه القاعدة المتنامية ستؤدي إلى زيادة استخدام خدمات 
االتصاالت المتنقلة وتوسيع سوق الخدمات والتطبيقات المتطورة المرتبطة بها، ما يترتب على 

ذلك زيادة الطلب على حلول أمن المعلومات والسعات األكبر.

• المحتوى والتطبيقات والخدمات: يعتبر البقاء على اتصال مع اآلخرين أحد أبرز العوامل 
الجاذبة لمستخدمي خدمات االتصاالت المتنقلة، وتتقّدم المملكة على بقية دول المنطقة في عدد 
التواصل  وسائل  واستخدام  التقنيات  أحدث  وتوفر  الخدمات،  انتشار  نسب  مثل  الجوانب  من 
االجتماعي، كما أصبحت تطبيقات األجهزة الذكية أمًرا مألوفا، على الرغم من أن المشاركين 
المزيد من  إلى  الحاجة  أعربوا عن  قد  الخصوص،  هذا  في  الهيئة  أجرتها  التي  الدراسة  في 
التطبيقات التي تقدم محتوى باللغة العربية، ومحتوى محلّي وديني بشكل خاص. أّما في قطاعي 
 Enterprise) األعمال  في  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  استخدام  فإّن  والحكومة،  األعمال 
mobility) ما يزال مقتصراً الى حد كبير على خدمات االتصال التقليدية سواء كانت صوتية 
الرقمية  المنظومة  من عناصر  أن عدداً  إلى  المهم اإلشارة  االلكتروني. ومن  البريد  أو عبر 

(المستخدمين، الموردين، الجهات الحكومية) تسهم في تطوير التطبيقات والمحتوى.

 ۱  دراسات وتحليل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  ۲۰۱٤م
 ۲  تقرير الهيئة حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات، نهاية العام ۲۰۱۳م

توقعات بنمو قوي
في قطاع االتصاالت
 وتقنية المعلومات 

بالمملكة

تتميز المملكة بنسبة مئوية 
بين األعلى في العالم في إجمالي

حركة استخدام اإلنترنت 
عبر األجهزة المتنقلة

۲۰۱۳

   ۱۰۲ مليار لایر

۲۰۱۷

  ۱۳۸مليار لایر

األجهزة الذكية ستصبح الجهاز
األساسي المستخدم في المملكة 

في السنوات القليلة القادمة

أعرب المشاركون في الدراسة
التي أجرتها الهيئة عن الحاجة
إلى المزيد من التطبيقات التي

تقدم محتوى باللغة العربية،
ومحتوى محلّي وديني بشكل خاص

۸



خدمات  وأمن  الخصوصية  ألهمية  نظرا  المتنقلة:  االتصاالت  خدمات  وأمن  الخصوصية   •
االتصاالت المتنقلة، فإن ذلك يتطلب وضع المزيد من التدابير لتتواكب مع أهميتها، وذلك مثل 
المنشآت  داخل  العمل  في  الخاصة  الموظفين  أجهزة  استخدام  سياسات  وضع 
هذا  الخاص  بالقطاع  الكبرى  المنشآت  وتقود   ،bring-your-own-device (BYOD)
المرتبطة  الممارسات  بأفضل  الوعي  مستوى  رفع  ضرورة  الدراسة  وأظهرت  التوجه. 

بخصوصية وأمن خدمات االتصاالت المتنقلة.

المنافسة بين مقدمي خدمات االتصاالت وخفض األسعار.  الهيئة إلى تشجيع  التكلفة: تسعى 
وتتعاون الشركات المصنعة لألجهزة مع مقدمي خدمات االتصاالت لجعل األجهزة الذكية أقل 
تكلفة. ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسة رغبة المنشآت باالستفادة من باقات مبتكرة تمكنها 

من استخدام الخدمات المتنقلة بشكل أكثر كفاءة.

مكونات التقرير: 
المملكة،  في  المعلومات  وتقنية  االّتصاالت  مؤّشرات  أهّم  معلومات حول  األّول  الفصل  يقّدم 
خدمات  على  المؤثرة  العوامل  التقرير  هذا  من  التالية  الفصول  من  فصل  كل  وسيتناول 
االتصاالت المتنقلة في المملكة. سيحلّل الفصل الثاني خدمات االتصاالت المتنقلة بشكل عام 
واألشكال التي تّتخذها في المملكة، في حين يقّدم الفصل الثالث عرًضا أكثر تفصيالً للطلب على 
منتجات وخدمات االتصاالت المتنقلة وتبنيها، ويتضّمن نتائج الدراسة والمقابالت التي أجرتها 
الهيئة ألغراض هذا التقرير. أّما الفصل الرابع فيتناول توفير خدمات االتصاالت المتنقلة في 
المملكة، بينما يناقش الفصل الخامس العوامل المساعدة والعوامل المعيقة لخدمات االتصاالت 

المتنقلة في المملكة والتوصيات التي من شأنها تحفيز نمو هذه الخدمات. 

CSP

۹

أظهرت دراسة الهيئة ضرورة رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المرتبطة 
بخصوصية  وأمن خدمات االتصاالت المتنقلة

تسعى الهيئة إلى تشجيع المنافسة بين مقدمي خدمات االتصاالت وخفض األسعار





١. لمحة عامة حول سوق االّتصاالت وتقنية المعلومات 
    في المملكة العربية السعودية

١-١ اإلنفاق في مجال االّتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
حقق قطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة توّسعا ملحوظاً خالل السنوات العشر 
الماضية، وال يزال هذا التوسع مستمراً بشكل قوي، حيث سّجل القطاع نمًوا سنوًيا بلغ 
۱٤٪ في العام ۲۰۱۳م.۳ وهناك عوامل عّدة تغّذي النمّو السريع في هذا القطاع، منها 
االستثمارات المتواصلة في البنية التحتية لالّتصاالت وتقنية المعلومات، وتزايد اإلنفاق 
على األجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتنفيذ مشاريع الحكومة اإللكترونية، واالهتمام 

المتزايد بخدمات االّتصاالت وتقنية المعلومات. 

وُيعتبر سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق االتصاالت 
وتقنية المعلومات في منطقة الشرق األوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم اإلنفاق، 
ويستحوذ على نسبة تزيد على ۷۰٪ من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، 

وباستثمارات رأسمالية تزيد عن ۱۳٥ مليار ريـال في السنوات العشر السابقة. 

زيادة  إلى  االتصاالت  شبكات  وتطوير  وتوسيع  الرأسمالية  االستثمارات  تنامي  أدى 
تحرير  نتيجة  ملموس،  بشكل  االجمالي  المحلي  الناتج  في  االتصاالت  نشاط  مساهمة 
قطاع االتصاالت وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب االستثمارات للقطاع، وزيادة 
معدالت النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج اإلجمالي المحلي، إضافة إلى 
آثاره اإليجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات االنتاجية األخرى في االقتصاد. 
وبحسب تقديرات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، تقدر مساهمة قطاع اإلتصاالت 
وتقنية المعلومات بحوالي (۲٫۷٥٪) إال أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في 
مكون الناتج المحلي، يقدر أن تكون نسبة مساهمة نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات 
في إجمالي الناتج المحلي -الغير نفطي- بحدود ( ۸٪).٤ إضافة الى ذلك، ستسهم قيم 
االستثمارات الضخمة في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض 
في تعزيز مساهمة نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي، حيث 
تبّين دراسات البنك الدولي أن هنالك عالقه طرديه بين نسبة انتشار خدمات النطاق 
العريض ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي؛ إذ يؤدي االرتفاع في انتشار خدمات 
الناتج  إجمالي  في   (٪۱٫۳) بحدود  حقيقي  نمو  إلى   (٪۱۰) بنسبة  العريض  النطاق 

المحلي.٥ 

وتقنية  االّتصاالت  وخدمات  منتجات  على  اإلنفاق  أن   ۱ رقم  الشكل  من  يتضح 
عام  ريـال  مليار  إلى ۱۰۲  عام ۲۰۰۸م  ريـال  مليار  من ۷۰  ارتفع  قد  المعلومات 
۲۰۱۳م،٦ بنسبة نمو تجاوزت ۳۷٪ . وتشير التوّقعات للسنوات الخمس المقبلة إلى أّن 
هذا السوق سيشهد نمًوا سنوًيا مرّكًبا قدره ۸٫۱٪، ليتجاوز ۱۳۸ مليار ريـال بحلول 

العام ۲۰۱۷م.۷ 

خدمات  على  اإلنفاق  حجم  هو  القطاع  نمو  تغذي  التي  االيجابية  العوامل  أهم  ومن 
االّتصاالت وتقنّية المعلومات الذي بلغ ۳,۲٥۲ ريـال للفرد الواحد عام ۲۰۱۲م،۸ وهو 
معّدل أعلى من المعّدالت التي سّجلتها دول أخرى، مثل تركيا (۱,۰٥٤ ريـال) ومصر 
(۳۲۳ ريـال) وماليزيا (۲,۲٥۲ ريـال)، وأعلى من معّدل مجموعة الدول العشرين 
(۲,٤٥٦ ريـال).۹ وعلى الرغم من أن الطلب واالنفاق في المملكة مرتفعا مقارنة بدول 
سنغافورة  مثل  اخرى  أسواق  ليضاهي  للنمو  كبيرة  فرصة  هناك  أنه  اال  المنطقة، 

(۱۱,۰۹٥ ريـال).

احتلّت المملكة في العام ۲۰۱۲م المرتبة الحادية والثالثين في مؤّشر جاهزية الشبكة 
االقتصادي  المنتدى  الذي يصدره   (NRI Networked Readiness Index)
مؤّشر  ويقيس  ۲۰۱۱م.  العام  في  والثالثين  الرابعة  المرتبة  مع  بالمقارنة  العالمي، 
قدراتها  لتعزيز  واالّتصاالت  المعلومات  على  الدول  اعتماد  درجة  الشبكة  جاهزية 
التنافسّية.۱۰ ويشير التقرير الذي تم نشره في المنتدى االقتصادي العالمي إلى أّن هذا 
التحّسن قد نتج بشكل أساسي عن انخفاض تكلفة استخدام خدمات االّتصاالت وتقنية 
المعلومات والجهود الكبيرة التي تبذل في مجال الحكومة االلكترونية. وحّدد التقرير 
مواطن القّوة الرئيسة المتمّثلة في معّدالت االنتشار المرتفعة للهواتف المتنّقلة (المرتبة 
(المرتبة  المعلومات  وتقنية  االّتصاالت  تسويق  في  الحكومة  ونجاح  عالمًيا)،  الثانية 
الثالثة)، والمكانة الرفيعة التي تحتلّها االّتصاالت وتقنية المعلومات في رؤية الحكومة 
يعتبر  البشرية  الكوادر  تطوير  أن  التقرير  أوضح  المقابل،  وفي  السابعة).  (المرتبة 
أولوية رئيسية في المستقبل من أجل دعم توفر الخبرات المتخصصة في هذا القطاع 
بالمملكة ولالنتقال إلى اقتصاد أكثر تركيًزا على المعرفة (المرتبة التاسعة والخمسين). 

۳ تقرير الهيئة حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات، نهاية العام ۲۰۱۳م
٤ تقرير الهيئة حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات، نهاية العام ۲۰۱۳م

http://siteresources.worldbank.org/EXTIC4D/Resources/IC4D_Broadband_35_50.pdf  ٥
٦ تقرير الهيئة حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات، نهاية العام ۲۰۱۳م

۷  دراسات وتحليل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ۲۰۱۳م
۸ دراسات وتحليل هيئة االتصاالت وتقنّية المعلومات ۲۰۱۳م 

 ۹ وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة الدول العشرين
 ۱۰ التقرير العالمي لتقنية المعلومات للعام ۲۰۱۳م، المنتدى االقتصادي العالمي

 ۱۱ هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م

الشكل رقم ۱: اإلنفاق السنوي على االّتصاالت وتقنية المعلومات والنمو السنوي في هذا القطاع في المملكة، ۲۰۰۸م-۲۰۱۷م۱۱
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٪٤٫۳٪۲٫۷

٪۱۰٫۰

٪۱۳٫۹

٪۹٫۱٪۹٫۲
٪۷٫۳٪۷٫۳٪۷٫٤

 اإلنفاق السنوي في مجال االتصاالت وتقنية
 المعلومات  (مليون لایر)

 النمو السنوي لالنفاق في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات  (٪)

۱۱



١-٢ القطاعات الرئيسية في سوق
 االتصاالت وتقنية المعلومات

وتقنّية  االّتصاالت  على  اإلنفاق  من  األكبر  الحّصة  االتصاالت  خدمات  شّكلت 
االتصاالت  أجهزة  وتلتها  السوق،  إجمالي  من   ٪٦٤٫۹ على  مستحوذة  المعلومات، 
المعلومات  تقنية  خدمات  سّجلت  المقابل،  وفي   .٪۲۳٫۱ بنسبة  المعلومات  وتقنية 
والبرامج الجاهزة حصًصا متدّنية نسبًيا هي ۸٫٤٪ و۳٫٦٪ على التوالي، بالّرغم من 
أّنها الخدمات األسرع نمًوا. ومن المتوّقع أن تنخفض حّصة خدمات االّتصاالت خالل 
السنوات الخمس المقبلة إلى ٥۸٫٤٪، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع فيه حّصة بقية 
تقنية  وخدمات  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  أجهزة  تشمل  التي  القطاع،  مكونات 
المعلومات، والبرامج الجاهزة، لتبلغ ۲٤٫٥٪ و۱۲٫۱٪ و ٥٪ على التوالي، كما هو 

مبين في الشكل ۲.

العام ۲۰۱۲م،  ارتفع اإلنفاق على خدمات االّتصاالت بمعّدل سنوي بلغ ٥٫٥٪ في 
مليار  ليتخّطى ۸۰٫۹  السوق  توّسع هذا  الهيئة  وتتوّقع  مليار ريـال.  إلى ٦۱  ليصل 

ريـال بحلول العام ۲۰۱۷م، أي بمعدل نمو سنوي مرّكب قدره ٥٫۸٪. 

خطت شركات االّتصاالت في المملكة خطوات مهّمة على صعيد تقديم خدمات أفضل 
وتقديم  الخدمات  جودة  وتحسين  شبكاتهم  تغطية  توسيع  خالل  من  وذلك  للعمالء، 

منتجات جديدة. 
تقديم  على  التركيز  في  االّتصاالت  شركات  استمرت  الثابتة،  الخدمات  فعلى صعيد 

باقات النطاق العريض الثابتة، أو تقديم خدمات النطاق العريض كجزء من باقات 

 ۱۲ دراسات وتحليل هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م
 ۱۳ تقرير الهيئة حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات، نهاية العام ۲۰۱۲م
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١-٢-١ خدمات االّتصاالت

االنفاق على خدمات االتصاالت (بماليين الرياالت) االنفاق على البرمجيات الجاهزة (بماليين الرياالت) اإلنفاق على األجهزة (بماليين الرياالت) االنفاق على خدمات تقنية االمعلومات (بماليين الرياالت)

 الشكل رقم ۲: اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة للعام ۲۰۱۲م والتوّقعات للفترة ۲۰۱۳م – ۲۰۱۷م۱۲

٦٤٫۹٪ خدمات االتصاالت

۲۳٫۱٪ أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات

۸٫٤٪ خدمات تقنية المعلومات

۳٫٦٪ البرامج الجاهزة

الخدمات الصوتية الثابتة، أو خدمات التلفزيون عبر بروتوكول اإلنترنت. كما تقوم هذه 
الشركات بنشر شبكات األلياف البصرية على نطاق واسع في المملكة، كما تعمل حالياً 

على التوسع في نشر شبكات األلياف البصرية المنزلية
 . (FTTH) fiber-to-the-home 

أما على صعيد الخدمات المتنّقلة، فقد أطلق مشغلو الخدمات المتنقلة أحدث التقنيات 
   (LTE) Long Term Evolution"المتاحة عالمياً مثل شبكات "التطور بعيد المدى
،۱۳ مما أدى إلى استمرار التوجه اإليجابي بزيادة انتشار الهواتف المتنقلة وارتفاع عدد 

اشتراكات النطاق العريض المتنّقل.

۱۲

مساهمة القطاعات الرئيسية  في سوق االتصاالت وتقنية المعلومات (اإلنفاق ٪)



 ١-٢-٣ خدمات تقنية المعلومات
المعلومات نمًوا سنوًيا بلغ ٤٥٫۷٪ ليصل إلى ۷٫۹  شهد اإلنفاق على خدمات تقنية 
مليار ريـال في العام ۲۰۱۲م. وتتوّقع الهيئة أن ينمو هذا اإلنفاق بمعّدل سنوي مرّكب 

قدره ۱٦٫۲٪، ليبلغ ۱٦٫۸ مليار ريـال بحلول العام ۲۰۱۷م.۱٦ 

ويتوقع أن يؤدي النمو في تبني خدمات االستضافة والحوسبة السحابية، إضافة إلى 
والنقل  والتعليم  الصحة  قطاعات  في  التحتية  البنية  لتوسيع  الحكومية  المشاريع  تنفيذ 

وغيرها إلى تحفيز الطلب على خدمات تقنية المعلومات.

 IDC ۱٤أبحاث شركة
IDC ۱٥ أبحاث شركة

۱٦ دراسات وتحليل هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م
۱۷ دراسات وتحليل هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م

  

١-٢-٤ البرمجيات الجاهزة

١-٢-٢ أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات

العام  في  ريـال  مليار  المعلومات ۲۱٫۷  وتقنية  االتصاالت  أجهزة  على  اإلنفاق  بلغ 
۲۰۱۲م، بمعدل نمو سنوي ۲۸٫۷٪. ومن المتوّقع أن ينمو سوق أجهزة االتصاالت 
المقبلة،  الخمس  السنوات  المعلومات بمعّدل سنوي مرّكب قدره ۹٫٤٪ خالل  وتقنية 
بحيث يصل حجم السوق إلى حدود ۳٤ مليار ريـال بحلول العام ۲۰۱۷م.مدفوعاً بنمو 
منها  خصوصاً  الشخصية،  الحاسبات  أجهزة  على  االفراد  قبل  من  الكبير  الطلب 
الحاسبات الدفترية التقليدية والتي استحوذت على الحّصة األكبر من سوق الحاسبات 
الشخصية سواًء الحاسبات الدفترية خفيفة الوزن (ultraslim notebooks) التي 
 mini) المصّغرة  الدفترية  الحاسب  أوأجهزة  ۲۰۱۲م،  العام  في  عليها  الطلب  زاد 

notebooks) والتي شهدت بعض االنخفاض في العام نفسه.۱٤ 

والداعمة  المساعدة  العوامل  وتزايد  االنترنت  خدمات  على  المتزايد  الطلب  أدى 
للمحتوى وإنتشار األجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على 
االتصال باالنترنت إلى ازدياد الطلب على األجهزة اللوحية واحتدام المنافسة في سوق 
بائعي  السوق وتحول عدد من  الجدد في  الالعبين  اللوحية بدخول عدد من  األجهزة 
الحاسبات الشخصية التقليديين إلى سوق األجهزة اللوحية، وانخفاض أسعار عدة انواع 
من األجهزة اللوحية. ومن المتوّقع أن تتخّطى سوق األجهزة اللوحية سوق الحاسبات 

المحمولة في المملكة خالل العام ۲۰۱٤م.۱٥

شهد اإلنفاق على البرمجيات نمًوا سنوًيا بلغ ٤۰٫٥٪ ليصل إلى ۳٫٤ مليار ريـال في 
بين  قدره ٪۱٥٫۱  بمعّدل سنوي مرّكب  اإلنفاق  هذا  ينمو  أن  ويتوقع  العام ۲۰۱۲م، 

عامي ۲۰۱۲م و۲۰۱۷م، ليبلغ ٦٫۹ مليار ريـال.۱۷ 

قطاعات  فإن  تكامالً،  أكثر  بصورة  االلكترونية  الحكومة  خدمات  نمو  استمرار  ومع 
المعلومات.  توافرها وضمانها ألمن  اعتمادا على  أكثر  االعمال واالفراد سيصبحون 
األمنية  البرمجيات  على  الطلب  في  ارتفاعاً  المقبلة  السنوات  تشهد  أن  المتوّقع  ومن 
المتخصصة مثل إدارة َمواطن الضعف واألحداث األمنية وإدارة الحوادث، والحاجة 

إلى استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث.

خدمات االتصاالت  أجهزة االتصاالت
وتقنية المعلومات

۳٤ مليار لایر ۸۰٫۹ مليار لایر  

معدل النمو السنوي
المرّكب ٥٫۸٪ 

معدل النمو السنوي
المرّكب ٪۹٫٤ 

۲۰۱۲م

۲۰۱۷م

۲۰۱۲م

۲۰۱۷م

خدمات تقنية المعلومات البرامج الجاهزة

 ٦٫۹ مليار لایر   ۱٦٫۸ مليار لایر  

معدل النمو السنوي
المرّكب ٪۱٦٫۲ 

معدل النمو السنوي
المرّكب ٪۱٥٫۱ 

۲۰۱۲م

۲۰۱۷م

۲۰۱۲م

۲۰۱۷م

۱۳



١-٣ محفزات ومعوقات سوق االّتصاالت وتقنية المعلومات

ارتفع اإلنفاق الحكومي بشكل تدريجي خالل العامين الماضيين

١-٣-١ المحفزات (االقتصادية) الرئيسة غير المباشرة

۱-۳-۱-۱ النمّو االقتصادي السريع

واصل االقتصاد السعودي نموه القوي خالل ۲۰۱۲م، إذ حقق الناتج المحلي اإلجمالي 
نمًوا الفًتا بلغ ٦٫۸٪ في العام ۲۰۱۲م.۱۸ ويأتي هذا النمو مدعوماً بإنفاق القطاع العام 
وإيرادات النفط، وبعدد من المتغيرات اإليجابية على الصعيدين المحلي والعالمي. إذ 
واصلت الحكومة جهود اإلصالحات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق نمو 
اقتصادي مستدام من خالل تنويع القاعدة االقتصادية، وزيادة فرص العمل للمواطنين 
تلك  ولتحقيق  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  النفطية  غير  القطاعات  مساهمة  وزيادة 
التنمية  مشاريع  على  الحكومي  اإلنفاق  لوتيرة  التصاعدي  االتجاه  استمر  األهداف، 
االقتصادية واالجتماعية في جميع المجاالت، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خالل 
زيادة اإلنفاق على مشاريع قطاعات التعليم والتدريب والعلوم والتقنية. وال شك أن هذه 
المحفزات كان لها تأثيراً إيجابياً في نمو حجم اإلنفاق على خدمات االّتصاالت وتقنية 

المعلومات. 

۱-۳-۱-۲ اإلنفاق الحكومي واالستثمارات الخاّصة

ارتفع اإلنفاق الحكومي بشكل تدريجي خالل العامين الماضيين، وتم ضمن ميزانية 
عام ۲۰۱۳م رصد ۸۲۰ مليار ريـال إلنفاقها على قطاعات اقتصادية مختلفة.۱۹ ومن 
شأن ذلك تحفيز اإلنفاق على االّتصاالت وتقنية المعلومات بشكل ملحوظ على المدى 

القصير. 

واالنفاق  النشاط  أسهم  الرأسمالي،  الحكومي  االنفاق  وتيرة  ارتفاع  مع  وتزامناً 
االستثماري من القطاع الخاص في زيادة الطلب على خدمات ومنتجات االتصاالت 
وتقنية المعلومات. وتعتبر مشاريع بناء المدن االقتصادية من أهم المشاريع التي تحّفز 
األمير  ومدينة  رابغ  في  االقتصادية  عبدهللا  الملك  مدينة  مثل  الخاّصة،  االستثمارات 
المدينة  في  االقتصادية  المعرفة  ومدينة  حائل  في  االقتصادية  مساعد  بن  عبدالعزيز 
مفهوما  االقتصادية  المدن  وتعتبر  جازان.  في  االقتصادية  جازان۲۰  ومدينة  المنّورة 
جديدا عالميا يجمع بين المقومات االقتصادية للمدن الصناعية، والمناطق االقتصادية 
الخاصة، لتشكل مدناً حضارية متكاملة وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية 
وسكنية متكاملة، وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جاذبة لالستثمار الوطني 
المدن  هذه  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مبدأ  ويتجسد  واألجنبي. 
االقتصادية، والتي بدورها سوف تؤدي إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف 
القطاع الخاص  المعرفة والتقنية من هذه الشركات إلى  القطاعات، مما سيسهم بنقل 
السعودي، كما ستحسن المدن االقتصادية من شبكات البنية التحتية الوطنية، مما سيرفع 

من تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
 

                   

واصل االقتصاد السعودي نموه القوي خالل ۲۰۱۲م

أسهم النشاط واإلنفاق االستثماري من القطاع الخاص 
في زيادة الطلب على خدمات ومنتجات االتصاالت وتقنية المعلومات

(CDSI) ۱۸ مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 
 ۱۹ تقرير وزارة المالية عن ميزانية عام ۲۰۱۳م

(http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130923181342) ۲۰ سعودي جازيت 

۱٤

ريال سعودي

استمر االتجاه التصاعدي لوتيرة اإلنفاق الحكومي على مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في جميع المجاالت، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خالل زيادة اإلنفاق على مشاريع قطاعات 

التعليم والتدريب والعلوم والتقنية



۲۱  تقرير وزارة المالية عن ميزانية عام ۲۰۱۳م

۱-۳-۱-۳ التنوع االقتصادي

الطاقات  وتوسيع  ورأسًيا،  أفقًيا  السعودي  لالقتصاد  اإلنتاجية  القاعدة  تنويع  ظل 
االستيعابية واإلنتاجية هدًفا رئيًسا للتنمية االقتصادية منذ بداية مسيرة التخطيط للتنمية 
بالمملكة حيث أدركت خطط التنمية المتعاقبة المخاطر الكامنة في االعتماد األحادي 
والكثيف على إنتاج النفط الخام وتصديره وتنبع أهمية تنويع القاعدة االقتصادية، من 
عريضة  قاعدة  على  يرتكز  مستقر،  عصري  اقتصاد  لبناء  ضرورًيا  شرًطا  كونه 
ومتنوعة من الموارد االقتصادية، ويتسم بدرجة عالية من التكامل. ويقتضي تنفيذ هذا 
التوجه تحقيق زيادات ملموسة ونقالت نوعية في إسهامات القطاعات غير النفطية – 
اإلنتاجية والخدمية – في الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته 
مناخ  وتهيئة  العمل  بيئة  تحسين  كذلك  النسبية،  ميزاته  من  العائد  وتعظيم  التنافسية، 
الثانية  المرتبة  المملكة  احتلّت  المجال  هذا  وفي  االموال.  لرؤوس  جاذب  استثماري 
والعشرين في مؤّشر سهولة ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي للعام ۲۰۱۳
م، والذي يسلّط الضوء على الجهود الحكومية الرامية إلى دعم االستثمارات األجنبية 

وريادة األعمال المحليًة وتوفير بيئة أعمال محفزة.

۱-۳-۱-٤ فرص العمل

وتقنية  االتصاالت  مجال  في  الوطنية  البشرية  طاقتها  تطوير  إلى  المملكة  تحتاج 
من  القادمة  المنافسة  لتواجه  وكذلك  القادمة،  التنموية  التحديات  لتواجه  المعلومات 
الخارج، والتي تأخذ أشكاالً متعددة تبدأ من تصدير االحتياجات التقنية إلى الدول األكثر 
تنافسية في القوى البشرية المؤهلة، واستيراد هذه القوى لتلبية الطلب المحلي المتزايد 
على االتصاالت وتقنية المعلومات، ومن ثم إيجاد نوع من الحركة في سوق العمل 
لجهة توطين الوظائف، ولذلك اعتمدت الحكومة مؤّخًرا سلسلة من اإلجراءات التي 
تهدف إلى زيادة فرص العمل المخّصصة للمواطنين السعوديين (كبرنامج "نطاقات")، 
والذي من المتوقع أن يسهم في توفير فرص عمل، للكوادر البشرية الوطنية ويحّد من 
االعتماد على اليد العاملة األجنبية في عدد من الصناعات، ومنها االّتصاالت وتقنية 

المعلومات.

۱-۳-۱-٥ االستثمارات في القطاع التعليمي

الموازنة  من   ٪۲٥ أّن  حيث  السعودية،  الحكومة  لدى  قصوى  أولوية  التعليم  يبقى 
الحكومية للعام ۲۰۱۳م قد تم تخصيصها للتعليم والتدريب.۲۱ ومن المتوقع أن تشمل 
الميزانية القادمة مشاريع واستثمارات ضخمة تؤسس لمرحلة جديدة من تطوير التعليم، 
مثل: إنشاء ۱۸ مدينة جامعية ومجّمعات أكاديمية، وبناء ٥۳۹ مدرسة جديدة، إضافة 
إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها ۱,۹۰۰ مدرسة، واالستثمارات في 
الجامعة السعودية اإللكترونية. ومن شأن هذه المشاريع أن تزيد من توّفر المهارات في 

مجال االّتصاالت وتقنية المعلومات وأن تحّفز االستثمارات في هذا النشاط.

۱٥

المحليًة  إلى دعم االستثمارات األجنبية وريادة األعمال  الحكومية ترمي  الجهود 
وتوفير بيئة أعمال محفزة

البشرية  للكوادر  المتوقع أن يسهم "برنامج نطاقات" في توفير فرص عمل  من 
الوطنية

۲٥٪ من الموازنة الحكومية للعام ۲۰۱۳م قد تم تخصيصها للتعليم والتدريب



١-٣-٢ محفزات السوق الرئيسية المباشرة
۱-۳-۲-۱ االستثمار في نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات 

وبالعوائد  المستمر  بتطورها  السعودية  العربية  المملكة  في  االستثمارية  البيئة  تتميز 
القطاعين  يشهدها  التي  المتزايدة  االستثمارات  ظل  في  للمستثمرين  العالية  الربحية 
الحكومي والخاص. وتسعى المملكة من خالل استمرارها في االستثمار إلى تطوير 
بنية تحتية ذات مستوى رفيع في مجاالت االّتصاالت وتقنية المعلومات لتدعم توفير 
مختلف أنواع خدمات الوصول لشبكة اإلنترنت. وفي هذا اإلطار، بلغ عدد االشتراكات 
في النطاق العريض الثابت ۲٫۹۲ مليون اشتراك في العام ۲۰۱۳م، بنمّو سنوي يصل 
الى ۱٥٪ ومعّدل انتشار ٤٥٫٥٪ على مستوى المساكن، في الوقت الذي بلغ فيه عدد 
االشتراكات في النطاق العريض المتنّقل ۱٤٫۲۷ مليون اشتراك بنهاية العام ۲۰۱۳م، 
بلغ ٤۷٫٦٪. وفي  المملكة  بين سكان  المتنّقل  العريض  النطاق  انتشار  أن معدل  أي 
العام  في  قيقابت/ثانية  من ٤٤۰  لإلنترنت  الدولي  الربط  ارتفعت سعة  نفسه،  الوقت 
۲۰۱۱م إلى ۸۱٤,۲ قيقابت/ثانية في العام ۲۰۱۳م.۲۲ وترّكز هذه االستثمارات على 
شبكات األلياف الضوئية (FTTx)، وتحديث شبكات االتصاالت المتنّقلة إلى تقنيات 
الكيبل  (عبر شبكة  لإلنترنت  الدولي  بالربط  الخاصة  التحتية  والبنية   ،4G3٫5 وG

اإلقليمية).

إلى  المتنقلة،  االفتراضية  الشبكات  مشغلي  من  ثالثة  دخول  يؤدي  أن  الهيئة  وتتوقع 
تعزيز كفاءة السوق وتحسين مستوى الخدمات، واإلسهام في خفض أسعارها، والعناية 
بالمشتركين وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، من خالل إطالق خدمات جديدة وفق 
االفتراضية  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  ألن  وذلك  محددة،  لفئات  موجهة  أسعار 
(MVNOs) تؤدي إلى حدوث طلب على السعة الحالية للشبكة عبر التوجه إلى فئات 
أهم  الحالية. ومن  التسويق  أنشطة  اهتمام  دائرة  تقع عادة ضمن  المستخدمين ال  من 
الذين  المقيمون  االفتراضية  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  من  ستستفيد  التي  الفئات 
يحصلون على أسعار منخفضة لالتصال ببلدانهم ودعم للخدمات بلغاتهم األم، وكذلك 
إعالمي ورسائل نصية قصيرة مجانية وأسعار  بمحتوى  يتمتعون  الذين  الشباب  فئة 
منخفضة لالتصال بمجموعات األصدقاء. وقد تظهر بمرور الوقت خدمات اتصاالت 
 M2M) األجهزة  بين  االتصاالت  مجاالت  في  أخرى  افتراضية  متنقلة 

Connectivity) وإدارة األساطيل والمحتوى اإلسالمي وغيرها من المجاالت.

۱-۳-۲-۲ الحكومة اإللكترونية

تطبيق  من  عليها  الحصول  يمكن  التي  الفوائد  تماماً  المملكة  في  العام  القطاع  يدرك 
قد  اإللكترونية  الحكومة  إلى  االنتقال  أّن  حالًيا  ويعتبر  اإللكترونية  الحكومة  خدمات 
التي  اإللكترونية  الحكومة  إلى  االنتقال  اصبح ضرورة ال غنى عنها. وترّكز جهود 
يقودها برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية (يّسر) على تحسين الكفاءة التشغيلية 
وتغيير طريقة تواصل الحكومة مع المواطنين والمنشآت. وتعد المملكة من بين البلدان 
الرائدة في تطوير الحكومة اإللكترونية؛ إذ احتلّت المرتبة ٤۱ من بين ۱۹۳ بلًدا في 
مسح الحكومة اإللكترونية الصادر عن منّظمة األمم المّتحدة للعام ۲۰۱۲م.۲۳ وذلك في  

تقرير يقيس التقّدم المحرز على صعيد تأدية الخدمات اإللكترونية في دول العالم. 
 

۲۲  تقرير الهيئة حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات، نهاية العام ۲۰۱۳م
۲۳  مسح الحكومة اإللكترونية للعام ۲۰۱۲م الصادر عن منّظمة األمم المّتحدة

٤٥٫٥٪ معّدل انتشار النطاق العريض على مستوى المساكن

٤۷٫٦٪ معدل انتشار النطاق العريض المتنّقل بين سكان المملكة

۱٦

بلغ عدد االشتراكات في النطاق العريض الثابت ۲٫۹۲ مليون اشتراك في العام 
۲۰۱۳م

بلغ عدد االشتراكات في النطاق العريض المتنّقل ۱٤٫۲۷ مليون اشتراك بنهاية 
العام ۲۰۱۳م

إذ احتلّت  الحكومة اإللكترونية؛   الرائدة في تطوير  البلدان  بين  المملكة من  تعد 
المرتبة ٤۱ من بين ۱۹۳ بلًدا في مسح الحكومة اإللكترونية  الصادر عن منّظمة 

األمم المّتحدة للعام ۲۰۱۲م. 



١-٣-٣ المعوقات (االقتصادية) غير المباشرة

١-٣-٤ معوقات السوق الرئيسية المباشرة

۱-۳-۲-۳ تبني استخدام الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية

المملكة  في  مسبوقة  غير  بمعّدالت  اللوحية  واألجهزة  الذكية  الهواتف  انتشار  زاد 
(يتضمن الفصل الثاني من هذا التقرير إحصائيات مختارة حول هذا الموضوع). ومن 
المعلوم أّن االنتشار المتزايد لهذه األجهزة قد أّدى إلى ارتفاع معّدالت استخدام تطبيقات 
التسلية  المتعددة وتطبيقات  والوسائط  االجتماعي  التواصل  المتنقلة ووسائل  الهواتف 
بين األفراد. وتستفيد المنشآت من المنّصات المتنّقلة ليصبح أفرادها العاملين لديها أكثر 
قدرة على التنقل، وكذلك تحسين خدمة العمالء، إلى درجة أّن بعض المنشآت تفّكر في 
 .(BYOD أو ما ُيعرف بـ) تبني استراتيجيات خاّصة باستخدام األجهزة الشخصية
وسيتم في الفصول التالية تقديم المزيد من المعلومات حول بعض التطورات في مجال 

خدمات االتصاالت المتنقلة.

۱-۳-۳-۱ تقلّبات أسعار النفط

تشكل الموارد المالية المتأتية من إيرادات النفط أهمية كبرى في اقتصاد المملكة، فهي 
المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والمحفز االساسي للنشاط االقتصادي، لذلك من 
في  االقتصادي  النمّو  على  سلًبا  يؤّثر  أن  النفط  أسعار  في  شديد  انخفاض  أّي  شأن 
المملكة، وبالتالي على اإلنفاق واالستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات، ومنها 

قطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات.

۱-۳-٤-۱ أمن المعلومات

توصل عدد من التقارير الصادرة عن الهيئة بشأن وضع االّتصاالت وتقنية المعلومات 
في المملكة إلى أّن مخاوف أمن المعلومات هي أحد العوامل الرئيسة التي تعيق تبني 
يتعلق  فيما  خاّصة  ذلك  ويظهر  المعلومات.  وتقنية  االّتصاالت  خدمات  من  سلسلة 
بالخدمات المقدمة عن بعد والخدمات التي تقدم عبر اإلنترنت، ومنها على سبيل المثال 
الهجمات  سلسلة  وبعد  السحابية.  والحوسبة  االستضافة،  وخدمات  المدارة  الخدمات 
االلكترونية التي شهدتها كثير من دول العالم مؤخراً ومنها المملكة، اختلفت النظرة إلى 
وتقنية  باالّتصاالت  متعلّقة  مشكلة  مجّرد  المسألة  هذه  تعد  لم  بحيث  المعلومات  أمن 

المعلومات، بل باتت تحّدًيا جّدًيا ذا تداعيات طويلة األمد في مجال األعمال.

۱۷

زاد انتشار الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية بمعّدالت غير مسبوقة في المملكة

من شأن التقلبات في أسعار النفط أن تؤثر على اإلنفاق واالستثمارات الحكومية 
في عدد من القطاعات، ومنها قطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات

اختلفت النظرة إلى أمن المعلومات بحيث لم تعد هذه المسألة مجّرد مشكلة متعلّقة 
باالّتصاالت وتقنية المعلومات، بل باتت تحّدًيا جّدًيا ذا تداعيات طويلة األمد في 

مجال األعمال



۱-۳-٤-۲ مواكبة التطّورات في األسواق العالمية

وتقنية  االّتصاالت  مجال  في  العالمية  األسواق  في  واالبتكارات  التطّورات  تتمّيز 
المعلومات في يومنا هذا بسرعة تطورها وتغييرها لطريقة أداء األعمال في مختلف 
القطاعات، مما أدى إلى ضرورة وضع آليات تتميز بالمرونة من أجل تحسين إدارة 
األوجه  كاّفة  وتيسير  وتسويقها،  وإنتاجها  وتصميمها  المعلومات  وتقنية  االّتصاالت 
المرتبطة بها. ويالحظ أنه كلما ازدادت سرعة تبني قطاع األعمال في المملكة للتقنيات 
الجديدة مقارنة بما هي عليه في األسواق األكثر نضًجا، إزدادت اإلنتاجية والكفاءة 

التشغيلية للمنشآت السعودية.

۱-۳-٤-۳ مستوى الخدمة وجودتها

لتمكين  ضروريا  ومطلبا  هامة  قضية  أصبحت  والخدمات  المنتجات  في  الجودة   
المنتجات المحلية من المنافسة في األسواق العالمية ويعزز نمو االقتصاد الوطني، ال 
سيما أنه في ظل ثورة االتصاالت وتقنية المعلومات، اشتدت المنافسة على المنتجات 
ذات الجودة، مما رفع مستوى توقعات وتطلعات العمالء تجاه المنتج والخدمة المقدمة، 
األمر الذي يستوجب التخلي عن كثير من المفاهيم واألنماط اإلدارية التقليدية، التي لم 
تعد قادرة على الصمود أمام هذه التحديات. وقد سعت المملكة من خالل خطتها الوطنية 
األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات إلى تعزيز الجودة في هذا القطاع ورفع مستوى 
أجهزة  مواصفات  إعداد  مثل  والمشاريع  المبادرات  بعض  طريق  عن  له  المعايير 
االتصاالت وتقنية المعلومات وكذلك إعداد واعتماد مؤشرات ومعايير جودة الخدمة 
لمقدمي خدمة االتصاالت المسيطرين التي قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

بتنفيذها واالنتهاء منها.

وقد أدت التطويرات في البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات واالنتشار الواسع 
للشبكات على مستوى المملكة إلى زيادة عدد المشتركين واستخدام شبكات اإلنترنت 
خدمات  مستوى  بأن  المستخدمين  بعض  لدى  انطباع  يوجد  أنه  إال  ملحوظ،  بشكل 
االتصاالت وتقنية المعلومات متدني، وأنه ينبغي على مقدمي الخدمة اإللتزام بشكل 
ال  الخدمات  مقدمي  من  العديد  أن  كما  الهيئة؛  وضعتها  التي  الجودة  بمعايير  أفضل 
  (SLA) Service Level Agreement خدمة۲٤  مستوى  اّتفاقيات  يقدمون 
متطورة، وإن وجدت فإنهم أحيانا ال يلتزمون بها. هذا األمر بال شك، قد يؤّدي إلى 
ضعف الثقة بين مقدم الخدمة والمستخدم، وقد يجعل المستخدم يتردد في تبني خدمات 
جديدة مبتكرة. وهو ما قد يثنيهم عن استخدام المزيد من الخدمات، مما قد يحد من نمو 
الخدمات  الخدمة. ويعمل مقدمو  لمقدمي  التنافسية  القدرة  المحلية، وبالتالي  المنتجات 
أن  المتوّقع  من  فإنه  لذا  مستمر،  بشكل  وتحسينها  الخدمة  تقديم  أساليب  تطوير  على 
يتحّسن هذا الوضع مع استمرار نضج سوق االّتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة. 

۲٤  انظر الملحق ”ب“ لتعريف ”اتفاقيات مستوى الخدمة“
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۱۸

كلما ازدادت سرعة تبني قطاع األعمال في المملكة للتقنيات الجديدة مقارنة بما 
التشغيلية  والكفاءة  اإلنتاجية  إزدادت  نضًجا،  األكثر  األسواق  في  عليه  هي 

للمنشآت السعودية



يتناول هذا التقرير مفهوم خدمات االتصاالت المتنقلة وخصائصها في المملكة، وذلك 
على مستوى األفراد وقطاع األعمال والقطاع الحكومي.

 
ألغراض هذه الدراسة، فإن مصطلح خدمات االتصاالت المتنقلة (mobility) يطلق 
الخدمات والمحتوى بغض  إلى  للوصول  المتنقلة  القدرة على استخدام األجهزة  على 
النظر عن الموقع أو البيئة التقنية. وستسلط هذه الدراسة الضوء على خدمات البيانات 
وتطبيقات األجهزة الذكية، ولن تشمل الخدمات الصوتية والرسائل التقليدية. وُتستخدم 
خدمات البيانات هذه عادًة من خالل "األجهزة الذكية"، أي األجهزة اللوحية والهواتف 
الذكية التي تتمّتع في معظم األحيان بشاشة لمسية وبالقدرة على تشغيل تطبيقات تتمّيز 

بواجهات رسومية والمعالجة عبر الجهاز والوسائط الغنية. 

من  يزيد  المتنّقلة  االتصاالت  خدمات  انتشار  زيادة  أّن  الدولي  المستوى  على  لوحظ 
الوصول إلى المعلومات والخدمات المهّمة إضافة إلى التأثير اإليجابي اقتصادياً، حيث 

أشارت إحدى الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى حدوث نمو في إجمالي الناتج المحلّي 
(عند مستوى انتشار معين) بنسبة ۰٫۱٥٪ عند تحول ۱۰ بالمائة من مستخدمي الجيل 
على  التأثير  وهذا  الثالث.۲٥  الجيل  استخدام  إلى  المتنقلة  االتصال  شبكات  من  الثاني 
الصوت  خدمات  من  االنتقال  عند  حدث  الذي  التطور  يماثل  المحلي  الناتج  إجمالي 
والرسائل النصية القصيرة إلى النطاق العريض المتنقل، فعلى األرجح سيكون هناك 

تأثير مماثل عند االنتقال من خدمات الجيل الثالث إلى خدمات الجيل الرابع. 

وهناك العديد من العوامل التي تزيد وتشجع استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة، ومنها 
الشبكة  عبر  االّتصال  وأسعار  المتنّقلة  األجهزة  وتوّفر  الحكومية  التنظيمية  السياسات 
وجودته واالستخدامات المبتكرة (أنظر الشكل رقم ۳). وتتحقق أكبر فائدة من خدمات 
بكافة  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  منظومة  فعالية  خالل  من  المتنقلة  االتصاالت 

عناصرها. 

٢. مدخل إلى خدمات االتصاالت المتنقلة

۲٥  دراسة ديلويت/GSMA، "ما هو أثر الخدمات الهاتفية المتنقلة على النمو؟"، ۲۰۱۲م

الشكل رقم ۳: منظومة خدمات االتصاالت المتنقلة
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٢-١ خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
تشهد خدمات االتصاالت المتنقلة تطّوًرا سريع الوتيرة وتستمّر في تغيير حياة الناس 
أينما تم تقديمها. فقبل عشر سنوات، كان االتصال المتنّقل باإلنترنت يعتمد بشكل أساسي 
على استخدام أجهزة الحاسبات الشخصية. ومنذ ذلك الحين، شهدت خدمات االتصاالت 
المتنقلة تطوراً مذهالً على صعيد األجهزة والشبكات على حّد سواء. فقد شهد العام 
۲۰۰۷م إطالق الهواتف الذكية الحديثة بما تقدمه من مزايا إضافية. حيث فتحت هذه 
األجهزة آفاق جديدة لمحتوى غني وخدمات متطورة، كما أن نظم التشغيل المختلفة 
ساهمت في إطالق عدد ضخم من التطبيقات. وفي بداية العام ۲۰۱۰م، حدث رواج 
كبير في سوق األجهزة اللوحية، مّما أّدى إلى توّسع كبير في الطلب على االّتصال عبر 

النطاق العريض المتنّقل.

يعد  فلم  اإلنترنت.  مع  المستخدمين  تفاعل  طريقة  تغيير  إلى  الذكية  األجهزة  وأدت 
االتصال باإلنترنت أمًرا مرتبًطا بكمبيوتر شخصي ووصلة إنترنت ثابتة، بل أصبح 
متنّقالً ومباشراً، بحيث أتاح عالماً من الخيارات المتعددة للوصول الى المعلومات عند 
الحاجة لها. كما أدى انتشار األجهزة الذكية إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام التقنيات 
 GPS) Global Positioning) التابعة كالكاميرات ونظام تحديد المواقع العالمي
System التي لم تكن متوفرة في الحاسبات التقليدية. وأحدثت هذه التطّورات مجتمعًة 
ثورة في مجال االّتصاالت والتسلية والعمل، بحيث أصبح الجهاز الذكي محور الحياة 
األجهزة  أسعار  في  االنخفاض  استمرار  ومع  العالم.  سّكان  من  متزايد  لعدد  اليومية 

الذكية، يتوقع استمرار النمو في استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة.

أدى االنتشار المتزايد لألجهزة الذكية إلى تغيرات رئيسية على مستوى قطاع األعمال، 
حيث بدأت الخدمات الحكومية االلكترونية في إدخال خدمات جديدة يمكن الوصول إليها 
عبر األجهزة الذكية مثل الصحة المتنقلة والتعليم المتنقل. وعلى مستوى القطاع الخاص، 
فقد ساهم ذلك في انتشار استخدام األجهزة الشخصية في مكان العمل، ونشوء الحاجة إلى 
مواجهة ظاهرة االستخدام غير المنظم من الموظفين ألجهزتهم الشخصية داخل مكان 

العمل.

اقتصادًيا  قطاًعا  تمثل  الذكية  األجهزة  تطبيقات  المتغيرات، أصبحت  وبناًء على هذه 
جديًدا. فبعد خمس سنوات من إطالق أّول متجر للتطبيقات، أصبحت هذه التطبيقات 
شائعة بحيث يتوفر أكثر من ۲٫٥ مليون تطبيق يمكن االستفادة منها.۲٦ عالوة على ذلك، 
ال يزال تفاعل المستخدمين مع التطبيقات ينمو بشكل مستمر، حيث أوضحت شركة 
Flurry Analytics المتخصصة في تحليل التطبيقات والتي تّتخذ من الواليات المّتحدة 
ا لها، أنه قد تم استخدام التطبيقات بمعدل ۷,۹ تطبيق لكل يوم/مستخدم  األميركية مقًرّ
نفسها من  الفترة  خالل  تطبيقاً  بـ ۷٫۲  مقارنًة  العام ۲۰۱۲م  الرابع من  الربع  خالل 
العام ۲۰۱۰م.۲۷ مع األخذ في االعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد المستخدمين. وكما 
أوضح الفصل األّول فإن العديد من هذه التوجهات تنطبق على المملكة، بل أن المملكة 
تحتّل موقًعا ريادًيا في بعض منها مثل انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة والحكومة 

االلكترونية. 

۲۰

وأدت األجهزة الذكية إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع اإلنترنت. فلم يعد 
االتصال باإلنترنت أمًرا مرتبًطا بكمبيوتر شخصي ووصلة إنترنت ثابتة

بدأت الخدمات الحكومية االلكترونية في إدخال خدمات جديدة يمكن الوصول إليها 
عبر األجهزة الذكية مثل الصحة المتنقلة والتعليم المتنقل

 http://mobiforge.com/research-analysis/global-mobile-statistics-2013-section-e-mobile-apps-app-stores-pricing-and-failure-rates#toomanyappstores  ۲٦
http://blog.flurry.com/?Tag=Usage٪20Statistics ۲۷



وقد ارتفع عدد اشتراكات االتصاالت المتنقلة بين عامي ۲۰۰۷م و۲۰۱۲م من ۲۸٫٤ 
مليون اشتراك إلى ٥۳ مليون اشتراك، أي ما يعادل ۱٫۸۲ اشتراك لكّل فرد من سكان 
المملكة. ويشهد النطاق العريض المتنّقل نمًوا هائالً بحيث ارتفع معّدل االنتشار من 
۰٫۲٪ في العام ۲۰۰۷م إلى ٤۲٫۱٪ خالل العام ۲۰۱۲م مع تسجيل قطاع االّتصاالت 
المتنّقلة خالل الفترة نفسها نمًوا في العائدات قدره ٦۸٪ بحيث وصل إلى ٥٥٫۹۱ مليار 

ريـال.۲۸ 

النمو.  هذا  يتفق مع  بشكل  أيًضا  كبيًرا  ارتفاًعا  للمعلومات  المتنّقل  االستخدام  ويشهد 
حيث من المتوقع أن يستهلك مستخدمو خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة ۱٫۱ 
إيكسابايت أو ۱٫۱ مليار قيقابايت من النطاق العريض المتنقل بحلول العام ۲۰۱۷م، 
أي ما يعادل نمًوا سنوًيا مرّكًبا قدره ۷٥٪ بين عامي ۲۰۱۳م و ۲۰۱۷م.۲۹ وتلعب 

التطبيقات اإلضافية Over-the-top (OTT)، دور رئيسي في هذه الزيادة.

استخدام  بنسب  المتنقلة  االتصاالت  لخدمات  المحليين  المستخدمين  من  كثير  ويتميز 
أعلى من المتوسطات الدولية، خصوصاً في استخدام أجهزتهم للتواصل مع عائالتهم 
المستخدمين  لدى  المتنقلة  االتصاالت  بخدمات  الخاّصة  الدراسة  وتشير  وأصدقائهم. 
تطبيقات  يستخدمون  منهم  أّن ٦٥٪  إلى  التقرير  هذا  الهيئة ألغراض  أجرتها  والتي 
التواصل على أجهزتهم الذكية، في حين تظهر أبحاث أخرى أّن المملكة تحتّل موقًعا 
تشير  كما  االجتماعي.۳۰  التواصل  مواقع  استخدام  صعيد  على  المنطقة  في  ريادًيا 
العربية، وهو  باللغة  الدراسات إلى أن نسبة مرتفعة من السعوديين تفضل المحتوى 
مجال ال يزال قابالً للتطوير، وهذا ما جعل شركات االتصاالت ومطّورو التطبيقات 
والمؤسسات الحكومية تطلق محتويات باللغة العربية آخذة باالعتبار القاعدة الواسعة 

من األجهزة الذكية المتوفرة. 

ويسلّط الفصالن الثالث والرابع الضوء على بعض أفضليات السوق السعودية وطرق 
وسبل استفادة المنشآت الخاصة والحكومية من خدمات االتصاالت المتنقلة.

۲۸ تقرير هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات حول مؤّشرات األداء لقطاع االّتصاالت وتقنية المعلومات للعام ۲۰۱۲م
۲۹  دراسة بعنوان Wi-Fi for Saudi Mobile Service Providers أجرتها شركة Cisco، ۲۰۱۳م

۳۰  تقرير: االعالم االجتماعي في العالم العربي، يوليو ۲۰۱۲م، كلية دبي لإلدارة الحكومية

۲۱

۲۰۱۲
۲۰۱۰

۷٫۹

۷٫۲

۲۰۰۷۲۰۱۲
  االتصاالت المتنقلة 

۲۸٫٤ مليون

٥۳ مليون

والتي  التطبيقات  تحليل  في  المتخصصة   Flurry Analytics أوضحت شركة 
ا لها، أنه قد تم استخدام ۷٫۹ تطبيقاً كل  تّتخذ من الواليات المّتحدة األميركية مقًرّ
خالل  تطبيقاً  بـ ۷٫۲  مقارنًة  العام ۲۰۱۲م  من  الرابع  الربع  يوم/مستخدم خالل 
الفترة نفسها من العام ۲۰۱۰م، مع األخذ في االعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد 

المستخدمين

ارتفع عدد اشتراكات االتصاالت المتنقلة بين عامي ۲۰۰۷م و۲۰۱۲م في المملكة 
من ۲۸٫٤ مليون اشتراك إلى ٥۳ مليون اشتراك، أي ما يعادل ۱٫۸۲ اشتراك لكّل 

فرد من سكان المملكة



أما على صعيد قطاع األعمال، فقد أحدثت خدمات االتصاالت المتنقلة تغييًرا جوهرًيا 
في نماذج األعمال والممارسات واألنظمة في مختلف القطاعات الصناعية في المملكة. 
المتنقلة  االتصاالت  خدمات  عبر  المعلومات  وتقنية  االّتصاالت  تقارب  يساعد  إذ 
المنشآت على توفير بيئة افتراضية لتعزيز اإلنتاجية وتحسين استخدام الموارد. وبينت 
نتائج الدراسات والمقابالت التي أجرتها الهيئة ألغراض هذه الدراسة أّن المنشآت في 
المملكة لجأت إلى الحلول الخاّصة بخدمات االتصاالت المتنقلة بهدف تحقيق قدر اكبر 
من المرونة في العمليات التشغيلية واالنتاجية واالدارية، وللحد من النفقات التشغيلية، 
وتحسين الخدمات التي تقّدمها لعمالئها عبر توفير نقاط اّتصال جديدة خاّصة بالعمالء 
من خالل تطبيقات الهواتف الذكية. كذلك بينت النتائج، أّن المنشآت في المملكة تتأهب 
أن ٥۰٪ من  إذ  المتنقلة؛  االتصاالت  تبني خدمات  في  النمو  لبدء مرحلة جديدة من 
الموّظفين في المنشآت يستخدمون األجهزة أو التطبيقات المتنّقلة ألغراض العمل، كما 
أن المنشآت تدرك ما يمكن أن تحققه حلول خدمات االتصاالت المتنقلة من تحسن في 
لهذه  المستقبلي  االستخدام  تقييم  إلى  جاهدًة  وتسعى  واإلنتاجية،  التشغيلية  عملياتها 
الحلول. وأّكدت ۳۷٪ من المنشآت التي شملتها الدراسة على أّنها تطّبق سياسة حّث 
الموّظفين على استخدام أجهزتهم الخاّصة في مكان العمل، في حين أشارت ٤۳٪ من 
المقبلة.  الثالث  السنوات  السياسة خالل  تنفيذ مثل هذه  أّنها ستنظر في  إلى  المنشآت 
وللمزيد من المعلومات التفصيلية حول نتائج هذه الدراسة التي أجرتها الهيئة، أنظر 

الفصلين الثالث والرابع.

وعلى صعيد الحكومة اإللكترونية، تضمنت خّطة العمل الخاّصة ببرنامج التعامالت 
المتنّقلة،  بالخدمات  كبيراً  اهتماماً  (۲۰۱۲م-۲۰۱٦م)  (يّسر)  اإللكترونية  الحكومية 
الحكومة  وخدمات  العامة  االّتصاالت  في  المتنّقلة  القنوات  اعتماد  على  وحثت 
اإللكترونية. وتجدر اإلشارة إلى أّن عدًدا من الوزارات والجهات الحكومية المهّمة في 

المملكة قد أطلقت بالفعل خدمات متنّقلة ( انظر الفصل الرابع).

فقد  لذلك  القدر،  بنفس  االتصال  شبكات  تطوير  االستخدام  في  النمو  هذا  واكب  وقد 
اتخذت المملكة سلسلة من الخطوات للتأّكد من أّن االتصاالت المتنقلة تدعم متطلّبات 
خدمات االتصاالت المتنقلة العصرية. وبعد االحتكار الذي ساد قطاع االّتصاالت حّتى 
العام ۲۰۰٥م، منحت الهيئة ترخيًصا لمشّغل ثاٍن لالّتصاالت المتنّقلة في العام ۲۰۰٥

م، ثّم لمشّغل ثالث في العام ۲۰۰۸م. والمتعارف عليه أّن توفر ثالث شركات وطنية 
في سوق  األسعار  مجال  في  والتنافس  االبتكار  توفر  لضمان  أمر ضروري  مشّغلة 
االتصاالت المتنّقلة، كما منحت الهيئة خالل العام ۲۰۱٤م ترخيصين جديدين لتقديم 

خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية. 

ونتيجة لهذه اإلجراءات، ال تزال سرعة الشبكات الالسلكية وقدرتها في ارتفاع مستمّر. 
وحسبما ورد في الفصل األّول، أعلنت الشركات المشّغلة الثالث في سبتمبر ۲۰۱۱م 
إطالق شبكات "التطور بعيد المدى" (LTE)، والتي توفر اّتصاالً أسرع وسهولة أكبر 
في االرتباط بشبكة اإلنترنت الثابتة التقليدية، كما تقّدم إمكانيات أفضل للحصول على 
خدمة متمّيزة. وقد أدت تجربة النطاق العريض المتنّقل حّتى اآلن إلى تحسين دخل 

الشركات المشّغلة وزيادة االستخدام من ِقبل عمالئها. 

باختصار، ُتعتبر البنية التحتية لخدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة ناضجة وحديثة 
وتشهد تطّوًرا مستمًرا، وهناك انتشار لألجهزة الذكية على نطاق واسع، عالوة على 
القدرات المتطورة لهذه األجهزة. وهذا سيساعد على توقع المزيد من االبتكار على 
صعيد المحتوى المتنّقل وأوجه استخدامه. وسيتم فيما تبقى من هذا التقرير استعراض 

المعلومات المتعلّقة بهذا التحّول واقتراح وسائل لزيادة سرعة التغيير.
 

۲۲

ُتعتبر البنية التحتية لخدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة ناضجة وحديثة وتشهد 
ارتفاع  في  وقدرتها  الالسلكية  الشبكات  سرعة  تزال  ال  حيث  مستمًرا،  تطّوًرا 
القدرات  على  واسع، عالوة  نطاق  على  الذكية  لألجهزة  انتشار  وهناك  مستمّر، 

المتطورة لهذه األجهزة.



٢-٢ مؤّشرات مختارة خاّصة بخدمات االتصاالت المتنقلة

    

 تم وضع عدد من المؤشرات التي تّقيم مستوى تطور خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة، حيث يبين الجدول رقم (۱) مقارنة لوضع المملكة مع عدد من الدول .

IDC Worldwide Mobile Phone Tracker ۳۱، الربع األّول من العام ۲۰۱۳م
IDC Worldwide Telecommunications Services Database ۳۲، النصف األّول من العام ۲۰۱۲م
IDC Worldwide Telecommunications Services Database ۳۳، النصف األّول من العام ۲۰۱۲م

StatCounter Global Stats ۳٤، من يناير ۲۰۱۲م إلى ديسمبر ۲۰۱۲م

الواليات المّتحدة األميركيةألمانياماليزياتركيامصرالكويتاإلمارات العربية المّتحدةالمملكة العربية السعودية

الجدول رقم ۱: مقارنات مختارة خاّصة بخدمات االتصاالت المتنقلة للعام ۲۰۱۲-۲۰۱۳م.

النسبة المئوية لالشتراكات
 في خدمات البيانات المتنّقلة 

من إجمالي اشتراكات 
االّتصاالت المتنّقلة

شحنات الهواتف الذكية 

(باآلالف)۳۱  

شحنات األجهزة اللوحية 
(باآلالف)۳۲

النسبة المئوية لإلنفاق على 
خدمات البيانات المتنّقلة 
من إجمالي اإلنفاق على 

االّتصاالت۳۳

النسبة المئوية لتصّفح 
اإلنترنت باستخدام جهاز 

متنّقل۳٤

إمكانية نقل رقم الهاتف 
المتنقل

٪٤۸٪۳۲٪٥٦٪۹٪۱۸٪۳۳٪۳٥٪٥۰

۲۳

وُتعتبر حصة تصّفح اإلنترنت عبر األجهزة المتنقلة في المملكة من الحصص األعلى في العالم، بل وتتفوق على المعّدل العالمي الذي هو ۱۰٪، وهذه داللة على توفر األجهزة والشبكات 
الذكية وعلى اإللمام بتصّفح األنترنت عبر األجهزة المتنّقلة. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خالل السنوات القليلة المقبلة، مما يمنح الشركات المشّغلة لالّتصاالت المتنّقلة وسيلة جديدة 

لتحقيق عائد على استثماراتها في الشبكة.



٣. تبني منتجات وخدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة
أجرت الهيئة دراسة مسحية شملت ۱,۳۲٤ فرداً إلى جانب ۱,۳۲٤ منشأة، في قطاع 
االتصاالت  منتجات  تبني  لمدى  وشامل  دقيق  تصور  وضع  بغرض  وذلك  االعمال 

المتنقلة وخدماتها في المملكة، وفيما يلي نتائج هذه الدراسة.۳٥   

خلصت الدراسة التي أجرتها الهيئة إلى وجود ثالثة عوامل أساسية تؤّثر في سلوكيات 
المستخدمين األفراد تجاه خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة، وهي:

الذين  باألفراد  الخاّصة  الدراسة  أظهرت  الذكية:  األجهزة  تبني  معّدل  ارتفاع   •
يستخدمون الخدمات الصوتية وخدمات البيانات المتنّقلة ،أّن نسبة مرتفعة (۸۲٪) من 
مستخدمي األجهزة المتنّقلة يستخدمون أجهزة ذكية، كما أن ٤۷٪ ممن شملتهم الدراسة 
يستخدمون هواتف ذكية وأجهزة لوحية معاً، بينما يستخدم ۳۳٪ منهم الهواتف الذكية 
فقط، في حين أّن ۲٪ منهم يستخدمون األجهزة اللوحية فقط. احتلت المملكة المرتبة 

۳٥  يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن منهجية البحث في الملحق "أ". 
IDC Handset and Tablet Trackers  ۳٦، الربع األّول من العام ۲۰۱۳م

۳۷  الهيئة - دراسة الخدمات المتنقلة للعام ۲۰۱۳م

٣-١ تبني األفراد لخدمات االتصاالت المتنقلة 

األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مبيعات األجهزة اللوحية في العام ۲۰۱۲م،۳٦ 
ويتوقع أن تؤثر الخصائص السكانية للمملكة في استمرار نمو وانتشار األجهزة الذكية، 
بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األفراد  من   ٪۹۱ أّن  إلى  الهيئة  دراسة  توصلت  حيث 
الخامسة عشرة والخامسة والثالثين يستخدمون األجهزة الذكية في حين تبلغ هذه النسبة 

٥٦٪ لمن تخّطوا سّن الخامسة واألربعين.

أكثر من هاتف  الذكية يستخدمون  الهواتف  الدراسة أن ۱۷٪ من مستخدمي  وكشفت 
ذكي، بينما ٤٪ فقط من مستخدمي األجهزة اللوحية يستخدمون أكثر من جهاز لوحي 
واحد. وفيما يتعلق بالعالمات التجارية المفضلة نجد أن الهواتف الذكية من سامسونج 
قد حققت أعلى انتشار بين مستخدمي الهواتف الذكية ٥۲٪، تليها بالكبيري ۲۹٪ ثم 
آيفون ۲۳٪. وبالمثل فإن ٥۱٪ من مستخدمي األجهزة اللوحية يستخدمون أجهزة لوحية 

من سامسونج، مقارنة بنسبة ٤٥٪ يستخدمون آيباد (أنظر الشكل ٤).

الشكل رقم ٤: العالمات التجارية المفضلة من األجهزة الذكية (النسبة المئوية للمستخدمين الذين يستخدمون العالمة التجارية)۳۷

أجهزة لوحية هواتف ذكية

٪٥۲

٪٥۱
٪٤٥

٪۳
٪٦

٪۲۹

٪۲۳
٪٥

٪۹

ونج
سامس

كبيري
بال 

أبل

وكيا
ن

رى
أخ

ونج
امس

س

اد )
(آيب

بل 
أ

كبيري
بال 

اليبوك)
 (ب

أخرى

۲٤



المملكة۳۸ رائدة في تطبيق  المتنقل عالي السرعة: ما تزال  • توفر خدمة اإلنترنت 
مبادرات التطور التقني بمنطقة الشرق األوسط، حيث كانت من أوائل دول المنطقة 
التي أصدرت تراخيص لخدمات الجيل الثالث (3G) في العام ۲۰۰٤م، ثم تلى ذلك 
في عام ۲۰۱۱م إطالق خدمات شبكات "التطور بعيد المدى" (LTE). وتغّطي خدمات 
بشكل  المشّغلون  يعمل  فيما  المملكة،  سّكان  من   ٪۹٥ من  أكثر  اليوم  الثالث  الجيل 
متواصل على توسيع نطاق تغطية شبكات "التطور بعيد المدى" (LTE) والتي تعمل 

على تسريع إثراء المحتوى والتطبيقات على األجهزة المتنقلة.

خدمات  دراسة  تؤّكد  الفصل،  هذا  سياق  في  الحًقا  سيتضح  كما  التطبيقات:  توفر   •
االتصاالت المتنقلة التي أجرتها الهيئة أّن القدرة على تحميل التطبيقات لها تأثير مباشر 
على تقدير المستخدمين لقيمة األجهزة ورضاهم عنها. وكشفت دراسة أجرتها شركة 
جوجل التي شملت ٥۰۰ مستخدم للهواتف الذكية في المملكة في العام ۲۰۱۲م، أّن كّل 
هاتف ذكي يحمل ۳٦ تطبيقاً في المتوسط، بينها خمسة تطبيقات مدفوعة القيمة، وفي 

المتوسط تم استخدام ۱۱ تطبيقاً من التطبيقات المثبتة على الجهاز خالل شهر.۳۹ 

۳۸  دراسة Our Mobile Planet: Saudi Arabia لشركة Google، ۲۰۱۳م
۳۹  الهيئة - دراسة الخدمات المتنقلة للعام ۲۰۱۳م

۲٥

كانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي أصدرت تراخيص لخدمات الجيل الثالث
 (3G) في العام ۲۰۰٤م، ثم تلى ذلك في عام ۲۰۱۱م إطالق خدمات شبكات  

(LTE) "التطور بعيد المدى"

تؤّكد دراسة خدمات االتصاالت المتنقلة التي أجرتها الهيئة أّن القدرة على تنزيل 
التطبيقات لها تأثير مباشر على تقدير المستخدمين لقيمة األجهزة ورضاهم عنها



٣-١-١ محفزات استخدام األجهزة الذكية

أظهرت نتائج الدراسة المسحية التي أجرتها الهيئة ان هناك عدداً من األسباب التي 
تحفز األفراد الستخدام األجهزة الذكية (أنظر الشكل رقم ٥):

۳-۱-۱-۱ القدرة على االّتصال بشبكة اإلنترنت 
شبكة  عبر  والمحتوى  للتطبيقات  بّوابة  الذكي  الجهاز  أن  المملكة  في  األفراد  يعتبر 
اإلنترنت، وأن القدرة على االّتصال باإلنترنت تمثل الحافز األّول الستخدام األجهزة 

الذكية. 

۳-۱-۱-۲ تحميل التطبيقات 
شبكات  على  يعتمدون  منهم  الشباب  وخاصة  االفراد  من  كثيٌر  أن  الدراسة  بينت 
التواصل االجتماعي بصورة رئيسية كآداِة لإلتصال والتعبير عن الرأي والحصول 
على المعلومات باالضافة إلى مجاالت التسوق والترفية. وال شك أن هذه االستخدامات 
تتطلب تطبيقات متطورة ومحدثة، وبالتالي يتأثر خيار المستخدم أو المستهلك لألجهزة 
في  المحتوى  شركات  تعرضها  التي  التطبيقات  أحدث  تحميل  على  بقدرتها  المتنقلة 

العالم.

٤۰ دراسة الخدمات المتنقلة التي أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م. إّن كاّفة اإلحصاءات الواردة في هذا القسم مستقاة من هذه الدراسة إالّ في حال ذكر مصدر آخر.  
٤۱ تقرير: االعالم االجتماعي في العالم العربي، يوليو ۲۰۱۲م، كلية دبي لإلدارة الحكومية

٤۲ دراسة Our Mobile Planet: Saudi Arabia لشركة Google، ۲۰۱۲م

۳-۱-۱-۳ الكاميرات وخصائص االستشعار
للمستخدمين بتسجيل أحداث  أداة فعالة تسمح  الذكي  بالهاتف  الخاّصة  الكاميرا  تعتبر 
تقنية  في  التطّورات  أدت  حيث  اآلخرين،  مع  ومشاركتها  والصورة  بالصوت  معينة 
الرقمية  الكاميرات  أهمية  انخفاض  إلى  الذكية  الهواتف  في  المستخدمة  الكاميرات 
 (GPS) العالمي المواقع  البوصلة ونظام تحديد  فيه  الذي تحّل  الوقت  المستقلّة، في 
محّل األجهزة المتخّصصة في هذه الخدمات. وتسمح أجهزة قياس التسارع باستخدام 
أجهزة  على  استخدامها  يمكن  ال  والتي  الحركة  على  المبنية  واأللعاب  الواجهات 

الحاسبات الشخصية. 

۳-۱-۱-٤ خصائص الوسائط المتعّددة/الترفيه 
تشير اإلحصائيات إلى أّن مستخدمي اإلنترنت في المملكة يشاهدون حوالي ۹۰ مليون 
لموقع  العالم  الواحد في  للفرد  أعلى نسبة مشاهدة  المملكة  تحّقق  يوميا، وبذلك  فيديو 
في  الذكية  الهواتف  مستخدمي  من   ٪۹۱ أّن  أخرى  دراسة  وتؤّكد   ٤۱،YouTube
المملكة يشاهدون مقاطع الفيديو على أجهزتهم، في حين يشاهد ٥۸٪ مقطع فيديو واحد 

على األقّل في اليوم.٤۲  

الشكل رقم ٥: العوامل المحّفزة الستخدام األجهزة الذكية٤۰

النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون الهواتف الذكية/ األجهزة اللوحية
أو الذين يخططون الستخدامها في المستقبل
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القدرة على االٌتصال بشبكة اإلنترنت

سهولة االستخدامات والفعالية

القدرة على تحميل التطبيقات من طرف ثالث

القدرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديو

القدرة على معرفة توجهات السوق

خصائص الوسائط المتعددة مثل تشغيل الموسيقي والفيديو

التطبيقات  المدمجة مثل المفكرة واأللعاب

سهولة حمل الجهاز ( لألجهزة اللوحية فقط)

الذكية الهواتف 

اللوحية األجهزة 

۲٦



٣-١-٢ استخدام التطبيقات على األجهزة الذكية
يمكن تصنيف استخدام التطبيقات ضمن أربع مجموعات رئيسة وفًقا لما هو موضح 

بالشكل رقم ٦ أدناه: : 

۳-۱-۲-۱ مواقع التواصل االجتماعي 

ُتعتبر تطبيقات التواصل االجتماعي التي تتيح للمستخدمين انتاج المحتوى ومشاركته 
مع اآلخرين من التطبيقات األكثر استخداما في األجهزة المتنّقلة، حيث تفوقت بذلك 
على البريد اإللكتروني الذي كان استخدامه األكثر شيوًعا بين تطبيقات اإلنترنت في 
الدافع  والعائلة  باألصدقاء  اّتصال  على  البقاء  في  الرغبة  وشّكلت  ۲۰۱۰م.٤٤  العام 

األكبر الستخدام تلك التطبيقات. 
 

۳-۱-۲-۲ األخبار والمعلومات

من  ليس  التصّفح،  برامج  عبر  اإلنترنت  إلى  يدخلون  المستخدمين  معظم  أّن  بما 
إلى  للوصول  استخداًما  األكثر  األدوات  بمثابة  البرامج  هذه  تكون  أن  المستغرب 
المعلومات والمحتوى على شبكة اإلنترنت. ويبقى االستخدام الحالي للتطبيقات المختلفة 

٤۳ دراسة الخدمات المتنقلة (لألفراد) التي أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات للعام ۲۰۱۳م. إّن كاّفة اإلحصاءات الواردة في هذا القسم مستقاة من هذه الدراسة إالّ في حال ذكر مصدر آخر
٤٤ تقرير تقنية المعلومات ۲۰۱۰م حول منظومة اإلنترنت في المملكة العربية السعودية – هيئة االتصاالت وتقنيةالمعلومات.

٤٥ دراسة Our Mobile Planet: Saudi Arabia لشركة Google، ۲۰۱۲م

التي تسمح بالوصول إلى األخبار والمحتوى التعليمي منخفًضا، علماً أّنه يتوقع ازدياد 
أهمية هذه التطبيقات في المستقبل نتيجة الجهود المستمّرة في المملكة والمنطقة للتحّول 
نحو المحتوى الرقمي. ومن جانب آخر، سجلت تطبيقات الخرائط والمالحة معّدالت 

االستخدام األقل ضمن فئة األخبار والمعلومات. 

۳-۱-۲-۳ الترفيه

يتمتع نصف مستخدمي األجهزة اللوحية والهواتف الذكية في المملكة بإمكانية الوصول 
هي  انتشاراً  األكثر  الترفيه  تطبيقات  أن  الدراسة  الترفيه، حيث كشفت  تطبيقات  إلى 
الذكية  والهواتف  اللوحية  األجهزة  بالكاميرا على  الخاّصة  والفيديو  الصور  تطبيقات 
على حّد سواء، ويظل استخدام تطبيقات الصوت والفيديو مرتفعاً، علًما بأّن األجهزة 
الذكية.  بالهواتف  مقارنة  التطبيقات  هذه  الستخدام  طفيفة  أفضلية  تسّجل  اللوحية 
وتوصلت دراسة أخرى في المملكة إلى أّن ۲۸٪ من مستخدمي الهواتف الذكية الذين 
عن  وليس  بهم  الخاصة  التلفزيون  أجهزة  عن  التخلّي  يفّضلون  الدراسة  شملتهم 

هواتفهم.٤٥

الشكل رقم ٦: التطبيقات األكثر استخداماً على األجهزة الذكية ٤۳

٪۰ ٪۲۰ ٪٤۰

تطبيقات شبكات التواصل االجتماعية

تطبيقات البريد االلكتروني

تطبيقات الرسائل الفورية

تطبيقات الصوت عبر بروتوكول االنترنت

متصفح االنترنت

تطبيقات األخبار

التطبيقات التعليمية (تطبيقات لألطفال)

تطبيقات الخرائط والمالحة

تطبيقات الصور والفيديو من الكاميرا

تطبيقات األلعاب
تطبيقات الصوت والفيديو

تطبيقات اإلنتاجية مثل المفّكرة وقائمة األعمال

التطبيقات المالية (مثل الخدمات المصرفية عبر االنترنت)

 النسبة المئوية لألفرادالذين يستخدمون الهواتف الذكية/ األجهزة اللوحية
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۳-۱-۲-٤ اإلنتاجية

تنظيم  تطبيقات  خالل  من  وعملهم  وقتهم  يديروا  بأن  لألفراد  الذكية  األجهزة  تسمح 
المستندات. وتتمّتع  التعامل مع  المهام وتطبيقات  التقويم أو تطبيقات إدارة  الوقت أو 
اللوحية (٥٤٪)  لدى مستخدمي األجهزة  أكبر  بانتشار  باإلنتاجية  الخاّصة  التطبيقات 

مقارنة بمستخدمي الهواتف الذكية (٤۸٪). 

وتوّفر التطبيقات المالية حلوالً مالئمة خاّصة بالعمليات المصرفية الرئيسة وعمليات 
الدفع، إالّ أّن انتشار مثل هذه التطبيقات ال يزال متدّنًيا في المملكة. 

في  رغبتهم  عن  الهيئة  أجرتها  التي  باألفراد  الخاّصة  الدراسة  في  المشاركون  عّبر 
المجموعات  في  المذكورة  تلك  غير  اإلضافية  التطبيقات  من  مزيد  على  الحصول 
تطبيقات  على  الحصول  في  رغبتهم  عن  منهم   ٪٤۲ عبر  حيث  أعاله:  الرئيسية 
والمعلومات حول  القبلة  اتجاه  تحديد  وسبل  الصالة  بأوقات  الخاّصة  كتلك  إسالمية، 
من  مزيد  توفر  في  رغبتها  مماثلة  نسبة  وأبدت  األعياد.  مثل  الرئيسية  المناسبات 
على  الحصول  في  رغبتهم  عن   ٪۳۷ وعبر  الصّحية،  بالرعاية  الخاصة  التطبيقات 
التطبيقات األكثر مالئمة للعائلة واألطفال، وكذلك عبر ۳٦٪ عن رغبتهم بتوفر المزيد 

من تطبيقات الحكومة اإللكترونية. 

٣-١-٣ تفضيالت اللغة 
أظهرت نتائج المسح أن أكثر من ۹۰٪ من مستخدمي األجهزة الذكية يفّضلون استخدام 
أجهزتهم باللغة العربية، وأن ٤٦٪ من المشاركين يفضلون المزيد من التطبيقات باللغة 

العربية.٤٦ ( جدول ۲)

 وترى الهيئة أّن انتشار اللغة العربية في محتوى االنترنت وفي التطبيقات المصاحبة 
سيزداد في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات القليلة القادمة، وهذا ما دفع بالشركات 
المنتجة للتطبيقات والبرمجيات الحاسوبية الى جعل اللغة العربية من اولوياتها، علًما 
ا على شبكة اإلنترنت، بحيث ارتفع  بأّن عدد مستخدمي اللغة العربية كان األكثر نمًوّ

بنسبة ۲٥۰۰٪ خالل الفترة من ۲۰۰۰م إلى ۲۰۱۱م.٤۷ 

الجدول رقم ٢ : تفضيالت اللغة ٤٨ 

اللغة

العربية

االنجليزية

النسبة المئوية 
للمستخدمين الذين يفضلون

 اللغة عند استخدام هاتف ذكي

النسبة المئوية
للمستخدمين الذين يفضلون 

اللغة عند استخدام جهاز لوحي

٪۹۲

٪۸

٪۹۱

٪۹

٤٦  دراسة الخدمات المتنقلة (لألفراد) التي أجرتها الهيئة، ۲۰۱۳م   
http://www.internetworldstats.com/stats  ٤۷  وفًقا لموقع

٤۸  دراسة الخدمات المتنقلة (لألفراد) التي أجرتها الهيئة، ۲۰۱۳م: تفضيل اللغات األخرى مجتمعة كان أقل من ٪۱.

۲۸

تتمّتع التطبيقات الخاّصة باإلنتاجية بانتشار أكبر لدى مستخدمي األجهزة اللوحية 
(٥٤٪) مقارنة بمستخدمي الهواتف الذكية (٤۸٪)



عمليات  أن  تماماً  تدرك  المملكة  في  المنشآت  أّن  الهيئة  أجرتها  التي  الدراسة  أكدت 
االتصاالت  بخدمات  الخاّصة  الحلول  خالل  من  تطويرها  يمكن  والتشغيل  اإلنتاج 
في  لالستثمار  التخطيط  في  المملكة  أنحاء  مختلف  في  عّدة  منشآت  وتنشط  المتنقلة. 
العمليات،  وتحسين  الموّظفين،  أداء  في  تحول  إلحداث  المتنقلة  االتصاالت  خدمات 
وتعزيز اإلنتاجية وتطوير الخدمات المقّدمة للعمالء. وفيما يلي النتائج الرئيسية لهذه 

الدراسة.٤۹  
   

۳-۲-۱-۱ االتصال المتنّقل بااإلنترنت 
يعتبر الوصول إلى شبكات االتصاالت المتنقلة مطلباً أساسًيا لتبني خدمات االتصاالت 
المتنقلة في المنشآت، غير أّن الدراسة التي أجرتها الهيئة أظهرت أّن ۳٦٪ فقط من 
أنها تخصص لموّظفيها، كما  باإلنترنت  المتنّقل  توّفر االتصال  المملكة  المنشآت في 
۲۰٪ فقط من موازنة االّتصاالت وتقنية المعلومات لالّتصاالت المتنّقلة، كما أن ٦۰٪ 

من هذه المنشآت تعتزم زيادة اإلنفاق على الخدمات المتنّقلة خالل العامين المقبلين.

۳-۲-۱-۲ تبني تطبيقات االتصاالت المتنقلة
النطاق  تستخدم  التي  المنشآت  من   ٪٦٥ من  أكثر  أن  المسحية  الدراسة  نتائج  بينت 
العريض المتنّقل مكنت موظفيها من استخدام تطبيق واحد على األقّل عبر األجهزة 
الذكية، وبينت الدراسة ايضاً أن المنشآت في المملكة تعتبر بشكل متزايد، أّن التطبيقات 
كالقطاع  الخدمية،  القطاعات  في   (B2C) والمستهلكين  المنشآت  بين  تربط  التي 
أهمية من  أكثر  العامة،  بالتجزئة واالّتصاالت والطيران والمرافق  المصرفي والبيع 
بين  تربط  التي  أو   ،(B2B) االخرى والمنشآت  المنشآت  بين  تربط  التي  التطبيقات 

  .(B2E) المنشآت والموّظفين

۳-۲-۱-۳  استخدام تطبيقات خدمات االتصاالت المتنقلة
المتنقلة  االتصاالت  تطبيقات  استخدام  من   ٪٥٤ أن  المسحية  الدراسة  نتائج  بينت 
وخدماتها في المملكة تم من خالل الهواتف الذكية، كما بينت أن المنشآت في المملكة 
اللوحية. والمالحظ هنا أن  تتوافق مع األجهزة  باتت تستخدم بشكل متزايد تطبيقات 
العمليات والتي توفرها  التكلفة وكفاءة  تقليل  أكثر حماًسا تجاه  قطاع األعمال أصبح 
حلول خدمات االتصاالت المتنقلة، األمر الذي سينشط سوق حلول خدمات االتصاالت 
المتنقلة، ومن المتوقع أن يتضاعف انتشار تطبيقات األعمال على األجهزة المتنقلة في 

االعوام القادمة. 

لدى  بأولوية  وتحظى  عالية  بأهمية  تتمتع  المتنقلة  االتصاالت  تطبيقات  أصبحت  لقد 
المنشآت  من  تطّوًرا  أكثر  الكبيرة  المنشآت  أن  ويالحظ  المملكة،  في  األعمال  قطاع 
ومن  لعامليها،  وتوفيرها  المتنقلة  االتصاالت  تبني خدمات  في  والمتوّسطة  الصغيرة 
المتوّقع أن تلحق هذه األخيرة بالمنشآت الكبيرة خالل السنوات الثالث المقبلة، حيث 
االتصاالت  تطبيقات  لتمكين  طموحة  خطط  لديها  المنشآت  هذه  أن  الدراسة  بينت 

المتنقلة. 

٣-٢  خدمات االتصاالت المتنقلة في قطاع األعمال
٣-٢-١  استخدام المنشآت للتقنيات المتنقلة

٤۹ دراسة التقنيات المتنقلة (للشركات) التي أجرتها الهيئة، ۲۰۱۳م. إّن كاّفة اإلحصاءات الواردة في هذا القسم مستقاة من هذه الدراسة إالّ في حال ذكر مصدر آخر.

۲۹

B2C

٦۰٪ من المنشآت في المملكة تعتزم زيادة اإلنفاق على الخدمات المتنّقلة خالل 
العامين المقبلين

التطبيقات التي تربط بين المنشآت والمستهلكين (B2C) في القطاعات الخدمية، 
كالقطاع المصرفي والبيع بالتجزئة واالّتصاالت والطيران والمرافق العامة، أكثر 
أهمية من التطبيقات التي تربط بين المنشآت والمنشآت االخرى (B2B)، أو التي 

(B2E) تربط بين المنشآت والموّظفين

لقد أصبحت تطبيقات االتصاالت المتنقلة تتمتع بأهمية عالية وتحظى بأولوية لدى 
قطاع األعمال في المملكة، ويالحظ أن المنشآت الكبيرة أكثر تطّوًرا من المنشآت 

الصغيرة والمتوّسطة في تبني خدمات االتصاالت المتنقلة وتوفيرها لعامليه



كما ورد في الفصل الثاني، تطورت مزايا األجهزة والتطبيقات المرتبطة بالمستخدمين 
األفراد بشكل أسرع مقارنة باألجهزة والتطبيقات الخاّصة بالمنشآت، وذلك نتيجة لعدد 
لدى  األجهزة  إلستبدال  الزمنية  الدورات  وطول  المعلومات  أمن  أهمها  العوامل  من 
المنشآت. ونظراً لمزايا األجهزة الذكية والتطبيقات؛ فإن بعض الموّظفين قد يستخدمون 
األجهزة واالتصاالت الخاّصة بهم ألداء اعمالهم الوظيفية، وهذا االمر دفع المنشآت 
للعمل على وضع السياسات واللوائح الخاصة باستخدام األجهزة الشخصية الغراض 
عبر  إليها  بالوصول  للموّظفين  ُيسمح  التي  والمعلومات  التطبيقات  وتحّدد  العمل، 

أجهزتهم الشخصية.

وبينت نتائج الدراسة المسحية أن۳۷٪ من المنشآت التي تعتمد على خدمات االتصاالت 
المتنقلة، قد وضعت سياسات خاصة باستخدام األجهزة الشخصية في أماكن العمل، في 
حين تعتزم ٤۳٪ من المنشآت تطبيق مثل هذه السياسات خالل السنوات الثالث المقبلة. 
وبّينت الدراسة أّن المنشآت على اختالف أحجامها، تهتّم بالسماح للموّظفين باستخدام 
أجهزتهم الذكية ألداء وظائف ذات عالقة بالعمل، وأن ۳۳٪ من المنشآت التي شملتها 
الدراسة والتي تستخدم خدمات االتصاالت المتنقلة تطبق حلوالً إلدارة األجهزة المنتقلة 
الموظفين  استخدام  عن  تنتج  التي  المعلومات  أمن  مخاطر  بعض  لتالفي   (MDM)

ألجهزتهم الشخصية في أماكن العمل.

٣-٢-٢ خدمات االتصاالت المتنقلة واألجهزة الخاصة 
        بالموّظفين

٣-٢-٣ استخدام اإلدارات للتقنيات المتنقلة

٣-٢-٤ تطبيقات االتصاالت المتنقلة
        في المنشآت 

كبار  أّن  المملكة  في  والمنشآت  االعمال  قطاع  على  المسحية  الدراسة  نتائج  وبينت 
اإلداريين التنفيذيين والموّظفين الميدانيين والعاملين في مجال المبيعات، هم عادًة أّول 
من يستخدم تطبيقات االتصاالت المتنقلة. وفي المقابل تخّطط العديد من المنشآت على 
منشآتها  في  المتنقلة  االتصاالت  لتوسيع حلول خدمات  المقبلة  الثالث  السنوات  مدى 
لتشمل المزيد من اإلدارات والوظائف، كالمالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية 
خدمات  حلول  من  لالستفادة  المنشآت  تطبقها  التي  الخطط  وتهتم  والمشتريات. 
االتصاالت المتنقلة بكل من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية بشكل متوازن، حيث أن 
لألجهزة  مقابل٪۲۱  الذكية  الهواتف  منصات  الستخدام  تخطط  المنشآت  من   ٪۲٤

اللوحية في المتوسط.

۳-۲-٤-۱ البريد اإللكتروني  

ُيعتبر البريد اإللكتروني التطبيق الرئيسي لالتصاالت المتنقلة في قطاع االعمال في 
الذكية  والهواتف  اللوحية  األجهزة  المنشآت على  من  تستخدمه ٪۳٤  المملكة، حيث 
(أنظر الشكل رقم ۷)، األمر الذي يتسق مع التوجهات العالمية. وتتوّقع المنشآت التي 
شملتها الدراسة أن يظل البريد اإللكتروني التطبيق األساسي مقارنة بالتطبيقات المتنقلة 

االخرى في المرحلة المقبلة.

۳-۲-٤-۲ تطبيقات االّتصاالت والمشاركة 

يوجد ارتباط وثيق بين االّتصاالت من جهة، والمشاركة والتفاعل من جهة أخرى، 
حيث تتيح تطبيقات االّتصاالت، تبادل المعلومات والتفاعل معها بواسطة الصوت أو 
الفيديو أو نّصًيّا (مثل بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت (VOIP)، تطبيقات الرسائل 
الفورية، أو تطبيقات مؤتمرات الفيديو) ، في حين أّن تطبيقات المشاركة مثل المشاركة 
 Business dashboard األعمال(  مؤشرات  تطبيقات  أو  المستندات  في 
في  ورد  وكما  جماعًيّا.  المهام  تنفيذ  و/أو  للموارد  أدوات  توّفر   (applications
بالتطبيقات  المنشآت السعودية عن اهتمامها  الهيئة، فقد عبرت  التي أجرتها  الدراسة 
الموارد وتنفيذها بشكل جماعي،  باستخدام  الموّزعين جغرافًيّا  للموّظفين  التي تسمح 
إنتاجية  وتعزيز  الموارد  استخدام  تحسين  في  تسهم  أن  التطبيقات  هذه  شأن  ومن 
معدل  من  أكبر   (٪۲۳) االّتصاالت  تطبيقات  استخدام  معدل  يزال  وال  الموّظف. 
تهتّم  المنشآت  من  تقريباً  أّن نسب متساوية  إالّ  المشاركة (٪۱۱)،  استخدام تطبيقات 

باستخدام هذه التطبيقات خالل السنوات الثالث المقبلة. 

۳۰

ُيعتبر البريد اإللكتروني التطبيق الرئيسي لالتصاالت المتنقلة في قطاع االعمال 
منها على  الكبريات  المنشآت وخصوصاً  تستخدمه ۳٤٪ من  المملكة، حيث  في 

األجهزة اللوحية والهواتف الذكية

خدمات  على  تعتمد  التي  المنشآت  من   ٪۳۷ أن  المسحية  الدراسة  نتائج  بينت 
االتصاالت المتنقلة، قد وضعت سياسات خاصة باستخدام األجهزة الشخصية في 
أماكن العمل، في حين تعتزم ٤۳٪ من المنشآت تطبيق مثل هذه السياسات خالل 

السنوات الثالث المقبلة 



٥۰  دراسة التقنيات المتنقلة (للمنشآت) التي أجرتها الهيئة، ۲۰۱۳م

الشكل رقم ۷: متوّسط استخدام التطبيقات على األجهزة الذكية ٥۰

۳-۲-٤-۳ الشبكة االفتراضية الخاّصة/الشبكة الداخلية

موارد  إلى  الوصول  من  الموّظفين   (VPN) الخاّصة  االفتراضية  الشبكات  تمكن 
وتطبيقات تقنية المعلومات الداخلية عن بعد عبر اّتصال آمن ومشّفر. وبمجرد إنشاء 
عبر  الداخلية  الموارد  إلى  الوصول  للموّظفين  يمكن  الخاّصة،  االفتراضية  الشبكة 
برنامج لتصّفح اإلنترنت أو من خالل تطبيقات مخصصة عبر االتصاالت المتنّقلة. 
المنشآت  من  إقباالً  تجد  االفتراضية  الشبكات  تطبيقات  أّن  إلى  الدراسة  نتائج  وبينت 
الكبرى، في حين أّن المنشآت الصغيرة والمتوّسطة الحجم تكون أكثر ميالً إلى استخدام 
برامج تصّفح اإلنترنت عوًضا عن إنشاء الشبكات االفتراضية، بسبب عامل التكلفة. 

۳-۲-٤-٤ برامج أمن المعلومات

اتضح من الدراسة التي أجرتها الهيئة تزايد اهتمام المنشآت في المملكة بأمن الشبكات 
الجهات  بعض  لها  تعرضت  التي  اإللكترونية  الهجمات  بعد  وخصوصاً  واألجهزة 
الحكومية في العام ۲۰۱۲م. وأشارت ۲۰٪ من المنشآت التي تستخدم الهواتف الذكية 
تستخدم  التي  المنشآت  من  أشارت ٪۱۱  فيما  للمعلومات،  الحماية  برامج  تفّعل  انها 
االختراقات،  من  الحماية  لتوفير  المعلومات  ألمن  حلوالً  تطبيقها  اللوحية  األجهزة 
والبرامج الخبيثة، والفيروسات، وأحصنة طروادة Trojans ، كما أن ۲۲٪ من هذه 
المنشآت تعتزم استخدام برامج ألمن المعلومات خاصة بالهواتف الذكية خالل السنوات 
الثالث المقبلة، مقابل ۲۰٪ من المنشآت التي ترغب في استخدامها لألجهزة اللوحية. 

VPN

۳-۲-٤-٥ أدوات األعمال الذكية

تهتم  االعمال  قطاع  منشآت  أخذت  وتطبيقاتها،  التقنية  فيه  وتتطور  تتغير  في عصر 
من خالل  القرار  اتخاذ  عملية  ودعم  االعمال  انجاز  في  المعلومات  أنظمة  باستخدام 
والنماذج  التقارير  من  مجموعة  طريق  عن  األنظمة  هذه  توفرها  التي  المعلومات 
الرياضية واإلحصائية المستندة على مجموعة من التحليالت المعقدة وهي مايصطلح 
االدوات  هذه  وتوفر   .(Business Intelligence) الذكية  األعمال  أدوات  عليه 
عملية  لدعم  القرار  لمتخذي  المناسب  الوقت  في  الصحيحة  المعلومات  تقديم  إمكانية 
صنع القرارات في الوقت المناسب وكسب الميزة التنافسية. باالضافة إلى توفير أفكار 

ورؤى خالقة وعملية لموظفي المنشأة. 

 ،(financial dashboards) ومن أمثلة أدوات األعمال الذكية المؤشرات المالية 
تطبيقات إيجاد البيانات (data mining applications)، نظام دعم اتخاذ القرار 
 business) األعمال  أداء  وتحليل   ،(decision support system)

 .(performance analysis

وفي قطاع االعمال في المملكة، ما يزال استخدام أدوات األعمال الذكية منخفًضا، إذ 
أن ۱۲٪ من المنشآت تستخدم أدوات األعمال الذكية في الهواتف الذكية، مقابل ٪۸ 
على األجهزة اللوحية، ومن المتوقع أن تزيد أهمية هذه األدوات في المستقبل القريب، 
في إطار استراتيجيات خدمات االتصاالت المتنقلة التي تتبناها المنشآت المحلية، إذ أن 
۲۳٪ من المنشآت التي ال تستخدم هذه األدوات حالياً تعتزم تبنيها على مدى السنوات 

الثالث المقبلة.
 

۳۱

يخطط لالستخدام بعد ۳ سنوات

٪۰

٪۱۰

٪۲۰

٪۳۰

٪٤۰

٪٥۰

٪٦۰

 البريد
االلكتروني

تطبيقات
 االتصاالت

االنترنت إدارة
عالقات
عمالء

التطبيقات
المالية

والمحاسبية

التطبيقات
االنتاجية

أمن
المعلومات

تخطيط
موارد

المنشآت

أدوات
األعمال
الذكية

واألدوات التحليلية

إدارة المشاريع إدارة
الموارد
البشرية

التطبيقات
المشاركة

التطبيقات
التدريب

الدعم
الفني

التطبيقات
الصناعية

المتخصصة

تستخدم حاليا

النسبة المئوية للمنشآت التي تستخدم حاليا التقنيات المتنقلة أو تخطط الستخدامها بعد ۳سنوات.
تّم االخذ باالعتبار معدل االستخدام لكل تطبيق عبر الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية

بمجرد إنشاء الشبكة االفتراضية الخاّصة، يمكن للموّظفين الوصول إلى الموراد الداخلية عبر 
برنامج لتصّفح اإلنترنت أو من خالل تطبيقات مخصصة عبر االتصاالت المتنّقلة



الموارد  العمالء/إدارة  عالقات  المنشآت/إدارة  موارد  (تخطيط  األعمال  تطبيقات   ٤-٦-۲-۳
البشرية)

يتزايد بشكل مستمر اهتمام المنشآت في المملكة بتفعيل خدمات االتصاالت المتنقلة في تطبيقات 
األعمال األساسية، كتخطيط موارد المنشآت (ERP) وإدارة عالقات العمالء (CRM) وإدارة 
الموارد البشرية (HRM)، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها الهيئة أّن التطبيقات الخاصة 
بإدارة عالقات العمالء هي أكثر تطبيقات األعمال استخداماً على األجهزة الذكية (۲۰٪ على 
بإدارة  الخاّصة  التطبيقات  أّن  حين  في  اللوحية)  األجهزة  على   ٪۱۲ مقابل  الذكية  الهواتف 
الموارد البشرية وتخطيط موارد المنشآت لم تستفد منها إال ۱۰٪ من المنشآت. كما أظهرت 
الدراسة أن ۲٤٪ من المنشآت التي شملتها الدراسة تنوي استخدام هذه التطبيقات على األجهزة 

المتنقلة على مدى السنوات الثالث المقبلة نظراً ألهميتها.  

أظهرت الدراسة التي أجرتها الهيئة أّن قطاع األعمال يتفوق على القطاع الحكومي في 
تبني الخدمات والحلول الخاّصة بخدمات االتصاالت المتنقلة، لكّن القطاعين يتشابهان 
المتنقلة. ويتفوق معّدل  الحالي والمستقبلي لالتصاالت  في مواقفهما حيال االستخدام 
استخدام اإلنترنت المتنّقل في القطاع الحكومي (٤۳٪) على المعّدل المسّجل في قطاع 
القطاع  لدى  أقل  المتنقلة  لالّتصاالت  المخصصة  الميزانية  أّن  إالّ   ،(٪۳۰) األعمال 

الحكومي مقارنة بقطاع األعمال. 

وأظهرت منشآت القطاع الحكومي تفاعالً أكبر في تبني خدمات االتصاالت المتنقلة 

٣-٣  خدمات االتصاالت المتنقلة في القطاع الحكومي
۳-۳-۱ استخدام القطاع الحكومي لخدمات االتصاالت المتنقلة 

مقارنة بقطاع األعمال، األمر الذي يشير إلى ازدياد أهّمية الخدمات الحكومية المتنّقلة 
في المملكة. كما أظهرت الدراسة أن نسبة المنشآت التي تتوقع تبني الحلول الخاّصة 
العام  القطاع  في  أعلى  القادمة  الثالث  السنوات  خالل  المتنقلة  االتصاالت  بخدمات 

(۳۳٪) مقارنة بمنشآت القطاع الخاص التي شملتها الدراسة (٪۲۳). 

 

۳۲

ERP CRM HRM

يتزايد بشكل مستمر اهتمام المنشآت في المملكة بتفعيل خدمات االتصاالت المتنقلة 
في تطبيقات األعمال األساسية، كتخطيط موارد المنشآت (ERP) وإدارة عالقات 

(HRM) وإدارة الموارد البشرية (CRM) العمالء

نسبة المنشآت التي تتوقع تبني الحلول الخاّصة بخدمات االتصاالت المتنقلة خالل السنوات الثالث 
القادمة أعلى في القطاع العام (۳۳٪) مقارنة بمنشآت القطاع الخاص التي

شملتها الدراسة (٪۲۳)



۳-۳-۳ استخدام اإلدارات لخدمات االتصاالت المتنقلة

هناك تشابه إلى حد كبير بين القطاع الحكومي وقطاع األعمال فيما يتعلق بخدمات 
المتنقلة عبر  الحكومي، سّجلت خدمات االتصاالت  القطاع  المتنقلة. ففي  االتصاالت 
الهواتف الذكية أعلى معّدل انتشار لها (۳۳٪) في إدارة العالقات العامة، يليها ٪۲٥ 
األجهزة  انتشار  معّدل  أّن  حين  في  المعلومات،  تقنية  إلدارة  و٪۲۰  المدراء  لكبار 
مختلف  في   ٪۱۰ بحدود  كان  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  إلى  للوصول  اللوحية 

اإلدارات الحكومية.

۳-۳-٤ استخدام تطبيقات االتصاالت المتنقلة في المنشآت الحكومية 

أمن  وتطبيقات   ،(Intra-net) واإلنترانت  اإللكتروني  البريد  تطبيقات  تزال  ال 
المعلومات هي أكثر تطبيقات االتصاالت المتنقلة المستخدمة في القطاع الحكومي، إال 
أّن انتشار هذه التطبيقات في منشآت القطاع الحكومي جاء أقّل بكثير من انتشارها في 

قطاع األعمال.٥۱

الحكومي خالل  القطاع  يتوقع أن تعمد منشآت  آنًفا،  المذكورة  التطبيقات  إلى  إضافًة 
المالية  بالجوانب  المرتبطة  المتنقلة  التطبيقات  تفعيل  إلى  المقبلة  الثالث  السنوات 
عالقات  المنشآت/إدارة  موارد  (تخطيط  األعمال  تطبيقات  إلى  إضافًة  والمحاسبية 
موارد  بتخطيط  الخاّصة  الدراسة  نتائج  بأن  علماً  البشرية).  الموارد  وإدارة  العمالء 
المنشآت وإدارة عالقات العمالء جاءت في معظمها من المشاركين من قطاعات التعليم 
بتفعيل  اهتماًما  الحكومي  القطاع  قليل من منشآت  أبدى عدد  والرعاية الصّحية. وقد 
والتدريب  المعلومات  تقنية  دعم  بأقسام  الخاصة  المتنقلة  االتصاالت  تطبيقات 

والمشاركة. 
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۳-۳-۲ خدمات االتصاالت المتنقلة وأجهزة الموظفين

الجديدة نحو األفراد، ولرغبة  التقنيات  القطاع الحكومي بظاهرة توجه  تتأثر منشآت 
الموظفين في استخدام أجهزتهم الخاصة للوصول إلى التطبيقات الخاصة بالعمل، فقد 
الدراسة على تطبيق برنامج  التي شملتها  الحكومي  القطاع  عملت ۳۸٪ من منشآت 
خاّص باستخدام األجهزة الشخصية في أماكن العمل، في حين يتوّقع أن يقوم ٤٤٪ من 
الثالث  السنوات  خالل  مماثلة  سياسات  وتطبيق  بوضع  األخرى  الحكومية  الجهات 
بإدارة  خاصة  حلوالً  الحكومي  القطاع  منشآت  من   ٪٤٥ من  أكثر  وتطّبق  المقبلة. 
المعمول بها في قطاع  المتنّقلة (MDM)، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك  األجهزة 
األجهزة  باستخدام  المرتبطة  المعلومات  أمن  بهدف مواجهة مخاطر  األعمال، وذلك 

الشخصية في أماكن العمل.

۳۳

تطبيق  على  الدراسة  شملتها  التي  الحكومي  القطاع  منشآت  من   ٪۳۸ عملت 
برنامج خاّص باستخدام األجهزة الشخصية في أماكن العمل، في حين يتوّقع أن 
يقوم ٤٤٪ من الجهات الحكومية األخرى بوضع وتطبيق سياسات مماثلة خالل 

السنوات الثالث المقبلة 

الذكية  الهواتف  عبر  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  سّجلت  الحكومي،  القطاع  في 
لكبار   ٪۲٥ يليها  العامة،  العالقات  إدارة  في   (٪۳۳) لها  انتشار  معّدل  أعلى 

المدراء و۲۰٪ إلدارة تقنية المعلومات

أمن  وتطبيقات   ،(Intra-net) واإلنترانت  اإللكتروني  البريد  تطبيقات  تزال  ال 
المعلومات هي أكثر تطبيقات االتصاالت المتنقلة المستخدمة في القطاع الحكومي



        
        

المتنقلة وخدماتها  لتبني منتجات خدمات االتصاالت  الرغم من وجود معوقات  على 
وتطبيقاتها على نطاق واسع، إال أن ۳٦٪ ممن شاركوا في الدراسة من المنشآت التي 
تتبنى خدمات اإلنترنت المتنّقلة أشاروا إلى عدم وجود مخاوف لديهم بشأن خدمات 

االتصاالت المتنقلة. 

٣-٤-١ أداء الشبكات وتوافرها

يتم نشر خدمات النطاق العريض السريعة والحديثة في البداية في المناطق ذات الكثافة 
وأداء  تغطية  تتطلّب  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  انتشار  أّن  غير  العالية،  السّكانية 
منتظمين بشكل نسبي في كافة المناطق، حيث أن القدرة على االتصال في أّي زمان 
ومكان تعتبر الركن األساسي لسرعة انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة. عالوة على 
ذلك، يتم تصميم تطبيقات االتصاالت المتنقلة وفًقا لبعض العوامل التقنية، كالسرعة 
وزمن االستجابة وجودة الخدمة. فعلى سبيل المثال، تتطلّب اّتصاالت الفيديو أداًء أعلى 
المطلوب لتصّفح اإلنترنت، وهو ما يؤخذ عادة في االعتبار عند تصميم  من األداء 

شبكات االتصاالت المتنقلة.

المعوقات  ضمن  بالشبكة  المتعلّقة  المخاوف  إلى  الدراسة  في  المشاركون  وأشار 
الرئيسية، حيث احتلّت المخاوف من تدني السرعة لإلنترنت المتنّقل المرتبة األولى بين 
المعوقات التي ذكرها األفراد، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن قدرات الجهات وتصميم 
التطبيق يلعبان دوراً في مستوى السرعة. وفي قطاع المنشآت جاءت المخاوف من 

انخفاض أداء الشبكة كأهم معوق، إلى جانب التكلفة وأمن المعلومات. 

٣-٤-٢ أمن المعلومات والسيطرة 

مع التطور الهائل واالنتشار السريع لشبكات االتصاالت وتقنية المعلومات، ازدادت 
خدمات  تقدم  التي  والشركات  العادي  المستفيد  تهم  وأصبحت  المعلومات  أمن  أهمية 
لألجهزة  المطورة  الشركات  وكذلك  والتطبيقات  النظم  ومصممي  المعلومات 
المرتبطة  المعلومات  أمن  مخاطر  المملكة  في  االعمال  قطاع  ويدرك  والبرمجيات. 
بخاّصة على  الشركة ووظائفها،  المتنقلة على معلومات  االتصاالت  بتطبيق خدمات 
الدراسة المسحية أن ابرز المخاوف لدى  نتائج  األجهزة الخاصة بالموّظفين. وبينت 
المنشآت التي تبنت خدمات االتصاالت المتنقلة، هي المخاوف المتعلّقة بالتكلفة، ويأتي 
بعد ذلك مخاطر أمن المعلومات، ثم صعوبات التعامل مع األجهزة الشخصية للموظفين 
وعدم التحكم بها. واألمر الجيد أن الدراسة أشارت إلى أّن المنشآت باتت تطّبق وبشكل 

متزايد سياسات وحلول إدارية تمكن من مواجهة هذه المخاطر والمخاوف.

أما على مستوى االفراد، فإن أهمية أمن المعلومات وادارة الخصوصية احتلّت أهمية 
الدراسة، ومن  الذين شاركوا في  التي ذكرها األفراد  المخاوف  قائمة  منخفضة على 
الواضح أن سبب ذلك هو عدم إدراكهم ألهميتهما، وهو ما يشير إلى ضرورة التطوير 

٣-٤  معوقات تبني خدمات االتصاالت المتنقلة

ومن المتوقع في المرحلة القادمة أن يرتفع اإلقبال على اقتناء االجهزة المتنقلة والذكية 
أحدث  طرح  على  المصنعين  تنافس  بسبب  وذلك  نوعي  وبشكل  خصوصاً  منها 
اإلصدارات المتطورة، وحاجة الناس الفعلية إلى بعض البرامج التي يوفرها هذا النوع 

من األجهزة، وانخفاض أسعار االجهزة.
 

ومن ناحية أخرى، بينت الدراسة أن أسعار االجهزة وارتفاع تكلفتها هو المٌعوق االهم 
المتنقلة لدى القطاع الحكومي ومنشآت قطاع  اقتناء وتطبيق خدمات االتصاالت  في 
االعمال. وبحسب الدراسة فان قطاع االعمال يرغب في توفر باقات إضافية لخدمات 
النطاق العريض، مثل باقة المشاركة في البيانات (Bucket Plans)، وهي باقة تتيح 

لعدد من األجهزة المشاركة في حجم ثابت من البيانات.  

تتحول ثقافة "البقاء متصالً" إلى أمر واقع بين المستخدمين األفراد في المملكة في ظّل 
استخدام األجهزة الذكية لتصّفح اإلنترنت والبقاء على اّتصال من خاللها. ويتعّين على 
مقدمي الخدمات والتطبيقات وصانعي األجهزة أن يستمّروا في العمل من أجل تحسين 
استخدام  انتشار  ظاهرة  أن  وخاصة  االستخدام،  وسهولة  التكلفة  تحّمل  على  القدرة 
هذا  تعزز  فعالة  قّوة  تمّثل  األعمال  وقطاع  الحكومي  القطاع  في  الجديدة  التقنيات 

االستخدام.

في  الموّظفين  أّن  الهيئة  أجرتها  التي  الدراسة  أكدت  األعمال،  بقطاع  يتعلق  وفيما 
إلى  للوصول  الخاّصة  أجهزتهم  باستخدام  متزايد  بشكل  يطالبون  السعودية  المنشآت 
تطبيقات الشركة ومواردها، مّما يساهم في تعزيز التوجه الستخدام األجهزة الشخصية 
في أماكن العمل. وتوفر خدمات االتصاالت المتنقلة في قطاع األعمال فرًصا وتحّديات 
على حّد سواء، حيث تكمن الفرص في القدرات والتطبيقات الجديدة التي من شأنها 
إعادة صياغة نماذج األعمال، وتمكين العاملين، وتحسين المشاركة، والمساهمة في 
تحسين إدارة عالقات العمالء. وفي المقابل، تتمّثل التحّديات في توفير الخدمات، وأمن 

المعلومات، واإلدارة المستمرة لألجهزة.  

وعادة تبدأ المنشآت في االستفادة من خدمات االتصاالت المتنقلة بشكل محدود، وذلك 
من خالل تفعيلها على تطبيق أو تطبيقين فقط. وحينما تدرك فوائد هذه التطبيقات فإنها 
تقوم بتفعيل المزيد منها، مّما يوّفر فرًصا إضافية لكاّفة األشخاص الفاعلين في هذه 

المنظومة.

٣-٥  ملّخص وآفاق المستقبل
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۳٤

في هذا المجال.٥۲

٣-٤-٣ التكلفة
                   

االتصاالت  خدمات  تبني  نسبة  تحدد  التي  الهامة  االمور  من  التكلفة  عنصر  يعتبر 
نتائج  وبينت  االّتصال.  (تعرفة)  وتكلفة  المتنقل  الجهاز  قيمة  ذلك  ويشمل  المتنقلة، 
الدراسة المسحية أن سعر الجهاز المتنقل يشكل أهم عناصر اتخاذ القرار لدى االفراد 
في المملكة بإقتناء الجهاز من عدمه، ويأتي بعد ذلك عنصر الجودة المصنعية وصالبة 

هيكل الجهاز.



تناول التقرير في الفصل الثالث استخدام األفراد والمنشآت والقطاع الحكومي لخدمات 
االتصاالت المتنقلة، أّما في هذا الفصل، فسنستعرض العوامل التي تمّكن من تطوير 

منظومة خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة.

مع تزايد سرعات البيانات المتنقلة وتطور األجهزة وتكاملها بشكل أكبر مع مختلف 
شمولية  أكثر  المتنقلة  االتصاالت  منظومة  أصبحت  اإلنترنت،  عبر  األعمال  نماذج 
الخدمات  عدد  ارتفع  كما  والخدمات،  الحلول  لتوفير  غنّية  منّصة  لتصبح  وتطّورت 
في  التطّور  تشكل  التي  الرئيسية  التوّجهات  من  عدد  وهناك  كبير.  بشكل  ومقدميها 

خدمات االتصاالت المتنقلة في أنحاء مختلفة من العالم:

• تسارع االبتكار لدى مقدمي خدمات التطبيقات اإلضافية (OTT): خالًفا لشركات 
ولكن  اإلنترنت  االضافية خدماتهم عبر  التطبيقات  مقدمو خدمات  يوّفر  االّتصاالت، 
دون تشغيل الشبكة بأنفسهم، وهو ما يجعلهم يتمتعون بميزة انخفاض التكلفة الرأسمالية 
مقارنة بمشغلي الشبكات. وهذا ما يعني غالًبا أّن مقدمي خدمات التطبيقات االضافية 
يمكنهم أن يبتكروا ويطّوروا الخدمات بشكل سريع، وأن يحافظوا في الوقت نفسه على 
هوامش أرباحهم. في هذا اإلطار، يعمل مقدمو التطبيقات االضافية الجدد وشركات 

اإلنترنت الكبيرة على حّد سواء على إطالق خدمات ونماذج أعمال جديدة.

• النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة يدعم نضوج وظائف اإلنترنت: 
وأقل  بطيئة  المتنقلة  االتصاالت  كانت  ۲۰۱۰م،  إلى  ۲۰۰٥م  عام  من  الفترة  خالل 
اعتمادية مقارنة بالخطوط الثابتة. أّما اليوم فقد تغّير الوضع، حيث تطورت التقنيات 
وتم تخصيص استثمارات ضخمة من أجل زيادة السرعة وتوسيع التغطية، وتعزيز 

االعتمادية. وهذه البنية التحتية القوية توفر الدعم لتطبيقات وخدمات أكثر تطورا. 

النمو الهائل في الطلب على  • ازدياد استخدام التطبيقات على األجهزة الذكية: مع 
االجهزة الذكية، زاد استخدام التطبيقات على هذه االجهزة بشكل ملحوظ وهي الوسيلة 
األكثر شيوًعا لالستفادة من القدرات التي تميز األجهزة الذكية. فبعد خمس سنوات من 
إطالق أّول متجر للتطبيقات، أصبحت هذه التطبيقات شائعة على مستوى العالم ، حيث 
التطبيقات  أكثر من ۲٫٥ مليون تطبيق يمكن االستفادة منها، وما زال مقدمو  يتوفر 
ومبتكروها مستمرين في تطوير أنواع جديدة منها، والتي ستسهم بدورها في تعزيز 

تفاعل العمالء مع أجهزتهم ومع خدمات اإلنترنت.

٤. توفير خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة العربية السعودية

٤-١ التوّجهات العالمية: تطّور بيئة خدمات االتصاالت المتنقلة

۳٥

تم تخصيص استثمارات ضخمة من أجل زيادة السرعة وتوسيع التغطية، وتعزيز 
االعتمادية

بعد خمس سنوات من إطالق أّول متجر للتطبيقات، أصبحت هذه التطبيقات شائعة 
على مستوى العالم، حيث يتوفر أكثر من ۲٫٥ مليون تطبيق يمكن االستفادة منها



خدمات  ومقدمي  والمنّصات  األجهزة  وموردي  الشبكات  مشّغلي  بين  المنافسة   •
التطبيقات االضافية: في ظّل األهّمية المتنامية لخدمات المحتوى والتطبيقات، يسعى 
التطبيقات  خدمات  ومقدمي  والمنصات  األجهزة  وموردي  الشبكات  مشغلي  من  كّل 
االضافية، إلى تعزيز عالقاتهم بالمستخدمين حتى يصبحوا المصدر األساسي للمحتوى 
والتطبيقات والخدمات. ورغم ذلك فان امكانية التعاون بين هذه الجهات تتوّسع بشكل 

مستمر.

خدمات  توفر  األعمال:  قطاع  في  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  وتحديات  فرص   •
االتصاالت المتنقلة فرصا مهمة لقطاع االعمال من حيث رفع مستوى الدقة وزيادة 
الكفاءة التشغيلية. وفي نفس الوقت تنشأ تحديات مهمة على المنشآت مواجهتها وايجاد 
الحلول المناسبة لها، مثل زيادة التعقيد في الجوانب التشغيلية، وايجاد حالة من التكامل 
بين مختلف التقنيات، وغيرها. كما أن تبني خدمات االتصاالت المتنقلة يتطلب المزيد 

من الموارد الداخلية في كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

يتطور وضع خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة بما يتفق مع االتجاهات العالمية، 
حيث يالحظ نمو كبير في ارتفاع معدل استخدام األجهزة الذكية بسبب الطلب على 
خدمة البيانات، وتحول اهتمام مقدمي خدمات االّتصاالت من التركيز على الخدمات 
زيادة  إلى  الشركات  دفع  ما  وهذا  البيانات.  خدمات  على  التركيز  إلى  الصوتية 
على  وللمحافظة  العمالء  احتياجات  لتلبي  شبكاتها  وتطوير  توسيع  في  استثماراتها 
حصصها السوقية. وكذلك، تكتسب خدمات التطبيقات االضافية مكانة بارزة وتلعب 
دوراً محورياً في هذا النمو الكبير. وتدخل شركات االتصاالت في شراكات مع مقدمي 
خدمات التطبيقات االضافية، على الرغم من تقديمهم خدمات مماثلة. وفي الوقت الذي 
تهيمن فيه شركات عالمية مثل قوقل وفيسبوك على انتشار هذه الخدمات في المملكة، 
احتياجات  لتلبية  تطبيقات  تطّور  واإلقليمية  المحلّية  الشركات  من  عدًدا  أن  نجد 
المستخدمين المحليين، مّما يعطي دفعة للصناعات المحلّية المتخّصصة بتطوير مثل 

هذه النوعية من الخدمات. 

بخدمات  متزايًدا  اهتماًما  يولون  المعلومات  تقنية  مدراء  أصبح  أخرى،  ناحية  ومن 
االتصاالت المتنقلة في منشآتهم، لما توفره من فوائد تشمل تحسين العمليات وخفض 
أمن  هاجس  يبرز  المقابل،  وفي  اإلنتاجية.  وتعزيز  الموارد  استخدام  وتحسين  الكلفة 
المعلومات وتبرير العائد على االستثمار على أّنهما من أهّم التحديات لتبني خدمات 

االتصاالت المتنقلة.٥٤

خدمات  حلول  استخدام  المنشآت حول  بين  النضوج  مستوى  في  الفت  تباين  وهناك 
التباين نوًعا ما على القطاع وحجم المنشأة. وتشير  االتصاالت المتنقلة، ويعتمد هذا 
الدراسة التي أجرتها الهيئة إلى أّن المنشآت الكبرى في مجال التجزئة والنفط والغاز 
وقطاعات الخدمات كالطيران والخدمات اللوجستية، قد استثمرت مبالغ كبيرة في تبني 
خدمات االتصاالت المتنقلة، غير أّن الغالبية الساحقة من المنشآت، وبخاّصة المنشآت 
الصغيرة والمتوّسطة، تنظر إلى خدمات االتصاالت المتنقلة على أّنها وسيلة للوصول 
إلى البريد اإللكتروني وغيره من الموارد الخاّصة بالشركة باستخدام برنامج تصّفح 

متنّقل يستخدم عادًة اّتصاالً آمًنا بشبكة افتراضية خاّصة.٥٥ 

٤-٢  منظومة خدمات االتصاالت المتنقلة
      في المملكة

٥٤, ٥٥  بناًء على المقابالت المباشرة التي أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات مع المنشآت التي تستخدم التقنيات المتنقلة في المملكة العربية السعودية. 

۳٦

رفع  حيث  من  االعمال  لقطاع  مهمة  فرصا  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  توفر 
مستوى الدقة وزيادة الكفاءة التشغيلية

تشير الدراسة التي أجرتها الهيئة إلى أّن المنشآت الكبرى في مجال التجزئة والنفط 
مبالغ  استثمرت  قد  اللوجستية،  والخدمات  كالطيران  الخدمات  وقطاعات  والغاز 

كبيرة في تبني خدمات االتصاالت المتنقلة



٤-٣-١ مشّغلو الشبكات 
االتصاالت  منظومة  في  محورياً  دوًرا  المملكة  في  المتنّقلة  الشبكات  مشّغلو  يلعب 
األفراد  المستخدمين  من  كل  لدى  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  يدعمون  إذ  المتنقلة، 
تطوير  ومبادرات  المتنّقلة  البيانات  بخدمات  الخاصة  العروض  من خالل  والمنشآت 
التطبيقات، والغراض المنافسة، تقوم الشركات بتقديم عروض لباقات خاصة تتضمن 
الحصول على اجهزة ذكية بشكل مجاني ضمن باقات خدماتها مقابل اشتراك شهري. 

٤-۳-۱-۱ االستثمارات في البنية التحتية لدعم خدمات االتصاالت المتنقلة 

وصلت تغطية شبكات الجيل الثالث (3G) في المملكة الى ۹٥٪ من المناطق المأهولة 
بالسكان. حيث نفذت شركات االتصاالت مشاريع ضخمة لتطوير شبكات الجيل الثالث 
الخاّصة بهم حتى تتمكن من دعم سرعات أعلى لإلنترنت، وإطالق شبكات "التطور 

بعيد المدى" (LTE) وتوسيع تغطيتها.  

وبهدف تعزيز قدرة الشبكة أكثر فأكثر، تعمد شركات االتصاالت في المملكة، إلى نشر 
الشبكات الالسلكية بتقنية الواي فاي (Wi Fi) في كاّفة أنحاء المملكة، وبخاّصة في 
احتياجات  لتلبية  عادًة  فاي  الواي  تقنية  وتستخدم  الرئيسة.  بالمدن  المكتّظة  األماكن 
مستخدمي النطاق العريض المتنّقل في األماكن المزدحمة كمراكز التسّوق والمطارات. 
وتسهم حركة البيانات المتنّقلة عبر تقنية الواي فاي في تخفيف الضغط على الشبكات 
الطيف وخفض  الثابتة، وهو ما يسهم في ترشيد استخدام  الشبكة  الى  المتنقلة ونقلها 

التكلفة.

٤-۳-۱-۲ المرونة في أسعار النطاق العريض المتنّقل واألجهزة الذكية

من الواضح أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أسعار الخدمات واالنفاق على هذه الخدمات، 
أدى  وقد  العاملين.  هذين  بين  السعرية  المرونة  على  االنفاق  نسبة  أو  درجة  وتعتمد 
أسعار  انخفاض  إلى  المملكة  في  للمنافسة  السوق  وفتح  االتصاالت  قطاع  تحرير 
الخدمات بشكل ملحوظ، خصوصاً مع تنافس الشركات في تقديم العروض الترويجية 
الخدمات  الطلب على  قاعدة  إتساع  إلى  أدى  المشتركين، وهذا  أكبر عدد من  لجذب 
من شريحة  ألكثر  االفراد  إمتالك  واضح  وبشكل  المالحظ  من  فأصبح  كبير؛  بشكل 
البيانات  وخصوصاً  الخدمات  من  عدد  في  متعددة  وإشتراكات  ُمتنقل،  إتصال 
بقنوات  الكبير  االستخدام واالرتباط  الخدمات مع  الطلب على هذه  واالنترنت. وزاد 
التواصل االجتماعي فأصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى وسعات تحميل كبيرة. 
وإضافة إلى ذلك أصبح المشترك يقضي أوقاتاً أطول مع أجهزة اإلتصال تحدثاً وكتابة 

وُمتابعة. وفي هذا اإلطار، تسعى شركات االتصاالت في المملكة إلى تقديم عدد من 

٤-٣  تطّور جانب العرض في منظومة االتصاالت المتنقلة بالمملكة

باقات البيانات المتنوعة لتلبية احتياجات العمالء بتقنيات الجيل الثالث والرابع، إذ أدى 
تطور وتيرة المنافسة وتنوع الخدمات وتعددها إلى إيجاد أسلوب جديد لتقديم الخدمات 
تمثل في دمجها في باقات تشمل مجموعة من الخدمات مثل دقائق مكالمات صوتية، 
ورسائل نصية وخدمات االنترنت وغيرها مقابل رسم اشتراك شهري واحد، مع تقديم 
عناصرها  بأسعار  مقارنة  الباقات  هذه  في  االشتراك  مبالغ  على  كبيرة  خصومات 
منفردة. وهناك بعض الباقات التي تشمل توفير اجهزة ذكية مجاناً أو بخصومات معينة 
وهو ما يوفر للمشتركين قيمة مضافة من حيث تكامل الخدمات المقدمة ويعزز انتشار 
األجهزة الذكية في المملكة. ومن خالل الدراسة المسحية التي أجرتها الهيئة، أوضحت 
بعض المنشآت أّنهم يفّضلون الباقات متعّددة المستخدمين على الباقات الخاصة بمستخدم 

واحد فقط.٥٦

٥٦  بناًء على المقابالت المباشرة التي أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات مع المنشآت التي تستخدم التقنيات المتنقلة في المملكة العربية السعودية. 

۳۷

يلعب مشّغلو الشبكات المتنّقلة في المملكة دوًرا محورياً في منظومة االتصاالت 
المتنقلة، إذ يدعمون خدمات االتصاالت المتنقلة لدى كل من المستخدمين األفراد 
والمنشآت من خالل العروض الخاصة بخدمات البيانات المتنّقلة ومبادرات تطوير 

التطبيقات

نفذت شركات االتصاالت مشاريع ضخمة لتطوير شبكات الجيل الثالث الخاّصة 
بهم حتى تتمكن من دعم سرعات أعلى لإلنترنت، وإطالق شبكات "التطور بعيد 

المدى" (LTE) وتوسيع تغطيتها



مبادرات مشغلي الشبكات في مجال التطبيقات المتنقلة  ۳-۱-۳-٤
المملكة،  التطبيقات في  بيئة  تتعّدد سبل مساهمة مقدمي خدمات االّتصاالت في دعم 
ومنها تشجيع المجموعات العاملة على تطوير التطبيقات، واستخدام التطبيقات البتكار 
التطبيقات  بإدارة حساباتهم عبر  للعمالء  والسماح  قيمة مضافة،  ذات  خدمات جديدة 

المتنّقلة. 

وقد أطلقت شركتا االتصاالت السعودية وموبايلي متاجر شاملة متخّصصة بالتطبيقات 
شركة  تقدم  حين  في  العربية،  باللغة  والتطبيقات  المحلية  التطبيقات  خاللها  من  تقّدم 
"زين" بّوابة معلوماتية ترفيهية تزّود المستخدمين فيها بالمحتوى المحلّي والمحتوى 
باللغة العربية. ووسعت شركات االتصاالت قنوات خدمة العمالء لديها لتشمل مجال 
بإدارة  للمشتركين  الثالث تطبيقات تسمح  الشركات  المتنّقلة، بحيث تستخدم  األجهزة 

حساباتهم وإدارة فواتيرهم، واإلبالغ عن أداء الشبكة باستخدام أجهزتهم الذكية.  

تحّسن  أو  إضافية،  عائدات  فرص  تقدم  التي  بالتطبيقات  االتصاالت  شركات  وتهتم 
التجربة التي يحصل عليها العمالء، أو توفر خدمات التطبيقات االضافية. وفي هذا 
السعودية  االتصاالت  شركة  من   My InVision انفجن  ماي  تطبيق  يقدم  اإلطار، 
تشارج  إيزي  تطبيق  يتيح  حين  في  المتنّقلة،  لالجهزة  الطلب  حسب  الفيديو  خدمات 
Easy Charge من شركة موبايلي للمستخدمين شحن حساباتهم مسبقة الدفع عبر 
مسح البطاقات مسبقة الدفع بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي نحوها، بينما تقدم شركة زين 
من  كبير  عدد  على  يعمل  والذي  ماسنجر"  "هال  تطبيق  خالل  من  الرسائل  خدمة 

األجهزة.

اهتمام  تستقطب  بالتالي  وهي  األوسط،  الشرق  في  األسواق  أهّم  من  المملكة  تعتبر 
صانعي األجهزة ومطّوري التطبيقات الذين تترّكز نشاطاتهم على مجالين أساسيين: 

دعم توزيع األجهزة الجديدة وانتشارها  ۱-۲-۳-٤

ُتعتبر المملكة السوق األكبر للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية في الشرق األوسط، إال 
أن معّدل انتشار األجهزة الذكية فيها أقّل مّما هو عليه في األسواق الناضجة،٥۷ وبالتالي 

يسعى باعة األجهزة إلى تنشيط الطلب على األجهزة الذكية في المملكة. 

التوزيع والتجزئة  الهدف، يعمل مصنعو األجهزة على توسيع شبكات  ولتحقيق ذلك 
الخاّصة بهم في المملكة، حيث افتتح عدد منهم مكاتب جديدة في المملكة، كما أنهم 
 .(LTE) المدى"  بعيد  "التطور  بتقنية  تعمل  جديدة  ذكية  هواتف  إطالق  عن  أعلنو 
واستغلت الشركات المنافسة بالمنطقة الفرصة للدخول إلى سوق األجهزة الذكية. فعلى 
األجهزة  بيع  في  متخصصة  شركة  وهي   ،Touchmate دخلت  المثال،  سبيل 
ا لها، سوق الهواتف  اإللكترونية االستهالكية، وتّتخذ من اإلمارات العربية المّتحدة مقًرّ

الذكية مؤّخًرا وستبدأ ببيع منتجاتها في المملكة.

٤-٣-٢ موردو األجهزة والتطبيقات  

٥۷  IDC Smartphone Tracker، الربع األّول من العام 2013م وIDC Tablets Tracker، الربع األّول من العام 2013م

۳۸

CSP

مقدمو خدمات االّتصاالت يشجعون المجموعات العاملة على تطوير التطبيقات، 
ويستخدون التطبيقات البتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، ويسمحون للعمالء 

بإدارة حساباتهم عبر التطبيقات المتنّقلة

ُتعتبر المملكة السوق األكبر للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية في الشرق األوسط، 
إال أن معّدل انتشار األجهزة الذكية فيها أقّل مّما هو عليه في األسواق الناضجة



دعم تطوير التطبيقات على المستوى المحّلي  ۲-۲-۳-٤

كما سيتضح الحقا فإّن تطوير التطبيقات في المملكة ال يزال في مراحله األولى، وأن 
المطّورين المحلّيين بحاجة إلى التدريب والدعم المالي ليتمكنوا من تطوير أعمالهم، 
كما يسعى مطّورو األجهزة والتطبيقات إلى دفع هذه العملية عبر توفير أدوات تطوير 

البرمجيات وتنظيم المسابقات والبيئات الحاضنة. 

بالكبيري  شركة  مع  شراكة  اّتفاق  لالستثمار  العامة  الهيئة  عقدت  اإلطار،  هذا  في 
 BlackBerry) األعمال"  لريادة  "بالكبيري  أكاديمية  لتأسيس 
تطوير  وتيرة  تسريع  شأنها  من  والتي   ،(Entrepreneurship Academy

التطبيقات المحلية والمحتوى المتنّقل المحلي. وأطلقت شركتا نوكيا ومايكروسوفت 

العامين  خالل  كبيراً  زخًما  المملكة  في  التطبيقات  تطوير  فيه  شهد  الذي  الوقت  في 
الماضيين، نجد أّن عدد مطّوري التطبيقات ال يزال محدوًدا بسبب النقص في الكوادر 
المؤهلة وعدم وضوح نماذج األعمال في بعض المنشآت، مع شعور عدد من المنشآت 
بارتفاع مستوى مخاطر أمن المعلومات التي يمكن أن تواجهها، وهذا ما أسهم في الحّد 

من توّسع الصناعة المحلّية في هذا المجال. 

وعلى الرغم من ذلك، يعمل عدد من المطّورين اإلقليميين في سوق المملكة، ويرّكزون 
تطبيقات  في  منها  لالستفادة  وذلك  التطبيقات،  تطوير  خدمات  على  أساسي  بشكل 
األعمال بين المنشآت والموّظفين (B2E) أو بين المنشآت والعمالء (B2C). وغالًبا 
تطوير  عملية  تتم  حين  في  المملكة،  في  تسويق  مكاتب  المنشآت  لهذه  يكون  ما 

البرمجيات بحّد ذاتها في بلدان أخرى، كمصر أو األردن، أو الهند. 

وفيما يتعلق بمعظم التطبيقات الرائجة التي ال يجري تطويرها في المملكة،٥۸ خصوصا 
تلك التي تطّورها شركات إقليمية، فانها تدعم الواجهات العربية اال أنها ال تتضّمن أّي 

محتوى خاّص بالمملكة.

التطبيقات الخاّصة بالمملكة  ۱-۳-۳-٤

يرّكز بعض مطّوري التطبيقات العالميين بشكل خاص على تلبية االحتياجات الخاّصة 
بالسوق السعودية. فعلى سبيل المثال، قامت شركة Info2Cell، وهي مقدم لخدمات 
خّصيًصا  "الدوري"  تطبيق  بتطوير   ، لها  ا  مقًرّ األردن  من  تّتخذ  المضافة  القيمة 
لمستخدمي أجهزة iPhone السعوديين. وهذا التطبيق موجه لعّشاق كرة القدم، حيث 
يتيح لهم متابعة البطوالت السعودية لكرة القدم إضافًة إلى مباريات الدوري الممتاز في 

إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا. 

إضافة إلى ذلك فإن مشغلي االّتصاالت المحلّيين يعتبرون مصدًرا رئيًسا للتطبيقات 
الفرعية  شركتها  خالل  من  السعودية  االتصاالت  شركة  طّورت  حيث  المحلية، 
يقدم نصائح مفّصلة وإرشادات حول  الذي   STC-Hajji Intigral تطبيق "حجي" 
أداء مناسك الحج والعمرة وتطبيق "أسرار" الذي يخاطب السيدات بالمملكة ويقّدم لهّن 

٤-٣-٣ تطوير المحتوى والتطبيقات في المملكة

األوسط  الشرق  بمنطقة  الجامعات  طالّب  فيها  يشارك  التطبيقات  تطوير  في  مسابقة 
المتنّقلة  االّتصاالت  مجال  في  التقنيات  أحدث  على  التدريب  بهدف  إفريقيا  وشمال 
عمل  ورشة  قوقل  شركة  نّظمت  ۲۰۱۳م،  العام  من  يناير  وفي  التطبيقات.  وتطوير 
والتقنية.  األعمال  بريادة  ا  خاًصّ اهتماماً  أولت  الظهران حيث  في  البرامج  لمطّورات 
وتجدر اإلشارة إلى أّن شركات تطوير األجهزة والتطبيقات توفر الدعم أيًضا لمبادرات 

تطوير التطبيقات التي يطلقها مشّغلو الشبكات في المملكة.

شركة  وطّورت  المنزلي.  والديكور  والموضة  والصّحة  الجمال  مجاالت  في  النصح 
إلى  السعودية كاّفة  المدن  أوقات الصالة في  الذي يعرض  موبايلي تطبيق "إسالمي" 
كذلك  موبايلي  وطورت  الديني.  الطابع  ذات  الصوتية  والملّفات  الحائط  ورق  جانب 
الهاتف  أرقام  على  العثور  على  المستخدمين  يساعد  الذي  الحكومي"  "الدليل  تطبيق 
 Mobily Mubasher "لغالبية الدوائر الحكومية، إضافًة إلى تطبيق "موبايلي مباشر
"زين"  شركة  وطّورت  السعودية.  المالية  السوق  حول  مباشرة  معلومات  يوفر  الذي 
تطبيق store n share الذي يسمح للمستخدمين بتبادل الملّفات عبر استخدام أرقام 

هواتفهم المتنّقلة. 

https://enwani.com/about   ٥۸

۳۹

في الوقت الذي شهد فيه تطوير التطبيقات في المملكة زخًما كبيراً خالل العامين 
الماضيين، نجد أّن عدد مطّوري التطبيقات ال يزال محدوًدا



وتشّكل التطبيقات الحكومية المتنّقلة مصدًرا رسميا للمحتوى الخاص بالمملكة، ومن 
الجهات الحكومية التي نشطت في هذا المجال: 

• وزارة التربية والتعليم: أطلقت تطبيق "نور" ضمن نظام إدارة التعليم الخاص بها، 
بالمراحل  الخاّصة  والدرجات  النتائج  على  الحصول  للمستخدمين  يتيح  تطبيق  وهو 
التعليمي  األداء  متابعة  األمور من  أولياء  يمكن  كما  والثانوية،  والمتوّسطة  االبتدائية 

ألوالدهم. 

• وزارة التعليم العالي: يوّسع التطبيق المتنّقل الخاص بوزارة التعليم العالي من نطاق 
وأندرويد   iOS نظامي  مع  المتوافق  التطبيق  هذا  ويتيح  اإللكترونية.  خدماتها 
من  الطالّب  ويمّكن  الوزارة،  الصادرة عن  األخبار  آخر  إلى  بالوصول   Android
متابعة طلبات الدعم والمنح الدراسية ضمن برنامج "خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث 
الخارجي". كما ان التطبيق يتيح للطالّب اإلطالع على قائمة من الجامعات من مختلف 

أنحاء العالم التي توصي بها الوزارة. 

• موسوعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصّحي: تم تطوير هذه 
الموسوعة - التي يمكن تنزيلها كتطبيق متنّقل – من قبل جامعة الملك سعود بن عبد 
كمبادرة  الصّحية،  للمعلوماتية  السعودية  العلمية  والجمعية  الصّحية،  للعلوم  العزيز 
تهدف إلى توفير المعلومات الطّبية والصّحية الموثوقة، وهي مدعومة من قبل الشؤون 
 Health on the Net الصّحية بالحرس الوطني ومنّظمة الصّحة العالمية ومؤّسسة

.Foundation

الذي  السلع االستهالكية  الوزارة تطبيق مؤّشر  التجارة والصناعة: أطلقت  • وزارة 
في  مختلفة  بمدن  المتاجر  من  عدد  في  االستهالكية  للسلع  اليومية  االسعار  يعرض 
المملكة، كما يوّفر هذا التطبيق المعلومات الضرورية لمقارنة أسعار السلع األساسية 
هذا  من  يستفيدوا  أن  للمستخدمين  ويمكن  واحدة.  مدينة  المتاجر ضمن  من  عدد  في 

التطبيق لإلبالغ عن أّي تجاوزات في األسعار.

• أمانة منطقة الرياض: يتيح تطبيق "أمانة ۹٤۰" لألفراد الذين يعيشون في الرياض 
اإلبالغ عن المخالفات في خدمات البلدية بكاّفة أنحاء مدينة الرياض. يقوم المستخدم 
الذي يبلغ عن المخالفة باستخدام هذا التطبيق لتصّوير المخالفة وإرسالها إلى مركز 
الطوارئ الخاص باألمانة، ثم يتلّقى هذا الشخص تأكيًدا باستالم بالغه وتحويله إلى 
الجهة المختّصة لمعالجة المشكلة. وهناك كذلك تطبيق "دليل الرياض" الذي يقوم بدمج 
والحدائق،  المستشفيات،  مواقع  لتحديد  الجغرافية  والمعلومات  الرقمية  الخرائط 
واإلدارات الحكومية، والمساجد، والمطاعم، والفنادق، والجامعات، والمراكز التجارية 

والبنوك بمدينة الرياض.

• هيئة السوق المالية: يدعم تطبيق هيئة السوق المالية اللغتين العربية واإلنجليزية 
ويسمح بالتفاعل على مدار الساعة مع األدوات والمعلومات الخاّصة بالهيئة. ويتضّمن 
االقتصادية  بالجوانب  وتعريفهم  المستثمرين  توعية  إلى  يهدف  محتوى  التطبيق  هذا 
والقانونية. ويمكن للعمالء أن يتواصلوا مع هيئة السوق المالية واالستفسار بشأن النظم 

والقواعد من خالل هذا التطبيق.

٤۰



مجموعات تطوير التطبيقات في المملكة العربية السعودية  ۲-۳-۳-٤

أّسست كّل من شركة االتصاالت السعودية وموبايلي مجموعات مستقلّة من مطّوري 
التطبيقات يدعمها مقدمو األجهزة والتطبيقات مثل بالك بيري وقوقل ومايكروسوفت 
تطوير  ودعم  المهارات  على  التدريب  توفير  إلى  المجموعات  هذه  وتهدف  ونوكيا، 

التطبيقات.

وتوفر هذه المجموعات الدعم للمطّورين لتسويق تطبيقاتهم ونشرها، بل وفي بعض 
الحاالت يتم تسويق هذه التطبيقات بالمشاركة مع مشغلي الشبكة. وينشر مشغلو الشبكة 
التشغيل  لنظم  التابعة  المتاجر  في  المجموعات،  هذه  ضمن  ُطّورت  التي  التطبيقات 
المختلفة،أو على متاجرهم المستقلّة، بعد االتفاق على طريقة توزيع االيرادات. وفي 

بعض الحاالت، يتم إدراج قيمة التطبيق ضمن فاتورة خدمات االتصاالت.

ويمكن للمطورين المشاركة كذلك في العديد من الفعاليات الكتساب الخبرة والتدريب 
على أحدث أدوات تطوير البرمجيات وواجهات التطبيقات، حيث يوفر مقدمو خدمات 
في  الفعاليات  هذه  لمثل  الدعم  المختلفة  التشغيل  ونظم  األجهزة  وموردو  االّتصاالت 
المملكة. ففي مايو ۲۰۱۲م، تعاونت كّل من شركة كوالكم (Qualcomm) وموبايلي 
بهدف  والتدريب  التطوير  وأدوات  التقنية  الموارد  لتوفير  للمطّورين  منتدى  لتنظيم 
شركة  استضافت  جهتها،  ومن  المملكة.  في  جديدة  متنّقلة  تطبيقات  ابتكار  تشجيع 
االتصاالت السعودية في يناير ۲۰۱۳م فعالية Sports Hackathon التي أتاحت 

للمطّورين المحترفين والهواة فرصة لتطوير تطبيقات رياضية.

الدعم المالي والمعنوي لتطوير التطبيقات  ۳-۳-۳-٤

أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برنامج "بادر" لحاضنات التقنية في العام 
۲۰۰۷م، وهو برنامج أسهم في تمويل عدد من المشاريع المتعلّقة بتطوير التطبيقات 
المتنّقلة ودعمها. فعلى سبيل المثال، مّول هذا البرنامج "عنواني"، وهي شركة ناشئة 
طّورت تطبيًقا متنّقالً لخدمات التوصيل يعطي العناوين وإرشادات الوصول باالعتماد 
على رقم الجّوال الخاص بصاحب الطلب. كما ينّظم البرنامج لقاءات "نهاية األسبوع 
للشركات الناشئة"، والتي تسلّط الضوء على الجهود الرائدة في المجال التقني. ومن 
هناك  أبريل ۲۰۱۳م،  في  اللقاءات  هذه  أحد  قدمت خالل  التي  التطبيقات  هذه  أمثلة 
 Adrsزفاف"، وهو موقع إلكتروني وتطبيق متخّصص بالتخطيط لحفالت الزفاف، و"
Me، وهو تطبيق متنّقل يساعد العمالء على طلب البضائع عبر اإلنترنت من خالل 

إصدار رقم للمراجعة لكّل موقع جديد يتّم إدخاله.٥۹
 

وفي يناير ۲۰۱۳م، نّظم برنامج "بادر" ورشة عمل لمطّورات التطبيقات في المملكة 
  ٦۰,Google Developers Group "باالشتراك مع "مجموعة قوقل للمطورين
بمشاركة نحو ۳٥۰ امرأة يهتممَن بالبرمجة وريادة األعمال في مجال التقنية. وأقام 
"بادر" شراكة مع شركة االتصاالت السعودية لتأسيس مراكز للتطوير الرقمي في كاّفة 
التطبيقات  تطوير  بشأن  المعلومات  بأحدث  المطّورين  تزويد  بهدف  المملكة  أنحاء 

وتأمين منتدى لتبادل الخبرات.٦۱  

عالوًة على ذلك، يدعم مشّغلو الشبكات موردي األجهزة، ومطّوري التطبيقات عبر 
توفير التمويل االبتدائي والجوائز، سواء مباشرة أو عبر رعاية الفعاليات التي تكرم 
مشاريع المطّورين. وفي هذا اإلطار، خّصصت شركة االتصاالت السعودية ۷۰۰ ألف 
ريـال لدعم التطبيقات المطّورة محلًّيّا، في حين تدعم شركة موبايلي بعض المطّورين 
"زين"  شركتا  وقامت  المحدودة،  المالية  والموارد  الواعدة  األفكار  أصحاب  من 
وسامسونج في ديسمبر ۲۰۱۲م برعاية مسابقة لدعم المطّورين المحلّيين وتكريمهم. 

  http://www.wamda.com/2013/04/meet-the-winners-of-startup-weekend-jeddah
  http://ameinfo.com/technology/archive-technology/google-organises-seminar-for-saudi-female-developers/

  http://www.arabnews.com/%5Btermalias-raw%5D/stc-launches-applications-award-support-developers-0
  http://www.eyeofriyadh.com/news/details/smartphones-applications-competition-counts-200-saudi-finalists-for-a-remarkable-arabic-contribution

٥۹
٦۰
٦۱
٦۲

٤۱

من  مستقلّة  مجموعات  وموبايلي  السعودية  االتصاالت  شركة  من  كّل  أّسست 
تطوير  ودعم  المهارات  على  التدريب  توفير  إلى  تهدف  التطبيقات  مطّوري 

التطبيقات



بعض  أن  حيث   ، بالديناميكية  السعودي  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  سوق  يتمتع 
العناصر متطّورة بشكل جيد، في حين تحتاج بعض العناصر األخرى إلى المزيد من 
النضج. وتشمل العناصر المتطّورة خدمات االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض، 
وحماسة  الذكية،  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  ألجهزة  المتزايد  واالستخدام 
التطبيقات  مطّورو  يعاني  المقابل،  وفي  المتنّقلة.  للتطبيقات  والمنشآت  المستخدمين 
المتنقلة المحلّيون من ضعف وضوح نماذج األعمال ومحدودية التمويل والنقص في 
الكوادر المؤهلة. وهناك سبل عّدة للتعاون بين المطّورين، ومشّغلي شبكات االتصاالت 
المتنقلة، وموردي األجهزة والجهات الحكومية لتسريع وتيرة التطوير وتعزيز نماذج 

األعمال المستدامة لكاّفة الجهات الفاعلة في هذه المنظومة. 

• منظومة تطوير التطبيقات: من شأن إنشاء ودعم مجموعات ومنتديات المطّورين 
والمشاركة فيها على نحو فّعال أن يمكن من التعرف على المستجدات، ودعم تطور 
صناعة التطبيقات المتنقلة في المملكة. وُتعتبر التسلية والتطبيقات اإلسالمية واأللعاب 
ووسائل التواصل االجتماعي من مجاالت التطوير الواعدة. ومن الضروري أن ينظر 
المطّورون بشكل جدي في فرص التسمية التجارية المشتركة مع مشغلي الشبكات وفي 
نشر التطبيقات في المتاجر التي يملكها المشّغلون، إذ إّن ذلك يسّهل على المستخدم 
رؤيتها ويدعم جهود البيع والتسويق، مّما يساعد المطّورين، وبخاّصة المبتدئين وأولئك 

الغير متفرغين. 

٤-٤  ملّخص وتوصيات
• مشّغلو الشبكات وموردي األجهزة ونظم التشغيل: ُتدرك الهيئة الجهود التي يبذلها 
خدمات  صناعة  لتطوير  والمنّصات  األجهزة  وموردي  االتصاالت  شبكات  مشغلي 
االتصاالت المتنقلة في المملكة. ويظل التعاون بين هذه الجهات شرطاً أساسياً لضمان 
لمشّغلي  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  المملكة.  في  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  تطور 
المتنّقلة وعلى  البيانات  الشبكات أن يحّسنوا قدرة المنشآت على تحّمل تكلفة خدمات 
سيساعد  التي  الذكية،  األجهزة  على  الطلب  يزيد  بدوره  وهذا  الخدمات،  هذه  إدارة 
قطاعات  إلى  الدخول  حواجز  من  التقليل  على  األسواق  في  مختلفة  بأسعار  توفرها 
السوق المختلفة. وال يزال مقدمو األجهزة ونظم التشغيل المختلفة بحاجة إلى بذل جهود 
إضافية لتثقيف المطّورين المحلّيين وتدريبهم، من أجل تطوير حلول وخدمات مبتكرة 

واكتشاف نماذج مستدامة لألعمال. 

• الدعم الحكومي: يمكن للحكومة أن تدعم منظومة خدمات االتصاالت المتنقلة بتقديم 
كافة الخدمات الحكومية من خالل تطبيقات االتصاالت المتنقلة، وهو ما يقوم به حاليا 
برنامج "يّسر". كذلك، قد تنظر الحكومة في توسيع الدعم لمبادرات تطوير التطبيقات 
المحلّي في  المستوى  المحتوى والتطبيقات على  المتنّقلة بهدف تسريع عجلة تطوير 
المملكة، على غرار ما يقوم به برنامج "بادر" حاليا. ويمكن الرجوع إلى الملحق "ج" 

للتعرف على أمثلة للمبادرات الحكومية التي تم تطبيقها في دول أخرى.

٤۲



يتناول هذا الفصل مجموعة من أهم العوامل المساعدة لمنظومة االتصاالت المتنقلة 
عرقلة  أو  تمكين  على  المساعدة  العوامل  وتعمل  الدراسة.  هذه  في  تحديدها  تم  التي 

وظائف منظومة االتصاالت المتنقلة ونماذج أعمال خدمات االتصاالت المتنقلة. 

مع التوّسع المستمّر في استخدامات خدمات االتصاالت المتنقلة، واستفادة عدد أكبر من 
الناس منها، تنشأ الحاجة الى تطوير الشبكات التي تقدم هذه الخدمات، وصوالً إلى دعم 

الطلب المتزايد على التغطية والسعة والسرعة. 

ويعمل مقدمو خدمات االتصاالت بالمملكة على تلبية هذه الحاجة بتطبيق تقنيات النطاق 
مقدمي  إطالق  التقرير  هذا  من  الثالث  الفصل  تناول  وقد  الحديثة.  المتنّقل  العريض 
خدمات االتصاالت لشبكات "التطور بعيد المدى" (LTE) التي تستخدم الطيف بطريقة 
ومدة  العريض  للنطاق  أكبر  سرعات  وتوّفر  السابقة،  بالتقنيات  مقارنًة  فعالية  أكثر 

استجابة أقل، كما تتيح درجة أعلى من التكامل مع تطبيقات بروتوكول اإلنترنت. 

مقدمي  تحفز  بدرجة  المتنّقلة  البيانات  خدمات  على  الطلب  يرتفع  أن  الهيئة  وتتوّقع 
المدن. ومن  خدمات االّتصاالت على زيادة كثافة شبكاتهم وسرعاتها، وبخاّصة في 
تقنيات المحّطات األساسية األصغر  المتوّقع أن تشمل زيادة كثافة الشبكات استخدام 
حجًما مثل femtocells أو picocells وال Wi-Fi، والتي تنقل حركة البيانات من 
المخّصصة  النطاقات  إلى  المتنّقلة  باستخدامها لالتصاالت  المرّخص  الطيف  نطاقات 
لالستخدام العام. وجرت العادة عند قيام مقدمي خدمات االّتصاالت بالتخطيط للسعات، 
على  ترد  التي  والتطبيقات  المحتوى  أنواع  مختلف  احتياجات  باالعتبار  يضعوا  أن 
شبكاتهم. وحيث أن سرعة التحميل تنخفض كلّما زادت المسافة بين محّطة االرسال 
والمستخدم، فإن االّتصاالت بالفيديو، على سبيل المثال، تتطلّب عادًة مسافات أقصر 
مقارنة بتصّفح اإلنترنت. وبالتالي، يولّد النمو في استخدام الفيديو حاجًة إلى شبكات 
تغطيتها أكبر. عالوة على ذلك، تبرز التغطية داخل المباني كأحد العوامل التي تمثل 

تحديا تقنيا كبيرا.

تؤخذ  التي  المهّمة  العوامل  من  آخر  عامل  ُتعتبر  األجهزة  أّن  أيضاً  الواضح  ومن 
هامة  قناة  إلى  الوصول  على  المستخدمين  الذكية  األجهزة  تساعد  حيث  باالعتبار. 
إلى  والوصول  أنواعه،  بكاّفة  والمحتوى  األعمال  واّتصاالت  الحكومية  للخدمات 
البيانات بالسرعات العالية التي توّفرها الشبكة. كما ان انتشار األجهزة الذكية المتطورة 
على نطاق واسع سيسهم في توسيع قاعدة المستخدمين المحتملين للخدمات والمحتوى 
المتنّقل. وفي المقابل تقّدم األجهزة القديمة الطراز تجربة دون المستوى للمستخدمين، 

وتزيد من تكاليف الدعم والتعقيدات التشغيلية التي يتحّملها مشّغل الشبكة.

ومن الواضح أهمية استمرار مقدمي خدمات االّتصاالت وموردي األجهزة في بذل 
الجهود لنشر األجهزة الذكية لدى أكبر عدد ممكن من األشخاص. وأن يستمر تعاون 
الطرفان (كما في السنوات الماضية) لمضاعفة دعم انتشار هذه األجهزة وتسويقها، مع 

المحافظة على استمرار خفض تكاليف األجهزة الذكية.

٥. العوامل الداعمة لخدمات 
    االتصاالت المتنقلة

٥-١ الشبكات واألجهزة 

يؤدي إستحدام المنشآت للتقنيات المتنقلة إلى تحسين وصول الموّظفين إلى المعلومات 
أن  التقرير  هذا  الثالث من  الفصل  اإلنتاجية. وقد كشف  يعّزز  مّما  العمل،  ووظائف 
العمل  وظائف  توسيع  على  حالًيّا  تعمل  السعودية  الحكومية  والمؤّسسات  المنشآت 

والمحتوى المتوّفَرين لموّظفيها.

ومن المؤكد أن توسيع إمكانية الوصول الى وظائف المنشآت ومعلوماتها، سيثير بعض 
المخاطر اإلضافية المتعلقة بأمن المعلومات، والتي يتعّين على المنشآت التعامل معها 
تطبيق  في  التفكير  وعبر  موّظفيها،  على  الواضحة  االستخدام  سياسات  تطبيق  عبر 
محّددة،  وظائف  إلى  الوصول  في  بالتحّكم  تسمح  التي  المتنّقلة  األجهزة  إدارة  حلول 
وفصل معلومات المنشآت عن المعلومات الشخصية، واستخدام امكانية إغالق الجهاز 
عن بعد و/أو مسح المعلومات. ومن شأن الحلول الخاّصة بإدارة األجهزة المتنّقلة إذا 
المعلومات بصورة  وتسّرب  األعطال  تحّد من خطر  أن  بطريقة صحيحة  ما طبقت 

ملحوظة.

على إدارات تقنية المعلومات في القطاعين الخاص والعام، التعامل مع ظاهرة توجه 
استخدام  من  يتمّكنوا  أن  الموّظفون  يتوّقع  حيث  أوالً،  األفراد  إلى  الجديدة  التقنيات 
الوظائف نفسها في مكان العمل وفي حياتهم الشخصية على حّد سواء، بما في ذلك 
فإذا استخدم مطّورو  الفيديو.  الملفات واّتصاالت  التواصل االجتماعي وتبادل  مواقع 
التطبيقات الخاّصة بالمنشآت، واجهات ونماذج تشغيل شائعة في التطبيقات الخاّصة 
استخدام  ازدياد  ومن  أسرع،  تعلّم  دورات  من  ستستفيد  المنشآت  فان  بالمستخدمين، 

الموّظفين لهذه التقنيات. 

عالوة على ذلك، ُيعتبر استخدام األجهزة الشخصية من النماذج الشائعة، وإذا ما أرادت 
المنشآت أن تواجه المخاطر األمنية المترّتبة على استخدام األفراد أجهزتهم الشخصية 
لغايات العمل، سيتوجب عليها أن تقوم بوضع سياسات استخدام األجهزة الشخصية 
التي تحّدد الوصول واإلجراءات المعتمدة في حال فقدان األجهزة أو وجود خروقات 

أمن المعلومات. 

وتشير الدراسة التي أجريت ألغراض هذا التقرير، إلى أّن المنشآت الكبيرة متقّدمة 
استخدام  سياسات  بتطبيق  يتعلّق  ما  في  والمتوّسطة  الصغيرة  المنشآت  سائر  على 
المنشآت  المعلومات تشكل خطورة على  أمن  أّن خروقات  الشخصية. وبما  االجهزة 
بصرف النظر عن حجمها، توصي الهيئة كاّفة المنشآت بأن تضع سياسات خاّصة بها 
الستخدام األجهزة الشخصية. وليس من الضروري أن تكون هذه العملية معّقدة أو أن 
تستغرق الكثير من الوقت، إذ إّن شبكة اإلنترنت تحتوي على مجموعة من النماذج 
واالرشادات التي يمكن تطبيقها في معظم الحاالت. كما يجب أن ينظر مطّورو خدمات 
االّتصاالت والشركات المتخّصصة بالخدمات التقنية، في تطوير حلول سهلة التطبيق 
الصغيرة  المنشآت  على صعيد  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  إلدارة  معقولة  وبأسعار 

والمتوّسطة. 

كذلك، يجب أن تأخذ المنشآت باالعتبار الفئات المختلفة عند تطوير تقنياتهم المتنقلة. 
التوّجهات  أن  إال  المتنقلة،  االتصاالت  بخدمات  المعنيين  أّول  عادًة  هم  فالموّظفون 
العالمية تدفع المنشآت بشكل متزايد إلى تطوير خدمات االتصاالت المتنقلة كي يستفيد 
بطريقة  بالعمالء  الخاصة  التطبيقات  تصميم  أيًضا. وألهمية  والعمالء  الشركاء  منها 
تجعل من استخدامها مبّسطا وواضحا، فإّن ذلك يمكن أن يوفر فائدة إضافية، أال وهي 

تحسين القدرة على استخدامها من قبل الموّظفين أيًضا.

٥-٢  خدمات االتصاالت المتنقلة 
      لدى المنشآت
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من شأن التطّورات التقنية أن تسّهل تدريجًيّا عملية تحسين محتوى اإلنترنت لألجهزة 
لعرض  المثالية  الوسيلة  بصفتها  ستبرز  المتخّصصة  التطبيقات  بأّن  علًما  المتنّقلة، 
المحتوى على األجهزة الذكية خالل السنوات المقبلة. كما يمكن االستفادة من محتوى 
بالشبكة، ويمكن أن تستفيد هذه  الحاجة لالتصال  التطبيقات بدون  ووظائف عدد من 
تحديد  ونظام  اللمس  كشاشات  الذكية  لألجهزة  األساسية  االمكانيات  من  التطبيقات 

المواقع العالمي (GPS) وأجهزة قياس التسارع وغيرها من المجّسات. 

االتصاالت  منظومة  في  الفاعلين  لكاّفة  فرصاً  المتنقلة  االتصاالت  تطبيقات  وتوفر 
المتنقلة، ويجب أن تنظر المنشآت إلى التطبيقات على أّنها مصادر دخل جديدة محتملة، 
أو مصادر لتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية، أو اإلثنين مًعا. ووفرت التطبيقات سوًقا 
جديدة يستفيد منها المطّورون، بحيث تؤدي إلى توسيع فئات المستخدمين واألجهزة، 
خدمات  لمقدمي  ويمكن  برامجهم.  مع  استخدامها  يمكنهم  التي  االستخدام  وحاالت 
االّتصاالت أن يستفيدوا بطريقتين مختلفتين: أّوالً، زيادة استخدام الشبكة عن طريق 
زيادة عدد التطبيقات؛ وثانًيا، قيام مقدمي الخدمة بتسويق هذه التطبيقات مع الحصول 

على نسبة مئوية من األرباح.

وبالتالي، تبرز أهمية قيام مقدمي خدمات االّتصاالت بالنظر في السبل التي تسمح لهم 
بتمكين منظومة التطبيقات، وُتعتبر متاجر التطبيقات التي يمكن تطويرها بالتعاون مع 
وتشجيع  دعم  ذلك  إلى  يضاف  الهدف.  هذا  لتحقيق  رئيًسا  خياًرا  آخرين،  شركاء 
مجتمعات المطّورين من خالل تبادل المعلومات أو توفير التمويل، حيث أن من شأن 

دعم المطّورين على هذا النحو، أن يؤّدي إلى ترجيح كفة مقدم خدمات االّتصاالت 

٥-٣  المحتوى والتطبيقات
وقدرته على المنافسة عبر المحتوى المتميز والوظائف الفريدة. 

في هذا اإلطار، أطلقت كّل من شركة االتصاالت السعودية وشركة موبايلي متاجر 
تطبيقات تقدم من خاللها آالف التطبيقات. وشرع مقدمو خدمات االّتصاالت في توفير 
خيارات فوترة للتطبيقات المتوفرة عبر متاجرهم، بحيث يتم تحصيل قيمة التطبيقات 
من خالل فاتورة مقدم خدمة االتصاالت. وتكتسب هذه الخطوة أهّمية كبيرة لصغار 
مقدمي التطبيقات، وذلك ألن امتالكهم القدرة على معالجة معامالت الدفع يستغرق وقًتا 
لمقدم  الفواتير  المستخدم سهولة في تسديد  تكلفة مرتفعة. ويجد  وتترّتب عليه  طويالً 

خدمات االتصاالت، مما يشجع على شراء المزيد من التطبيقات.

وكما ورد في الفصل الرابع، ُيعّبر المستخدمون المحليون عن احتياجهم إلى المزيد من 
المحتوى باللغة العربية والتطبيقات الخاّصة بالمملكة، بما في ذلك التطبيقات الدينية. 
مهارات  تنمية  يشّجعوا  أن  االّتصاالت  خدمات  ومقدمي  والمنشآت  للحكومة  ويمكن 
المشترك،  والتسويق  األساسي  والتمويل  المسابقات  خالل  من  والتطوير  المحتوى 
وأنظمة التشغيل المختلفة، والدعم المباشر. ويقدم الفصل الرابع أمثلة على هذه الجهود 
الشرق  في  الحكومات  من  وغيرها  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  تبذلها  التي 
مطّوري  مع  شراكة  اّتفاقات  في  االّتصاالت  خدمات  مقدمو  يدخل  كذلك،  األوسط. 
االتصاالت  شركة  إسهام  ذلك  على  األمثلة  ومن  متميز،  محتوى  إلنتاج  التطبيقات 
المحلّي  الرياضي  المحتوى  تعرض  التي  التطبيقات  تطوير  في  وموبايلي  السعودية 
 Future مع  شراكة  في  السعودية  االتصاالت  شركة  دخلت  كما  والديني، 
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تبين من الفصل الثالث أن المخاوف بشأن أمن المعلومات الخاصة باألفراد، أو قطاع 
األعمال، تشّكل أهّم المعوقات لتبني خدمات االتصاالت المتنقلة. وإلى جانب المخاوف 
العامة بشأن أمن المعلومات عند استخدام اإلنترنت، فان هناك مخاوف أخرى تختص 
للفقدان،  عرضًة  أكثر  يجعلها  التنقل  بميزة  األجهزة  هذه  فتمتع  الذكية،  األجهزة  بها 
وبالتالي امكانية اساءة استخدام هذه المعلومات. أما من ناحية البنية التحتية، فانه ونظرا 
ألهمية توفير بيئة تشغيلية مالئمة للشبكات المتنّقلة فان من ضمن متطلبات ذلك أن يتم 

توفير الحماية لها من االختراقات. 

في  المشاركين  كاّفة  على  والخصوصية  المعلومات  بأمن  المتعلّقة  المخاوف  وتؤّثر 
معلوماتها  أمن  تضمن  أن  المنشآت  على  يتعّين  حيث  المتنقلة،  االتصاالت  منظومة 
ومعلومات شركائها وعمالئها أيًضا.  ومع تبني المنشآت لتطبيقات االتصاالت المتنقلة 
وإدارة األجهزة الشخصية المتنّقلة، تبرز أهمية التحديث المستمر لهذه األجهزة ونظمها 
وصيانتها. وفي المقابل، يحرص مقدموا خدمات االّتصاالت على حماية المعلومات 

الخاّصة بالعمالء مع المحافظة على أمن شبكاتهم.

وتكتسب توعية المستخدمين أهّمية موازية، بما في ذلك توعيتهم حول أفضل ممارسات 
تحديث البرامج، واستخدام شاشات اإلقفال وكلمات السر، واستخدام تطبيقات "العثور 
على جهازي"، وحماية معلومات تسجيل الدخول، والفصل بين المعلومات الشخصية 
ومعلومات العمل، وإجراء النسخ االحتياطي للجهاز. كما ينبغي تطوير عملية التوعية 

لتتواكب مع المستجدات التقنية. 

ُتعتبر التكاليف، فعلية كانت أو تقديرية، من العناصر الرئيسة في التأثير على استخدام 
خدمات االتصاالت المتنقلة، حيث ترتبط التكلفة بالعديد من الجوانب التي تم تناولها في 
هذا التقرير. فعلى سبيل المثال، ما تزال أسعار األجهزة الذكية مستمرة في االنخفاض، 
إال أن شريحة محدودي الدخل ال تزال غير قادرة على تحّمل كلفتها. كما تتكّبد المنشآت 
تكاليف تشغيلية إضافية في إدارة الحلول المتنّقلة، والموّظفين، واألجهزة. كما أن على 
والتكاليف  المعلومات  ألمن  اختراق  ألي  المحتملة  التكاليف  بين  الموازنة  المنشآت 

الحالية لتأمين االنظمة المستخدمة.

التكلفة  عوامل  أبرز  االتصاالت  خدمات  لمقدمي  ُتدفع  التي  االّتصال  رسوم  وتشّكل 
المتنقلة  االتصاالت  خدمات  استخدام  نمّو  دعم  يتطلّب  حيث  للمستخدمين،  المستمرة 
ا في تكلفة خدمات االتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض، واألمر  انخفاًضا مستمًرّ
الجيد أنه من المتوّقع أن التطور في تقنيات الشبكات الحديثة ونظم المعلومات سيساهم 
بشكل ملحوظ في تخفيض التكاليف على مقدمو خدمات االّتصاالت، وذلك عبر خفض 
تكاليف الدعم الفني، وتحقيق فعالية أكبر في استخدام الترددات الخاصة بهم. ومع تزايد 
االستخدام، سيتمكن مقدمو خدمات االّتصاالت من زيادة أرباحهم بفضل عامل مرونة 

الطلب على االّتصال. 

وبخالف التكاليف األساسية لالّتصال، يمكن لمقدمي خدمات االّتصاالت الحد من تأثير 
تكلفة تبني خدمات االتصاالت المتنقلة عبر تصميم األسعار والفواتير بطريقة مبتكرة، 
بما يساعد على تالفي االرتفاع المفاجيء في قيمة الفاتورة كأحد المخاطر الكبرى لدى 
المشتركين األفراد (صدمة الفاتورة)، حيث يحصل المستخدم على فاتورة تفوق قيمتها 
المبلغ الذي كان يتوّقعه. وينتج ذلك عادًة من خدمات التجوال الدولي، كما ان ذلك قد 
يحدث عندما يفوق استخدام البيانات في فترة ما، حجم البيانات المشمولة في االشتراك. 

٥-٤  أمن المعلومات والخصوصية

٥-٥  التكاليف

ويمكن الحّد من صدمة الفاتورة أو القضاء عليها عبر رسائل تنبيهية إستباقية، وتحديد 
بدأ  المثال،  فعلى سبيل  مبتكرة.  بطريقة  األسعار  واإلنفاق وتصميم  لالستخدام  سقف 
االّتحاد األوروبي العمل بأنظمة صارمة بشأن صدمة الفاتورة. فمنذ يوليو ۲۰۱۰م، 
أصبح المشتركون في االّتحاد األوروبي ال يستطيعون استهالك أكثر من ٥۰ يورو من 
خدمات تجوال البيانات المتنّقلة إن لم يسبق لهم اختيار مبلغ مختلف كحّد أقصى للتكلفة. 
كما يطلب من مقدمي خدمات االّتصاالت في االّتحاد األوروبي أن يبعثوا برسائل تنبيه 
للمشتركين لديهم عندما يصل استهالكهم إلى ۸۰٪ من الحصة المحّددة لهم. وعندما 
مقدمو  يعمد  أن  يجب  الفاتورة،  صدمة  مكافحة  إلى  الهادفة  باإلجراءات  العمل  يبدأ 
التكاليف  من  التخوف  أن  حيث  بشأنها،  مستخدميهم  تثقيف  إلى  االّتصاالت  خدمات 

المفرطة ُيعتبر أحد معوقات االستخدام. 

ويطبق حاليا في المملكة سياسة الحد االئتماني، مع وجود خاصية الرسائل التنبيهية 
لدى بعض مقدمي الخدمة ، كما وافقت الهيئة في العام ۲۰۱۳م على عدد من باقات 
الخاّصة  الباقات  ذلك  في  بما  المستخدمون،  يتكّبدها  التي  التجوال  تكاليف  لتخفيض 
بالطالّب الذين يتابعون دراستهم في الخارج والعائالت في عطالتها، وحّثت مقدمي 
خدمات االّتصاالت على تقديم عروض ترويجية. ويعمل مقدمو خدمات االّتصاالت 
بيانات  لخدمات  باقات  بيع  خالل  من  الدولي  التجوال  فاتورة  صدمة  من  الحّد  على 

التجوال الدولي. 

وتؤّدي المنافسة عادًة إلى خفض األسعار، حيث أن الهيئة قد اّتخذت عّدة إجراءات 
إلثراء المنافسة. فقد قامت خالل عام ۲۰۱٤م بالترخيص لمشّغلين لشبكات االتصاالت 
المتنقلة االفتراضية (MVNOs)، الذين سيعملون على استئجار السعات من مشّغلي 
الشبكة، لخدمة شرائح جديدة من العمالء اضافة الى تقديم خدمات جديدة. كما اعتمدت 
الهيئة خالل عام ۲۰۱۳م سياسة نقل أرقام الهاتف المتنّقل من مشغل إلى آخر للحد من 
سيطرة شركات االتصاالت، مّما سيزيد المنافسة في األسعار وتوسيع قاعدة العمالء. 

وأخيًرا، يمكن لهيكلية الباقات أن يكون لها تأثير كبير على نفقات االّتصاالت وتكاليف 
اإلدارة المرتبطة بها. بينت المقابالت التي أجرتها الهيئة أّن المنشآت السعودية تفّضل 
أن يقّدم مقدمو خدمات االّتصاالت الذين تتعامل معهم أسعار للخدمات المتنّقلة خاّصة 
بالمنشآت عوًضا عن األسعار الفردية لكّل موّظف، وذلك ألن ربط استخدام البيانات 
المتنّقلة باألفراد يمكن أن يزيد العبء اإلداري الذي تتحّمله المنشأة ويعّرض بعض 
الموّظفين لخطر تكّبد رسوم زائدة، في حين أّن موّظفين آخرين ال يستخدمون الكّميات 
الفردية المخّصصة لهم. كذلك، يمكن للعائالت والمنشآت على حّد سواء أن تستفيد من 
باقة المشاركة في البيانات التي تحّدد كّمية البيانات المخّصصة لالستخدام عبر عدد من 
األجهزة، سواء كانت أجهزة ذكية أو أجهزة دفترية، و/أو مستخدمين متعّددين. ومن 

شأن هذا االستخدام أن يجعل تخطيط السعة لدى المشتري أكثر كفاءة.

٤٥



 ٦٥  دراسة الخدمات المتنقلة (للشركات) التي أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م

٦٦  دراسة التقنيات المتنقلة (لألفراد) التي أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية المعلومات، ۲۰۱۳م

٥-٦   ملّخص وآفاق المستقبل
تتمّتع المملكة بمعّدل انتشار مرتفع لألجهزة الذكية، وتعمل على نشر أحدث شبكات 
المتنّقلة  التطبيقات  على  معتادين  المستخدمين  أن  كما  المتنّقل،  العريض  النطاق 
إمكانية  هناك  تبقى  آنًفا،  أشرنا  وكما  لكن،  واسع.  نطاق  أجهزتهم على  ويستخدمون 
للتحسين على صعيد المحتوى وأمن المعلومات واإلدارة واالنتشار وسهولة االستخدام 

والوعي وتطبيق أفضل الممارسات. 

ويمكن للجهات الحكومية أن تشّجع منظومة االتصاالت المتنقلة من خالل عدة وسائل، 
التنظيمية، أن توسع تطوير واستخدام تطبيقات  إلى جانب اإلجراءات  حيث يمكنها، 
االتصاالت المتنقلة مثل التعليم والرعاية الصّحية، مّما سيساعد على توفر مجموعة 
هامة من المطّورين ذوي المهارات، والمستخدمين الذين يتميزون بالوعي والمعرفة. 
بإقامة  تقوم  أن  يمكنها  كما  المجال.  هذا  في  ملحوًظا  تقّدًما  "يّسر"  برنامج  وقد حقق 
شراكات بين القطاعين العام والخاص على مختلف المستويات الحكومية للتعرف على 

مبادرات تطوير خدمات االتصاالت المتنقلة المبتكرة ودعمها.

٤٦

 

طرح مبادرات لتحسين جودة النطاق العريض وزيادة توفره في البالد

٪ المنشآت التي توصي بالمبادرات

٪۱۰ ٪۲۰ ٪۳۰ ٪٤۰ ٪٥۰ ٪٦۰ ٪۷۰

الشكل رقم ۸: المبادرات التي توصي بها المنشآت ٦٥

زيادة توافر الكوادر المؤهلة في االتصاالت 
وتقنية المعلومات من أجل توفير الحلول 

زيادة الوعي حول فوائد التقنيات المتنقلة وذلك 
من خالل المعارض المتنقلة التي ترعاها 

زيادة أمن المعلومات والخصوصية من خالل 
اتخاذ التدابير الالزمة وتطبيق األحكام 

تحفيز الشركات المحلية لتطوير تطبيقات أعمال 
األجهزة اللوحية/جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية

 
تحفيز القطاع الحكومي على تقديم الخدمات 

 الحكومية االكترونية  عبر منّصة الهواتف 

الريادة في اعتماد التنقلية في القطاع الحكومي

 

 

 

 
 

الشكل رقم ۹: المبادرات التي يوصي بها األفراد ٦٦

٪ األفراد الذين يوصون بالمبادرات

٪۱۰ ٪۲۰ ٪۳۰ ٪٤۰ ٪٥۰ ٪٦۰ ٪۷۰

تخفيض كلفة االنترنت على الهاتف النقال

تحسين جودة االنترنت وسرعته على الهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية

توسيع تغطية شبكة االنترنت للهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية

 تحسين أمن وسالمة األجهزة
تطوير المهارات الالزمة الستخدام هذه األجهزة 

من قبل المسنين وذوي اإلعاقة

تحفيز مطّوري التطبيقات لتطوير المزيد من
   المحتوى المحلّي والتطبيقات

تحفيز مطّوري التطبيقات لتطوير المزيد من 
 التطبيقات باللغة العربية

وطرحت الهيئة في إطار دراساتها أسئلة على كل من المنشآت واألفراد حول ما يمكن 
أن يفعله مقدمو خدمات االّتصاالت والحكومة لتشجيع تبني األجهزة الذكية، وجاءت 
النتائج كما هو مبين بالشكلين رقم ۸ و۹. وقد عبر المستخدمون في قطاع األعمال عن 
أهمية الدور الحكومي، وتطوير الكوادر المؤهلة، وتوسيع خدمات الحكومة اإللكترونية 
لتشمل خدمات االتصاالت المتنقلة، وتبني خدمات االتصاالت المتنقلة داخل األجهزة 
المعلومات  أمن  أهمية  يتضح  الهامة،  األخرى  االستنتاجات  ومن  الحكومة. 
وتوفرها،  الشبكة  جودة  وتحسين  وتطبيقها،  النظم  إصدار  خالل  من  وخصوصيتها 

وتحفيز المنشآت المحلّية على التطّور لتتواكب مع األجهزة الذكية. 

أّما بين األفراد فقد كانت الرغبات متنوعة، وجاءت تكلفة استخدام االنترنت من الهاتف 
المتنقل على رأس القائمة، تليها المخاوف المتعلّقة بالشبكة وأمن األجهزة.  



الملحق أ: المنهجية

الملحق ب: تعريفات

أجرت الهيئة دراستين، أولية وثانوية، للتعرف على الوضع الراهن لالتصاالت وتقنية المعلومات 
في المملكة، وتقييم التطورات الحالية والتحديات المتعلقة بمنظومة خدمات االتصاالت المتنقلة في 

المملكة. 

الدراسة األولية

أجرت الهيئة ۱۳۲٤ مقابلة مع منشآت من القطاعين الخاص والحكومي في أبريل عام ۲۰۱۳م، 
لقياس مدى انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة. وفي نفس الفترة، أجرت الهيئة ۱۳۲٤ مقابلة مع 

مواطنين سعوديين ومقيمين لقياس مدى إنتشار استخدام األجهزة المتنقلة والذكية في المملكة.

كما أجرت الهيئة ٤۹۳ مقابلة مطولة في أبريل ۲۰۱۳م مع جهات من القطاعين العام والخاص 
ومعوقات  ومحفزات  تبني  حول  كمية  بيانات  لجمع  المتنقلة  االتصاالت  خدمات  تستخدم  التي 
استخدامها. باإلضافة إلى إجراء ٦٤۲ مقابلة مطولة مع مستخدمي األجهزة الذكية األفراد لمعرفة 

توجهات استخدامهم لها.

ومطوري  االتصاالت  قطاع  تمثل  منشأة   ۳۳ مع  ومباشرة  مطولة  مقابلة   ٤۰ الهيئة  وأجرت 
التطبيقات وكبرى المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت التشريعية المعنية بهدف جمع 

بيانات نوعية ومعرفة آراء هذه المنشآت حول منظومة االتصاالت المتنقلة في المملكة.

الدراسة الثانوية

نفذت الهيئة دراسة ثانوية شاملة ومستفيضة درست خاللها عدد من األبحاث عن قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات في المملكة وكذلك المصادر العالمية التي توثق التطور الذي حدث في بلدان 

مشابهة وأفضل الممارسات التي تطبقها.

التعريفات الواردة أدناه، هي لغرض هذا التقرير فقط.

خدمات االتصاالت: يقصد بخدمات االتصاالت في هذا التقرير تقديم الخدمات الصوتية وربط 
شبكات المعطيات (البيانات) عبر الوصول إلى البنى التحتية للشبكات التي ُيشغلها مقدمو الخدمة. 
وعادًة ما يقوم األفراد والمنشآت باإلشتراك في هذه الخدمات أو الدفع وفًقا لإلستخدام إلى شركات 
والمتنقلة  الثابتة  الهاتفية  الخطوط  تشمل  والتي  الخدمات  هذه  من  االستفادة  نظير  االتصاالت 

وخدمات االنترنت.

من خالل  أو  لالتصال صوتيا  تستخدم  تقنية  معدات  أية  المعلومات:  وتقنية  االتصاالت  أجهزة 
معالجة المعلومات على شكل بيانات (اإلدخال، المعالجة، اإلخراج، االتصال والتخزين). وتشمل 
والهواتف  األجهزة  (الطابعات،  الطرفية  األجهزة  والخادم)،  العميل  (أجهزة  الحاسوب  نظم 

المتنقلة، والملحقات)، أجهزة التخزين ومعدات الشبكات. 
 

خدمات تقنية المعلومات: هي الخدمات التي تقدم من خالل الفنيين لمساعدة األفراد والمنشآت على 
تطبيق وإدارة وتشغيل نظم الحاسوب واألجهزة الطرفية وأجهزة التخزين والشبكات والبرامج. 
والمنشآت التي توفر خدمات تقنية المعلومات تقدم بعض أو كافة الخدمات التي تتراوح ما بين 
خدمات الدعم إلى عمليات تقنية معلومات متكاملة تشمل اإلدارة واالستعانة بموردين خارجيين.

المالحق

البرمجيات الجاهزة: هي أي نوع من البرامج أو مجموعات الترميز التي تتوفر تجارًيا من خالل 
البيع أو التأجير أو كخدمة. وتشمل البرمجيات الجاهزة التطبيقات وبرامج البنية التحتية لألنظمة 
للبرامج  الضمنية  القيمة  أيًضا  الجاهزة  البرمجيات  وتشمل  التطبيقات.  ونشر  تطوير  وأدوات 

المدرجة في الخدمة، والتي تتيح االستفادة من البرنامج عبر آلية أسعار مختلفة. 

التي تتمّتع في معظم األحيان بشاشة لمسية  الذكية  اللوحية والهواتف  الذكية: األجهزة  األجهزة 
وبالقدرة على تشغيل تطبيقات تتمّيز بواجهات رسومية والمعالجة عبر الجهاز والوسائط الغنية

خدمات االتصاالت المتنقلة (mobility): هي القدرة على استخدام األجهزة المتنقلة للوصول إلى 
الخدمات والمحتوى بغض النظر عن الموقع أو البيئة التقنية.

تطبيقات االتصاالت المتنقلة: هي تلك البرامج التي يتم تحميلها على االجهزة الذكية، ويمكن من 
خاللها الوصول الى الخدمات والمحتوى.

بروتوكول  عبر  والنص  والفيديو  الصوت  خدمات  تقديم  هي   :(OTT) اإلضافية  التطبيقات 
اإلنترنت باستخدام البنى التحتية الخاصة بشبكة مقدمي الخدمات (مثل مقدمي خدمات االتصاالت 
تقديم  ويتم  الخدمة.  وتوزيع  ابتكار  في  الخدمات  مقدمي  من  تدخل  ودون  المتنقلة)،  أو  الثابتة 
التطبيقات اإلضافية (OTT) عبر اإلنترنت باالستفادة من التطبيقات عبر الشبكة و/أو التطبيقات 

المتنقلة.

اتفاقية مستوى الخدمة: اتفاقية مستوى الخدمة هي وثيقة قانونية ملزمة تفصل مستوى الخدمات 
التي يوفرها مقدم الخدمة إلى العميل. 

الملحق ج: اختصارات
BYOD:  احضار الجهاز الخاص بك

CAGR:  معدل النمو السنوي المركب

CITC:  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

CRM:   إدارة عالقات العمالء

ERP:   تخطيط موارد المشاريع 

GDP:   إجمالي الناتج المحلي

GPS:   نظام تحديد المواقع العالمي

HRM:   إدارة الموارد البشرية

ICT:   االتصاالت وتقنية المعلومات 

MDM:   إدارة األجهزة المتنقلة

NRI:   مؤشر الجاهزية الشبكية  

OTT:   التطبييقات اإلضافية

SLA:   اتفاقية مستوى الخدمة

VOIP:  بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت

٤۷



الملحق د: جدول المؤشرات

المصدرالقيمةالمؤشر

۱٥   انتشار النطاق العريض الثابت في المنازل بالمملكة العربية السعودية (۲۰۱۳م)

٤۸

۹٤ مليار لایر۱     االنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

٪۱۳٫۹

٦۱ مليار لایر

۲۱٫۷ مليار لایر

۳,٤ مليار لایر

۷,۹ مليار لایر

٪۲٫۷٥ 

۳۲٥۲ لایر

۱۳۸ مليار لایر

٪۸٫۱

۱۳۸ مليار لایر

۱٦,٥ مليار لایر

٪٥٥

۲٫۹۲ مليون

٪٤٥٫٥ 

۲     معدل نمو االنفاق السنوي على االتصاالت 

       وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

۳     االنفاق على خدمات االتصاالت في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

٤     االنفاق على أجهزة اإلتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة (۲۰۱۲م)

٥     االنفاق على البرمجيات الجاهزة في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

٦     االنفاق على خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

۷    اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج
      المحلي في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

۸    االنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات للفرد
      في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م)

۹    توقعات االنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات
      في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۷م)

۱۰   توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لإلنفاق على
       االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۲م-۲۰۱۷م)

۱۱  العدد اإلجمالي الشتراكات الهواتف المتنقلة (۲۰۱۳م)

۱۲ العدد اإلجمالي لمستخدمي اإلنترنت في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۳م)

۱۳ انتشار االنترنت في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۳م)

۱٤ عدد اشتراكات االنترنت عبر النطاق العريض الثابت 
     في المملكة العربية السعودية (۲۰۱۳م)

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۳م)
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مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۲م)

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۲م)

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۲م)

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  (نهاية العام ۲۰۱۲م)
تقرير EIU عن المملكة العربية السعودية – مارس ۲۰۱۲م

مؤشرات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات حول عن االتصاالت
وتقنية المعلومات (۲۰۱۳م)

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۳م)

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۳م)

مؤشرات األداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (نهاية العام ۲۰۱۳م)


