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منصات األلعاب الرئيسية في المملكة

متوسط زمن استجابة شبكات مقدمي الخدمة
على مستوى المملكة

متوسط أداء مقدمي الخدمة على مستوى المناطق

كيف تتأكد من سالمة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة
الشبكة المستخدمة؟ 

Game Mode آلية المشاركة في قياس مبادرة

Fortnite مؤشر لعبة

Fifa مؤشر لعبة

Apex Legends مؤشر لعبة

League of Legends مؤشر لعبة

Dota 2 مؤشر لعبة
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فهرس المحتويات



تعتمد طريقة اللعب في Fortnite على اتصال 
الالعبين بخوادم اللعب المركزية لكل منطقة إقليمية

معدل زمن االستجابة

مكان الخادماسم اللعبة

مقر الشركة الناشر

Fortnite
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لعبة

معدل زمن 
االســتجابة 

(Ping)

المركز األول

ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

30
ms

المركز الثالث المركز الرابعالمركز الثاني

35 21
msms

29 28
ms

بناء على تحليل .SamKnows Ltdكلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية

مدى زمن االستجابة

متوسط سيءمثالـي جـيـد

20ms 10ms 0ms40ms60ms 50ms70ms80ms90ms100ms110ms120ms130ms140ms 30ms

يمثل الرسم البياني أقصر 
وأطول زمن استجابة لكل 

مقدم خدمة

تم جمع القياسات من خالل أجهزة 
مقياس لإلنترنت الثابت "فايبر" 

المثبتة لدى المستخدمين

2846

3039

2333

923



تكمــن طريقــة اللعــب في FIFA على االتصــال ما بين اثنيــن من الالعبين، أحدهــم يكون هو 
المضيــف (Host)، لــذا تعتمــد جودة االتصــال على ُبعد المســافة بين الالعبين، حيث تتحســن 
الجــودة إذا كان موقــع الالعب المضيــف قريب من الالعب اآلخر، كما يوجــد في اللعبة أطوار 

للعب الجماعي يتم خاللها استخدام خادمات اللعب المركزية لكل منطقة إقليمية

لعبة
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معدل زمن االستجابة

مكان الخادماسم اللعبة

مقر الشركة الناشر

FIFA

معدل زمن 
االســتجابة 

(Ping)

المركز األول

ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

48
ms

المركز الثالث المركز الرابعالمركز الثاني

80 29
msms

58 33
ms

مدى زمن االستجابة

متوسط سيءمثالـي جـيـد

20ms 10ms 0ms40ms60ms 50ms70ms80ms90ms100ms110ms120ms130ms140ms 30ms

يمثل الرسم البياني أقصر 
وأطول زمن استجابة لكل 

مقدم خدمة

تم جمع القياسات من خالل أجهزة 
مقياس لإلنترنت الثابت "فايبر" 

المثبتة لدى المستخدمين

بناء على تحليل .SamKnows Ltdكلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية

2834

2542

7583

5574



تعتمد طريقة اللعب في Apex Legends على اتصال 
الالعبين بخوادم اللعب المركزية لكل منطقة إقليمية

لعبة
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معدل زمن االستجابة

مكان الخادماسم اللعبة

مقر الشركة الناشر

Apex Legends

معدل زمن 
االســتجابة 

(Ping)

المركز األول

ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

33
ms

المركز الثالث المركز الرابعالمركز الثاني

38 24
msms

35 31
ms

بناء على تحليل .SamKnows Ltdكلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية

مدى زمن االستجابة

متوسط سيءمثالـي جـيـد

20ms 10ms 0ms40ms60ms 50ms70ms80ms90ms100ms110ms120ms130ms140ms 30ms

يمثل الرسم البياني أقصر 
وأطول زمن استجابة لكل 

مقدم خدمة

تم جمع القياسات من خالل أجهزة 
مقياس لإلنترنت الثابت "فايبر" 

المثبتة لدى المستخدمين

3048

3243

2534

1226



تعتمد طريقة اللعب في League of Legends على

اتصال الالعبين بخوادم اللعب المركزية لكل منطقة إقليمية

لعبة
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معدل زمن االستجابة

مكان الخادماسم اللعبة

مقر الشركة الناشر

League of Legends

معدل زمن 
االســتجابة 

(Ping)
ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

94
ms

97
ms
95 86

ms

المركز الثالث المركز الثاني المركز األول

بناء على تحليل .SamKnows Ltdكلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية

مدى زمن االستجابة

متوسط سيءمثالـي جـيـد

20ms 10ms 0ms40ms60ms 50ms70ms80ms90ms100ms110ms120ms130ms140ms 30ms

يمثل الرسم البياني أقصر 
وأطول زمن استجابة لكل 

مقدم خدمة

تم جمع القياسات من خالل أجهزة 
مقياس لإلنترنت الثابت "فايبر" 

المثبتة لدى المستخدمين

8587

88105

93100

7894



تعتمد طريقة اللعب في Dota 2 على اتصال االعبين 
بخوادم اللعب المركزية لكل منطقة إقليمية

لعبة
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معدل زمن االستجابة

مكان الخادماسم اللعبة

مقر الشركة الناشر

Dota 2

معدل زمن 
االســتجابة 

(Ping)

المركز األول

ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

31
ms

المركز الثالث المركز الرابعالمركز الثاني

33 21
msms

31 22
ms

بناء على تحليل .SamKnows Ltdكلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية

مدى زمن االستجابة

متوسط سيءمثالـي جـيـد

20ms 10ms 0ms40ms60ms 50ms70ms80ms90ms100ms110ms120ms130ms140ms 30ms

يمثل الرسم البياني أقصر 
وأطول زمن استجابة لكل 

مقدم خدمة

تم جمع القياسات من خالل أجهزة 
مقياس لإلنترنت الثابت "فايبر" 

المثبتة لدى المستخدمين

2139

2345

1927

1832



األلعاب اإللكترونية األكثر رواًجا عبر اإلنترنت
في المملكة

منصات األلعاب الرئيسية في المملكة
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متوسط زمن استجابة
شبكات مقدمي الخدمة
على مستوى المملكة

متوسط زمن استجابة شبكات اإلنترنت الثابتمتوسط زمن استجابة شبكات اإلنترنت الثابت

متوسط زمن استجابة شبكات اإلنترنت المتنقل

متوسط زمن استجابة شبكات الجيل الخامس المتنقل

المركز الخامسالمركز الثالثالمركز األول المركز الرابعالمركز الثاني

1934 9
msms

18 13
msmsms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

17
ms

المركز الثالثالمركز األول المركز الثاني

33
msms

36 34
ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

35
ms

®Ookla استنادا إلى تحليل شركة

لبيانات Speedtest Intelligence®  لمتوسط زمن استجابة 

اإلنترنت الثابت للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020

®Ookla استنادا إلى تحليل شركة

لبيانات Speedtest Intelligence®  لمتوسط زمن استجابة 

اإلنترنت المتنقل للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020

المركز الثالثالمركز األول المركز الثاني

22
msms

25 24
ms

معدل زمن
االستجـابـة
للممـلـكــة

24
ms

®Ookla استنادا إلى تحليل شركة

لبيانات Speedtest Intelligence®  لمتوسط زمن استجابة الجيل 

الخامس المتنقل للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020
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كلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية



®Ookla استنادا إلى تحليل شركة

لبيانات Speedtest Intelligence®  لمتوسط زمن استجابة 

اإلنترنت المتنقل للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020

أداء مقدمي الخدمة على
مستوى المناطق
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متوسط زمن استجابة شبكات اإلنترنت المتنقل

كلما قلت سرعة االستجابة كان أداء الشبكة أفضل ms : ملي ثانية

عسير

الباحة

المدينة المنورة

تبوك

مكة المكرمة

جازان

الشرقية

نجران

الرياض
الحدود الشمالية

حائل

القصيم

الجوف
المركز األول

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني
المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثاني



 وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة؟

اّتبع اإلرشادات التي تساهم في تحسين االتصال الخاص باأللعاب اإللكترونية:

إعدادات اللعبة

إعدادات الشبكة الداخلية

إعدادات االتصال

كيف تتأكد من سالمة الشبكة المنزلية 

تأكد دوما من اختيار خادم 
االتصال الخاص بمنطقة 

الشرق األوسط
(Middle East Server) 

في حال عدم توفر خادم الشرق 
األوسط، اختر الخادم الخاص 
بمنطقة أوروبا أو غرب أوروبا

(Western Europe) 

استخدم كابل الشبكة عبر الخطوط الثابتة "فايبر" وقلل االتصال 

WiFi عن طريق الشبكة الالسلكية

 (DNS) استخدم االعدادات االفتراضية الخاصة بخادم أسماء النطاقات
وال تستبدلها بإعدادات أخرى

تقرير "Game Mode" - الربع الرابع 2020م
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شارك وساهم معنا في تحقيق
Game Mode أهداف مبادرة

للمزيد من التفاصيل، و للتسجيل للحصول 
www.meqyas.sa  :على جهاز القياس

انضم إلى المئات من المشــاركين معنا في مبادرة Game Mode من 

خالل التسجيل للحصول على جهاز "مقياس لإلنترنت الثابت" لقياس 

أداء أشهر األلعاب اإللكترونية، باإلضافة إلى العشرات من تطبيقات 

وخدمات اإلنترنت المشهورة في المملكة.

يتيح لك جهاز القياس معرفة أداء اتصال اإلنترنت الخاص بك وأشــهر 

األلعاب اإللكترونية، وفي الوقت نفسه سيمكننا من تحليل قياسات 

المشاركين ومعرفة أداء مقدمي الخدمة على مستوى المملكة.
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تطلــــق هيئــــة االتصاالت وتقنيــــة المعلومــــات تقريًرا ربعًيا ضمــن 

مبــادرة ”Game Mode“ التــي أطلقتهــا الهيئــة لدعم قطــاع األلعاب 

اإللكترونية في المملكة من خالل تحســين جودة أداء تجربة المستخدم 

لأللعــاب اإللكترونيــة، وتقديــم مبادرات نوعيــة تركز علــى تطوير هذا 

القطاع. حيث يقــــارن التقريــر زمن االســــتجابة بيــن مقدمي الخدمة 

ألشــــهر األلعــــاب اإللكترونيــة فــــي المملكــة. كمــــا يعــرض التقرير 

أشــــهر منصات األلعــاب اإللكترونية، وأكثر األلعــاب رواًجا بين مجتمع 

الالعبيــن، ويقــدم أهم اإلرشــادات لتحســين جودة االتصــال باإلنترنت 

لأللعاب اإللكترونية.

وتهــدف الهيئــة من إصــدار تقريــر ”Game Mode“ لتعزيز التنافســية 

بيــن مقدمــي الخدمــة ودفعهــم لتحســين أداء الخدمــات لأللعــاب 

اإللكترونية في المملكــــة، وتعزيز الشــفافية فــي القطاع عن طريق 

إطالع المســتثمرين والمهتمين على مؤشرات أداء القطاع.
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