
معلومـــات حول قطـــاع إنترنت األشـــياء في 
المملكة - يقدمهـــا عبد هللا العبيكان، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة العبيكان 

المملكة هي أول دول الشرق األوسط وأوروبا 
وأفريقيـــا فـــي تمكيـــن الجيـــل الحديث من 
تقنيـــات االتصال الالســـلكي عالي الســـرعة

 (WiFi 6e واي فاي)

مبـــادرة "Game Mode"... خطـــوة جديـــدة نحو 
تطوير قطاع األلعاب اإللكترونية في المملكة

أبرز المستجدات خالل الربع األول 2021:

citc.gov.sa

الربع األول

التقرير الربعي 
لهيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات
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كلمة افتتاحية

معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
الدكتور محمد بن سعود التميمي

تشـــهد المملكة نمو متسارع في مجال االبتكارات 
التقنية، مما يسهم بشكل كبير في زيادة اإلنتاجية 
ورفع التنافســـية وتقديم حلـــول رقمية وخدمات 
مبتكرة في المملكة. فالتغيرات حول العالم تســـير 
بوتيرة متسارعة، وعلينا مواكبة هذا التغير والعمل 
على ســـد الفجوة الرقمية لدينا من خالل استخدام 

أحدث التقنيات الجديدة بكامل إمكاناتها.

واليوم، تفخر المملكة بـــأن تكون أول دولة على 
مستوى الشرق األوســـط وأوروبا وأفريقيا تمهد 
الطريق لشـــبكة Wi-Fi 6e الناشـــئة التي ستوفر 
ســـرعات اتصال فائقة. ومن المتوقع أن تستفيد 
(فنتك)،  المالية  التقنيـــة  (مثل  الجديدة  التقنيات 
الضخمـــة،  والبيانـــات   ،(IoT) األشـــياء  وإنترنـــت 
والحوسبة  والبلوكتشـــين،  االصطناعي،  والذكاء 
اإلنترنت  االتصال بشـــبكة  الســـحابية) من تحسن 
وزيادة ســـرعته. وتأتـــي هذه الخطـــوة في إطار 
خطة المملكـــة للقيام بدور ريـــادي في المرحلة 

التالية من التطور الرقمي. 

في الربع األول من العام، أصدرت هيئة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات خطـــة االســـتخدام التجاري 
المملكـــة  فـــي  التـــرددي  للطيـــف  والمبتكـــر 
(2021-2023) التـــي تبين عـــزم المملكة على زيادة 
تمكيـــن  أجـــل  مـــن  تدريجيـــًا  التـــرددي  الطيـــف 
االســـتخدامات التجارية والمبتكـــرة للطيف، ومن 
المتوقع أن تعزز هذه الخطـــة قدرة المملكة على 
تطبيـــق الجيـــل التالـــي مـــن تقنيـــات شـــبكات 

االتصاالت.

واليـــوم، يمكننـــا بالفعـــل رؤيـــة بعـــض النتائـــج 
واإلنجـــازات الملموســـة لزيادة الطيـــف الترددي 
المتاح، على سبيل المثال حافظت المملكة على 
مركزها الريادي ضمن قائمة الدول العشـــر األولى 
في ســـرعة اإلنترنت المتنقل بمتوســـط ســـرعة

تحميل بلغت 119.52 ميجابت في الثانية. 

بالمملكة،  التنظيميـــة لالتصاالت  الجهة  وبصفتنا 
فإن دورنـــا يتمثل في توفير البيئـــة المثالية التي 
تســـاعد على تطـــور وازدهار قطاعـــي االتصاالت 
تصميـــم  علـــى  ونحـــرص  المعلومـــات.  وتقنيـــة 
لتحقيق  فائقـــة  بعناية  ومبادراتنـــا  اســـتراتيجياتنا 
هدفنـــا بتحويل المجتمع الســـعودي إلى أحد أكثر 

المجتمعات الرقمية تقدمًا في العالم. 

التقرير  الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات - الربع األول 2021



الملخص التنفيذي
أصـــدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خطة االســـتخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي في 

المملكة (2021-2023) بعنوان "فرص االستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة".

مهـــدت الهيئة لنشـــر الجيل الحديث من شـــبكة الــــ Wi-Fi، حيث مّكنـــت المملكة تقنيـــات االتصال 
الالســـلكي عالي السرعة WiFi 6e بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي، لتصبح بذلك أول 

دولة في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط تعلن عن تمكين هذا الجيل الحديث عالي السرعة.

بلغ إجمالي عدد االشـــتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة 48.11 مليون اشتراك بنهاية الربع األول 
2021م، بنســـبة نمو بلغت 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الســـابق. وبنسبة انتشار بلغت %137.4 
على مستوى السكان. كما شهدت المملكة أعلى مســـتوى لسرعة التحميل لإلنترنت المتنقل خالل 
الربع األول من عام 2021 بسرعة بلغت  119.52 ميجابت في الثانية (بزيادة قدرها 22.5٪ على أساس ربع 

سنوي، و114.5٪ على أساس سنوي). 

أظهرت نتائج "مقياس" أن متوسط سرعة التحميل لشبكة الجيل الخامس المتنقل في المملكة بلغت 
322.42 ميجابت في الثانية.

بلغ إجمالي عدد االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة 2.2 مليون اشتراك بنهاية الربع 
األول 2021م، بنســـبة نمو بلغت 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الســـابق. ونســـبة انتشـــار بلغت 

36.2% على مستوى المساكن. 
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أبرز اإلنجازات الرقمية في الربع األول من عام 2021

إجمالي االشتراكات 
في خدمات االتصاالت 

المتنقلة 

48.11
مليون اشتراك 

نسبة انتشار خدمات 
االتصاالت المتنقلة 

على مستوى السكان

137.4%
متوسط سرعة التحميل لإلنترنت المتنقل، 

بزيادة قدرها 22.5٪ على أساس ربع 
سنوي، و 114.5٪ على أساس سنوي

119.52
ميجابت في الثانية
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أبرز ملفات الربع 
األول 2021: إنترنت 

(IOT) األشياء

أبرز االتجاهات في 
سوق االتصاالت 

وتقنية المعلومات

أحدث اإلنجازات 
الرقمية للهيئة 

خالل الربع األول

Game Mode إطالق مبادرة

البنية التحتية لالتصاالت 
المملكة تخطط لزيادة الطيف الترددي لتعظيم االستفادة منه

المملكة تمّكن الجيل الحديث من تقنيات االتصال الالسلكي فائق 
السرعة (واي فاي WiFi 6e) كأولى دول الشرق األوسط وأوروبا 

وأفريقيا.

الموافقة على صفقة دمج األبراج بين شركتي "زين" و"موبايلي" 

منح تراخيص جديدة لشركتين لتشغيل شبكات االتصاالت المتنقلة 
(MVNO) االفتراضية

أبـــرز الـــرؤى المســـتخلصة مـــن ورشـــة عمـــل: "إنترنت األشـــياء:
تعزيز االقتصادات وخدمة المجتمعات"

حـــوار مـــع رجل األعمـــال الســـعودي عبـــد هللا العبيـــكان، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة العبيكان

16

16
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14

15

االتصاالت المتنقلة
سرعة اإلنترنت

االشتراكات

االتصاالت الثابتة
االشتراكات

سرعات مقدمي خدمات االتصاالت عبر األلياف الضوئية 

9
10

11
11

جدول المحتويات



التقرير  الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات - الربع األول 052021

أبرز ملفات الربع 
األول 2021:

إنترنت األشياء

يشـــير مصطلـــح "إنترنت األشـــياء" إلى شـــبكة من 
األجهـــزة القادرة على مراقبة واستشـــعار ما حولها 
بشكل مستقل، باإلضافة لقدرتها على جمع وتبادل 
البيانـــات والتفاعل مع بعضهـــا البعض ومع البيئة 

المحيطة بها.

ما هو إنترنت األشياء؟



أجرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات اســـتطالع للشـــركات 
الســـعودية من أجل تقييم فرص النمو المتاحـــة لقطاع إنترنت 
األشياء في المملكة، وتقييم الفوائد االقتصادية المتوقعة من 
تقنيات التشـــغيل البيني بين منصات إنترنت األشـــياء، وكذلك 

تقييم أفضل الطرق لتطوير هذا القطاع الواعد.

نظرة عامة على تقنيات LPWAN من 
منظور استراتيجي 

األشياء"  "إنترنت  تقنيات  على  الطلب 
في المملكة العربية السعودية

وقد قامت الهيئة أيًضا بتقييم القرارات االستراتيجية المتعلقة 
بتمكين تقنيات LPWAN التي تدعم إنترنت األشياء، مع مقارنة 
خيارات التكنولوجيا المتاحة ودراســـة اإلمكانيـــات والتحديات 
المرتبطة بقابلية التشغيل البيني، وذلك من أجل تحديد أفضل 

.LPWAN الطرق لتنفيذ تقنيات

أفضل االستخدامات المقترحة لتقنيات الــ LPWAN غير الخلوي في المملكة 

ما هي تقنيات LPWAN؟
"LPWAN" هو الرمز المختصر لمصطلح "شـــبكة واســـعة 
النطاق منخفضة الطاقة"، وهي عبارة عن شبكة السلكية 
واســـعة النطاق تربط بين األجهـــزة ذات النطاق الترددي 
 (Bit) المنخفض والتي تعمل بالبطاريات، وذلك بمعدالت

منخفضة وعبر نطاقات طويلة المدى.

وبشكل عام، تنقسم تقنيات "LPWAN" التي تدعم إنترنت 
األشـــياء إلى مجموعتين، وهما: المرخص (الخلوي) وغير 

المرخص (غير الخلوي).
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أفضل االستخدامات المقترحة لتقنيات الــ LPWAN الخلوي في المملكة

الرعاية الصحية
عن ُبعد

تتطلب تبادل البيانات في 
الوقت الفعلي، وزمن انتقال 

قصير للغاية  

عمليات القياس 
الذكي

تتضمن بيانات حساسة، 
وتتطلب عمليات نشر بالغة 

التعقيد على المستوى 
الوطني

األمن الحضري

ُيعد أحد االستخدمات بالغة 
الحساسية، ويتطلب إجراءات 

صارمة لألمن السيبراني

الزراعة الذكية
تتطلب تكلفة منخفضة وعمر 

طويل للبطاريات.

اإلضاءة الذكية
تتضمن استخدامات واسعة 

النطاق، وتشمل تغطية 
المناطق الريفية.

اإلدارة الذكية 
لموافق السيارات
تتطلب تغييرات بطيئة في 

البيانات، ويقتصر إرسال اإلشارات 
على عدد قليل من الرسائل يوميًا
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فـــي 25 فبراير 2021، اســـتضافت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بنجاح ورشـــة عمـــل بعنوان "إنترنت 
األشياء: تعزيز االقتصادات وخدمة المجتمعات"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت 
(ITU). وخالل الورشـــة، تحدث الخبراء حول كيفية اســـتخدام تطبيقات وتقنيات إنترنت األشياء من أجل بناء 
مجتمعات أكثر اتصاًال وترابًطا، وهو ما يتماشى مع خطة األمم المتحدة 2030 ألهداف التنمية المستدامة. 

وتناولت الورشـــة إمكانية وضع سياسة مستقبلية لقطاع إنترنت األشـــياء تهدف إلى تعزيز الثقة وتحفيز 
االســـتثمارات في هذا القطاع الواعد، وتمكين القطاعات المختلفـــة ذات الصلة، وتوفير الطلب الحالي 

على تقنيات إنترنت األشياء، وتوقع االحتياجات المستقبلية بشكل استباقي. 

كما ناقش المشاركون دور تقنيات إنترنت األشياء في دعم رؤية المملكة 2030، مع تنظيم جلسات خاصة 
لمناقشة مجاالت الطاقة الذكية، والتصنيع الذكي، والذكاء االصطناعي. 

أبرز الرؤى المستخلصة من ورشة عمل:
"إنترنــت األشيــاء: تعزيـــز االقتصــادات 

وخدمة المجتمعات"

وقد حضر الورشة عدد من كبرى المؤسسات 
المحلية والدولية، ومن بينها:
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مقابلة مع عبد هللا العبيكان،
الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان

كيف يســـتفيد قطاع التصنيع الرقمي في المملكة 
من تقنيات إنترنت األشياء؟

يمكن لتقنيات إنترنت األشياء إحداث تحول هائل في 
أداء قطاع التصنيع الســـعودي. فأنا أنظر إلى أنظمة 
إنترنت األشياء باعتبارها الجسر الذي ُيَمّكن المصنعين 
السعوديين من االنخراط الكامل في االقتصاد الرقمي. 
فالبيانات الناتجة عن أي عملية تمنح الشـــركات قدرة 
أكبر علـــى التحكم في عملية التصنيع، مما يؤدي في 
النهاية إلى زيادة مســـتوى اإلنتاجية واألرباح. وتعتمد 
تقنيات إنترنت األشياء بشـــكل أساسي على االتصال 
والبيانات، لكن هذين العنصرين وحدهما ليسا كافيين 
لمنح الشـــركات الميزة التنافســـية التـــي تحتاج إليها. 
فالعنصر الفاصل بين الشـــركات المتميزة والشـــركات 
متوســـطة األداء في المســـتقبل هو كيفية استخدام 
البيانات. فالشـــركات القادرة على تفســـير واستخدام 
البيانات بشـــكل جيـــد لتعزيـــز االبتكار وتحســـين أداء 
عملياتها ستكون الطرف الفائز في سوق المستقبل. 

ما التغييرات التي لمستها في مصانعك بعد إدخال 
تقنيات إنترنت األشياء؟

أدت أنظمة إنترنت األشياء إلى رفع مستوى اإلنتاجية 
والكفاءة التشغيلية بشكل لم تحققه أي أنظمة أخرى 
من قبل. على ســـبيل المثال، بدأنا فـــي تطبيق نهج 
قائم على البيانات في إدارة أداء اآلالت، مما ســـاعدنا 
علـــى التنبؤ بشـــكل أفضل حول أداء جميـــع عملياتنا. 
ففي مجال الصيانة ــ على ســـبيل المثال ــ نجحنا في 
التخلص بشـــكل كامل تقريبًا من األعطـــال المفاجئة 
التي تكبد الشـــركة تكاليف باهظة. وقد ساعدتنا تلك 
األنظمة أيضًا على تكوين رؤية تفصيلية لكل عنصر من 
عناصـــر سلســـلة القيمة، ممـــا ســـاعدنا تدريجيًا على 
تحسين الجودة وخفض التكاليف. وبالنسبة لمجموعة 
"العبيكان"، أصبحت أنظمة إنترنت األشياء جزءًا ال يتجزأ 
من خطة المجموعة لتحقيق رؤيتها الطموحة كشركة 

صناعية رائدة.

كيـــف يمكن الحد مـــن احتماالت اختفـــاء الوظائف 
والحفاظ على مســـتويات عالية من التوظيف على 

الرغم من زيادة االعتماد على األنظمة اآللية؟ 

ال شك في أن األتمتة يمكن أن تسبب ارتباكًا كبيرًا في 
ســـوق العمل، لكن التاريخ أثبـــت أن التقنيات الجديدة 
عادًة مـــا تأتي بوظائف جديدة وتتطلب مســـؤوليات 
جديدة أيضًا. وتتمثل المهمة األولى للمؤسسات حاليًا 
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فـــي تقييم ومعالجـــة الفجوة الكبيرة بيـــن المهارات 
المطلوبة لوظائـــف القرن الواحد والعشـــرين وتلك 
التـــي كانت ســـائدة في وظائـــف القرن الــــعشرين . 
وبصفتي أحد أرباب العمـــل، فأنا أؤكد التزام مجموعة 
"العبيكان" بإعـــادة تأهيل موظفيهـــا وتطوير وصقل 
مهاراتهـــم، مـــن أجل تمكينهـــم من مواكبـــة التطور 
التكنولوجـــي الهائـــل. علـــى ســـبيل المثـــال، لدينا 
احتياجـــات كبيـــرة فـــي مجال علـــوم المـــواد وعلوم 
البيانـــات والبرمجة، ونحرص علـــى دعم موظفينا في 
رحلتهـــم التعليميـــة في هـــذه المجاالت. فبـــدًال من 
تقليص الوظائف، تعمل مجموعتنا على إعداد وتأهيل 
موظفيهـــا لاللتحـــاق بوظائف أفضـــل وتحقيق دخل 

أعلى. 

إلى أي مـــدى نجحـــت المملكة في توفيـــر البيئة 
المناسبة لتطبيق تقنيات إنترنت األشياء؟

قامـــت المملكة بوضـــع اللبنات األساســـية لتطبيق 
ودمـــج أنظمة إنترنت األشـــياء. حيث تـــم توفير البنية 
التحتية الرقمية المطلوبـــة، مثل توفير تقنيات الجيل 
الخامس وإتاحتها على نطاق أوســـع، وزيادة ســـرعة 
اإلنترنـــت، وزيـــادة ســـعة التخزين، وتحســـين معالجة 
البيانـــات، وكل هذه الخطـــوات تعمل علـــى تمكين 
الشركات عبر مختلف الصناعات والقطاعات. فال شك 
فـــي أننا نتحـــرك فـــي االتجـــاه الصحيح. لكـــن القادة 
الفـــرص  لتحديـــد  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  يحتاجـــون 
والتهديدات التي يشكلها االقتصاد الرقمي، وتكييف 
خططهم االســـتراتيجية مع هذه المعطيات، باإلضافة 
للتأكد من استعداد الموظفين وجاهزية البنية التحتية 

لهذه التغييرات والتحديات. 

ما هي القطاعات المتوقع اســـتفادتها بشكل أكبر 
من تقنيات إنترنت األشياء؟

تبنـــي أنظمة إنترنت األشـــياء قـــد يمثل تحديـــًا كبيرًا 
لشـــركات قطاع األعمـــال، ألن هذه الشـــركات لديها 
عمليـــات معقدة وأنظمـــة قديمة قد تـــؤدي إلعاقة 
وإبطـــاء عمليـــة االبتكار، ويمكـــن لها تحقيـــق فوائد 
ومكاســـب أكبر بكثير من تطبيق هذه األنظمة مقارنًة 
بشـــركات قطـــاع األفـــراد. لذلـــك، أشـــجع العمـــالء 
والموردين ورؤساء الشركات - بل وحتى المنافسين ــ 
على تحمل الصعاب في ســـبيل تطبيق هذه األنظمة، 
فهـــي االســـتثمار المثالـــي لضمـــان النجـــاح فـــي 

المستقبل.
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شهدت المملكة زيادة في معدل سرعة التحميل لإلنترنت المتنقل خالل الربع األول من 
عام 2021 بســـرعة بلغت 119.52 ميجابت في الثانية (بزيادة قدرها 22.5٪ على أساس ربع 

سنوي، و114.5٪ على أساس سنوي). 

سرعة اإلنترنت

التقرير  الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات - الربع األول 092021

55.7160.47
73.42

97.54
119.52

متوسط سرعة التحميل لإلنترنت المتنقل (ميجابت في الثانية)

متوسط سرعة التحميل 
لإلنترنت المتنقل

119.52
زيادة متوسط سرعة ميجابت في الثانية

التحميل لإلنترنت المتنقل 
على أساس ربع سنوي

22.5%
زيادة متوسط سرعة 

التحميل لإلنترنت المتنقل 
على أساس سنوي

114.5%

الربع األول 2020         الربع الثاني 2020         الربع الثالث 2020       الربع الرابع 2020         الربع األول 2021

  Speedtest :المصدر

أبرز االتجاهات في سوق 
االتصاالت وتقنية المعلومات

االتصاالت المتنقلة



 اجمالي االشتراكات
 في خدمات االتصاالت

 المتنقلة

نسبة انتشار خدمات 
االتصاالت المتنقلة على 

مستوى السكان

االشتراكات
بلـــغ إجمالي عدد االشـــتراكات في خدمات االتصـــاالت المتنقلة 48.11 مليون اشـــتراك 
بنهاية الربع األول 2021م، بنسبة نمو بلغت 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 

وبنسبة انتشار بلغت 137.4% على مستوى السكان. 

%137.4مليون اشتراك 48.11
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معدل انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة على مستوى السكان
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االتصاالت الثابتة

 113.33
ميجابت في الثانية 

90.8

89.85
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بلغ إجمالي عدد االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة 2.2 مليون اشتراك بنهاية الربع 
األول 2021م، بنسبة نمو بلغت 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،وبنسبة انتشار بلغت %36.2 

على مستوى المساكن.

بلغ أعلى متوســـط تم تسجيله لسرعة التحميل لإلنترنت عبر األلياف الضوئية 113.33 
ميجابت في الثانية

االشتراكات

سرعات مقدمي خدمات االتصاالت عبر األلياف الضوئية 

2.09 
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2.17
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 2.23

االشتراكات في خدمات االنترنت الثابت عالي السرعة (بالمليون)

المصدر: تقرير مقياس للربع األول 2021
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إطالق مبادرة "Game Mode" لدعم 
سوق األلعاب اإللكترونية 

وتتضمن المبادرة ما يلي:

في مـــارس 2021، أطلقت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات مبـــادرة "Game Mode" لدعم 

قطاع األلعاب اإللكترونية في المملكة، الذي يشهد معدالت نمو هائلة. 

وتأتـــي المبادرة في إطار جهود الهيئة لتشـــجيع المنافســـة الصحية بين شـــركات االتصاالت 

ومساعدتها على تقديم تجربة أفضل لالعبين، باإلضافة لزيادة مستوى الشفافية في السوق، 

وإتاحة البيانات والمؤشرات الرئيســـية حول أداء القطاع، والتي تمكن المستثمرين والجمهور 

من تحديد خياراتهم بشكل أفضل.

• تقارير ربع ســـنوية تقارن بين أوقات استجابة الشركات في عدد من أشهر األلعاب اإللكترونية 
في المملكة.

• جائزة ربع سنوية لشركة االتصاالت صاحبة أفضل وقت استجابة في مجال األلعاب اإللكترونية. 

توفر تقارير "Game Mode" رؤى مفيدة حول اآلتي : 

أحدث اإلنجازات الرقمية للهيئة 
خالل الربع األول

األلعاب  سوق 
نيـــة  و لكتر إل ا

في المملكة

األلعاب األكثر 
شعبيــة بيـــن 

الالعبين

إرشادات عامة لالعبين 
لتحسين سرعة وجودة 

االتصال باإلنترنت
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أفضل أداء على مستوى الشبكات 
الثابتة والمتنقلة وشبكات الجيل 

الخامس في المملكة:

المرتبة  ســـالم"  "شركة  احتلت 
زمن  متوسط  فئة  في  األولى 
االستجابة واالنتقال للشبكات 

الثابتة (بمعدل 10 مللي ثانية)

حققـــت "موبايلي" المركز األول 
في فئة متوسط زمن االستجابة 
المتنقلة  للشـــبكات  واالنتقال 

(بمعدل 32 مللي ثانية) 

احتلـــت شـــركة "زيـــن" المرتبـــة 
األولى فـــي فئة متوســـط زمن 
لشـــبكات  واالنتقال  االســـتجابة 
(بمعـــدل  5G الخامـــس  الجيـــل 

23 مللي ثانية)
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في 30 مـــارس، أصـــدرت هيئة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات تقريرًا يغطـــي ثالث ســـنوات بعنوان
"آفاق االستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة." وُيعد التقرير جزءًا من " االستراتيجية 
الوطنيـــة للطيـــف الترددي لعـــام 2025"، وهو يوضـــح تفاصيل خطـــة المملكة لتحقيق الريـــادة العالمية
في مجال االتصاالت الراديوية والتقنيات الالســـلكية، وتعتمد الخطة على جذب المزيد من االســـتثمارات، 
وتلبية المتطلبات الحالية المتعلقة باالتصاالت ونقل ومعالجة البيانات، والتنبؤ باالحتياجات المســـتقبلية 

لهذا المجال. 

وتهدف الهيئة إلدارة الطيف بشـــكل مبتكر وفعال، من خالل توســـيع نطاق مواردها وخدماتها من جهة، 
والتأكد من جاهزية النظام البيئي الرقمي واستعداده للعمل بكامل إمكاناته من جهة أخرى. 

وستتم إدارة الطيف اإلضافي من خالل مجموعة من األساليب المبتكرة التي توفر قدرًا أكبر من المشاركة 
والمرونة في اســـتخدامات الطيف، على سبيل المثال، سيتم الســـماح بتغيير ملكية الطيف وتداوله في 
الســـوق. وفي بعض الحاالت، يمكن الســـماح بتغيير اســـتخدامات الطيف أيضًا. كما تقوم الهيئة بمراقبة 

النطاقات األخرى عن كثب لدراسة الفرص المتاحة إلطالق إصدارات إضافية في المستقبل.

نشـــر
البنيـــة التحتيــة 

لالتصــاالت

المملكة تخطط لزيادة الطيف الترددي 
لتعظيم االستفادة منه

''قمنـــا بزيادة الطيـــف التـــرددي لتلبية متطلبـــات التقنيات الناشـــئة عبر مختلف 
الصناعات والقطاعات (بما في ذلك قطاعات النقل، والفضاء، واإلعالم، والتشغيل 

اآللي)، وذلك في إطار جهودنا االستراتيجية لبناء مجتمع رقمي تنافسي.''

د۔محمد التميمي - محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
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في إطار استعدادها لبدء الجيل التالي من تطوير تقنيات الـ Wi-Fi، مكنت المملكة شهر إبريل من عام 2021 
خدمة الجيل السادس WiFi 6e فائق السرعة وبنسبة زيادة بلغت 150% في الترددات مقارنة بالجيل الحالي. 

ستعمل شـــبكة WiFi 6e على زيادة 
عشـــرة  بمقدار  اإلنترنـــت  ســـرعات 
 WiFi أضعاف لجميع مســـتخدمي الـ
بالمملكة، ســـواء في المنزل أو في 

األماكن العامة

تخصـــص  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي 
الطيف  أكبـــر من  المملكة معدالت 
لخدمات الـ WiFi أكثـــر من أي دولة 

على مستوى العالم

تتوفـــر اآلن نطاقات أكبر لإلشـــارات الالســـلكية والتي يمكن ألجهـــزة التوجيه (الراوتر) اســـتخدامها لبث
إشـــارات الـ Wi-Fi. وباإلضافة لزيادة ســـرعة اإلنترنت بشكل كبير، ستساعد شـــبكة WiFi 6e أيضًا على دعم 
التطبيقـــات الذكيـــة المســـتقبلية في العديـــد من المجـــاالت، مثل إنترنت األشـــياء، والمنـــازل الذكية، 

وتطبيقات الواقع االفتراضي. 

وقد أقامت المملكة العديد من الشـــراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد األجهزة التي تدعم تقنيات 
WiFi 6e، والتي ُيتوقع إطالقها في السوق السعودي في منتصف عام 2021. ومن المتوقع أن تعمل تلك 
التقنيات الحديثة على زيادة ســـرعة اإلنترنت بمقدار عشـــرة أضعاف لجميع مســـتخدمي شبكة WiFi في 

المملكة، سواء في المنزل أو في األماكن العامة مثل المطارات ومراكز التسوق.

في الوقت نفســـه، ستعمل شـــبكة WiFi 6e على زيادة كفاءة التطبيقات الالسلكية في مجاالت التعليم 
والصحة والترفيه، من خالل ربط شـــبكات الـ Wi-Fi باأللياف الضوئية للســـماح بنقل البيانات بشكل أسرع. 

.WiFi الجيل التالي من تقنيات الـ :Wi-Fi 7 الطريق لظهور شبكة WiFi 6e وتمهد تقنيات

الحديـــث من  الجيـــل  تمّكـــن  المملكـــة 
تقنيات االتصال الالسلكي فائق السرعة 
(واي فاي WiFi 6e) كأولى دول الشـــرق 

األوسط وأوروبا وأفريقيا.
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وافقـــت هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات على صفقة دمـــج أبراج االتصاالت الخاصة بشـــركتي "زين" 
و"موبايلي". وتتضمن الصفقة تشكيل شركات تحالف لالستحواذ على األبراج المملوكة للشركتين ودمجها 

في كيان واحد مشترك ومسجل في السوق السعودي تحت اسم "شركة األبراج". 

أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، عن نتائج منافسة تقديم 
 (MVNO) خدمات مشـــغلي شـــبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية
والتـــي أســـفرت عن فـــوز كل مـــن: شـــركة االتصـــاالت المتكاملة 
المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة، ومنحهما (90) يوًما من 
تاريـــخ إبالغهم بالفـــوز؛ الســـتكمال المتطلبات النظاميـــة الالزمة، 
مشـــددًة على أن عدم اســـتيفاء إحـــدى الشـــركتين الفائزتين لتلك 
المتطلبات خالل المهلة المحددة ســـينتج عنه اختيار المرشح الثالث 
كبديل، على أن تطبق عليه اإلجراءات النظامية نفسها حسب ما ورد 

في وثيقة طلب الحصول على الترخيص.

وكانت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قد منحت شـــركتي اتحاد 
فيرجن موبايل السعودية واتحاد جوراء لالتصاالت وتقنية المعلومات 
ترخيـــص تقديم خدمـــات مشـــغلي شـــبكات االتصـــاالت المتنقلة 

االفتراضية (MVNO) في عام 2014م.

وقـــد وقعت الشـــركتان اتفاقية مبدئيـــة في يوليـــو 2020، والتي 
أوضحت أن الهدف من عملية دمج األبراج هو: "تحقيق أقصى قدر من 

الكفاءة وتحسين أداء نظام االتصاالت وتقنية المعلومات".
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الموافقة على صفقة دمج األبراج 
بين شركتي "زين" و"موبايلي"

هيئة االتصـــاالت تعلن نتائج منافســـة تقديم 
خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة 

(MVNO) االفتراضية

ويتكون التحالف من: 



citc.gov.sa


