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أبرز المستجدات خالل الربع الثاني 2021:
• تصنيف المملكة ضمن أعلى مســـتويات "مؤشـــر النضـــج التنظيمي الرقمي" 

(المستوى الخامس)

• رؤى حصرية حول قطاع التقنيات المالية (فنتك) في المملكة ــ يقدمها عصام 
ــ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "هال" للخدمات المالية  النهديـ 

الرقمية

• فـــوز شـــركة االتصاالت الســـعودية بـ "جائزة المشـــغل البالتينـــي لأللعاب في 
المملكة" ألدائها المتميز في مجال خدمات األلعاب اإللكترونية

الربع الثاني

التقرير الربعي 
لهيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات
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كلمة افتتاحية

معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
الدكتور محمد بن سعود التميمي

في  مسبوق  غير  إنجاًزا  السعودية  العربية  المملكة  حققت 

العام، حيث قام  الثاني من  الربع  التقني خالل  التطور  مسيرة 

المستوى  ضمن  المملكة  بتصنيف  لالتصاالت  الدولي  االتحاد 

المستوى  يمثل  والذي   ،(G5) االتصاالت  لمنظمي  الخامس 

(المؤشر  الرقمي"  التنظيمي  النضج  "مؤشر  في  األعلى 

المستخدم لتقييم أداء منظمي االتصاالت حول العالم). وبذلك 

تصبح المملكة أول دولة على مستوى منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وتاسع دولة على مستوى مجموعة العشرين 

والذي  التصنيف  من  الخامس  للمستوى  الوصول  في  تنجح 

يعتبره االتحاد بمثابة المعيار األعلى في تقييم القطاع الرقمي 

العالمي. وأشير هنا إلى أن المملكة كانت تستهدف الوصول 

الجهود  بفضل  لكن   ،2023 عام  بحلول  المستوي  لهذا 

المتواصلة لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، نجحت 

المملكة في تحقيق هذا الهدف الطموح قبل الموعد المحدد 

بعام ونصف.

النضج  لمؤشر  الخامس"  "المستوى  ضمن  تصنيفنا  وُيعد 

من  التحول  في  نجاحنا  على  جديًدا  دليًال  الرقمي  التنظيمي 

إلى  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لقطاع  تقليدي  منظم 

من  أكبر  عدد  دعم  على  قدرتنا  يؤكد  كما  رقمي،  منظم 

وفي  والقطاعات،  المجاالت  مختلف  في  المؤسسات 

والصحة  التعليم  وقطاعات  المالي  القطاع  مقدمتها 

واالتصاالت.  

عن  خاًصا  قسًما  التقرير  هذا  يضم  أن  على  حرصنا  لذلك، 

رؤية  وأن  خاصًة  "فنتك“)،  باسم  (المعروفة  المالية  التقنيات 

2030 تستهدف زيادة نسبة المدفوعات غير النقدية بالمملكة 

زيادتها  في  اآلن  حتى  نجحنا  وقد   .2030 عام  بحلول   70% إلى 

النسبة  لتحقيق  الصحيح  المسار  على  أننا  يعني  مما   36% إلى 

المستهدفة. ونشهد إقباًال متزايدًا بالفعل على عمليات الدفع 

الرقمية  المالية  واألدوات  التطبيقات  واستخدام  اإللكتروني 

مع  التنسيق  من  عاٍل  مستوى  تتطلب  التي  عام،  بشكل 

هيئة  في  ونحن  المالي.  القطاع  في  والمشرعين  المنظمين 

بتقديم  الدائم  التزامنا  نؤكد  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 

خدمات آمنة وفعالة وفي متناول الجميع، حيث تأتي مصلحة 

أولوياتنا  صميم  في  دائًما  الخدمات  ومقدمي  المستخدمين 

في جميع القرارات واألنشطة التي نقوم بها.

الهيئة  حصول  2021م  الجاري  عامنا  من  مايو  شهر  شهد  كما 

مبادرة  عن  المعلومات"  لمجتمع  العالمية  "القمة  جائزة  على 

 60,000 توفير  استهدفت  التي  المجانية"  فاي  الواي  "نقاط 

نقطة اتصال مجاني بالواي فاي في عدد من األماكن العامة 

المبادرة  تنفيذ  تم  وقد  المملكة،  مستوى  على  حيوية  األكثر 

مما  و"موبايلي"،  "زين"  و   " السعودية  االتصاالت  مع  بالتعاون 

االتصاالت  شركات  بين  التعاون  تعزيز  على  الهيئة  حرص  يؤكد 

والتشجيع على المنافسة اإليجابية فيما بينها.

وفي إطار جهودنا لإلسراع بعملية التحول الرقمي، نحرص أيًضا 

قطاعات  في  واألجنبية  المحلية  االستثمارات  تشجيع  على 

بالمملكة،  الناشئة  والتقنيات  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 

حيث نؤمن بأن البنية التحتية الرقمية المتينة لقطاع االتصاالت 

والمعدل المرتفع الستخدام خدمات اإلنترنت والهواتف النقالة 

القطاع  في  لالستثمارات  الجاذبة  العوامل  أهم  من  ُيعدان 

وصل  الهيئة،  إحصاءات  ألحدث  ووفًقا  بالمملكة.  الرقمي 

ميجابت   147.06 إلى  المتنقل  اإلنترنت  تحميل  سرعة  متوسط 

المتنقل  الهاتف  خدمات  في  االشتراك  ومعدل  الثانية  في 

على مستوى السكان 134.7%. 

ويزخر القطاع الرقمي بالمملكة بفرص استثمارية هائلة ويرحب 

الرئيسي  الدور  ويتمثل  والدوليين.  المحليين  بالمستثمرين 

البيئة  توفير  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لهيئة 

تحقيق  من  الرقمي  القطاع  تمكن  التي  المناسبة  التنظيمية 

المزيد من النمو واالزدهار.

التقرير الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
الربع الثاني 2021
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ســـرعة  متوســـط  وصـــول 
المتنقل  لإلنترنـــت  التحميـــل 
ميجابت/الثانية،   147.06 إلـــى 
أي بزيادة قدرها %23.04 على 

أساس ربع سنوي

147.06 
في  االشـــتراكات  عدد  وصول 
المتنقلة  االتصـــاالت  خدمات 
إلـــى 47.16 مليـــون اشـــتراك، 
بمعدل انتشـــار على مستوى 

السكان يبلغ 134.7% 

47.16
ارتفـــاع عدد االشـــتراكات في 
اآلالت  بين  االتصاالت  خدمات 
مليـــون   4.81 إلـــى   (M2M)
اشتراك، أي بزيادة قدرها 246

٪ على أساس سنوي

4.81

الملخص التنفيذي
قام االتحاد الدولي لالتصاالت بتصنيف المملكة العربية السعودية ضمن المستوى الخامس 

لمنظمي االتصاالت (G5)، وهي الفئة األعلى في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي.

فازت مبادرة "نقاط الواي فاي المجانية" بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يمنحها 
االتحاد الدولي لالتصاالت، حيث نجحت المبادرة في توفير أكثر من 60,000 نقطة واي فاي مجانية 

في العديد من األماكن العامة على مستوى المملكة.

سجل معدل اشتراكات االتصاالت المتنقلة بالمملكة ارتفاًعا بنسبة %6.9 على أساس سنوي، بينما 
واصلت سرعات اإلنترنت المتنقل ارتفاعها ليصل متوسط سرعة التحميل إلى 147.79 

ميجابت/الثانية.

أظهرت نتائج "مقياس" ارتفاع متوسط سرعة التحميل لشبكة الجيل الخامس بالمملكة إلى 370.12 
ميجابت/الثانية خالل الربع الثاني من عام 2021 (أي ارتفاًعا بنسبة %14.7 مقارنًة بالربع السابق). كما 

زاد عدد المحافظات التي تغطيها خدمات الجيل الخامس من 53 محافظة إلى 60 محافظة.

بلغ عدد االشتراكات في اإلنترنت الثابت عالي السرعة 2.2 مليون اشتراك، وبلغ معدل انتشار خدمات 
اإلنترنت الثابت بالمنازل %35.9، فيما يمثل ارتفاًعا بنسبة %3.4 على أساس سنوي.

فازت شركة االتصاالت السعودية (STC) بجائزة "المشغل البالتيني لأللعاب اإللكترونية في المملكة"، 
وذلك عن النصف األول من عام 2021. 

تشهد المملكة نمًوا سريًعا في خدمات االتصاالت بين اآلالت (M2M)، ووصلت أعداد االشتراكات في 
هذا النوع من الخدمات إلى 4.81 ماليين اشتراك في الربع الثاني من عام 2021، فيما يمثل زيادة 

بنسبة %245.8 على أساس سنوي. 

أبرز اإلنجازات الرقمية في الربع الثاني من عام 2021

التقرير الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
الربع الثاني 2021

مليون
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أبرز ملفات الربع 
الثاني 2021: 

التقنيات المالية

التوقعات الخاصة بأداء قطاع التقنيات المالية في المملكة 

حوار مع األستاذ عصام النهدي ـــ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس 
لشركة "هال" للخدمات المالية الرقمية

االتصاالت المتنقلة أبرز االتجاهات في 
سوق االتصاالت 

وتقنية المعلومات

أحدث اإلنجازات 
الرقمية خالل الربع 

الثاني
مستجدات قطاع 
االتصاالت وتقنية 
المعلومات خالل 

الربع الثاني 

سرعة اإلنترنت والترتيب العالمي للمملكة

االشتراكات

األخبار والفعاليات

فوز شركة االتصاالت السعودية (STC) بجائزة "المشغل البالتيني لأللعاب اإللكترونية في 
المملكة" عن النصف األول من عام 2021 

تنظيـــم ندوة افتراضية بعنـــوان: تعزيز الجيـــل الجديد من تقنيات األقمـــار الصناعية في 
المملكة العربية السعودية 

الموافقة على انضمام شركة االتصاالت السعودية" وشركة "موبايلي" وشركة "زين" إلى 
مشروع "البيئة التنظيمية التجريبية" للحلول المبتكرة

اإلنجازات التنظيمية

قيام االتحاد الدولي لالتصاالت بتصنيف هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ضمن الفئة 
الخامسة لمنظمي االتصاالت (الفئة األكثر نضًجا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي) 

فوز مبادرة "نقاط الواي فاي المجانية" بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

خدمات الجيل الخامس
سرعة ومعدل تغطية إنترنت الجيل الخامس

االتصال عبر األلياف الضوئية 
سرعات مقدمي خدمات اإلنترنت عبر األلياف الضوئية

(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت
االشتراكات

جدول المحتويات



يشـــير مصطلح التقنيات الماليـــة (المعروف 
أيًضا باســـم "فنتك") إلى التقنيـــات والحلول 
المبتكـــرة التي يتـــم اســـتخدامها كبديل عن 
األدوات الماليـــة التقليديـــة لتســـهيل إجراء 
المعامـــالت الماليـــة، وُيعد أحـــد القطاعات 
الناشـــئة الواعدة التي تعتمد علـــى التقنية 

لتطوير أداء القطاع المالي.

ما هي التقنيات المالية؟

أبرز ملفات الربع 
الثاني 2021: 

التقنيات المالية 
"فنتك"

التقرير الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات05
الربع الثاني 2021



تشـــهد المملكة العربية الســـعودية نمًوا هائًال في قطاع التقنيات المالية ممـــا يؤهلها لتصبح مركًزا عالمًيا 
لهذا النوع من الخدمات.

يهدف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد 
في مجال التقنيات المالية، كما يســـعى لتحقيق أعلى مستوى من "رضا العمالء" بين المؤسسات والجهات 

الفاعلة في السوق السعودي للتقنيات المالية.

التوقعات الخاصة بأداء 
سوق التقنيات المالية 

في المملكة العربية 
السعودية

 ما فوائد االستثمار في قطاع التقنيات المالية
بالمملكة العربية السعودية؟

تســـتهدف المملكـــة وصول نســـبة 
المدفوعـــات غير النقديـــة إلى 70% 
بحلـــول 2030 مقارنـــًة بــــ %36 فـــي 

الوقت الحالي

التحول السريع  إلى المعامالت 
المالية الرقمية (غير النقدية)

التقرير الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات06
الربع الثاني 2021

70% 
المصرفية  "السياســـة  إصدار  مثل 
التمويل  و"تراخيـــص  المفتوحـــة" 

متناهي الصغر"

تأسيس قواعد تنظيمية 
للمعامالت المالية في المستقبل

مثل تطبيـــق "مدى" الـــذي يوفر حلوًال 
سريعة وآمنة وموثوقة وقليلة التكلفة 

للسداد 

توفير شبكة محلية قوية  
للمدفوعات الرقمية

ُيقدر سوق الحواالت المالية بالمملكة 
بنحو 8 مليارات دوالر أمريكي

خلق سوق عمالق للحواالت 
المالية

مليار8
دوالر

مليار
دوالر

يوجد بالمملكـــة حالًيا أكثر من 60 
شـــركة تعمل في مجال التقنيات 

المالية

تأسيس منظومة مالية 
قوية

60+ 
المعامالت  في 2020، ســـجلت قيمـــة 
الماليـــة التي تمـــت بوســـائل دفع غير 
المنتشـــرة  البيـــع  نقـــاط  عبـــر  نقديـــة 
بالمملكة أكثر من 95 مليار دوالر أمريكي 

تحقيق انتشار واسع لتقنيات 
المدفوعات غير النقدية

95+

المصدر: برنامج تطوير القطاع المالي، رؤية 2030
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كيـــف تغيـــر التقنيـــة شـــكل القطـــاع المالي في 
المملكة العربية السعودية والعالم؟

يتمثل الدور الرئيسي لقطاع التقنيات المالية (أو "فنتك") 
في تقليص الفجوة التقنية بين المؤسســـات الكبرى (أو 
األفـــراد ذوي اإلمكانـــات التقنيـــة العاليـــة) مـــن جهـــة 
ذوي  األفـــراد  (أو  والمتوســـطة  الصغيـــرة  والشـــركات 
اإلمكانات التقنيـــة العادية) من جهة أخـــرى. ونحن، في 
"هال"، نرى ونلمس هذا التأثير اإليجابي في معامالتنا كل 
يوم. فالتطور التقني الســـريع ســـاعد علـــى خلق حلول 
وخدمـــات مبتكـــرة تلبي االحتياجـــات المتغيـــرة للقطاع 
المالي فـــي هذا العصـــر الرقمي الجديـــد، مثل خدمات 
التمويل الجماعي، والتمويل المباشـــر (والمعروف أيًضا 
باســـم "إقراض النظراء")، والعمالت الرقميـــة، واإلنترنت 
البنكي، واالستثمار اإللكتروني، وحلول السداد المتنوعة، 
وغيرهـــا من الخدمـــات التي تهدف لتيســـير المعامالت 

المالية.

لماذا قررتم التركيز على قطاع الشركات المتوسطة 
والصغيرة؟

تلعـــب التقنيات الماليـــة دوًرا كبيًرا في دعم الشـــركات 
المتوســـطة والصغيرة، خاصًة في الـــدول النامية. فهذه 
الشـــركات عانـــت لفتـــرة طويلة مـــن صعوبـــة الوصول 
للخدمات الماليـــة والمصرفية التقليديـــة. لذلك، تحرص 
"هال" على تقديم حلول تقنية فعالة وســـهلة االستخدام 
لهـــذه الفئة من الشـــركات لمســـاعدتها علـــى التطور 
والنمـــو دون المرور بالتعقيدات الروتينيـــة التي غالًبا ما 
ترافق الخدمات المالية التقليدية، ونطمح ألن نصبح جهة 
التمويل األساسية للشـــركات المتوسطة والصغيرة من 
خالل توفير منصة شـــاملة تتيح للشركات استخدام العديد 
من الحلـــول واألدوات المالية في مكاٍن واحد. فمن خالل 
تطبيق "هال"، يستطيع العمالء إدارة التحويالت المصرفية 
المحلية، وتســـوية حســـابات المورديـــن، واالطالع على 
بيانات المبيعات، وغيرها من الخدمات التي تعزز أدائهم 

وتساعدهم على إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة.

كيـــف يمكـــن للقوانيـــن والتشـــريعات الحكومية 
التقنيات المالية علـــى النمو  مســـاعدة شـــركات 

واالستمرار في السوق المحلي؟
تـــؤدي القوانيـــن الحكومية دوًرا بالـــغ األهمية في دعم 
شـــركات التقنيـــات الماليـــة. فهذه الشـــركات تســـعى 
لمساعدة عمالئها على الوصول للخدمات المالية بشكل 
أســـرع وأســـهل. وحتى تنجح في ذلك، فهي تحتاج إلى 
أمرين: (1) توفيـــر األدوات التقنية المناســـبة، (2) وإحداث 
التغيير المطلوب في السلوكيات العامة. وهنا يأتي دور 
القوانين الحكومية التي تساعد على تحقيق األمرين مًعا. 
وُيعد نظام "ســـداد" الذي أطلقتـــه المملكة منذ 20 عاًما 
لسداد الفواتير أكبر مثال على ذلك. فقبل إطالق النظام، 
كانت البنوك والمؤسســـات الحكومية تستقبل صفوًفا 
طويلـــة مـــن العمـــالء الراغبين فـــي ســـداد فواتيرهم 
الحكومية مما يتســـبب في ضياع الكثير من الوقت. لكن 

من خالل إنشاء نظام مركزي إلكتروني لدفع الفواتير 

(الجانب الخـــاص بتوفيـــر األدوات اإللكترونية) وتشـــجيع 
البنوك والمؤسسات الحكومية على استخدامه (الجانب 
الخاص بالتغيير السلوكي)، نجحت الحكومة في خلق تغيير 
إيجابي لجميع األطراف في السوق المحلي، بما في ذلك 

العمالء األفراد.

وقد زاد هذا التوجه بشـــكل كبير خالل أزمة "كوفيد-19"، 
حيث بدأت جميع المؤسســـات الحكومية في تشجيع 
المواطنين على اســـتخدام خدمات الدفع اإللكتروني 
للحد من فرص انتشـــار الفيروس عبر تـــداول الفواتير 
الورقيـــة التقليديـــة. وكانت "هال" من أكثـــر الداعمين 
لهـــذه الجهود من خـــالل توفير النظـــم التقنية التي 
تمكن العمالء من الســـداد عبـــر األدوات الرقمية. في 
الوقت نفســـه، ُتعد "السياســـة المصرفية المفتوحة" 
التي يستعد البنك المركزي السعودي إلطالقها في 
عـــام 2022 إحدى أهم المبادرات في هذا الصدد، حُيث 

ُيتوقع أن تعزز التجربة الرقمية للعمالء بشكل كبير.

بـــم تنصح شـــركات التقنيات المالية الناشـــئة في 
المملكة؟

بدايًة، أود أن أوضح لهم أن الهدف الرئيسي من خدمات 
التقنيـــات الماليـــة هو اســـتخدامها لتســـهيل خدمات 
الســـداد أو الخدمـــات المصرفية بشـــكل عـــام. وعادًة ما 
يساعد تأمل السوق على تحديد الفرص الواعدة والمتاحة 
في هـــذا المجـــال. لذلك، أنصـــح الراغبين في تأســـيس 
شـــركات جديدة في قطاع التقنيات المالية بالبحث أوًال 
عن موقف أو معاملة مالية تتضمن عوائق في الســـداد 
ألي طرف من األطراف، ثم إيجاد الحلول المناســـبة لهذه 
العوائق. وستكون هذه نقطة مثالية لالنطالق وتأسيس 

الشركة الجديدة.

ما أفضل الفـــرص االســـتثمارية المتاحة في مجال 
التقنيات المالية في السوق السعودي في الوقت 

الحالي؟
جميع الشـــركات العاملة في مجال التقنيـــات المالية ـــ 
ومن بينها "هال" ـــ يجب أن تشعر بالفخر بأن حالفها الحظ 
بالعمل في هذا المجال في ذلك التوقيت المثالي. فمع 
الرؤيـــة الوطنيـــة الطموحـــة التـــي تســـعى المملكـــة 
لتحقيقها بحلول عام 2030، أتوقع أن تصبح المملكة أحد 
أهم أسواق التقنيات المالية على مستوى العالم. ويزخر 
القطـــاع فـــي الوقـــت الحالـــي بالعديـــد مـــن الفرص 
االســـتثمارية الواعـــدة (مثل الخدمـــات المالية المقدمة 
لصغـــار التجـــار، وأصحـــاب األعمـــال الحـــرة، والشـــركات 
المتوســـطة والصغيرة، إلخ). كما يشـــهد الســـوق إقباًال 
متزايًدا على المنتجـــات المالية المقدمة إلنجاز معامالت 
الشـــركات (B2B)، مثل بطاقات األعمال، وخدمات الدفع 
اآلجل، والتطبيقـــات اإللكترونية المصممة لربط األطراف 
الفاعلة في قطاع التقنيات المالية. وبشكل عام، يمكننا 
القول بأن هذا هو الوقت المثالي لالســـتثمار في قطاع 

التقنيات المالية بالمملكة. 

حوار مع األستاذ عصام النهدي
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "هال" للخدمات المالية الرقمية
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أبرز االتجاهات
في سوق االتصاالت

وتقنية المعلومات
االتصاالت المتنقلة

سرعة اإلنترنت
شـــهدت المملكة أسرع معدالتها على اإلطالق لســـرعة التحميل لإلنترنت المتنقل خالل الربع الثاني من 
عام 2021، حيث بلغت ســـرعة التحميل 147.06 ميجابت/ثانية (بزيادة قدرها ٪23 على أساس ربع سنوي، و

٪143 على أساس سنوي). 
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متوسط سرعة تحميل اإلنترنت المتنقل (ميجابت في الثانية)

زيادة متوسط سرعة التحميل 
لإلنترنت المتنقل إلى 147.06 

ميجابت/ثانية

زيادة متوســـط ســـرعة التحميل 
لإلنترنت المتنقل بنسبة 23.04% 

على أساس ربع سنوي

التحميل  زيادة متوســـط ســـرعة 
بنسبة 143.19%  المتنقل  لإلنترنت 

على أساس سنوي

147.0623.04%143.19%

55.71 60.47
73.42

97.54
119.52

147.06

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021



تتمتع المملكة بمعدل مرتفع الشتراكات خدمات االتصاالت المتنقلة بين سكانها.

االشتراكات

09

خدمـــات  اشـــتراكات  ســـجلت 
ارتفاًعا  المتنقلـــة  االتصـــاالت 
بنسبة %6.9 على أساس سنوي

47.16
بلـــغ معـــدل انتشـــار خدمات 
االتصـــاالت المتنقلـــة علـــى 

مستوى السكان 134.7%

134.7%
في  االشـــتراكات  عدد  وصل 
خدمـــات االتصاالت المتنقلة 

إلى 47.16 مليون اشتراك

6.9%

131.2%
128.9%

132.2%
135.5%

137.4%
134.7%

معدل انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة على مستوى السكان (%)

44.89
44.11

45.24

46.35

48.11

47.16

عدد االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة (بالمليون)

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
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 5G خدمات الجيل الخامس

10

شـــهدت المملكة زيادة هائلة في متوسط ســـرعة التحميل لشبكات الجيل الخامس 
مقارنًة بنظيرتها في شـــبكات الجيل الرابع. فقد وصل متوسط سرعة التحميل للجيل 
الخامس إلى 370.12 ميجابت في الثانية، أي أكثر من مرتين ونصف مقارنًة بمتوســـط 

سرعة التحميل للجيل الرابع. 

سرعة ومعدل تغطية إنترنت الجيل الخامس

متوسط سرعة التحميل لشبكات الجيل الخامس (ميجابت في الثانية)

معدل انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة على مستوى السكان (%)

ارتفـــاع متوســـط ســـرعة 
الجيل  لشـــبكات  التحميل 
 370.12 إلـــى  الخامـــس 

ميجابت في الثانية

370.12
ســـرعة  متوســـط  زيـــادة 
الجيل  لشـــبكات  التحميل 
الخامـــس بنســـبة 14.79% 

على أساس ربع سنوي

14.79%
المحافظات  عـــدد  ارتفـــاع 
الجيل  بخدمات  المشمولة 
الخامـــس إلى 60 محافظة 
في المملكـــة مقارنًة بـ 53 

محافظة في الربع األول 

60 

388.54 393.14

467.72

315.55 322.42
370.12

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

30 35
44

51 53
60

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
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112.69
Mbps

91.29
Mbps

89.92
Mbps

سجل الربع الثاني أعلى معدل لمتوسط سرعة اإلنترنت عبر األلياف الضوئية، 
حيث بلـــغ 112.7 ميجابت/ثانية. وفيمـــا يلي ترتيب شـــركات االتصاالت وفًقا 

لسرعة اإلنترنت عبر األلياف الضوئية:

سرعات مقدمي خدمات اإلنترنت عبر األلياف الضوئية

77.98
Mbps

68.12
Mbps

اإلنترنت عبر األلياف الضوئية
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شهدت المملكة نمًوا سريًعا لخدمات االتصاالت بين اآلالت (M2M)، ويعود ذلك إلى النمو المتزايد في استخدام 
.(IoT) تقنيات إنترنت األشياء

االشتراكات

ارتفاع عدد االشـــتراكات في 
خدمات االتصاالت بين اآلالت 
مالييـــن   4.81 إلـــى   (M2M)

اشتراك

4.81
زيادة االشتراكات في خدمات 
 (M2M) اآلالت  بين  االتصاالت 
بنســـبة %245.8 على أساس 

سنوي

245.8% ماليين

1.391.12

2.25

3.29

4.56 4.81

عدد االشتراكات في خدمات االتصاالت بين اآلالت
(M2M) (بالمليون)

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت
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أحدث اإلنجازات الرقمية في 
القطاع خالل الربع الثاني

التقرير الربعي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات12
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فازت شركة االتصاالت السعودية (STC) بجائزة "المشغل البالتيني لأللعاب"
التي تقدمها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن النصف األول من عام 2021. 

 "Game Mode" وذلك بعد أن تصدرت الشـــركة المرتبة األولى في تقرير
الصادر عن الهيئة، والذي يصنف شركات االتصاالت داخل المملكة بناًء 

على مدى تميز أدائها في مجال األلعاب اإللكترونية.

وعلى الرغم من حصول كل من "زين "و"شركة االتصاالت السعودية" على المركز األول في معيار معدل زمن االستجابة 
في ثالث ألعاب من أصل األلعاب الخمس األشـــهر في السعودية (حيث سجلت الشركتان نفس المعدل في األلعاب 
الثالث)، إال أن "زين" تفوقت على "االتصاالت الســـعودية" بحصولها على المركز األول في هذا المعيار في أربع ألعاب 

من األلعاب الخمس األشهر، وذلك على النحو التالي:

معايير التقييم ومستوى أداء مقدمي الخدمة

نتائج تقرير "Game Mode" للربع الثاني

الحد األقصىالمعيار
للنقاط

استضافة األلعاب اإللكترونية 
محليا

تقليل زمن الوصول ألبرز 
األلعاب اإللكترونية 

دعم وإقامة أنشطة الرياضات 
اإللكترونية

توفير منصات األلعاب 
اإللكترونية السحابية 

دعم الباقات لأللعاب 
اإللكترونية

الدعم الفني والتوعية لالعبين

اإلجمالي

30

25

15

10

10

10

100

20

21

15

0

6

1

63

0

20

10

10

10

10

60

0

14

5

0

0

0

19

0

7

0

0

0

0
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 "Game Mode" توفر تقارير
رؤى مفيدة حول اآلتي : 

• سوق األلعاب اإللكترونية في 
المملكة 

• األلعاب األكثر شعبية بين 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 ملي ثانية)

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

(بمعدل 31 ملي ثانية) 

احتلت شـــركة "موبايلي" المرتبة 
األولى فـــي فئة متوســـط زمن 
لشـــبكات  واالنتقال  االســـتجابة 
(بمعـــدل  5G الخامـــس  الجيـــل 

22 ملي ثانية)
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عقدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ورشة عمل "تعزيز الجيل 
الجديـــد من تقنيـــات األقمـــار الصناعية فـــي المملكة " بمشـــاركة 
متحدثين يمثلون مجموعة من المؤسســـات الدولية، بهدف تمكين 
عـــدد من التقنيات الالســـلكية عبر األقمار الصناعية التي تســـتخدم 
الطيف التـــرددي، وتمكين هـــذه التقنيات وحماية االســـتثمار في 
صناعة األقمـــار الصناعية وتعزيز نموها لتلبية طلب المســـتخدمين 

في المملكة. 

وتأتي الورشـــة في إطـــار تنفيذ مبـــادرات «االســـتراتيجية الوطنية 
للطيف الترددي» لتمكين االســـتخدامات المبتكرة للطيف الترددي، 
ولمواكبـــة التحول االســـتراتيجي فـــي دور الهيئـــة كمنظم رقمي، 
وامتـــدادًا لجهودها فـــي دعم وتمكين تحـــول المملكة إلى مجتمع 
رقمـــي والوصول بها إلى الريـــادة العالمية في مجـــال االتصاالت 

الراديوية والتقنيات الالسلكية.

هيئة االتصاالت
تعقد ورشة عمل "تعزيز الجيل 
الجديد مـــن تقنيـــات األقمار 

الصناعية في المملكة"

استخدامات لتقنيات األقمار الصناعية

خدمة اإلنترنت 
للطائرات 

خدمات إنترنت 
(IoT) األشياء

التقنيات الناشئة 
الالسلكية

الخدمات 
الفضائية

تقنيات األقمار 
الصناعية

ُتعد تقنيات األقمار الصناعية أحد 
قطاع  فـــي  الثورية  االبتـــكارات 
المعلومات،  وتقنيـــة  االتصاالت 
التي يعتمد عليها القطاع بشكل 

أساسي في الوقت الحالي.

التجـــاري،  المســـتوى  وعلـــى 
أصبحت تقنيات األقمار الصناعية 
إلى جنب  جنًبا  جاهزة لالستخدام 
مـــع تقنيات االتصـــاالت األخرى، 
والواي  الضوئية،  األليـــاف  مثل: 
المتنقلـــة،  واالتصـــاالت  فـــاي، 
تغطية  زيـــادة  في  للمســـاهمة 

شبكات النطاق العريض.

شـــهدت الورشة مشاركة 
خبـــراء من شـــركات رائدة 

في القطاع: 

ArabsatViasatOneWebSpace X

ESOA/SESInmarsatOQ TechnologyIntelsat
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أطلقـــت الهيئة نهاية الربـــع الثاني المرحلة األولى للبيئـــة التنظيمية التجريبيـــة (SandBox) لتقديم الحلول 
المبتكـــرة والمطورة من قبل مقدمـــي خدمات االتصاالت، ومنح الموافقة على تســـجيل شـــركة االتصاالت 
الســـعودية ”STC“، وشركة اتحاد اتصاالت "موبايلي"، وشـــركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين" في البيئة 
التنظيمية التجريبية كأول المشاركين؛ بهدف توفير خدمات رقمية وحلول ذكية للجهات الحكومية؛ بما يسهم 

في دعم اتخاذ القرارات وتحقيق المستهدفات.

تســـعى البيئة التنظيمية التجريبية في مرحلتها األولى لخلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات االتصاالت 
لتطوير األعمال وتوظيف الحلول الذكية بما ُيسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي لدى مختلف الجهات 
الحكومية، ويتماشـــى مع التوجهات االســـتراتيجية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومـــات المنبثقة من رؤية 

المملكة 2030.

إطالق المرحلة األولى 
للبيئة التنظيمية التجريبية 

للحلول المبتكرة في 
خدمات االتصاالت

دور الشركات المسجلة في البيئة التنظيمية التجريبية 

توفير خدمات 
رقمية وحلول ذكية 
للجهات الحكومية

المساهمة في 
دعم اتخاذ القرارات 

وتحقيق 
المستهدفات

المساهمة في تسريع 
عمليات التحول 

الرقمي لدى مختلف 
الجهات الحكومية
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اإلنجازات التنظيمية

أعلـــن االتحـــاد الدولي لالتصاالت عـــن تصنيف المملكة في أعلى مســـتويات "مؤشـــر النضج التنظيمي 
الرقمـــي" لمنظمـــي االتصاالت حول العالم "المســـتوى الخامس"، عقب نجاحها في بنـــاء إطار تنظيمي 
مســـتدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة األولى بالشرق األوسط وإفريقيا، 

وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.

 المملكة تحقق المســـتوى األعلى
 فـــي مؤشـــر النضـــج التنظيمـــي
 الرقمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

ما هو تصنيف منظم من المستوى الخامس؟ 
هو التصنيف األعلى من أصل خمسة مستويات وهو مفهوم تم تطويره من قبل االتحاد الدولي 

لالتصاالت لقياس النضج الرقمي بين منظمي القطاعات ذات العالقة لمواكبة تطورات العالم الرقمي

المملكـــة  دور  تأكيـــد 
االتحاد  الريـــادي فـــي 

الدولي لالتصاالت

تعزيز مكانة المملكة عالمًيا 
فـــي قطـــاع االتصـــاالت 

وتقنية المعلومات

تمكيـــن االقتصـــاد 
الرقمي

جذب االستثمارات في 
مختلف القطاعات

أثر هذا التصنيف على المملكة

أبرز تنظيمات االتصاالت وتقنية المعلومات - اإلطار المفاهيمي

أسواق محتكرة 
منهجيات التوجيه والتحكم

المستوى
األول

المستوى
الثاني

التنظيم التعاوني
حوار شامل ونهج منسق 

عبر كافة القطاعات

المستوى
الخامس

فتح األسواق والتحرير 
الجزئي والخصخصة

تمكين االستثمار واالبتكار، والوصول لخدمات االتصاالت
تركيز مضاعف على تحفيز المنافسة، وحماية المستخدم

التنظيم المتكامل
نابع من األهداف االقتصادية 

والسياسات االجتماعية

المستوى
الثالث

المستوى
الرابع

16

يقيس المؤشـــر مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمســـتجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي، 

باإلضافـــة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشـــتركين والبيئة االســـتثمارية لمقدمي الخدمات، 

واألسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معيارًا 
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المملكة تحقق جائزة القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات 2021

حققت المملكة جائزة القمـــة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021 التي 

يمنحها االتحاد الدولي لالتصاالت، وذلك عن مبادرة نقاط الواي فاي المجانية  

KSA  Free Wi-Fi  الســـاعية إلى تحســـين جودة الحياة ونشر خدمات اإلنترنت 

 “STC” في األماكن العامة، وجاء حصول المملكة ممثلة بشـــركات االتصاالت

وموبايلي وزين نظرًا لدور المبادرة في تحقيق المســـتهدفات االســـتراتيجية 

لقطاع االتصاالت المتمثلة بتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي باعتباره 

أحـــد الركائز األساســـية لتحقيق رؤية 2030، حيث تفوقت على 360 مشـــروعًا 

مبتكرًا حول العالم مؤهًال للحصول على الجائزة.

وُأعلنـــت نتائج دورة عام 2021 خـــالل افتتاح منتدى القمـــة العالمية لمجتمع 

المعلومات الذي ُعقد عبر االتصال المرئي بحضور معالي أمين االتحاد الدولي 

لالتصاالت، هولين زاو وممثلو الدول األعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع 

المعلومـــات وبمشـــاركة وحضـــور المملكـــة ممثلـــة بمعالي محافـــظ هيئة 

االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات الدكتور محمد بن ســـعود التميمي، ومنحت 

الجائـــزة لمبادرة نقاط الـــواي فاي المجانية التي انطلقت شـــهر نوفمبر من 

العام الماضي ووضعت خطة عمـــل طموحة لتوفير 60,000 نقطة واي فاي 

مجانية فـــي األماكن العامـــة بالمملكة والتي تشـــمل الحرمين الشـــريفين، 

والمشاعر المقدسة، والجامعات، والمستشفيات، والمراكز التجارية، واألماكن 

العامة، وغيرها، وتجاوز عدد المســـتفيدين منها خالل ستة أشهر أكثر من 800 

ألف مستخدم. 

كما تمت اإلشـــادة خـــالل الدورة بنجاح الهيئة في مواءمة هـــذه المبادرة مع أهداف التنمية المســـتدامة لألمم المتحدة، 

وخاصًة الهدف الثالث:" الصحة والرفاهية"، والهدف التاســـع: "الصناعة واالبتكار والبنية التحتية"، والهدف الحادي عشـــر: 

"مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، والهدف الثاني عشر: "ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة." 

"مع دخولنا إلى العصر الرقمي الجديد، 
حرصنا على تمكين المســـتخدمين من 
الوصول بسرعة وسهولة إلى خدمات 
اإلنترنت، مع إتاحة هذه الخدمات مجاًنا 
أعمالهم  إنجـــاز  علـــى  لمســـاعدتهم 
وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أكثر 
كفـــاءة فـــي كافـــة المجـــاالت (مثل 
الرعاية الصحية، والسالمة، والخدمات 
اإلنســـانية)، مما يســـهم فـــي إحداث 
تغييـــر إيجابـــي ملمـــوس علـــى حياة 
الجميـــع. وُتعـــد جائزة االتحـــاد الدولي 
بذلتها  التي  للجهود  تكليًال  لالتصاالت 
المملكة على مدار الســـنوات الخمس 
الماضيـــة لتطويـــر قطـــاع االتصاالت 
رؤية  المعلومات في ضـــوء  وتقنيـــة 

 " 2030
– معالـــي محافـــظ هيئـــة االتصاالت 
محمد  الدكتـــور  المعلومات،  وتقنيـــة 

التميمي

الصحة
والرفاهية 3 الصناعة واالبتكار

والبنية التحتية 9 مدن ومجتمعات
محلية مستدامة 11 مدن ومجتمعات

محلية مستدامة 12
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