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أبرز المستجدات خالل الربع الثالث 2021:

• زيادة سرعة االتصاالت مع إطالق شبكات االتصاالت المتنقلة واالتصاالت عبر 
األلياف الضوئية للخدمات المشتركة.

• رؤى حصرية للرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، المهندس/ سلطان بن 
عبد العزيز الدغيثر حول مبادرة فتح النطاق العريض الثابت التي أطلقتها الهيئة.

• تفاصيل حول تدابير الهيئة لتعزيز خدمات االتصاالت، بما في ذلك مزادات 
الطيف الترددي والتنظيمات الجديدة ووثائق طلب مرئيات العموم.



الملخص التنفيذي
دشنت الهيئة المرحلة الثانية من مبادرة فتح النطاق العريض الثابت، التي تسمح لمقدمي خدمات 
وبينما  المستخدمين.  لجميع  شبكاتهم  بفتح  التجارية  المباني  أو  المنازل  إلى  الضوئية  األلياف 

تستهدف المرحلة األولى عمالء التجزئة، تمتد المرحلة الثانية من المبادرة لتشمل قطاع األعمال.

إطالق الهيئة لخدمة التجوال المحلي بمنطقة عسير والعمل على توفيرها في معظم أنحاء الدولة. 
الرقمية  الخدمة للعمالء إمكانية تغيير الشبكات والوصول إلى خدمات االتصاالت والخدمات  وتتيح 
بالمناطق التي ال يغطيها مقدمي الخدمات المشتركين لديهم. ومن المخطط توصيل الخدمة إلى 

21.000 قرية عند االنتهاء من التنفيذ.

وصول متوسط سرعة التحميل لإلنترنت المتنقل في المملكة إلى معدالٍت غير مسبوقة إذ بلغت 
149.06 ميجابت في الثانية، بزيادٍة قدرها %103 عن العام السابق. وارتفعت سرعة التحميل لإلنترنت 
الثابت أيًضا ارتفاًعا هائًال، بمعدل زيادة سنوي %42.5 متخطًيا حاجز 100 ميجابت في الثانية (100.29 

ميجابت في الثانية).

2.5 مرة عن شبكات  بحوالي  اآلن أسرع  الخامس  الجيل  التحميل على شبكات  أصبح متوسط سرعة 
الجيل الرابع، بينما ارتفع عدد المحافظات التي تتمتع بتغطية خدمات الجيل الخامس إلى 76، مقارنًة 

بـ 44 محافظة في الربع الثالث من عام 2020.

شهدت خدمات االتصاالت بين اآلالت (M2M)  نمًوا هائًال، إذ ارتفع عدد المشتركين في تلك الخدمات 
بنسبة %125 سنوًيا، على خلفية تحسين خدمات االتصاالت وزيادة اإلقبال على التقنيات.

زمن  بمتوسط  األداء،  عالية  ألعاب  شريحة  عن  الثالث  للربع   "Game Mode" الهيئة  تقرير  يكشف 
استجابة يبلغ 19 مللي ثانية فقط لإلنترنت الثابت و26 مللي ثانية لشبكات الجيل الخامس.

آلية  بالمملكة  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  منظومة  لتوسيع  سعيها  إطار  في  الهيئة  تبنت 
العموم  مرئيات  وثائق  طرح  إلى  باإلضافة  السحابية،  الحوسبة  لخدمات  المسار  سريعة  تنظيمية 

لمزادات الطيف الترددي والتنظيمات الجديدة لمنصات المحتوى الرقمي.

لجمع  واضًحا  إطاًرا  وضع  الذي  الشخصية،  البيانات  حماية  نظام  السعودية  العربية  المملكة  أصدرت 
ومعالجة المعلومات الشخصية التي تعود بالفائدة على المستثمرين والمستهلكين.

الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  مع  شراكٍة  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  دخلت 
المجاالت  أكثر  أحد  دفع  في  ُيسهم  مما  التوصيل،  تطبيقات  تطوير  لتشجيع  (منشآت)  والمتوسطة 

حيويًة في المشهد الرقمي.

أبرز اإلنجازات الرقمية في الربع الثالث من عام 2021
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بعد نجاح مشروع فتح النطاق العريض الثابت، بدأت الهيئة في سبتمبر 2021 في توسيع تلك 
الخدمات لتشمل قطاع األعمال.

توقيع االتفاقيات التجارية 
للمرحلة الثانية مع "موبايلي" 

و"زين السعودية" و"سالم" و"اتحاد 
عذيب لالتصاالت" و"ضوئيات"

أصبحت المملكة خالل عام 2020 من أوائل الدول في العالم التي تســـمح بمشـــاركة جميع شبكات 
األلياف الضوئية للمنازل. وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة إلطالق 
النطاق العريض فائق الســـرعة عبر شبكات األلياف الضوئية للمنازل، بما يتماشى مع برنامج التحول 

الوطني لرؤية 2030.

فتـــح مقدمو الخدمات المجال بيـــن بعضهم البعض وإتاحة اســـتخدام البنية 
التحتية للنطاق العريض الثابت (األلياف الضوئية) التابعة لمختلف الشـــركات 
وخدمة المستفيدين من خاللها، مما سيتيح االستفادة من خدمات االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومات في جميـــع أنحاء المملكة بغض النظـــر عن مالك البنية 
التحتية، األمر الذي سيمكن المستفيدين من اختيار الشركة المقدمة لخدمات 
االتصاالت عبر األلياف الضوئية دون حصره على شـــركة بعينها، واالســـتفادة 

من العروض والخدمات المقدمة.

يضمن اعتماد ما يسمى بنموذج المصدر المفتوح (Open Access) االستثمار الفعال على مستوى القطاع، 
مما يسمح بتجنب حاالت التداخل واالستغناء عن الُبني األساسية غير الضرورية.

دشنت هيئــــة االتصـاالت وتقنيـة 
المعلومات المرحلة الثانية من مبادرة 

فتح النطاق العريض الثابت

ما الهدف من مبادرة فتح النطاق العريض الثابت؟

تنويع اختيارات 
المستهلكين وتعزيز 

المنافسة بالسوق
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تتمثل ثمار مبادرة فتح النطاق العريض الثابت فيما يأتي:
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تحسين 
الجودة

تنويع
الخيارات

دعم 
االستثمار

Source: FSDP, Vision 2030

ماذا يعني فتح
النطاق العريض؟
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الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"

06

كيف سيغير مشروع فتح النطاق العريض الثابت توافر 
خدمات اإلنترنت بالمملكة؟

ستعمل تقنية النطاق العريض الثابت (األلياف الضوئية) 
على تحويل سوق خدمات األلياف الضوئية للمنازل على 
مســـتوى المملكـــة بأكملها، ممـــا يعزز طـــرح المنتجات 
والخدمـــات الجديـــدة، إذ تكمـــن قوة هـــذه الحلول في 
كفاءتها وعدالتها. هذا ويتميز اإلطار التنظيمي لخدمات 
النطـــاق العريـــض بتفصيـــل أدوار ومتطلبـــات مقدمي 
الخدمة (مالكو البنى األساسية لخدمات األلياف الضوئية 
للمنـــازل) والباحثيـــن عـــن الخدمـــة (مقدمـــو الخدمات 
الحاليـــون والجدد). وبذلـــك، ُيمكن تحقيـــق هيكل تكلفة 
عادل يضمن تقديم الباحثين عن الخدمة لباقات تنافسية 
إلى المستهلكين. هذا ويحث ذلك اإلطار الواضح والعادل 
على االســـتثمار واالبتكار، مما سيطرح مجموعة متنوعة 
من الخيارات أمام العمالء، إلى جانب مميزاٍت أخرى منها 
االتصال المستمر والســـريع والموثوق، حتى خارج نطاق 
تغطية بعـــض مقدمـــي الخدمات. وســـيؤدي ذلك إلى 
تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، والمساهمة في 

تحقيق أهداف رؤية 2030.

زيادة  ظل  في  االتصاالت  شركات  ستتحرك  كيف 
النطاق  خدمات  إطالق  بعد  السوق  في  المنافسة 

العريض الثابت؟
من المتوقع أن يشهد الســـوق مجموعًة من االتجاهات 
المختلفـــة، إذ يعني فتـــح النطاق العريـــض الثابت إلى 
شـــبكاٍت موثوقة توجـــه تركيز مقدمـــي الخدمات على 
القيمة التنافســـية. ومن الجدير بالذكـــر أن تلك الخطوة 
ســـتؤدي لتغييـــر توجـــه المالكيـــن الحاليين مـــن نماذج 
االستثمار الرأســـمالية المكلفة والمستنفذة للوقت إلى 
النماذج التي تقوم على النفقات التشـــغيلية. وسيؤدي 
انخفاض معدل المخاطر بالشـــبكات المشتركة إلى زيادة 
العائد على االســـتثمار إلى أقصى حـــٍد ممكن، مما ُيحّفز 
نشـــاط الســـوق. وســـيؤدي ذلك إلى تعزيز المنافســـة 
واالبتكار، إذ سيســـتفيد المســـتخدمون من تعدد خيارات 
المنتجات واألســـعار نتيجة تنافس الشـــركات على جذب 
مشتركين جدد. وسنرى في القريب العاجل انعكاس هذه 

االتجاهات على مستوى السوق.
لقد أعلنا في زين الســـعودية عن مساهمتنا في مبادرة 
فتـــح النطاق العريض الثابت فـــي يوليو 2020، من خالل 
طـــرح خدمة "زين فايبـــر" بجميع مناطق ومـــدن المملكة. 
وكانت زين السعودية أول مقدم خدمات بالمملكة يطرح 
باقـــات األلياف الضوئيـــة التي تصل ســـرعتها إلى 500 

ميجابت في الثانية.

النطاق  فتح  مبادرات  من  األسمى  الهدف  يكمن 
باألسواق األخرى في جذب االستثمار  الثابت  العريض 
الدولي، فكيف يمكن لتلك الخدمات خلق بيئة استثمارية 

أكثر جاذبية للشركات الدولية؟
لقد أولت حكومتنا اهتماًما كبيًرا بتحويل قطاع االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات إلـــى قطـــاٍع يقوم علـــى االبتكار 
والفعالية واالنفتاح في محاولـــٍة لجعل المملكة أحد أبرز 
الوجهـــات االســـتثمارية. وفي هـــذا اإلطار، بـــرز نموذج 
المصـــدر المفتـــوح (Open Access) كأحد أهـــم العوامل 
الدافعـــة للنمو والمحفزة لالســـتثمار، مـــن خالل تحقيق 

عوائد أعلى للمستثمرين وتحسين الكفاءة لدى 

المشغلين فضًال عن توفير فرص استثمارية حقيقية لهم.
وُرغم ذلك يمثل عامل جذب المستثمرين األجانب العنصر 
األول فـــي الحياديـــة التي تتســـم بها خدمـــات النطاق 
العريض، إذ توفر الشبكات التي يمتلكها ويديرها مقدمو 
خدمات التجزئة المستقلون خدمًة عادلًة ومماثلًة لجميع 

األطراف التجارية بالسوق.

الثابت  العريض  النطاق  التي سيجلبها فتح  الفوائد  ما 
للمستهلكين وكيف سيؤثر على طرح خدمات األلياف 

الضوئية للمنازل؟
سيوفر نموذج المشاركة عبر الشبكات إنترنت غير محدود 
وعالي الســـرعة للمســـتخدمين من خالل عـــروض عالية 
القيمـــة. وســـتعمل الســـرعة والموثوقيـــة والمرونـــة 
الُمضافـــة على إعـــادة تعريف تجربة المســـتخدم وتعزيز 
اإلنتاجية وتحســـين جودة الحياة. وتعمل شبكات النطاق 
العريض على تعزيز كفاءة الخدمـــات الحالية وامتداداها 
في القطاعـــات االقتصادية الحيوية مثل قطاع الصناعة 
والصحـــة والتعليـــم فضـــًال عـــن توفيـــر ســـعة إضافية 
للتطبيقات المستقبلية. وستعمل اتفاقيات فتح النطاق 
العريـــض الثابـــت على زيـــادة انتشـــار خدمـــات األلياف 
الضوئيـــة للمنازل في المملكة حيث بلغت حوالي 41.8% 
في عام 2020، وُتمثل بالفعل نســـبة تتراوح بين متوسط 

المعدل في أوروبا البالغ 13.1%.
وموجز القول إن شـــبكات النطاق العريض ُتعتبر المحرك 
الرئيس للتحول الرقمي المســـتمر على مستوى خدمات 
األلياف الضوئية للمنازل وســـيعمل نموذج األعمال ذي 
الصلة بخدمات فتح النطاق العريض الثابت على تســـريع 
طـــرح الخدمات بجـــودة أعلى وتكاليف أقل، مما يشـــجع 
المســـتخدمين علـــى تبني تقنيـــات جديدة أســـرع وأكثر 

موثوقية وبأسعاٍر معقولة.

كيف يتطور سوق االتصاالت في المملكة على المدى 
في  التقدم  استمرار  مع  الطويل  إلى  المتوسط 

تخصيص الطيف وتنفيذ البنية التحتية؟
لقد رّكـــزت وزارة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات وكذلك 
الهيئة على مدى السنوات القليلة الماضية على حصص 
الطيـــف الترددي لخدمات االتصاالت المتنقلة وتشـــجيع 
االســـتثمار فـــي البنية التحتيـــة الالســـلكية لدعم أحدث 
التقنيـــات فـــي المملكة مثـــل خدمات الجيـــل الخامس 
والنطاقات الترددية اإلضافية فـــي النطاق (6) جيجاهرتز 
لتقنيـــات ”Wi-Fi" والواقـــع االفتراضي والواقـــع المعّزز 
وإنترنت األشـــياء. وقد عملـــت هذه االســـتراتيجية على 
تسريع التحول الرقمي على الصعيد الوطني وساهمت 
فـــي وضـــع المملكة بين أســـرع 10 دول على مســـتوى 
العالم من حيث ســـرعة اإلنترنت عبـــر خدمات االتصاالت 
المتنقلـــة وتصنيفهـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة في دول 
مجموعة العشرين لحصص الطيف في عام 2021. وعززت 
االســـتراتيجية ســـبل االبتكار عبر مجموعة من القطاعات 
على ســـبيل المثال قطـــاع التصنيع وقطـــاع التقنيات 
المالية (فنتـــك) وقطاع الترفيه الرقمي وأدى إلى أتمتة 
الخدمـــة في العديد من القطاعـــات. وأصبح قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت الســـعودي في هذه اآلونة في 
وضٍع أفضل مـــن أي وقٍت مضى لتســـريع عملية تحول 
البالد نحو االقتصـــاد الرقمي ودعم الهدف المتمثل في 

أن يصبح منصة ذكية رائدة على مستوى العالم.



أبرز االتجاهات في
سوق االتصاالت

وتقنية المعلومات
االتصاالت المتنقلة

سرعة اإلنترنت والترتيب العالمي للمملكة
بلغ متوسط سرعات التحميل على الشبكات المتنقلة في المملكة مستوى قياسي في الربع الثالث من عام 

2021 بواقع 149.06 ميجابت في الثانية بزيادٍة تبلغ %1.36 ربع سنوًيا و%103 عن العام السابق.

رؤى رقمية07

متوسط سرعات التحميل على الشبكات المتنقلة ربع سنوًيا (ميجابت)

ميجابت في الثانية 
متوسط سرعات 

التحميل على 
الشبكات المتنقلة 

نسبة الزيادة السنوية في 
متوسط سرعات التحميل 

لإلنترنت المتنقل

نسبة الزيادة الربع 
سنوية في متوسط 

سرعات التحميل على 
اإلنترنت المتنقل

149.06103%1.36%
عالمًيا ألسرع سرعة 

لإلنترنت على 
اإلنترنت المتنقل

السابع 

55.7160.47
73.42

97.54

119.52

147.06149.06

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

الترتيب الربع سنوي العالمي لسرعات الشبكات المتنقلة في المملكة

Q3 2021

Q2 2021

Q1 2021

Q4 2020

Q3 2020

Q2 2020

Q1 2020

7
7

5
7
7

10
12

المركز



رؤى رقمية

ُيعتبر سكان المملكة من أكثر سكان المنطقة ارتباًطا. ويستمر معدل انتشار الشبكات 
المتنقلة الذي يزيد عن %100 في الزيادة حيث تسجل اشتراكات االتصاالت المتنقلة 

زيادًة سنويًة تبلغ %5.5 في الربع الثالث من عام 2021.

االشتراكات

08

مليون اشتراك في 
االتصاالت المتنقلة

47.72
معدل انتشار خدمات 

االتصاالت المتنقلة

136.3%
نسبة زيادة االشتراكات من 
الربع الثالث من عام 2020 
إلى الربع الثالث عام 2021

5.5%

نسبة االنتشار لالتصاالت المتنقلة (%)

45.24

46.35

48.11

47.16

Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021

47.72

Q3 2021

االشتراكات في االتصاالت المتنقلة (مليون)

132.2%
135.5%

137.4%
134.7%

136.3%

Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021



رؤى رقمية

خدمات الجيل الخامس

09

التطور المتســـارع فـــي تغطية الجيل الخامـــس في المملكة يفتح المجـــال إلمكانيات 
جديدة للمستهلكين والشركات تبدأ من تحميل األفالم بصورٍة أسرع وصوًال إلى اتصاالت 
أكثر وضوًحا وبوقت اســـتجابة منخفض فيما يخص إنترنت األشـــياء. حيث ارتفع متوسط 
ســـرعة التحميل للجيل الخامس بنحو 2.5 مرة من سرعة التحميل لإلنترنت المتنقل في 

الربع الثالث من عام 2021.

سرعة ومعدل تغطية إنترنت الجيل الخامس

315.55322.42
370.12367.73

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021

متوسط سرعة التحميل للجيل الخامس (ميجابت في الثانية)

35
44

5153
60

76

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

عدد المحافظات المتوفرة بها خدمة الجيل الخامس

سرعة التحميل للجيل الخامس

ميجابت367.7
في الثانية 

في المملكة تتوفر فيها خدمات الجيل 
الخامس، مقارنة بـ 44 مدينة في الربع 

الثالث من عام 2020

 مدينة76



رؤى رقمية

100.29 40.7% ميجابت
في الثانية 

متوســـط ســـرعة تحميل اإلنترنت 
الثابت عالي السرعة 

ســـرعة  متوســـط  ارتفـــاع  نســـبة 
اإلنترنت الثابت عالي الســـرعة من 
الربع الثالـــث من عـــام 2020 إلى 

الربع الثالث من عام 2021

يســـاهم اســـتثمار المملكة في اإلنترنت الثابت وكذلك طرح وصـــالت األلياف الضوئية 
المتطورة في زيادة متوسط السرعات.

سرعات اإلنترنت

10

اإلنترنت الثابت
عالي السرعة

61.3964.89
71.28

77.7382.33
91.56

100.29

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

متوسط سرعة اإلنترنت الثابت عالي السرعة (ميجابت في الثانية)



رؤى رقمية

Source: Speedtest

11

ال يزال الطلب على خدمات اإلنترنت الثابت قوًيا. وبلغ معدل االشـــتراكات 2.2 مليون في الربع الثالث من 
عام 2021 بزيادٍة قدرها %1 عن الربع الثالث من عام 2020مما رفع معدل اشتراكات األسر إلى 35.8٪.

االشتراكات

2.09

2.13

2.17
2.19

2.22
2.22.2

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

اشتراكات اإلنترنت الثابت عالي السرعة (ميجابت في الثانية)

الثابت  لإلنترنت  اشتراك 
عالي السرعة

2.2 مليون
نسبة اشتراك المنازل في 
الثابت  اإلنترنـــت  خدمات 

عالي السرعة

 35.8%
في اشتراكات اإلنترنت الثابت 
عالي السرعة من الربع الثالث 
مـــن عـــام 2020 إلـــى الربـــع 

الثالث من عام 2021

1.2%
زيادة بنسبة 

33.8%

34.6%

35.3%
35.6%

36.2%
35.9%35.8%

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

نسبة اشتراك المنازل في خدمات اإلنترنت الثابت عالى السرعة (%)



رؤى رقمية

154.4
ميجابت

في الثانية

100.02
ميجابت

في الثانية

91.48
ميجابت

في الثانية

بلغ أعلى متوسط سرعة لإلنترنت عبر األلياف الضوئية 
في الربع الثالث 154.44 ميجابت في الثانية.

سرعات مقدمي خدمات اإلنترنت عبر األلياف الضوئية 

86.72
ميجابت

في الثانية

38.98
ميجابت

في الثانية

األلياف الضوئية

12

(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت

يســـاهم النطاق الترددي األوسع وقت االستجابة المعزز واالعتماد المتزايد على تقنيات 
إنترنت األشياء في دعم النمو السريع في خدمات االتصاالت بين اآلالت.

االشتراكات

اشتراك في خدمات 
االتصاالت بين اآلالت 

(M2M)

 5.1
نسبة الزيادة السنوية في 

اشتراكات خدمات االتصاالت 
(M2M) بين اآلالت

125% مليون

1.39 1.12

2.25

3.29

4.564.815.1

اشتراكات خدمات االتصاالت بين اآلالت (مليون)

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



أحدث اإلنجازات الرقمية 
في القطاع 

 "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

رؤى رقمية13

يوفر مقدمو الخدمات أوقات استجابة سريعة 
لأللعاب اإللكترونية على مستوى المملكة.

متوسط أوقات االستجابة

ُيصنف تقرير "Game Mode" للربع الثالث الصادر عن الهيئة 
مقدمي خدمات االتصاالت في المملكة بناًء على مدى 

تميز أدائها في مجال األلعاب اإللكترونية.

ومن خالل تحليل النتائج حسب اللعبة، تتصدر شركة االتصاالت السعودية بأقل متوسط زمن انتقال في 
سبع من أكثر األلعاب شعبية في المملكة تليها شركتي موبايلي (2) وزين (1).

ما نتائج النسخة الثانية من تقرير "Game Mode"؟

الخطوط الثابتة

الخدمات المتنقلة

خدمات الجيل 
الخامس

3 (21 مللي ثانية)

3 (36 مللي ثانية)

3 (28 مللي ثانية)

2 (11 مللي ثانية)

1 (31 مللي ثانية)

1 (23 مللي ثانية)

4 (28 مللي ثانية)

2 (32 مللي ثانية)

2 (24 مللي ثانية)

1 (10 مللي ثانية)

----

----

5 (29 مللي ثانية)

----

----

19
الخط

الثابت
الخدمات
المتنقلة

خدمات
الجيل الخامس

3426
مللي ثانيةمللي ثانيةمللي ثانية



14

85
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

89 77
مللي ثانيةمللي ثانية

85 83
مللي ثانيةمللي ثانية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

19
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

24 10
مللي ثانيةمللي ثانية

20 13
مللي ثانيةمللي ثانية

23
مللي ثانية

المركز الثالث

21
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الثانيالمركز األول

11
مللي ثانية

13
مللي ثانية

22
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

27 11
مللي ثانيةمللي ثانية

24 13
مللي ثانيةمللي ثانية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

23
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

30 18
مللي ثانيةمللي ثانية

25 20
مللي ثانيةمللي ثانية

متوسط نتائج وقت االستجابة بالنسبة لأللعاب

رؤى رقمية
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26
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

37 11
مللي ثانيةمللي ثانية

32 26
مللي ثانيةمللي ثانية

82
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

86 78
مللي ثانيةمللي ثانية

82 79
مللي ثانيةمللي ثانية

83
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

82
مللي ثانية

المركز الثالث

83
مللي ثانية

88
مللي ثانية

المركز الثاني المركز األول

84
مللي ثانية

المركز الثالث

82
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الثانيالمركز األول

77
مللي ثانية

78
مللي ثانية

22
مللي ثانية

االستجابة
(Ping)

االستجابة
في المملكة

العربية
السعودية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

28 11
مللي ثانيةمللي ثانية

23 14
مللي ثانيةمللي ثانية

رؤى رقمية

متوسط نتائج وقت االستجابة بالنسبة لأللعاب



خطط لبيع المزيد من الطيف التجاري بالمزاد
بعد إعالن اســـتراتيجية الطيف الترددي في مارس 2021 للثالث سنوات القادمة، نشرت 
الهيئـــة في أكتوبر وثيقة طلب مرئيات العموم حـــول مزاد الطيف الترددي البالغ 2100 

ميجاهرتز للشبكات غير األرضية.

16

خدمات الجيل 
الخامس عبر 

األقمار الصناعية

واالتصاالت المتنقلة 
عبر األقمار الصناعية 

(MSS)

اإلنترنت على 
(A2G) الطائرات

إنترنت األشياء عبر 
األقمار الصناعية 

(MSS-IoT)

األخبار والمبادرات

رؤى رقمية

ُتعتبر وثيقـــة طلب مرئيات العموم األحدث في سلســـلة عمليات جمع اآلراء حيث ســـعت 
الهيئة إلـــى الحصول على تعقيبات من األطراف المحليـــة والدولية حول النماذج المبتكرة 
الستخدام الطيف الترددي. ويشـــمل ذلك بيع الطيف بالجملة والمشروعات المشتركة مع 
الهيئات والكيانات الصناعية والترخيص المخفف الستخدام الطيف الترددي -الذي يستخدم 

آلية تحديد الموقع الجغرافي واستشعار اإلشارة للسماح لألنظمة بمشاركة الطيف. 

هـــذا وُتتيح وثيقة طلب مرئيات العموم التي طرحتهـــا الهيئة ومزادات الطيف القادمة 
التحول الرقمي الوطني للمملكة مما يســـمح باستخدام أحدث التقنيات غير األرضية عن 

كثب.



رؤى رقمية

توقيع شركة "زين" و"موبايلي" 
و"شركة االتصاالت السعودية" 

اتفاقية تجارية لتقديم الخدمات

قرية في مرحلة التنفيذ 
النهائي

الرسائل الصوتية واإلنترنت 
والرسائل النصية دون رسوم 

إضافية

تسارع خطى خدمة التجوال المحلي
لقد أطلقت الهيئة في أغســـطس خدمات التجوال المحلي حيث تهدف إلى تحســـين االتصال 
في قرى المملكـــة والمناطق النائية. وُتتيـــح تلك الخدمات للعمالء تغيير الشـــبكات دون تكبد 
رســـوم إضافية مما ُيســـهل على المســـتخدمين الحصول على خدمات االتصـــاالت والخدمات 

الرقمية في المناطق التي ال يغطيها مقدمي الخدمات المشتركين لديه. 

تهدف الهيئة من خالل تقديم خدمات التجوال المحلي إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة 
الخدمات وتجربة المستخدم ودعم التحول الرقمي في المملكة.

ولقـــد جرى تنفيـــذ الخدمات فـــي البداية في منطقة عســـير ومن ثم تمديدها لتشـــمل معظم 
المناطق: الرياض والقصيم والمنطقة الشـــرقية والحدود الشـــمالية والجوف والمدينة المنورة 

وحائل وتبوك ومكة المكرمة والباحة.

الرسائل الصوتيةتغطية   21,000

17
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وقعـــت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات في ســـبتمبر اتفاقية تعاون مشـــترك مع الهيئة 
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف دعم وتطوير تطبيقات التوصيل.

تعاون هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ومنشآت لدعم 
تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

ســـتعمل االتفاقية التي أبرمتها الهيئة مع منشـــآت على دفع االبتـــكار والتوطين في هذا 
القطاع مع ضمان مواكبة المملكة لالقتصاد الرقمي سريع النمو.

 

مع شركات التمويل لتقديم 
حلول التمويل

إلى مركز ذكاء (تحليل بيانات 
إنترنت األشياء المتخصص)

رؤى رقمية

الوصــول التـعــاون

وتهدف هيئة االتصاالت ومنشـــآت من خالل هـــذا التعاون إلى فتح المجال للمنشـــآت 
الصغيرة والمتوســـطة لالســـتثمار للدخول في البيئـــة التنظيميـــة التجريبية لتطبيقات 

التوصيل (SandBox) الخاصة بهيئة االتصاالت.
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المستجدات التنظيمية

هذا ونشـــرت الهيئة في أغســـطس وثيقة طلب مرئيات العموم التي تنص على 
خططها الرامية إلى تحسين الحصول على أكثر من 13 جيجاهرتز من الطيف الترددي 

من خالل أنظمة الترخيص المخفف التي تلبي احتياجات فئات استخدام محددة.

أصـــدرت المملكـــة العربية الســـعودية نظام حماية البيانات الشـــخصية في ســـبتمبر مما أدى إلى ســـد 
الفجوات التشريعية وإنشاء إطار عمل واضح لجمع المعلومات الشخصية ومعالجتها.

ســـيؤدي تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية إلى منع إساءة استخدام البيانات الشخصية بما يتماشى 
مع أهداف رؤية 2030 لتطوير البنية األساسية الرقمية ودعم االبتكار في مجال االقتصاد الرقمي.

وُيمثل الترخيص المخفف أحد نماذج مشاركة الطيف الذي يتخذ أشكاًال عديدة ويشمل ذلك تقنية تحديد 
تنسيقها.  أو  الترددات  يخص  فيما  الفردي  التخطيط  عن  والتنازل  االمتداد  من  للحد  الجغرافي  الموقع 
مخفف  ترخيص  نموذج  أنسب  تحديد  إلى  الهيئة  طرحتها  التي  العموم  مرئيات  طلب  وثيقة  وتهدف 

للمملكة.

اســـتخدام الطيف الترددي: طرحت هيئـــة االتصاالت وتقنية 
المعلومات وثيقة طلـــب مرئيات العموم حـــول تنظيمات 

"الترخيص المخفف الستخدام الطيف الترددي"

اإلعالن عن أول نظام لحماية البيانات 
الشخصية بالمملكة

تحسين الوصول 
إلى الطيف

تشجيع
المنافسة

تمكين
االبتكار

فترة انتقالية ال 
تقل عن 18 شهًرا

ُيجرى التنفيذ بإشراف 
الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء 

االصطناعي (سدايا)

وسيعالج النظام الذي ســـيدخل حيز النفاذ 
في مارس 2022 مجاالت مهمة مثل حقوق 
أصحـــاب البيانات وتســـجيل وحـــدة التحكم 
الغرض  وتحديـــد  والتســـويق  وااللتزامـــات 
الموافقة وعدم  علـــى  القائمة  والمعالجة 

الموافقة.



رؤى رقمية

أعلنت هيئـــة االتصاالت وتقنية المعلومات في ســـبتمبر عن إطالق مســـار "الفئـــة التأهيلية" لمقدمي 
خدمات الحوســـبة الســـحابية في المملكة مما يســـمح للمتقدمين الناجحين بالبدء فـــي تقديم الخدمات 

السحابية على الفور بشرط استيفائهم لمعايير التأهيل في غضون عام واحد.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعالن شـــركة البرمجيات األلمانية " ســـاب" استثمار 76 مليون 
دوالر إلنشاء مركز سحابي عام في المملكة. وسيشمل اإلجراء أربع ركائز أساسية:

تعد زيـــادة التنافســـية وتعزيز االســـتثمار فـــي مجال 
الحوســـبة الســـحابية مـــن أولويات هيئـــة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومات. وتدعو الهيئـــة الجهات المحلية 
والدوليـــة المهتمة بســـوق الخدمات الســـحابية في 
المملكة لزيـــارة موقعهـــا اإللكترونـــي لالطالع على 
شروط االنضمام والتسجيل في مسار "الفئة التأهيلية" 

الجديد.

مركز بيانات السحابة العامة

منصة مفتوحة للمطورين المحليين

مركز االبتكار المشترك لدعم الشركات الناشئة

توطين حلول "ساب"

اتخاذ تدابير 
جديدة لتعزيز 

الحوسبة 
السحابية

التراخيص
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