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توّد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أن تعّبر عن خالص شكرها وتقديرها لكاّفة اجلهات التي شاركت في الدراسات اخلاصة مبوضوع 
هذا التقرير، وتشمل الوزارات والهيئات احلكومية واملنظمات والشركات التالية ملا قّدمته من دعم:

• وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
• وزارة التربية والتعليم

• وزارة الصحة
• مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

SAGIA الهيئة العامة لالستثمار •
ر” • برنامج التعامالت اإللكترونية احلكومية – “يسِّ

• برنامج بادر حلاضنات التقنية
• برنامج كفالة، صندوق التنمية الصناعية السعودي

• شركة وادي الرياض
• جلنة االتصاالت وتقنية املعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

• شركة االتصاالت السعودية
• مصرف الراجحي

• مجموعة سامبا املالية
• بريتش تليكوم السعودية

• شركة ابتكار
• هيوليت-باكارد

• شركة اجلريسي
• شركة التعدين العربية السعودية – “معادن”

• مايكروسوفت
)National Net Venture N2V( شركة املبادرات الوطنية •

)Oracle( شركة أوراكل •
)SAP( شركة ساب •

)STC Ventures( أس تي سي فينتشرز ،)Iris Capital( شركة أيرس كابيتال •
)TATA( شركة تاتا لالستشارات •

شكر وعرفان
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١ بيئة االستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة

1.1 أهمية وجود بيئة استثمار مزدهرة لالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

2.1 توّجهات االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

٢ االستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات واإلسهام االقتصادي المباشر لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

1.2 اإلنفاق واإلستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

2.2 اإلسهام االقتصادي المباشر لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

٣ محّفزات االستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات وفرص التطوير

1.3 المحفزات الرئيسية لالستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات

2.3 فرص استمرار التطّور

4 نظرة إلى المستقبل

1.4 التحّول إلى تقنيات المنّصة الثالثة

2.4 نمّو اإلنفاق على تقنيات المنصة الثالثة في المملكة

5 الخاتمة
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الملحق »أ«: المنهجية

الملحق »ب«: تعريفات

الملحق »ج«: االختصارات
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حازت اململكة العربية السعودية على املرتبة الـ 19 على الئحة أكبر اقتصادات العالم،1 حيث تشهد حاليًا فترة من التوسع االقتصادي القوي 
وتسعى إلى تنويع مصادر اقتصادها الذي يعتمد حاليًا على النفط بصورة رئيسية. وأولت الجهات املعنية في اململكة اهتماًما كبيًرا بنشر 
استخدام التقنيات بني منشآت القطاع العام والقطاع الخاص واألفراد عبر كاّفة املستويات، إدراكًا منها لقدرة االتصاالت وتقنية املعلومات 
على دفع عجلة التطّور. ويمثل التحّول إلى “اقتصاد املعرفة”، الذي تشّكل االتصاالت وتقنية املعلومات ركًنا أساسًيا من أركانه،2 أحد 
أهم األهداف االستراتيجية التي رّكزت عليها اململكة ضمن خطة التنمية التاسعة 2010م-2014م، حيث يتطلب تحقيق ذلك الهدف توجيه 

اإلستثمارات إلى قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت.

يقّدم هذا التقرير أفكارًا رئيسية حول وضع اإلستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، بما في ذلك املحفزات والفرص الرائدة لتطبيق 
املزيد من التحسينات. باإلضافة إلى ذلك، يقّدم التقرير تقديراٍت لثالثة مقاييس منتشرة دوليا على نطاق واسع، تقيس تأثير قطاع االتصاالت 
وتقنية املعلومات على االقتصاد. وتتمثل هذه املقاييس في حجم إنفاق قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، واالستثمار في قطاع االتصاالت 
وتقنية املعلومات، وإجمالي القيمة املضافة لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. وأخيرًا يعرض التقرير آفاق التقنيات الناشئة التي من شأنها 

التأثير في استثمارات االتصاالت وتقنية املعلومات مستقباًل.

وتستند نتائج هذا التقرير إلى البحث الذي أجرته هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، وتضّمن استطالعات رأي ومقابالت مفّصلة مع أكثر 
من 430 منشأة في القطاعني الحكومي والخاص وعدد من الجهات األخرى، إلى جانب معلومات مستقاة من مختلف املصادر الثانوية. 

وفي ما يلي النتائج الرئيسية للتقرير:

البيئة الحالية لالستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات

• أشارت أكثر من نصف املؤسسات الكبرى في اململكة إلى وضع خطط لزيادة حجم ميزانياتها في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، 
ما يبنّي توّفر بيئة صّحية لالستثمار في هذا القطاع في اململكة. وتتضّمن األهداف االستراتيجية الرئيسية التي تسعى الشركات السعودية 
إلى تحقيقها في مجال االستثمار في هذا القطاع تطوير الفعالية التشغيلية وتعزيز القدرة على االبتكار وتطوير خدمات االتصاالت وتقنية 
املعلومات لديها بما يلّبي متطّلبات األعمال وينّمي قدرات ومهارات الكوادر املؤّهلة ويعّزز العالقات مع العمالء. وقد ارتفعت بالتالي معّدالت 

االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات خالل السنوات القليلة املاضية بناًء على هذه األهداف االستراتيجية.

1  البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية 2013م
2  وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية، الخطة التاسعة للتنمية االقتصادية )2010م-2014م(، 2010م

ملخص تنفيذي
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•  وفي هذا اإلطار، تعطي الشركات السعودية األولوية للمبادرات التقنية التالية: مشاريع بناء ودمج وتحديث مراكز املعلومات الكبيرة 
بشكل تدريجي والتي يتعامل بعضها مع تقنيات البيئات االفتراضية، وتقنيات الحوسبة السحابية؛ واإلستثمارات التي تركز على خدمات 
االتصاالت املتنقلة مثل تطبيقات االتصاالت املتنقلة للشركات، وتقنيات إدارة التطبيقات/األجهزة املتنقلة، وحلول أمن املعلومات لألجهزة 
إدارة عالقات  وتطبيق  املعلومات؛  الخارجية لألجهزة ومراكز  اإلدارة  التقارير؛ وخدمات  إعداد  وأدوات  الذكية  األعمال  وأدوات  املتنقلة؛ 
العمالء )CRM( وتخطيط موارد الشركات )ERP(؛ وحلول أمن املعلومات املتطورة؛ واملنّصات املوّحدة لالتصاالت واملشاركة )UC&C(؛ 

والتطبيقات االجتماعية، وغيرها.

التأثير االقتصادي لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وقياسه

• تتمّثل املقاييس الرئيسية التي توفر قياسًا ألثر وحيوية قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة في اإلنفاق على االتصاالت وتقنية 
املعلومات، وإستثمارات االتصاالت وتقنية املعلومات، وإجمالي القيمة املضافة لالتصاالت وتقنية املعلومات.

• بلغ إجمالي إنفاق اململكة على االتصاالت وتقنية املعلومات 111.98 مليار ريـال في عام 2014م.3 وخالل ذلك العام، بلغت نسبة اإلنفاق 
على خدمات االتصاالت 65% وعلى األجهزة 23% من إجمالي اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات، مقابل 8% على خدمات تقنية 
املعلومات وأخيرًا 4% على البرامج. وكان مستوى إنفاق اململكة على االتصاالت وتقنية املعلومات في عام 2014م أعلى من إنفاق دول 

مجلس التعاون الخليجي األخرى مجتمعًة.4

• بلغت استثمارات اململكة في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 17.83 مليار ريـال في عام 2014م. واستحوذت البرمجيات الجاهزة 
واملطّورة داخليًا على الحّصة األكبر من اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات، إذ بلغت نسبتها 47%، أي ما يعادل 8.39 مليار 
ريـال. وجاءت في املرتبة التالية اإلستثمارات في أجهزة تقنية املعلومات التي بلغت نسبتها 26%، أي ما يعادل 4.58 مليار ريـال. ووصلت 
قيمة اإلستثمارات في أجهزة االتصاالت إلى 4.86 مليار ريـال، أي بنسبة 27% من إجمالي اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات 

في اململكة.5

• في عام 2014م، بلغ إجمالي القيمة املضافة )GVA( لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات السعودي 26.57 مليار ريـال، واستحوذ قطاع 
االتصاالت على 76% منها، يتبعه قطاع خدمات تقنية املعلومات بنسبة استحواذ بلغت 12%، بينما استحوذت األجهزة على 9% والبرمجيات 

على %3.6 

المحفزات الرئيسية لالستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وفرص تعزيزها

•  من املحّفزات الرئيسية لالستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة االقتصاد املحّلي القوي املدعوم باالستقرار السياسي 
وارتفاع نسبة الشباب بني سكان اململكة ووجود سياسات وطنية تهدف إلى زيادة االستثمارات وتنويع االقتصاد؛ ومنظومة متنامية من 
املؤّسسات التي تدعم االستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات، ومنظومة من مبادرات ريادة األعمال التي تضم أصحاب رؤوس األموال 
واملشاركني في مشاريع وحاضنات أعمال، وبرامج تدريب للقطاعات املختلفة، ونواٍد لرّواد األعمال، وشبكات لألعمال؛ وتدفقات إيجابية 
لالستثمارات األجنبية املباشرة؛ ووجود قطاع اتصاالت وتقنية معلومات متطّور ومتناٍم يشهد منافسة حيوية في خدمات االتصاالت وتقنية 
املعلومات ذات القيمة املضافة؛ وانتشار األجهزة الذكية والوصول إلى اإلنترنت، ونشاط متناٍم في مجال األبحاث العلمية وبراءات االختراع؛ 
والنمو امللحوظ في ميزانية الدولة؛ فضاًل عن تطبيق التعامالت الحكومية اإللكترونية بشكل مركزي من خالل برنامج التعامالت اإللكترونية 

ر«، على سبيل املثال ال الحصر.  الحكومية »يِسّ
•  وتبقى هناك مجاالت عديدة لتطوير القطاع وزيادة حجم االستثمارات فيه، كتعزيز سهولة الوصول إلى الكوادر التقنية واإلدارية املؤّهلة، 
ودعم نشاط االتصاالت وتقنية املعلومات وتطبيقاتها في أوساط الشركات الصغيرة واملتوسطة، وتحفيز مستويات ريادة األعمال وتوفير 

التمويل، وتسهيل التنسيق بني الجهات الفاعلة املهتمة بزيادة االستثمارات في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. 

3  تقرير مؤشرات قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات الصادر عن هيئة تقنية املعلومات واالتصاالت، نهاية عام 2014م
4  آي دي سي بالك بوك، الفصل الثالث 2014م

5  تحليالت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
6 املصدر السابق نفسه
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نظرة إلى المستقبل: التحّول إلى تقنيات المنّصة الثالثة 

• تتوقع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أن يلعب قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات دورًا أكثر أهمية في اململكة خالل السنوات املقبلة، 
وذلك انطالقًا من السياسات الوطنية الحالية وبفضل زيادة الخدمات الداعمة ألتمتة اإلجراءات الصناعية والخدمات الحكومية، والتوّسع 
التقنيات بالبنية التحتية الوطنية واندماجها فيها، وزيادة  املستمر لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة، وزيادة ارتباط مختلف 

انتشار األجهزة الذكية القادرة على االتصال باإلنترنت، باإلضافة إلى العديد من التطورات املحفزة األخرى.

املستمرة«  التقنية  »التغيرات  من  مرحلة  اململكة  في  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  يواجه  العالم،  على مستوى  الحال  هو  وكما   •
»املنّصة  تقنيات  باسم  تعرف في مجملها  التي  الرئيسية  التقنيات  يفرضها عدد من  التي   ›technology hyper-disruption‹
وأعمال/وسائل  الكبيرة،  البيانات  املتنقلة، وتحليالت  االتصاالت  السحابية، وحلول خدمات  الحوسبة  الحلول من  وتتكون هذه  الثالثة«. 
من  التالية  للموجة  األساس  التقنيات  هذه  تشكل  أن  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  الخبراء  يتوقع  حيث  االجتماعي،  التواصل 
اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة. ومن بني هذه التقنيات التي ستحدث تغيرًا، يتوّقع أن تشكل خدمات االتصاالت 

املتنقلة والحوسبة السحابية أقوى مجالني لالستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في املستقبل في اململكة. 



9

بيئة االستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات 
بالمملكة

١.١

٢.١

١
أهمية وجود بيئة استثمار مزدهرة لالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

الحكومية  للمؤّسسات  فبالنسبة  عّدة.  بطرق  االقتصاد  في  التأثير  على  بالقدرة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  في  اإلستثمارات  تتمّيز 
ومؤّسسات القطاع الخاص، تؤّدي اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات إلى تعميق رأس املال وإدخال تحسينات على الكفاءة 
التشغيلية وإنتاجية العّمال. ومن شأن اإلستثمارات في البنية التحتية الوطنية لالتصاالت تقنية املعلومات، مثل شبكات االتصاالت، أن 
تعّزز القدرة التنافسية لقطاعات اململكة. وتساهم االستثمارات الحكومية في االتصاالت وتقنية املعلومات، وبالتحديد في مجاالت مثل 
خدمات الحكومة اإللكترونية، في تقديم خدمة أفضل للمواطنني وتحسني مستويات املعيشة. وعالوة على ذلك، يمكن لالستثمارات أّن 

توّفر منّصات لالبتكار ولتأسيس شركات جديدة، ما قد يساهم في خلق فرص العمل.

وبناًء على املكتسبات املحتملة املذكورة آنفًا، فإّنه من الطبيعي أن تسعى الحكومات حول العالم، بما فيها حكومة اململكة، إلى استحداث 
أهدافها  بوضوح ضمن  )2010م-2014م(  التاسعة  التنمية  حّثت خطة  وقد  املعلومات.  وتقنية  االتصاالت  في  لالستثمار  محّفزة  بيئة 
العالم  في  الحاصلة  والتقنية  املعرفية  التطّورات  مواكبة  علـى  قـادر  معرفـي  القتصاد  الدعائم  إلرساء  اململكة  جهود  »مواصلة  على 

واسـتقطابها وتوطينهـا«.7
 

ويلّخص هذا الفصل من التقرير التوّجهات األساسية للملكة العربية السعودية فيما يتعّلق باالستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات.

توّجهات االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

توقعات االستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات 

استمّرت اململكة في تحقيق نمّو تصاعدي كبير في تبّني واستخدام خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات. ويؤدي النمو القوي في االقتصاد 
السعودي إلى ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي وتزايد تدفق اإلستثمارات إلى اململكة، في ظل التطوير املستمر للبنى التحتية الوطنية 
والتوسع في انتشار الخدمات الحكومية. ويجري تنفيذ عدد من املبادرات الرئيسية ضمن التوجه نحو تنويع االقتصاد، ومن بينها تطوير 
مدن اقتصادية جديدة، وتنفيذ أعمال توّسع كبرى في البنى التحتية للمواصالت في مختلف أنحاء البالد، وإحداث تحّول في قطاعي 
املاضية  األعوام  حيث شهدت  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  لتطوير  كبرى  أهمية  السعودية  الحكومة  وتولي  الصّحية.  والرعاية  التعليم 
التزامًا غير مسبوق من جانب الحكومة الحتالل مركز متقّدم في تقديم الخدمات اإللكترونية على الصعيد العاملي، وتركز الجهات املعنية 
الجهات  من  العديد  تخطط  فيما  السعودية،  اإللكترونية  الحكومة  مبادرة  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  على  كبير  وبشكل  الراهن  الوقت  في 

الحكومية لتقديم خدماتها إلكترونيًا من خالل برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية »يسِّر«. 
 

وقد تطّور قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات بشكل سريع بفضل تزايد حجم استثمارات الشركات والجهات الحكومية، باإلضافة إلى 
وتقنية  االتصاالت  هيئة  بيانات  مثاًل  وتشير  املعلومات.  وتقنية  االتصاالت  مجال  في  والخدمات  األجهزة  على  املستهلكني  إنفاق  تنامي 
في  أكبر  النمو  وكان  املتنّقل.  العريض  النطاق  وخدمات  الالسلكي  لالتصال  السعوديني  املستهلكني  طلب  في  كبير  نمّو  إلى  املعلومات 
حالة النطاق العريض املتنقل، حيث ارتفع معدل انتشاره من 9.7% في عام 2010م إلى 94.5% بنهاية عام 2014م.8 ويعود الفضل 
في زيادة نسب االنتشار واالستهالك إلى االستثمارات الكبيرة التي أجراها مقدمو خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة على 
مّر السنوات في في البنية التحتية الوطنية لالتصاالت، لتبني تقنيات جديدة أو لتوسيع الشبكات القائمة للتمّكن من تلبية الطلب املتزايد. 
وساعدتهم هذه االستثمارات على تقديم خدمات أكبر وأفضل للعمالء وتحسني متوّسط إيراداتهم من كل عميل. وفي الوقت نفسه، رفعت 

هذه االستثمارات مستوى الجاهزية الشبكية اإلجمالية للمملكة، وبالتالي تحّسنت القدرة التنافسية.

7  وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية، خطة التنمية االقتصادية التاسعة )2010م-2014م(، 2010م
8  تقرير هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات الخاص بمؤشرات االتصاالت وتقنية املعلومات لعام 2014م
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باإلضافة إلى ذلك، من املتوقع أن تزيد مخّصصات ميزانية املؤسسات الكبرى لالتصاالت وتقنية املعلومات، حيث أن أكثر من نصف هذه 
املؤسسات في اململكة تشير إلى أّنها تشهد زيادات في ميزانيات االتصاالت وتقنية املعلومات على مدار األعوام القليلة املاضية )الشكل 1(.

الشكل 1: وجهة نظر املدراء التنفيذيني في الشركات السعودية تجاه التغير في املوازنات اإلجمالية لالتصاالت وتقنية املعلومات9

9  املسح الذي أجرته شركة األبحاث العاملية آي دي سي مع املدراء التنفيذيني لتقنية املعلومات في الشركات السعودية، العدد= 49 )2013م(، العدد = 74 
   )2012م(، العدد = 55 )2011م(
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األهداف االستراتيجية لالستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات

ُتصنِّف املنشآت السعودية تحسني كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على االبتكار ضمن أهم أولوياتها االستراتيجية لالستثمار في تقنية 
املعلومات واالتصاالت، ويلي ذلك إيجاد وسائل لتحسني أداء األعمال، سواء من خالل توسيع انتشارها في اململكة أو تطوير الخدمات 
تجربة  بتطوير  واالهتمام  املطلوبة  املؤهلة  الكوادر  توفير  كذلك  االستراتيجية  األولويات  وتشمل  التوريد.  سلسلة  وإجراءات  اللوجستية 

العمالء/املواطنني )الشكل 2(. 

الشكل 2: األهداف اإلستراتيجية إلستثمارات االتصاالت وتقنية املعلومات )النسبة املئوية للمستطلعني(10 

وسّلط عدد كبير من الشركات، التي جرى محاورتها خالل هذه الدراسة، الضوء على توّجه قوّي نحو تطوير استخدام التقنية لتعزيز 
الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع مستوى إدراك املنشآت، وبخاصة الكبرى منها، لدور االتصاالت وتقنية املعلومات في تحسني اإلنتاجية 

والكفاءة. 

ويؤدي التوّسع املستمر في أنشطة القطاعني الخاص والعام – مثل افتتاح املصارف لفروع جديدة أو إطالق خدمات حكومية جديدة أو 
تطوير الخدمات الحالية -إلى زيادة مهام أقسام االتصاالت وتقنية املعلومات ليس فقط »إلنجاز املزيد من األعمال املألوفة بموارد أقل«، 
وإنما أيضًا لالبتكار و«إنجاز أعمال جديدة بموارد أقل«. وتسعى العديد من الشركات السعودية إلى توجيه االتصاالت وتقنية املعلومات 
وتقنية  االتصاالت  حلول  من  واسعة  مجموعة  في  استثمارات  إلى  التوجه  ذلك  ويؤدي  اإلستراتيجية،  التشغيلية  احتياجاتها  يحقق  بما 
املعلومات، والتي تشمل تقنيات البيئة االفتراضية واستمرارية األعمال وحلول التعافي من الكوارث، وتطبيقات الشركات وحلول خدمات 
االتصاالت املتنقلة وأمن املعلومات، والعديد من الحلول األخرى. وعالوة على ذلك، تعطي العديد من املنشآت أولوية رئيسية لتطوير قدرات 

فرق االتصاالت وتقنية املعلومات بها، وذلك من خالل توظيف الكوادر املؤهلة وتدريبها وتطويرها.

10  مسح هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في عام 2014م ملهارات القوى العاملة السعودية في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، عدد أفراد العينة = 160
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أهداف االستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات

يشير صانعو القرار في الشركات السعودية في كثير من األحيان إلى اعتزامهم تنفيذ مشاريع متعلقة بمراكز املعلومات، واستمرارية 
أنظمة األعمال والتعافي من الكوارث، والحوسبة السحابية الخاصة، باعتبارها أهم مجاالت االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات. 
كما يعطون في الوقت نفسه أولوية كبيرة للتطبيقات املتنقلة لألعمال، وأدوات األعمال الذكية، والبيئة االفتراضية، وخدمات االستضافة 

واملواقع املشتركة، وغير ذلك الكثير )الشكل 3(.

الشكل رقم 3: تقنيات االتصاالت وتقنية املعلومات وحلولها وخدماتها التي يجري النظر في االستثمار فيها )النسبة املئوية للمستطلعني(

وتسعى مجموعة كبيرة من املنشآت، وبينها مؤسسات مالية وهيئات حكومية وشركات طاقة وشركات خدمات اتصاالت، إلى توظيف 
املزيد من اإلستثمارات في تحسني قدرة البنية التحتية لالتصاالت وتقنية املعلومات على التكيف وتعزيز إمكانية االعتماد عليها. وتشمل 
هذه اإلستثمارات في بعض الحاالت تأسيس أو تطوير مراكز املعلومات أو حلول التعافي من الكوارث، وقد تتضمن في حاالت أخرى 
دمج هذه البنيات التحتية. وبينما تستمر العديد من املنشآت في تقييم إمكانية تطبيق حلول البيئة االفتراضية، نجحت بعض املنشآت في 
تطبيق هذه الحلول، وتتأهب حاليًا لالستثمار في بنية تحتية سحابية توفر لها الدعم، مع التركيز على نموذج الحوسبة السحابية الخاصة.

حلول التعافي من الكوارث واستمرارية األعمال٤٩٪

خدمات االستضافة والمواقع المشتركة من٣١٪
موردين خارجيين

٪٢٩(CRM) تطبيقات األعمال - إدارة عالقات العمالء

حلول أمن المعلومات المتقدمة٢٩٪

منصات االتصاالت الموحدة والمشاركة٢٩٪

تقنيات التحليالت/البيانات الكبيرة٢٩٪

خدمات تقنية المعلومات المدارة٢٩٪

٪٢٤(ERP) تطبيقات األعمال - نظام إدارة الموارد

خدمات الحوسبة السحابية العاّمة٢٤٪

وسائل التواصل االجتماعي/مبادرات وتقنيات٢٢٪
األعمال االجتماعية

البيئات االفتراضية٣٣٪

أدوات ذكاء األعمال٣٩٪

التطبيقات المتنقلة لألعمال٣٩٪

٪٤٥

الحوسبة السحابية الخاصة٤٧٪

بناء مراكز معلومات جديدة أو توسيع سعة مراكز
المعلومات القائمة
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ومن املتوقع كذلك أن تشكل خدمات االتصاالت املتنقلة لألعمال أولوية استثمار قصوى للعديد من املنشآت في القطاعني العام والخاص. 
وهناك غالبية كبيرة من صانعي القرار في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في الشركات السعودية يتوقعون ارتفاعًا في نسبة العاملني 
لزيادة  لذلك يجري إعداد الخطط  املقبلة،  الثمانية عشر  إلى  املتنقلة خالل األشهر اإلثني عشر  الذين يعتمدون على خدمات االتصاالت 
مخصصات االتصاالت وتقنية املعلومات الخاصة بالحلول الالسلكية وحلول خدمات االتصاالت املتنقلة خالل السنوات املقبلة )الشكل 4(. 

الشكل 4: النمو املتوقع في استثمارات خدمات االتصاالت املتنقلة للشركات11

11  مسح شركة آي دي سي 2013م التجاهات وأولويات شركات خدمات االتصاالت املتنّقلة في اململكة؛ العدد=91؛ مالحظة: ُيعرَّف عمال خدمات االتصاالت
   املتنّقلة بأّنهم أولئك األفراد الذين يمضون ما ال يقّل عن20% من وقت عملهم خارج أماكن العمل األساسية.
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ويعتزم عدد كبير من املنشآت زيادة استثماراتهم في أدوات األعمال الذكية وأدوات إنشاء التقارير، والتي تتضمن تقارير االستفسارات 
 Spatial Information( وتحليالت املعلومات املكانية )Advanced Analytics( والتحليالت املتقّدمة )Query Reporting(
والتقارير  البيانية  الرسومات  عرض  واجهات  إعدادات  وتخصيص   )Content Analysis( املحتوى  وتحليل   )Analytics
)dashboard customization capabilities( )الشكل 5(. ويتوقع كذلك أن ينمو طلب الشركات الكبيرة على االستثمار في 
أنظمة إدارة املوارد )ERP( وأنظمة إدارة عالقات العمالء )CRM(، وذلك نتيجة لتوسع متطلبات الوظائف وطلبات تراخيص االستخدام 
اإلضافية للمستخدمني الحاليني بهذه الشركات. وسيؤدي ارتفاع معدالت التبني لحلول نظام إدارة املوارد ونظام إدارة عالقات العمالء 

في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلى ارتفاع أكبر في الطلب.

الشكل 5: تنامي الحاجة إلى الوصول إلى البيانات اللحظية يحفز الطلب على حلول أدوات األعمال الذكية12

عالوة على ذلك، تسعى املنشآت في اململكة إلى تبني وتفعيل عدد من الخدمات، مثل خاصية االتصاالت املوحدة واملشاركة، وتوظيف 
 )PBXs( القديمة  الخاصة  الفرعية  االتصاالت  مقاسم  استبدال  االستثمار  مجاالت  وتتضمن  العمل.  بيئة  في  االجتماعية  التطبيقات 
 ،)UC&C( بانتشار االتصاالت املوحدة واملشاركة  يتعلق  )IP PBXs(. أما فيما  بمقاسم ذات خواص تعتمد على بروتوكول االنترنت 
فقد تم تسجيل ارتفاع في اإلستثمارات في خدمة املقاسم االفتراضية )IP-Centrex( متعددة املستخدمني وخدمة استضافة املقاسم 
ذات الخواص املعتمدة على اإلنترنت )IP PBXs(. وتوفر خدمة الصوت عبر اإلنترنت للشركات قاعدة للنمو السريع لتقنيات االتصاالت 
املوحدة واملشاركة، مع التركيز على خدمات االتصاالت املتنقلة وتكامل إجراءات األعمال وأجهزة املؤتمرات املرئية والتطبيقات االجتماعية 

وبرمجيات األعمال االجتماعية وتطبيقات التعاون بشكل عام. 

كما يصاحب التطور التقني خطر ارتفاع عدد االختراقات ألمن املعلومات، بالتزامن مع التهديدات املستمرة االخرى. لذلك تسعى املنشآت 
رؤية شاملة لسالمة شبكاتها  للمنشآت  توفر  أن  قادرة على  تكون  بحيث  وإدارتها،  متقدمة ألمن معلومات  تبني حلول  إلى  اململكة  في 

وأصول معلوماتها، كما تتضمن مجاالت االستثمار الرئيسية حلول مراقبة أمن الشبكات وإدارة الكوارث.

أما الحاجة املتنامية إلى الطلب على البنية التحتية لالتصاالت وتقنية املعلومات مثل سعة الخوادم والسعات التخزينية وقدرة الحوسبة، 
فإّنها تدفع بعض املنشآت إلى النظر في االستعانة بمصادر خارجية. ونظرًا لتزايد املتطلبات التشغيلية والصعوبات في الوصول إلى 
املهارات الالزمة، تجري املنشآت تقييمًا لخدمات األطراف الثالثة من مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات إلدارة عملياتها الخاصة 
باالتصاالت وتقنية املعلومات. كما أّنها تنظر في استضافة مختلف التطبيقات واستضافة األعمال في أجهزة الخادم الخاصة بمقدمي 

خدمات مراكز املعلومات.

12  املسح الذي أجرته شركة األبحاث العاملية آي دي سي في عام 2013م مع ااملدراء التنفيذيني لتقنية املعلومات في الشركات السعودية، العدد= 49

٪٧٢ ٪١٥ ٪١٣
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االستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات 
واإلسهام االقتصادي المباشر لقطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات 
٢

١.٢

ساعدت اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات على تحفيز التحسينات لتطوير إنتاجية القوى العاملة الوطنية وبالتالي تعزيز النمو 
االقتصادي. فقد أظهرت دراسات أجراها البنك الدولي أّن ارتفاعًا بنسبة 10% في معّدالت انتشار اإلنترنت ذات النطاق العريض يؤّدي 
الدخل.  للبلدان منخفضة ومتوّسطة   %1.38 املتطّورة وبنسبة  البلدان  املحّلي في  الناتج  1.21% في إجمالي  ارتفاع بنسبة  إلى  بالنتيجة 
وباملثل، أشارت دراسات أعدتها مؤسسات مرموقة، مثل مؤسسة بروكنغ، وجامعة أوهايو، وجامعة ميونخ، 13وجامعة إمبريبل كولج في 

لندن، إلى تأثير إيجابي كبير لإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات على نمو إجمالي الناتج املحّلي.14 

وتقديرًا للطبيعة التحويلية لالتصاالت وتقنية املعلومات، فقد أولت اململكة اهتمامًا كبيرًا لنشر خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في 
املعلومات في  مختلف قطاعات االقتصاد، وبالنتيجة، سيكون من الضروري قياس مستوى اإلنفاق واالستثمار في االتصاالت وتقنية 

اململكة. 

يشمل اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات اإلنفاق الخارجي من قبل األفراد والحكومة والشركات على معدات االتصاالت وتقنية 
املعلومات، وحزم البرمجيات، وخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات.15 وُتعد اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات فرعًا من فروع 
ُيَعّد عاماًل في إجمالي تكوين رأس املال الثابت. وتتضّمن اإلستثمارات في االتصاالت  اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات الذي 
األفراد  قبل  من  ليس  –ولكن  املؤسسات  قبل  من  والبرمجيات  االتصاالت،  ومعدات  املعلومات،  تقنية  معدات  شراء  املعلومات  وتقنية 
يعني  االستثمار في شيء  أن  ماديًا.16 وصحيٌح  وإمكانية عزلها  يزيد عن عام  ملا  اإلنتاج  التقنية في  والعائالت- بشرط استخدام هذه 
إنفاق املال عليه، لكن قياس االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات يفترض أن هذه املصروفات ُتنَفق لغرض أكبر أو توّقعًا لعائد ما.

وباإلضافة إلى اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات وإلى االستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات، هنالك مقياس ثالث ُيستخدم 
)GVA( لالتصاالت وتقنية  القيمة املضافة  املعلومات وهو إجمالي  أثر وحيوية قطاع االتصاالت وتقنية  لقياس  دوليا على نطاق واسع 

املعلومات. ويشير إجمالي القيمة املضافة إلى إسهام هذا القطاع في االقتصاد.17

اإلنفاق واإلستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات

يشمل اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات إنفاق املستهلكني، فضاًل عن إنفاق املؤسسات الحكومية والخاصة على معدات االتصاالت 
وتقنية املعلومات،18 وحزم البرمجيات، واالتصاالت وخدمات تقنية املعلومات . حيث بلغ اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة 
111.98 مليار ريـال في عام 2014م، مما جعل اململكة البلد األكثر إنفاقًا على االتصاالت وتقنية املعلومات في منطقة الخليج – واألكثر 
إنفاقًا من بلدان الخليج مجتمعة )الشكل 6(.  وبلغت نسبة اإلنفاق على خدمات االتصاالت 65% وعلى األجهزة 23% من إجمالي اإلنفاق 
على االتصاالت وتقنية املعلومات، مقابل 8% على خدمات تقنية املعلومات، وأخيرًا 4% على البرامج الجاهزة. وبناًء عليه، يمكن القول إّن 
اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة يترّكز في الوقت الراهن بشكل كبير على خدمات االتصاالت واألجهزة، وبمستويات 

أقّل نسبيًا على البرمجيات الجاهزة وخدمات تقنية املعلومات.

13 البنك الدولي، املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية: توسيع نطاق الوصول وزيادة التأثير، 2009م
14  االتحاد الدولي لالتصاالت، تأثير النطاق العريض على االقتصاد، 2012م

15 آي دي سي بالك بوك، الربع الثالث 2014م
16  كتاب الحقائق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، اإلحصائيات االقتصادية والبيئية واالجتماعية 2013م
17  كتاب الحقائق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، اإلحصائيات االقتصادية والبيئية واالجتماعية 2011م

18  آي دي سي بالك بوك، الربع الثالث 2014م
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 الشكل 6: اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية لعام 2014م19 

اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات 

ثالثة عناصر  املعلومات من  وتقنية  االتصاالت  اإلستثمارات في  تتأّلف   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  تعريف منظمة  بحسب 
الجاهزة،  البرمجيات  )تشمل  والبرمجيات  االتصاالت،  وأجهزة  الصلة(،  ذات  واألجهزة  الكمبيوتر  )أجهزة  املعلومات  تقنية  أجهزة  هي: 
والبرمجيات املخّصصة، والبرمجيات املطّورة داخليًا(. وُتعتبر هذه املعدات والبرمجيات استثمارات في حال استخدامها فعليًا ملدة تزيد 
عن سنة. وُيعتبر اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات استثمارًا فقط إذا أمكن التمييز بني عناصرها املختلفة بشكل واضح. وبناًء 
عليه، فإّن خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املدمجة ضمن األجهزة ال تعتبر استثمارًا وإّنما استهالكًا ثانويًا. وتغطي اإلستثمارات في 

االتصاالت وتقنية املعلومات إنفاق القطاعني العام والخاص.20

19  تقرير مؤشرات قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات الصادر عن هيئة تقنية املعلومات واالتصاالت، نهاية عام 2014م، آي دي سي بالك بوك، الربع الثالث 
2014م

20  كتاب الحقائق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، اإلحصائيات االقتصادية والبيئية واالجتماعية 2014م
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املعلومات، وصّنفتها حسب  املتعّلقة باإلستثمارات في االتصاالت وتقنية  املعلومات  الهيئة جوانب نفقات االتصاالت وتقنية  وقد حّددت 
تصنيف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وبلغت اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في عام 2014م في اململكة 17.83 مليار 
ريـال، واستحوذت البرمجيات الجاهزة والبرمجيات املطورة داخليًا على الجزء األكبر من اإلستثمارات بنسبة بلغت 47% تقريبًا، أي ما 
يعادل 8.39 مليار ريـال، وتلتها اإلستثمارات في أجهزة تقنية املعلومات بنسبة 26%، أي ما يعادل 4.58 مليار ريـال. واستحوذت أجهزة 
االتصاالت البالغة قيمتها 4.86 مليار ريـال على نسبة 27% املتبقية من حصة اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة في 
عام 2014م. وفي العام نفسه، كانت القطاعات األكثر استثمارًا في االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة هي قطاع خدمات االتصاالت 
)25%(، والقطاع العام بكامله – والذي يضم الحكومة املركزية واملناطق وقطاعي التعليم الرعاية الصحية – )20%(، والقطاع املالي )%12(، 
وقطاع النفط والغاز )11%(. واستحوذت هذه القطاعات مجتمعًة على أكثر من ثلثي اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في 

اململكة خالل عام 2014م )الشكل 7(. وبلغ مجموع اإلستثمارات املحّلية في االتصاالت وتقنية املعلومات 618.45 ريـال للفرد.21

الشكل 7: اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات واالتصاالت في اململكة العربية السعودية في عام 2014م بحسب التقنية والقطاع22 

21  آي دي سي بالك بوك، الربع الثالث 2014م، مؤشرات بيانات البنك الدولي، 2014م، واشنطن: البنك الدولي.
22  تحليالت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

اإلستثمارات في االتصاالت وتقتية المعلومات في المملكة العربية السعودية
وفقًا للتقنيات، ٢٠١٤م

الإلجمالي = ١٧٫٨٣ مليار ريال سعودي

٪٤٧

٪٢٦

٪٢٧

البرمجيات (الجاهزة + المطورة في الشركة)

أجهزة تقنية المعلومات

أجهزة االتصاالت

اإلستثمارات في االتصاالت وتقتية المعلومات في المملكة العربية السعودية
وفق الصناعة العمودية، ٢٠١٤م

الإلجمالي = ١٧٫٨٣ مليار ريال سعودي

القطاع العام ( الحكومي)

االتصاالت

غير ذلك

النفط والغاز

الخدمات المالية
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اإلسهام االقتصادي المباشر لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

تستخدم القيمة املضافة اإلجمالية على نطاق واسع كأداة لتحديد اإلسهام املباشر لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في االقتصاد بشكل 
عام. والقيمة املضافة اإلجمالية مشابهة تقريبًا إلجمالي الناتج املحلي، حيث يعتبر إجمالي الناتج املحلي األداة الرئيسية املستخدمة لقياس 
النشاط االقتصادي بكامله ضمن منطقة جغرافية خالل مدة زمنية معينة، وذلك بخالف القيمة املضافة اإلجمالية التي تنطبق على مساهمة 
الفائض  أنها  على  اإلجمالية  املضافة  للقيمة  األساسية  العناصر  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتصف  واحد.  اقتصادي  قطاع 
التشغيلي اإلجمالي وأجور العاملني والضرائب األخرى، مطروحًا منها اإلعانات األخرى غير إعانات اإلنتاج23. وتستخدم القيمة املضافة 

اإلجمالية لقياس الدخل املدفوع للعاملني في شكل أجور، باإلضافة إلى الدخل املدفوع للمالكني في شكل أرباح. 

وبناء عليه، ولحساب القيمة املضافة اإلجمالية، تقوم الهيئة بتقدير الفائض التشغيلي اإلجمالي ونسبة أجور العاملني مقارنة باإليرادات 
اإلجمالية لكبار مقّدمي وبائعي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة. وترتكز التقديرات على البيانات املعلنة، مثل القوائم املالية 
السنوية، والبيانات والتقديرات التي توّصلت لها شركة آي دي سي  حول كبار مقّدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة، 
واإلعانات  الضرائب  تقديرات  إستثناء  وتم  املعلومات.  تقنية  خدمات  ومقدمي  املستقلني،  البرمجيات  ومقدمي  األجهزة  مقدمي  وبينهم 

األخرى على إنتاج االتصاالت وتقنية املعلومات من العملية الحسابية نظرًا ملحدوديتها في اململكة.   
 

وكانت خدمات  ريـال،  مليار   26.57 اململكة  في  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  لقطاع  اإلجمالية  املضافة  القيمة  بلغت  2014م،  عام  وفي 
االتصاالت املساهم األكبر في القيمة املضافة اإلجمالية للقطاع )76%(، تليها خدمات تقنية املعلومات )12%(، بينما شكلت األجهزة %9 

والبرمجيات 3% )الشكل 8(. 
 

الشكل 8: القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية لعام 2014م24 

23  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2011م. “القيمة املضافة بحسب النشاط”، دليل وقائع منظمة” في كتابالحقائق التابع ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
    2011م-2012م: اإلحصاءات2011م-2012م: اإلحصائيات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

      صادر عام 2011م.
24  تحليالت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

٢.٢

٪٩
٪٣ ٪١٢

٪٧٦

القيمة المضافة اإلجمالية لالتصاالت وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية في العام ٢٠١٤م

المجموع = ٥٧٫٢٦ مليار ريال سعودي

األجهزة البرمجيات خدمات االتصاالتخدمات تقنية المعلومات
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محّفزات االستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات 
وفرص التطوير

يتناول هذا الفصل املحّفزات واملعوقات الرئيسية التي تؤثر على اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة. وغالبًا ما ُتعتبر 
املحّفزات واملعوقات وجَهني لعملة واحدة: ففي حال لم يتطّور املحّفز بالشكل املطلوب، يتحّول إلى عائق.

المحفزات الرئيسية لالستثمار في االتصاالت وتقنية المعلومات

قّوة اقتصادية إقليمية وسكان من فئة الشباب

يتجاوز عدد سكان اململكة 30 مليون نسمة،25 يشكل الشباب دون سن الخامسة والعشرين 50.6% منهم.26 وتعتبر اململكة أكبر اقتصاد 
في الشرق األوسط، كما أنها تحتل املرتبة 19 عامليًا27 من حيث حجم االقتصاد، وتمتلك ربع االحتياطي النفطي العاملي. عالوة على ذلك، 
تعتبر اململكة إحدى أسرع البلدان نموًا في العالم، مع توقع ارتفاع متوسط دخل الفرد من 25،000 دوالر في عام 2012م إلى 33،500 
البشرية، سيحتاج  للموارد  منتظمًا  تؤمن مصدرًا  التي  السكانية  والعوامل  الحالي  التوسع  لوضع  ونظرًا  2020م.28  بحلول سنة  دوالر 

االقتصاد السعودي إلى استثمارات كبيرة ومتنامية في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.

السياسة الوطنية 

تشير العديد من الخطط االستراتيجية الوطنية ذات العالقة، إلى ضرورة تفعيل دور االتصاالت وتقنية املعلومات في االقتصاد الوطني. 
فعلى سبيل املثال، حددت الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات سبعة أهداف على املدى البعيد لدور االتصاالت وتقنية املعلومات في 
مستقبل اململكة، تتضمن »رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعـات، وتعمـيم الخـدمات الحكوميـة والتجارية واالجتماعية والصحية إلكترونيًا، 
وتشجيع العمل عن بعد من خالل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية املعلومات«.29 وتؤكد خطة التنمية التاسعة للمملكة )2010م-2014م( 
كذلك على ضرورة توظيف املزيد من اإلستثمارات في مجاالت تدعم »تعميق عملية التوسع األفقي والعمودي في القاعدة االقتصادية، 
وذلك من خالل تسريع النمو في مجاالت واعدة في القطاعات اإلنتاجية والخدمية غير النفطية«.30 وتتضمن النتائج املتوقعة للخطة وجود 
بنية تحتية جيدة ويعتمد عليها لالتصاالت وتقنية املعلومات وبتكلفة مقبولة على امتداد اململكة، بما يضمن ملستخدمي االتصاالت وتقنية 

املعلومات أمن معلوماتهم وتطوير قدرات الكوادر املؤهلة وبناء صناعة وطنية في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة. 

اإلستثمارات األجنبية المباشرة

تستمر حكومة اململكة في تشجيع اإلستثمارات األجنبية ضمن التزام اململكة بتنمية اقتصادها وتنويعه. وتدفقت على اململكة ابتداًء من 
عام 2010م استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 640 مليار ريـال، حيث استحوذ قطاع تقنية املعلومات )ال يشمل خدمات االتصاالت( على 
3.3% )أو 21.08 مليار ريـال( من إجمالي هذه اإلستثمارات األجنبية املباشرة.31 وتعمل اإلستثمارات األجنبية املباشرة في كافة القطاعات 
على تعزيز مستويات االستثمار في تقنية املعلومات واالتصاالت من ناحية البنى التحتية والبرمجيات واإلنفاق على الخدمات ومستويات 
الدخل، كما تعمل املنشآت األجنبية في اململكة على نقل املهارات واملعرفة إلى السوق املحلية، بما يؤدي إلى تحفيز املزيد من اإلستثمارات 

في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. 

25 مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية، املؤشرات الرئيسية، 2014م
26  مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية، املؤشرات الرئيسية: نشرة األبحاث الديموغرافية 1428، 2007م

27  البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية 2013م
28  الهيئة العامة لالستثمار في اململكة العربية السعودية، مناخ االستثمار في اململكة العربية السعودية، 2014م

29  وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية، الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات: رؤية نحو مجتمع املعلومات، 2007م
30 وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية، خطة التنمية االقتصادية التاسعة )2010م-2014م(، 2010م

31  التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار بشأن اإلستثمارات األجنبية املباشرة في اململكة العربية السعودية، 2011م
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 قطاع اتصاالت مفتوح ومنافسة حيوية في بيئة خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات ذات القيمة 
المضافة

حققت عملية تحرير قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة وفتح سوقه للمنافسة بني مقّدمي الخدمة تقّدمًا كبيرًا، ابتداًء بتأسيس 
شركة االتصاالت السعودية في عام 1998م. وما زالت هذه العملية مستمرة مع إصدار العديد من رخص تقديم خدمات االتصاالت الثابتة 
واملتنقلة ونقل البيانات، والتي كان آخرها رخصتي مشغل شبكة افتراضية متنقلة في عام 2014م. وأدى تحرير سوق االتصاالت إلى 
تراجع األسعار وارتفاع معدالت االستخدام. ومن خالل االستفادة من هذه املوجة من النمو امللفت للقطاع، تحول سوق االتصاالت وتقنية 
املعلومات في اململكة إلى منصة فاعلة لتقديم خدمات اتصاالت وتقنية معلومات ذات قيمة مضافة. وأصبحت الحدود الفاصلة بني مقدمي 
الخدمات على اختالف أنواعها غير محددة، حيث تلعب شركات االتصاالت ومقدمو خدمات اإلنترنت وشركات دمج األنظمة دورًا في 
توفير الخدمات من مصادر خارجية والخدمات املدارة وخدمات مراكز املعلومات، وذلك عبر التركيز على خدمات القيمة املضافة وتحولهم 
التدريجي إلى تقديم الخدمات املدارة وخدمات مراكز معلومات. وأدى ازدياد املنافسة إلى توفر املزيد من الخيارات في السوق، وهو ما 
أدى الى اهتمام مقدمي الخدمة بتطوير باقات أسعار مختلفة ومناسبة لكافة املستخدمني، مع االهتمام بتقديم خدمات ذات قيمة أعلى. 

وهو ما ساهم في التأثير اإليجابي على اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات.

توسيع منظومة حاضنات األعمال وصناديق تمويل المشاريع وغيرها من مؤسسات الدعم 

الحصول  وأصبح  اململكة،  في  األعمال  لرواد  قلق  التمويلية مصدر  الجهات  من خالل  لألعمال  وتمويل  قروض  على  الحصول  يشّكل 
على القروض والتمويل عبر صناديق تمويل املشاريع أكثر سهولة في السنوات األخيرة. وتمّكنت اململكة بالنتيجة من تعزيز موقعها في 
تصنيف املنتدى االقتصادي العاملي للبلدان على أساس توّفر رأس املال املخاِطر، حيث انتقلت من املرتبة 38 في عام 2008م إلى املرتبة 
تدعم اإلستثمارات  التي  املؤسسات األخرى  إلى  الوصول أسهل  املشاريع، أصبح  تمويل  2013م.32 وإلى جانب صناديق  25 في عام 
في االتصاالت وتقنية املعلومات ومنظومة ريادة األعمال، بما في ذلك حاضنات األعمال وبرامج التدريب في القطاعات املختلفة ونوادي 

مبادرات األعمال وشبكات األعمال.

ويظل برنامج “بادر” الذي أطلقته مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والخاص بحاضنات التقنية في صدارة دعم رواد األعمال في 
الحالي عدد من  الوقت  في  بادر  برنامج  إلى  وانضم  كاملة.  عاملة بصورة  بإدارته ألربع حاضنات  اململكة،  في  املتطورة  التقنية  مجال 
املنشآت األخرى العامة والخاصة غير الربحية والتي تهدف إلى دعم الوصول إلى املكونات األساسية لريادة األعمال. فعلى سبيل املثال، 
أطلق صندوق التنمية الصناعية برنامج كفالة بهدف تشجيع املصارف التجارية املحلية على تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 
التي ُيتوقَّع نجاحها وتعجز عن توفير الضمانات أو سجالت الحسابات الالزمة عادًة لضمان الحصول على التمويل. وخالل السنة املالية 
2013م، اعتمد برنامج كفالة 2،515 ضمانًا بقيمة بلغت 1.28 مليار ريـال.33 وبلغت منظومة هذه البرامج واملنشآت في الوقت الحالي 

مرحلة تبرز فيها الحاجة إلى تعزيز التنسيق بني مختلف جهود الدعم وزيادة فعالية املؤسسات وتوسيع نطاق االنتشار.

توّسع انتشار تبني األجهزة الذكية واالتصال باإلنترنت

التي  املتنقلة  اململكة، حيث كشفت دراسة خدمات االتصاالت  الذكية ظاهرة شائعة في كل مكان في  املتنقلة  أصبح استخدام األجهزة 
أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات لعام 2015م أّن 82% من األفراد في اململكة يستخدمون هاتفًا ذكيًا على األقل مرة في الشهر، 
كما أن 47% يستخدمون كاّلً من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. ويشّكل الشباب الشغوفون بالتقنية والساعي إلى االتصال باإلنترنت 
العنصر األساسي الستخدام األجهزة الذكية في اململكة، مثل غيرها من بلدان العالم. وخلصت الدراسة إلى أن 91% من األفراد في عمر 
15 إلى 35 عامًا يستخدمون األجهزة الذكية، مقارنة بنسبة 56% من األفراد الذين يبلغون 45 عامًا فما فوق الذين يستخدمون األجهزة 
الذكية34 . ويؤدي انتشار األجهزة و«االتصال في أي وقت وأي مكان« والوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والترفيه والتواصل 

االجتماعي إلى دفع القطاعني العام والخاص إلطالق استثمارات متعددة لتوفير أفضل التطبيقات للمشتركني والعمالء واملوظفني. 

تزايد نشر الدراسات وأنشطة براءات االختراع   

كشفت دراسة أعدتها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن الدراسات املنشورة ونشاط براءات االختراع لدى املؤسسات البحثية، أن 
اململكة قد نشرت أقل من ألف ورقة بحثية سنويًا خالل ثمانينيات القرن العشرين. وارتفع هذا العدد إلى 1،500 ورقة بحثية سنويًا خالل 
التسعينيات، حيث استمر ذلك املعدل حتى عام 2007م تقريبًا. ومنذ ذلك الحني، حققت اململكة أعلى نسبة نمو في الدراسات املنشورة 
خالل العقد األخير بني دول مجموعة العشرين. وشكلت الدراسات املنشورة في اململكة والتي بلغ عددها 6.978 دراسة في عام 2012م

32  املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير التنافسية العاملية، 2014م
33  صندوق التنمية الصناعية السعودي، إنجازات برنامج كفالة قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 2014م

34 املسح الذي أجرته هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات لخدمات االتصاالت املتنّقلة
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 حوالي 6% من إجمالي الدراسات املنشورة على مستوى العالم، بعد أن كانت أقل من 2% في عام 2000م. كذلك يسجل النشاط العام 
لبراءات االختراع في اململكة ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع من نسبة تتراوح ما بني 10 إلى 15 اختراع جديد سنويًا خالل الفترة املمتدة ما 
بني عامي 1997م و2005م إلى حوالي 120 براءة اختراع بحلول عام 2010م.35 واستمر قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات على املستوى 
العاملي بالتطور مع مرور األعوام بفضل رؤية املنشآت واألفراد لالستفادة من االبتكار وبراءات االختراع التقنية التي تتم داخليًا بالتعاون 
مع املنشآت البحثية التابعة للقطاع العام، ومع الجامعات وقطاع تقنية املعلومات واالتصاالت بشكل عام. ويشهد قطاع األبحاث والتطوير 
توسعًا في العالم ليشمل مجاالت مختلفة، بما يوفر للدول التي تسجل نموًا سريعًا في نشاط براءات االختراع، مثل اململكة، وسيلة لتعزيز 

اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات لألنشطة التي تتضمن ملكية فكرية.

ر( مستمر في توسيع نطاق التعامالت الحكومية اإللكترونية موازنة حكومية ضخمة، وبرنامج )يسِّ

تطّبق الحكومة السعودية سياسة مالية تقوم على التوسع املستمر في اإلنفاق من أجل تعزيز النمو، وسيكون لهذا اإلنفاق أثر كبير على 
اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة. وفي القطاع العام، فإّن »يّسر«، ومهّمتها إدارة مبادرات الحكومة اإللكترونية 
الوطنية، ساهمت في زيادة اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات. ولعب برنامج الحكومة االلكترونية يسِّر دورًا محوريًا في تطوير 
رؤية وخطة عمل موّحدتني تركزان على منهجية منسقة ومركزية، مع تطوير معايير وإجراءات مشتركة، وإطالق العديد من البنى التحتية 
املشتركة لالتصاالت وتقنية املعلومات لتقديم الخدمات ملؤسسات القطاع العام، وذلك من خالل تطوير بنية تحتية مشتركة على مستوى 
إلى دعم  السعودية، ووصواًل  الحكومة  وبّوابة   )GSN( اآلمنة  الحكومية  )GSB( والشبكة  الحكومية  التكامل  قناة  بالتحديد  عاملي، أي 
ريادة مبادرات تقديم الخدمة اإللكترونية بني الجهات الحكومية. وأسهم برنامج يسِّر في تقدم اململكة في تصنيف مؤشر األمم املتحدة 
لتطور الحكومة اإللكترونية لتحتل املرتبة 36 من بني 193 بلدًا، بعدما كانت في املرتبة 41 في عام 2012م واملرتبة 58 في عام 2010م.36 

فرص استمرار التطّور

تسهيل الوصول إلى الكوادر المؤهلة في االتصاالت وتقنية المعلومات 

بينما يتزايد االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، تتزايد كذلك الحاجة إلى مهارات متخّصصة في املجاالت التقنية واإلدارية. 
فاململكة تعاني من نقص فئات املهارات في االتصاالت وتقنية املعلومات. وُيتوقَّع أن تصبح الفجوة أكبر خالل الفترة من 2015م إلى 
2017م في وظائف مثل موظفي الدعم واملساندة، ومطوري البرمجيات، ومهندسي االتصاالت، ومهندسي األنظمة، ومديري املشاريع.37 

وبالرغم من أّن عدد الكوادر املؤهلة في االتصاالت وتقنية املعلومات من السعوديني قد ارتفع بانتظام خالل العقد املاضي، إاّل أّن الفجوة 
ما زالت كبيرة بني العرض والطلب. وتشير نتائج دراسة أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في عام 2014م إلى أّن عدد القوى 
العاملة في هذا القطاع في اململكة يصل إلى حوالي 165.000 كادر مؤّهل، وسيتم خالل السنوات الثالث املقبلة استحداث 47.000 وظيفة 
جديدة، غير أنه لن يمكن ملئها جميعها، وذلك ألن عدد املواطنني السعوديني الذين سينضمون إلى القوى العاملة في االتصاالت وتقنية 

املعلومات يقارب 18.000 شخص، وهذا يعني الفجوة التراكمية في القوى العاملة في هذا القطاع ستصل إلى حوالي 29.000 فرد.38

للمساهمة في استحداث  املعلومات والتي تسجل طلبًا عاليًا عليها فرصة  املطلوبة في االتصاالت وتقنية  املؤهلة  الكوادر   ويؤدي توفر 
في  استثماراتها  تنفيذ  من  يمكنها  بما  بسهولة  املؤهلة  الكوادر  هذه  توظيف  من  الشركات  ستتمكن  حيث  أوسع،  نطاق  على  الوظائف 
االتصاالت وتقنية املعلومات. وسيؤدي ذلك على املدى الطويل إلى ارتفاع مستويات االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات وزيادة 

القدرة التنافسية لالقتصاد بشكل عام.

الصغيرة  األعمال  في  أعلى  بمستويات  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  واستخدام  تبني  تشجيع 
والمتوسطة

تلعب األعمال الصغيرة واملتوسطة دورًا هامًا في التنمية االقتصادية للبلدان النامية واملتطورة عبر املساهمة بشكل كبير في توفير فرص 
التوظيف وإجمالي الناتج املحّلي )GDP(. وتوفر األعمال الصغيرة واملتوسطة في البلدان عالية الدخل 62% تقريبًا من فرص التوظيف 
للمواطنني وتسهم بنسبة 64% من إجمالي الناتج املحلي. أما في البلدان النامية، فتوفر هذه األعمال 45% تقريبًا من فرص التوظيف وتسهم 
بنسبة 33% من إجمالي الناتج املحلي.39 ويشير واقع نمو املساهمات االقتصادية لألعمال الصغيرة واملتوسطة في التنمية على مستوى 

الدول إلى أن هذه األعمال يمكن أن تشكل محفزًا للنمو االقتصادي.

35  مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تقرير تومسون رويترز ملؤشرات األداء البحوث، 2011م
36  دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة، مسح األمم املتحدة للحكومة اإللكترونية، 2014م

37  مسح هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ملهارات القوى العاملة السعودية في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، 2014م، العدد= 384
38  هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، تقرير االتصاالت وتقنية املعلومات حول وضع كوادر االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية، 2015م

39  مؤسسة التمويل الدولية، سالسل املعرفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، اإلصدار 1، 2013م
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تشكل األعمال الصغيرة واملتوسطة أكثر من 91% من إجمالي األعمال في اململكة، ما يمنحها فرصة مثالية لإلسهام إيجابيًا في اقتصاد 
اململكة، خاصة أّن األعمال الصغيرة واملتوسطة وبقية أجزاء القطاع الخاص تساهم بنسبة 33% في إجمالي الناتج املحّلي. ويمكن أن 
تعزى املساهمة املتواضعة لهذه األعمال في إجمالي الناتج املحلي السعودي إلى ضخامة قطاع النفط والقطاع العام، واللذين يشّكالن أهم 
املحفزات للنشاط االقتصادي.40 وما تزال العديد من األعمال الصغيرة واملتوسطة السعودية متأخرة عن نظيرتها األكبر حجمًا من ناحية 
نضوج تقنيات اإلدارة واإلنتاج ومستويات االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات.41 ووفقًا لبيانات شركة آي دي سي، فقد استحوذت 
األعمال الصغيرة واملتوسطة في اململكة على 49.2% من إجمالي إنفاق املؤسسات السعودية العاملة على االتصاالت وتقنية املعلومات في 
عام 2013م.42 ومن شأن تزايد تبني األعمال الصغيرة واملتوسطة للتقنية في عملياتها أن يلعب دورًا في دعم زيادة مستويات إنتاجيتها، 

وزيادة مساهمتها في تنويع االقتصاد الوطني، فضاًل عن زيادة اإلستثمارات في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة. 

توسيع فرص الحصول على التمويل 

قام القطاع الخاص والحكومة السعودية على السواء بخطوات كبيرة لتوسيع فرص الحصول على التمويل، وأثبت ذلك جدواه لالستثمارات 
املتوقعة في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. ومن أهم أشكال الدعم تأسيس برنامج »كفالة« لتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
باإلضافة إلى العدد الكبير من املستثمرين الداعمني وصناديق دعم املشاريع الناشئة في اململكة،43 وما يزال ممكنًا توسيع فرص رواد 
األعمال ومالكي األعمال الصغيرة واملتوسطة الناشئة للحصول على التمويل. وتشكل القروض املقدمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
2% فقط من إجمالي حجم اإلقراض املصرفي في اململكة، وذلك حسب إحصائيات البنك الدولي، مقارنة بنسبة 5% في بلدان منطقة الخليج 
األخرى، ونسبة 15% في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا غير الخليجية، ونسبة 25% في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
التمويل لشركات االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة افتقار تصنيف  عالية الدخل.44 ومن العوامل التي تساهم في محدودية توفر 
فئوي ممّيز لشركات االتصاالت وتقنية املعلومات، ومحدودية املعرفة في الصناعة حول تقييم امللكية الفكرية- التي تستطيع الكيانات من 

خاللها جمع األموال من املستثمرين املحتملني أو الحصول على قروض من املؤسسات املالية.

المزيد من التنسيق بين الجهات الفاعلة يؤدي إلى زيادة اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات

وتقنية  االتصاالت  في  االستثمار  تشجيع  بهدف  اململكة  في  تنفذها مؤسسات مختلفة  التي  البرامج  عدد  يتزايد  اليه سابقًا،  أشير  كما 
املعلومات. وتشمل هذه البرامج عدد كبير من املنشآت بمختلف أنواعها، بما في ذلك مؤّسسات القطاعني العام والخاص واملؤسسات 
الكوادر  وتدريب  األعمال  واحتضان  املشاريع  تمويل  تتضمن  الدعم  من  مختلفة  أشكال  جانب  إلى  األكاديمية،  واألوساط  الربحية  غير 
وتسهيل التعارف في مختلف املجاالت ودعم تطوير األعمال وما إلى ذلك. وبينما تسعى كل مؤسسة إلى تقديم مبادرة متمّيزة خاصة بها، 
فهنالك فرصة لرفع مستويات التواصل والتنسيق بني مختلف املبادرات بما يخدم مصلحة الجهات املستهدفة ويوّفر دعمًا أكبر لزيادة 

اإلستثمارات في التقنية.  

40  الخطاب االفتتاحي لسعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر الذي وجهه ملنتدى “املؤسسات الصغيرة واملتوسطة “ الذي نظمه
    املعهد املصرفي في عام 2010م

41  بناًء على مقابالت فردية أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مع جهات معنية في القطاع في اململكة، 2014م
42  تعقب سوق االتصاالت وتقنية املعلومات في الشرق األوسط وإفريقيا، آي دي سي، الفصل الثالث 2014م

43  بناًء على مقابالت فردية أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مع جهات معنية في القطاع في اململكة، 2014م
44  مؤسسة التمويل الدولية، تجاوز القيود التي تعترض تنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسط في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتعزيز الوصول إلى 

    التمويل، 2013م
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٢.4

نظرة إلى المستقبل
تستمر اململكة في تحقيق التطور اعتمادًا على بنيتها التحتية الخاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات، ومع استثمار القطاعني العام والخاص 
في مجموعة واسعة من الحلول إلثراء اقتصاد اململكة وتحسني مستوى معيشة سكان اململكة وزوارها، حيث تتوقع هيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات أن يلعب قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات دورًا أكثر أهمية في املجتمع السعودي خالل السنوات املقبلة، وذلك انطالقًا من 
السياسات الوطنية الحالية، حيث يتضح ذلك من عمليات األتمتة على نطاق واسع في قطاعي الصناعة والخدمات الحكومية، والتوسع 
املستمر لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة، واستمرار نمو ارتباط مختلف التقنيات بالبنية التحتية الوطنية واندماجها فيها، 
وزيادة انتشار األجهزة الذكية واملتصلة باإلنترنت بني املستخدمني على نطاق واسع ، إضافة إلى العديد من التطورات املحفزة األخرى.

التحّول إلى تقنيات المنّصة الثالثة 

يشهد قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة، مثل غيرها من بلدان العالم، مرحلة من »التغيرات التقنية املستمرة« نتيجة لالنتقال 
 ،)M2M( اآلالت  بني  واالتصاالت  االجتماعية،  والتقنيات  السحابية،  الحوسبة  وخدمات  التنقل،  على  ترتكز  جديدة  تقنية  منصات  إلى 
والبيانات الكبيرة وحلول التحليالت. وعلى الرغم من استكشاف الشركات السعودية ملا يمكن أن تقدمه هذه الحلول والتي تعرف في 
مجملها بتقنيات »املنصة الثالثة«، يتوقع خبراء قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات نضوج هذه الحلول لتشكل قاعدة للموجة القادمة من 

اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات. 

فعلى سبيل املثال، تتوقع شركة آي دي سي أن تشكل تقنيات املنصة الثالثة والحلول الجديدة القائمة عليها املحّرك الرئيسي ملا يصل إلى 
50% تقريبًا من حجم اإلنفاق على االتصاالت وتقنية املعلومات على مستوى العالم في عام 2020م.  وفي الوقت الحالي، تحقق تقنيات 
املنّصة الثالثة والخدمات املساعدة معّدل نمو سنوي يقارب 15%، أي أعلى بكثير من معدل نمو مكونات قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 

األخرى الذي ال يتجاوز 0.7% سنويا.45  

نمّو اإلنفاق على تقنيات المنصة الثالثة في المملكة

بناًء على الحجم املتوقع لإلنفاق في السوق وتوقعات النمو، ستشكل حلول خدمات االتصاالت املتنقلة والحوسبة السحابية – املتمثلة 
في تطبيقات األجهزة املتنقلة ومحتواها وإدارتها وخدمات الحوسبة الحسابية وحلول االتصاالت بني اآلالت – مجاالت االستثمار األهم 
في مستقبل املنصة الثالثة في اململكة. وسيلي هذه التقنيات اإلستراتيجية من حيث فرص النمو املتوقعة كل من تحليالت البيانات الكبيرة 
من  املزيد  على  يلي  فيما  االطالع  ويمكن  املشاركة(.46  بتطبيقات  )املتمثلة  االجتماعية  التقنيات  وأخيرًا  الذكية(،  األعمال  بأدوات  )املتمثلة 

التفاصيل عن هذه التقنيات: 

45  توقعات آي دي سي لعام 2014م: معارك من أجل السيطرة والبقاء على املنصة الثالثة، 2013م
)GST( 46  آي دي سي 2013. التصنيف العاملي للبرامج
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الشكل 9: تقنيات املنصة الثالثة التي يتوقع أن تدعم النمو املستقبلي لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة47 

حلول خدمات االتصاالت المتنقلة

تشمل حلول خدمات االتصاالت املتنقلة كافة العمليات والتقنيات املتعلقة بإدارة األجهزة والشبكات املتنقلة، وتطبيقات االتصاالت املتنقلة، 
وكذلك تطوير التطبيقات الخاصة بخدمات االتصاالت املتنقلة. وتؤدي خدمات االتصاالت املتنقلة إلى إحداث تحول في طريقة تعامالت 
املستخدمني اليومية وكذلك في طريقة تعاملهم مع الخدمات الحكومية، بينما تركز خدمات االتصاالت املتنقلة للشركات على االستخدامات 
ألغراض األعمال. ويتوقع أن تحقق حلول إدارة األجهزة املتنقلة، وهي عبارة عن برمجيات تستخدم إلدارة مكونات ومتطلبات األجهزة 

املتنقلة بما فيها الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، معدل نمو سنوي تراكمي 82.7% بني عامي 2012م و2017م.48 

الحوسبة السحابية
 

Iخدمات الحوسبة السحابية هي منتجات وخدمات وحلول للشركات أو األفراد ُتقدَّم وُتسَتهلك عبر اإلنترنت في وقتها الحقيقي. وعادًة ما 
تكون الحلول القائمة على الحوسبة السحابية خدمات قياسية مشتركة قابلة للتطوير ويمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت. كما توّظف نماذج 
الحوسبة  الطلب من قبل املستخدمني على خدمات  لنمو  القياسية. ونظرًا  التسعير على أساس االستخدام وتقنيات واجهات املستخدم 
السحابية وتزايد نشاط مقدمي هذه الخدمات، تتوقع شركة آي دي سي نموًا كبيرًا في خدمات الحوسبة السحابية في اململكة بمعدل نمو 

سنوي تراكمي 57.7% خالل الفترة املمتدة حتى عام 2017م.49 

47  آي دي سي اململكة العربية السعودية 2012م، تحليالت سوق تقنيات املنصة الثالثة والتوقعات للفترة بني 2013م و2017م. 
48 آي دي سي: فرص الخدمات املدارة في اململكة العربية السعودية – تحليالت 2012م وتوقعات الفترة بني 2013م و2017م

49  آي دي سي: فرص الخدمات املدارة في اململكة العربية السعودية – تحليالت 2012م وتوقعات الفترة بني 2013م و2017م.

اإلنفاق على تقنيات المنصة الثالثة الرئيسية ٢٠١٢م-٢٠١٧م (بمليون ريال سعودي)
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االتصاالت بين اآلالت  

يمكن وصف االتصاالت بني اآلالت على أنها التقنيات التي تمكن األجهزة السلكية والالسلكية من االتصال باألجهزة األخرى التي تتمتع 
بنفس اإلمكانيات. وتعتبر االتصاالت بني اآلالت مجال جديد في قطاع تقنيات االتصاالت، حيث تشير دراسات أجريت في اململكة إلى 
نشوء بيئة جديدة. وفي الوقت الراهن، تقل نسبة استخدام حلول االتصاالت بني اآلالت في الشركات عن 20%،50 ولكن سيسهم الطلب على 
تطبيقاتها في مجال أمن املعلومات، واملراقبة اإللكترونية للمستهلكني، وجمع املعلومات، واالتصاالت عن بعد )telematics( وحلول 
إدارة األسطول، في زيادة اإلنفاق على االتصاالت بني اآلالت بمعدل نمو سنوي تراكمي 24.0% خالل الفترة املمتدة حتى سنة 2017م.51 

تحليالت البيانات الكبيرة  

يمكن وصف تقنيات البيانات الكبيرة بأنها تقنيات مصممة الستخالص قيمة عالية من أحجام ضخمة من البيانات التي يتم الحصول 
عليها ودراستها وتحليلها بشكل سريع، بما يساعد على اتخاذ القرارات داخل املنشآت بفعالية وكفاءة. وهناك طلب متزايد بني الشركات 
الكبيرة على أدوات األعمال الذكية، ومن بينها تقنيات البيانات الكبيرة )big data( التي ستصبح عنصرًا أساسيًا في تصنيف املعلومات 
وتحليلها واملساهمة في اتخاذ القرارات، وبخاصة في ظل ارتفاع معدل توفر أدوات االستشعار في أجهزة املستخدمني. وتتوقع شركة 
آي دي سي أن الطلب القوي املتوقع على هذه التقنيات والطلب على حلول أدوات األعمال الذكية سيرتفع بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 

19.3% خالل الفترة املمتدة حتى سنة 2017م.52 

تقنيات التواصل االجتماعي

تتضمن تقنيات التواصل االجتماعي كافة األنشطة االجتماعية على املستويني الداخلي والخارجي. وهي تشمل وسائل التواصل االجتماعي 
التي تستخدمها املنشآت ومنصات التواصل االجتماعي للشركات. وقد ارتفع مستوى تبني املنشآت السعودية للشبكات االجتماعية، مما 
أدى إلى زيادة التنسيق بني املوظفني والعمالء أو الشركاء أو املوّردين. وتتوقع شركة آي دي سي أن يؤدي الطلب على تقنيات التواصل 
االجتماعي في اململكة إلى ارتفاع اإلستثمارات في تطبيقات املشاركة بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 18.6% خالل الفترة املمتدة حتى 

سنة 2017م.53

50  مسح شركة آي دي سي: االتصاالت للمؤسسات في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في عام 2013م، عدد املؤسسات = 85
51  آي دي سي: فرص خدمات االتصال ببني اآلالت )M2M( في اململكة العربية السعودية - تحليالت 2012م وتوقعات 2013م-2017م.
52  آي دي سي: سوق برامج تطبيقات الشركات في الشرق األوسط وشمال افريقيا، حصص املوّردين 2012م وتوقعات 2013م-2017م

53  آي دي سي: تقرير عن االتصاالت املوّحدة والتعاون )UC&C( – تحليالت 2012م وتوقعات 2013م-2017م
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الخاتمة
املعلومات، حيث  وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  اإلستثمارات  ناحية  من  األوسط  الشرق  في  بارزة  مكانة  السعودية  العربية  اململكة  تحتّل 
يتجاوز اإلنفاق السنوي للمملكة في هذا القطاع إنفاق بلدان دول مجلس التعاون الخليجي األخرى مجتمعة.54 وشهدت اململكة ازدهارًا 
كبيرًا في تبني البنية التحتية لالتصاالت وتقنية املعلومات، وتعتبر نسبة انتشار خدمات االتصاالت املتنقلة في اململكة من بني األفضل في 
العالم، كما أّن استخدام خدمات النطاق العريض املتنقل في نمو مستمر وسريع، بعدما كانت نسبة انتشارها متدنية قبل خمس سنوات. 
وحققت اململكة إنجازات كبيرة في عدد من املجاالت املرتبطة باالتصاالت وتقنية املعلومات، ومن ذلك تحرير قطاع اتصاالت بدرجة أكبر 
لتقديم خدمات أكثر تنافسية، ووجود منافسة حيوية في خدمات القيمة املضافة لالتصاالت وتقنية املعلومات، وانتشار خدمات الحكومة 
واألعمال  املستقبل  في  األعمال  رواد  تدعم  التي  الربحية  وغير  والخاصة  العامة  املؤسسات  من  متنامية  منظومة  ووجود  اإللكترونية، 

الصغيرة.

للتنمية  الوطنية  األمد من خالل خططها  بعيدة  االقتصاد، وتطبق رؤية  العالم55 من حيث حجم  التاسعة عشرة في  املرتبة  اململكة  تحتل 
وتطوير التقنية، األمر الذي يمكنها من رفع سقف الطموحات من أجل تحقيق املزيد. ويمكن للمملكة االستفادة من الزخم اإليجابي والبناء 
على أسسها من خالل تشجيع املزيد من اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات. ومن منطلق التوجه العاملي لتمكني العمليات التي 
تدعمها التقنية، من املتوقع أن تسعى الجهات املعنية في اململكة لتبني املزيد من حلول االتصاالت وتقنية املعلومات وأن تعتمدها كوسيلة 
لتنفيذ متطلباتها التشغيلية – والتي تشمل تطوير االتصاالت مع املوظفني الذين يعملون في مواقع بعيدة، وكذلك بالشركاء واملوردين، أو 
أتمتة إجراءات العمل الرئيسية، أو إطالق مختلف الخدمات املوجهة للمواطنني وتوسيع نطاقها، إلى جانب العديد من املحفزات األخرى. 
وسيكون لالستثمارات في تقنية املعلومات واالتصاالت فائدة في املحافظة على املستوى الحالي الذي تم تحقيقه، كما أنها ستقدم حلواًل 

مبتكرة للقضايا القائمة وتتيح فرصًا جديدة.

وقد أشارت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية56 إلى أن القرارات الخاصة باالستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات غالبًا ما تعتمد 
على تحقيق التوازن املناسب بني مجموعة كبيرة من العناصر التي تتضمن تكاليف الحصول على التقنية وتشغيلها، وقدرة املنشآت على 
استيعاب التقنيات الجديدة نتيجة لتوفر قاعدة من الكوادر املؤهلة، ومدى التغيير املؤسسي والقدرة على االبتكار. باإلضافة إلى ذلك، 
يلعب النظام الحر واملنافسة في السوق أيضًا دورًا رئيسيًا. ومن شأن البيئة التي تسهم في تقليص املخاطر املتعلقة بهذه اإلستثمارات 

أن تقود الشركات إلى االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات.

الذي يؤكد االهتمام بدعم  املعلومات وتحفيز اإلستثمارات فيه، األمر  وتظّل الحكومة السعودية ملتزمة بتطوير قطاع االتصاالت وتقنية 
العاملة  القوى  إنتاجية  املعلومات ونشرها عبر كافة قطاعات االقتصاد، وبالتالي اإلسهام في تعزيز  تبني االتصاالت وتقنية  مستويات 

الوطنية والنمو االقتصادي، عالوة على عدد من التأثيرات اإليجابية األخرى.

54  آي دي سي بالك بوك، الفصل الثالث 2014م
55 البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية 2013م

56  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التأثير االقتصادي لالتصاالت وتقنية املعلومات من حيث القياس والدليل واالنعكاسات، 2004م
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المالحق

الملحق أ: المنهجية

أجرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات دراسة أولية ودراسة ثانوية شاملتني بهدف فهم البيئة الحالية لالستثمار في االتصاالت وتقنية 
املعلومات في اململكة، واملحفزات وفرص التحسني، وتقدير حجم اإلستثمارات في القطاع والقيمة املضافة اإلجمالية لالقتصاد، وتقييم 

مجاالت التقنية في املستقبل والتي ستعزز اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات.

الدراسة األولية

والجمعيات  الحكومية  الجهات  ويمثلون:  اململكة  في  25 جهة مختارة  في  املصلحة  مع عدد من أصحاب  مقابالت مطولة  الهيئة  أجرت 
التي تلعب دورًا في اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات، واملنشآت املمِولة للمشاريع العامة والخاصة، وبائعي ومقدمي خدمات 
االتصاالت وتقنية املعلومات، واملنشآت والشركات املستفيدة من الخدمات. وأفرزت هذه املقابالت رؤى نوعية للمشهد االستثماري الحالي 
لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات السعودي ومحفزات متعددة لالستثمار وفرص رئيسية ملزيد من التطوير للقطاع، فضاًل عن التعليقات 

النوعية التي ناقشها التقرير. 

أولويات  وتحديد  تواجهها،  التي  األولية  التحديات  لقياس  ومنشأة حكومية  413 شركة خاصة  ُأجري مسح شمل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االستثمار في االتصاالت وتقنية املعلومات. 

الدراسة الثانوية وتصميم النماذج 

أجرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات دراسة ثانوية شاملة وواسعة النطاق وراجعت عددًا من الدراسات الحالية التي تتناول وضعية 
اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة، باإلضافة إلى مصادر عاملية توثق كافة أوجه املوضوع. وفيما يتعلق بتصميم 
نماذج لالستثمارات في االتصاالت وتقنية املعلومات والقيمة املضافة اإلجمالية، استخدمت الهيئة البيانات الحالية كلما كان ذلك ممكنا، 
كما استفادت من املنهجيات التي تطّبقها شركة آي دي سي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي، مع االستفادة من البيانات 
املعلنة، مثل القوائم املالية السنوية، والبيانات والتقديرات الناشئة عن التواصل مع مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في السوق.
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الملحق ب: التعريفات

التعاريف الواردة أدناه خاصة بهذا التقرير فقط. 

القيمة المضافة اإلجمالية )Gross value added(: هي أداة قياس في االقتصاد لقيمة السلع والخدمات املنتجة في منطقة 
ما أو قطاع اقتصادي معني. وهي تعطي قيمة ملبلغ السلع والخدمات املنتجة مطروح منها تكلفة جميع املدخالت واملواد األولية التي تسهم 

مباشرة في اإلنتاج.
 

األجهزة )Hardware(: أي أجهزة تقنية تستخدم في معالجة املعلومات على شكل بيانات )مدخالت ومعالجة ومخرجات واتصاالت 
وتخزين(. وتتضمن أنظمة الكمبيوتر )أجهزة العميل وهي تتضمن كل من األجهزة املكتبية، األجهزة املحمولة، الهواتف املحمولة، الهواتف 
الذكية واللوحية وأجهزة الخادم(، واملعدات امللحقة )الطابعات واألجهزة املحمولة واألجهزة األخرى املضافة(، وأجهزة التخزين، وأجهزة 

الشبكة.

اإلستثمارات في االتصاالت وتقنية المعلومات )ICT investments(: تشير إلى الحصول على أجهزة وبرمجيات 
لهدف استعمالها مباشرة من قبل من يشتريها في عمليات اإلنتاج مباشرة أو دعم العملية اإلنتاجية )اإلدارة والخدمات املساندة( وذلك ألكثر 

من سنة، وتتضمن ثالثة مكونات، هي: أجهزة االتصاالت وأجهزة تقنية املعلومات والبرمجيات.

خدمات تقنية المعلومات )IT Services(: تقديم خدمات تساعد األفراد واملنشآت على تنفيذ وإدارة وتشغيل أنظمة الكمبيوتر 
واألجهزة امللحقة والتخزين وأجهزة الشبكة والبرمجيات.

البرمجيات الجاهزة )Packaged Software(: تشمل كافة البرمجيات أو الشفرات واملتوفرة تجاريًا من خالل البيع أو التأجير 
أو كخدمة. وتتضمن البرمجيات، تطبيقات وبرمجيات البنية التحتية لألنظمة وأدوات تطوير التطبيقات ونشرها، كما تشمل القيمة الضمنية 

املشمولة في أي خدمة تتيح االستفادة من البرمجيات بتسعيرة مختلفة.

األجهزة الذكية )Smart Devices(: األجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تتمّتع في معظم األحيان بشاشة ملسية وبالقدرة على 
تشغيل تطبيقات تتمّيز بواجهات رسومية واملعالجة عبر الجهاز والوسائط الغنية.

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

الخطوط الهاتفية الثابتة واملتنقلة وخدمات االنترنت.

املستفيدة من  الجهة  إلى  مباشر  البيانات بشكل  لنقل  تقنية السلكية تستخدم  التتبع والتحكم عن بعد )Telematics(: هي 
الخدمة. وُتستخدم عادة في متابعة حالة السيارات حيث تقوم هذه التقنية بجمع ونقل البيانات عن استخدام السيارة، ومتطلبات الصيانة 

أو خدمة السيارات، وقد يتم من خاللها توفير خاصية التحكم عن بعد.

االتصاالت الموحدة )Unified Communications(: هي تقنيات تتضمن التكامل بني خدمات االتصاالت املباشرة )مثل 
البيانات والتحكم  الفيديو واملشاركة في سطح املكتب واملشاركة في  الهاتفية ومؤتمرات  املوقع واالتصاالت  الفورية ومعلومات  الرسائل 
باملكاملات والتعرف على الصوت( وخدمات االتصاالت الغير مباشرة، مثل الرسائل الصوتية والبريد اإللكتروني والرسائل النصية والفاكس.

رأس المال المخاِطر )Venture Capital(: هو رأس املال املستثمر أو القابل لالستثمار في أعمال جديدة أو قيد التطوير قد 
تتضمن مخاطر استثمارية كبيرة لكنها بنفس الوقت لديها إمكانية نمو كبير و سريع. و يتم االستثمار عادة مقابل حصة مهمة في ملكية 

املنشأة. و من املعروف عن رأس املال املخاطر دعمه للكثير من شركات تقنية املعلومات و االتصاالت الكبيرة ابان مراحلها األولى.
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الملحق ج: االختصارات

CITC: هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
CAGR: معدل النمو السنوي املرّكب
CRM: برامج إدارة عالقات العمالء

ERP: برامج التخطيط ملوارد املؤسسات
FDI: االستثمار األجنبي املباشر
GCC: مجلس التعاون الخليجي
GDP: الناتج املحلي اإلجمالي
GVA: إجمالي القيمة املضافة

ICT: االتصاالت وتقنية املعلومات
IMF: صندوق النقد الدولي

IP: بروتوكول االنترنت
KACST: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

M2M: خدمات االتصال بني األجهزة
MVNO: مشّغل شبكة االتصاالت املتنقلة االفتراضية
NCITP: الخّطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات 

OECD: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
PBX: تبادل الفرع الخاص

SAGIA: الهيئة العامة السعودية لالستثمار 
SMB: املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

TCO: التكلفة اإلجمالية للملكية
UC&C: االتصاالت املوّحدة والتعاون




