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كلمة افتتاحية

معالي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
الدكتور محمد بن سعود التميمي

العنوان البارز في هذا الربع: الحوسبة السحابية

لطالما سعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
لتمكيـــن التحول الرقمـــي في المملكـــة العربية 
الســـعودية، ومواكبة مســـتجدات التقنية والثورة 
الصناعية الرابعة. وفي الربع الرابع من عام 2020م، 
واصلت الهيئة هذه الجهود، بالرغم من التحديات 
الكبـــرى التي واجهت العالم أجمع في هذا العام، 
وأهمها جائحة فايروس كورونا، والتي تزامن معها 
ازدياد ملفت في اســـتهالك البيانـــات، حتى بلغ 
استهالك متوســـط الفرد في المملكة 3 أضعاف 

متوسط استهالك الفرد عالميًا.. 

ومع ذلك اســـتطاعت المملكة المملكة أن تواجه 
هـــذه التحديات؛ فانضمت خالل هـــذا الربع لقائمة 
الدول العشر األوائل في سرعة اإلنترنت المتنقل،  
وذلك يعود لالســـتثمارات الضخمـــة التي ضختها 
المملكـــة على البنية التحتية الرقمية، وإنشـــاء ما 
يصل إلى أكثر من 12 ألف برج داعم لتقنيات الجيل 

الخامس في 51 منطقًة في كافة أرجاء المملكة.

كما أننا خالل هذا الربع؛ حرصنا على تعزيز شـــراكاتنا 
مع الشـــركات الرائدة في مجال التقنية، ووّقعت 
هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات 3 مذكرات 
تفاهم في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات 
مع كبار مزودي تقنيات االتصاالت العالميين وهم: 
هواوي، وأريكســـون، ونوكيا. وذلـــك بهدف دعم 

مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وقد أعلنـــا حينها عن خطتنا الرامية إلى توفير أكثر 
من 10 جيجاهرتز لالســـتخدامات التجارية والمبتكرة 

للطيف التـــرددي. هذا فضـــًال عن إطـــالق مبادرٍة 
لتوفير أكثر مـــن  60,000 نقطة اتصال "واي فاي" 
مجانيـــة فـــي األماكـــن العامـــة في جميـــع أنحاء 

المملكة. 

وتشـــير التوقعات إلى أن سوق االتصاالت وتقنية 
المعلومات في المملكة سيشهد نمًوا كبيًرا، حيث 
وصل حجم ســـوق االتصاالت وتقنية في المملكة 

إلى 69 مليار ريال بنهاية عام 2020م. 

أمـــا على صعيد قطاع البريد؛ فقد كان عام 2020م 
عاًما محورًيا فـــي تطور هذا القطـــاع، حيث باتت 
التجـــارة اإللكترونيـــة وتطبيقـــات التوصيل، عامًال 
ممكًنـــا ومســـرًعا أساســـًيا لنمـــو ســـوق البريـــد. 
ولمواكبـــة هذا التطـــور؛ أطلقنا في الربـــع الرابع 
مشـــروًعا نوعًيا يعد رائدًا من نوعه على مســـتوى 
العالم الحتضان تطبيقـــات التوصيل في المملكة 
في بيئـــة تنظيمية تجريبيـــة  SANDBOX، بهدف 
تحســـين قطاع تطبيقات التوصيـــل في المملكة 
واتخـــاذ الممارســـات التنظيميـــة األمثـــل الختبار 
التطبيقـــات قبل طرحهـــا في الســـوق المحلي، 
وإخضـــاع جـــودة الخدمـــة المقدمـــة  مـــن هـــذه 

التطبيقات ونماذج أعمالها للتقييم المستمر.  

ومن هذا المنطلق؛ حرصت الهيئة على النظر في 
جميع عناصر تكوين المشـــهد الرقمي العام، نظرًة 
شاملًة وطموحة، تهدف إلى اغتنام فرص االبتكار 
والتعافـــي واالزدهار. ونتطلع فـــي عام 2021 إلى 

المضي في بناء مستقبٍل رقمي واعد ومتين.



الملخص التنفيذي

أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نســـخًة محدثًة من اإلطار التنظيمي 

للحوسبة الســـحابية، بهدف تيســـير اإلجراءات المفروضة على مقدمي خدمات 

الحوسبة السحابية، لتحفيز االستثمارات العالمية. 

كشـــفت كذلك هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات عـــن خطتهـــا الجديدة 

والطموحة لتوفير أكثر من 10 جيجاهرتز لالســـتخدامات التجارية للطيف الترددي 

بحلول عام 2025. وأطلقت مبادرة توفير اكثر من 60,000 نقطة اتصال واي فاي 

مجانيـــة في مدن المملكـــة ويأتي ذلك ضمـــن التزام هيئة االتصـــاالت وتقنية 

المعلوماتبتوفير التقنيات المتقدمة عالميًا للمواطنين السعوديين والمقيمين 

في المملكة.

استمر استهالك بيانات اإلنترنت المتنقل واإلنترنت الثابت في التزايد خالل هذا 

الربع، ويرجع سبب االرتفاع الكبير في استهالك البيانات في المملكة إلى زيادة 

عدد مســـتخدمي الهواتف الذكية، وارتفاع االستخدام أثناء جائحة كورونا، وتوافر 

حزم وباقات البيانات غير المحدودة.

في ديســـمبر 2020، جاء تصنيف المملكة العربية الســـعودية ضمن المراكز الـ 10 

عالمًيـــا من حيث ســـرعة اإلنترنت المتنقل، وســـجل مســـتخدمو شـــبكة الجيل 

الخامـــس فـــي المملكة أعلى معـــدل في ســـرعة التحميل فاق معدل ســـرعة 

التحميل في كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثاني.

وفي قطاع الخدمات البريدية اللوجســـتية، بلغ عدد الشحنات في المملكة 21.5 

مليون شـــحنة، خالل الربع الرابـــع. وعملت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات 

(SAND BOX) على إطالق البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل
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وحققت المملكة العديد من المنجزات الرقمية في الربع الرابع من عام 2020، أبرزها:  

     استهالك 4 مليون تيرابايت من بيانات اإلنترنت المتنقل

     استهالك 3 مليون تيرابايت من بيانات اإلنترنت الثابت

     المملكة ضمن المراكز الـ 10 عالمًيا في سرعة اإلنترنت المتنقل

     نشر أكثر من 12 ألف برج لشبكات الجيل الخامس في أكثر من 51 مدينة ومحافظة

     إجمالي الشحنات البريدية يصل إلى 21.5 مليون، بنسبة زيادة %14 مقارنة بالربع الثالث 2020م
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هي استخدام مجمع الموارد المادية واالفتراضية 

المرنة القابلة للتوسع والمشاركة (مثل الخوادم، 

والبرامـــج،  والشـــبكات،  التشـــغيل،  وأنظمـــة 

التخزيـــن) بجانب توفير  والتطبيقات، ومعـــدات 

وإدارة الخدمات ذاتيًا عند الطلب

ما هي الحوسبة السحابية؟

أبرز ملفات الربع 
الرابع 2020: 

الحوسبة السحابية
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أعدت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل هذا الربع من العام دراسة شاملة عن حالة الحوسبة السحابية 
التنظيمية على المستوى الدولي، ويحدد التقرير المزايا والتحديات الرئيسية التي تواجه الحوسبة السحابية 

ويقدم أمثلة من الهيئات التنظيمية حول العالم.

الدول والمناطق التي تناولها تقرير استبيان حالة 
الحوسبة السحابية في العالم

قيادة أبحاث ودراسات الحوسبة السحابية

كما يسلط التقرير الضوء على األنواع المختلفة للحوسبة السحابية والخدمات المختلفة التي تقدمها وحماية البيانات
السياسات واستراتيجيات "الحوسبة السحابية أوًال" واألطر التنظيمية والنماذج السحابية الحكومية. 

تصنف الشركات في منظومة الحوسبة 
السحابية إلى خمس مجموعات:

منصات السحابة الضخمة

البنية التحتية القائمة على 
السحابة واالتصال  

التكامل المتعدد للسحابة 
والمنصات اإلدارية

منصات القطاعات

المنصات التي تركز على 
التطبيقات

البنية التحتية للنطاق العريض

مبادرات الحكومة اإللكترونية

سياسات "الحوسبة السحابية أوًال"

االتصاالت  شـــركات  اســـتثمارات 
المشغلة

سياسات السحابة الحكومية

بريطانيا 

الواليات المتحدة 

كوريا الجنوبية 

اليابان 

 لوكسمبورغ هولندا بلجيكا

البحرين السعودية  

الدنماركالنرويج السويد أيسلندا فنلندا 

الدول االسكندنافية ألمانيا

دول اتحاد بنلوكس

أستراليا االتحاد األوروبي 

أهم العوامل المؤثرة على
اعتماد الحوسبة السحابية 
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أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، في ديســـمبر 2020، نســـخة محدثة مـــن إطارها التنظيمي 
للخدمات السحابية الذي أصدرت النسخة األولى منه في فبراير 2018.

يســـهم اإلطار التنظيمي المحدث في تيســـير اإلجراءات المتعلقة بتقديم خدمات الحوســـبة السحابية، 
وخلق بيئة محفزة لالبتكار، وجذب االستثمار. 

اإلطار التنظيمي المحدث للحوسبة السحابية

تقديم الدعم في إنتاج 
خدمات تقنية المعلومات 

الرائدة ذات الكفاءة من 
حيث التكلفة والقابلة 

لتوسيع النطاق والتي تفيد 
الشركات السعودية بشكل 

عام والمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة بشكل خاص

العمل كمحفز لزيادة 
االستثمارات في قطاع 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات السعودي 

خاصة مع سعي 
المملكة لتحقيق أهداف 

رؤية 2030

يعمل اإلطار التنظيمي المحدث على
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مقابلة مع فهد الطريف
المدير العام ألوراكل السعودية و نائب رئيس أوراكل العالمية في المملكة العربية السعودية

مـــا هـــي توقعاتـــك المتعلقـــة 
الحوســـبة  خدمـــات  بتفعيـــل 

السحابية في المملكة والعالم؟

هنـــاك العديد من االتجاهـــات التي 
تدفع الشركات في جميع الصناعات 
ســـواًء في المملكـــة أو العالم نحو 
الحوسبة الســـحابية. وقد أدت ثورة البيانات التي أحدثها 
العـــدد المتزايد من األعمـــال الرقمية إلـــى نقل جوانب 
التكلفـــة وصعوبـــة التخزيـــن في مركـــز البيانـــات إلى 
مستويات جديدة، وهو ما يتطلب مهارات وأدوات تحليل 
جديدة فـــي تقنية المعلومات. وتشـــير التقديرات، وفًقا 
لالســـتطالع الســـنوي الذي أجرتـــه مؤسســـة البيانات 
الدولية والذي اســـتطلعت فيـــه آراء كبار المســـؤولين 
االقتصادييـــن، إلـــى أن أكثر من 25% من الشـــركات في 
المملكة العربية الســـعودية لديها خطط لنشـــر مزيج من 
الخدمات السحابية الخاصة في أماكن العمل أو الخدمات 
العامة  الســـحابية  أوالخدمـــات  المخصصـــة،  الســـحابية 
المتعـــددة ، والمنصات القديمة لتلبيـــة احتياجات البنية 
التحتيـــة الخاصـــة بها. وتماشـــًيا مع التوســـع الســـريع 
للحوســـبة الســـحابية في المملكة، أعلنت شركة أوراكل 
أنهـــا اختـــارت جدة لتكـــون المقـــر الرئيســـي اإلقليمي 
للحوسبة الســـحابية. ويستطيع عمالؤنا وشـــركاؤنا اآلن 
الوصول إلى جميع الخدمات السحابية لشركة أوراكل، بما 
 Oracle) الذاتيـــة  أوراكل  بيانـــات  قاعـــدة  ذلـــك  فـــي 
 (Oracle Autonomous Linux)و (Autonomous Database
باإلضافة إلى تطبيقات أوراكل السحابية لتشجيع االبتكار 

ودفع النمو في األعمال.

هل ما نشـــهده من ارتفاع في استهالك البيانات 
نتيجًة لجائحة كورونا سيستمر إلى ما بعد الجائحة؟

لقد أدت الجائحـــة العالمية بالتأكيد إلى تســـريع التحول 
الرقمـــي الذي تقـــوده الحوســـبة الســـحابية، إذ دفعت 
الجائحة المؤسســـات إلى التحول إلـــى العمل عن ُبعد، 
واضطرت المؤسســـات إلى تحديد طـــرق جديدة لخدمة 
العمـــالء، وزيادة الكفاءة في التكلفـــة، واألهم من ذلك، 
بناء نمـــوذج أعمال مرن قـــادر على التكيف بســـرعة مع 
العقبـــات واالضطرابـــات. ويتوقع معهـــد جارتنر أن ينمو 
إنفاق المســـتخدم النهائي في جميـــع أنحاء العالم على 
الخدمات الســـحابية العامة بنســـبة 18.4% في عام 2021 
تقريًبـــا وإلى إجمالي 304.9 مليـــار دوالر أمريكي، مرتفًعا 
عـــن اإلنفاق في عـــام 2020 الذي بلـــغ 257.5 مليار دوالر 
أمريكي. ومن المتوقع أن تتســـارع نســـبة اإلنفاق على 
تقنية المعلومات التي تتحول إلى الحوســـبة السحابية 
في أعقاب أزمة جائحة كوفيد19-. كما يتوقع أن يمثل هذا 
النظـــام الحديث في تخزين البيانـــات 14.2% من إجمالي 
إنفاق الشـــركات العالمية في ســـوق تقنية المعلومات 
في عام 2024، مرتفًعا عن النســـبة التي بلغت 9.1% في 
عام 2020. ولطالما أعطت المملكة العربية الســـعودية 
تركيًزا كبيًرا على ترقية وتعزيز الوصول التقني في البالد 
وزارة  (كشـــفت  الســـعودي  االقتصـــاد  ازدهـــار  لتعزيـــز 
االتصـــاالت وتقنيات المعلومات عن سياســـة الخدمات 
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الســـحابية األولى في عـــام 2019). وســـاهمت تداعيات 
الجائحـــة العالمية فـــي تســـريع وتيرة جهـــود الحكومة 

السعودية وأثبتت في نفس الوقت صحة توقعاتها.

كيـــف مكنت البيئـــة التنظيمية الحالية للحوســـبة 
السحابية في المملكة من نمو السوق؟

تتطور التقنيات بوتيرة ســـريعة وتعد الحوسبة السحابية 
في محور اهتمـــام جميع التقنيات الناشـــئة مثل الذكاء 
االصطناعي وإنترنت األشـــياء والتعلم اآللي، وساهمت 
الهيئات التنظيمية الســـعودية كهيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بشـــكل كبير في دعم نمو ســـوق الحوسبة 
الســـحابية المحلية، وذلك من خـــالل وضع إطار تنظيمي 
للحوســـبة الســـحابية يقدم إرشـــادات واضحة لمقدمي 
الخدمات والعمـــالء والهيئات الحكومية والشـــركات، إذ 
ســـاعدت إرشـــادات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
الشـــركات على اعتماد هذه التقنيـــات وأثبتت أن البنية 
التحتيـــة الرقمية للمملكـــة تدعم اإلقبال الســـريع على 

الحوسبة السحابية في المملكة.

مـــا الدور األكبـــر الذي يمكـــن للمنشـــآت الصغيرة 
والمتوسطة تأديته في السوق السحابية المحلية؟

اعتادت المنشآت المتوســـطة البقاء في ظل نظيراتها 
الشـــركات الكبيرة عندما يتعلق األمـــر بالتقنيات وأفضل 
الممارســـات ألنها ال تمتلك الميزانيات الالزمة لتشـــغيل 
أحدث التقنيات. لكن الحوســـبة السحابية غّيرت هذا األمر 
بشكل جذري من خالل إنشاء ســـاحة متكافئة للمنافسة 
بينها حيـــث يمكـــن للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
الوصول إلى أحدث التقنيات وجميع مزاياها. يتيح برنامج 
 Oracle  " والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمنشـــآت  أوراكل 
Startups " وهو برنامج لتســـريع األعمال وفريد من نوعه 
ويتيـــح إقامة شـــراكات لتبـــادل المنافع بين الشـــركات 
الناشـــئة وعمالئنا وشـــركة أوراكل. يبدأ البرنامج بسحابة 
مجانية ويتوســـع إلى شـــراكة مفيدة وثريـــة توفر فرًصا 
للتواصل مع شبكة أوراكل الواسعة من المرشدين وخبراء 
المنتجـــات والعمالء. ونصنع مًعـــا دورة فّعالة من االبتكار 
للشـــركات التقنية الناشـــئة في المملكة التي انضمت 

للبرنامج وأصبحت تنير الطريق للشركات األخرى.

كيف يمكن لخدمات الحوسبة السحابية دعم 
أهداف التنويع االقتصادي الرئيسية للمملكة في 

ظل رؤية 2030؟

تؤكد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على ضرورة 
إنشاء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، تسانده أحدث 

التقنيات. ولذلك تؤدي الحوسبة السحابية دوًرا حيوًيا 
في دعم التنويع االقتصادي في المملكة، فضًال عن 

المساعدة في زيادة كفاءة التكلفة والمرونة والتكّيف 
وتوفير الحوسبة السحابية وتسريع العمليات. يساعد 

التحول الرقمي القائم على السحابة، المؤسسات على 
االبتكار وتقديم خدمات جديدة عبر قطاعات متنوعة 

تحفز النجاح االقتصادي.



اتجاهات سوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات

استهالك البيانات

استمرار النمو في استهالك بيانات اإلنترنت المتنقل

يعود السبب في هذا النمو إلى ثالث اتجاهات للسوق

حزم البيانات غير 
المحدودة لإلنترنت 

المتنقل

النمو الكبير في 
عدد مستخدمي 
الهواتف الذكية

الزيادة في معدل 
استخدام اإلنترنت 

المتنقل خالل فترة 
جائحة كورونا

أبرز األرقام في الربع الرابع من عام 2020م:

استهالك

من بيانات اإلنترنت  المتنقل  
4 مليون تيرابايت

متوسط استهالك الفرد 
لإلنترنت المتنقل

920ميجابايت 
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أبرز األرقام في الربع الرابع 
من عام 2020م

ارتفاع استهالك بيانات النطاق العريض الثابت

استهالك بيانات اإلنترنت 
الثابت

3
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مليون
تيرابايت



بلغ متوســـط ســـرعة التحميل عبر اإلنترنت المتنقل 109 ميجابايت في الثانية بنهايـــة الرابع الرابع  بزيادة 
قدرها 117% على أساس سنوي.

احتلت شـــركة االتصاالت الســـعودية (STC) المرتبة األولى في متوسط سرعة تحميل اإلنترنت عبر الهاتف 
المتنقـــل، إذ بلغت 118 ميجابايت في الثانية. فيما جاءت زين وموبايلي في المركزين الثاني والثالث على 

التوالي بمعدل 107 ميجابايت في الثانية و 88 ميجابت في الثانية.

سرعة اإلنترنت المتنقل وترتيب المملكة

اإلنترنت المتنقل

10 
الدول في سرعة 

اإلنترنت المتنقل عالميًا

2
ثاني أسرع دولة من بين 

دول مجموعة العشرين في 
سرعة اإلنترنت المتنقل

109
معدل سرعة التحميل على 

اإلنترنت المتنقل

ميجابايت/ الثانية

تصنيف مقدمي خدمات اإلنترنت المتنقل في المملكة في شهر ديسمبر عام 2020م

118
ميجابايت / الثانية ميجابايت / الثانية ميجابايت / الثانية 

10788
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متوســط سرعة  اإلنترنت المتنقل في عام 2020م
(بالميجابايت في الثانية)

57.659.24
54.1355.71

62.05
66.54

71.73
77.5576.37

84.64

99.34

109.48

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

Speedtest :المصدر

ضمن أفضل



سرعة التنزيل لإلنترنت المتنقل في دول 
العشرين سنة 2020

انخفـــض متوســـط ســـرعة اإلنترنـــت المتنقل في 

العديـــد مـــن دول مجموعة العشـــرين فـــي إحدى 

المراحـــل أثنـــاء عـــام 2020. وعلى الرغـــم من هذا 

االنخفاض، كانت سرعة اإلنترنت المتنقل في جميع 

دول مجموعة العشـــرين أعلى في ديسمبر مقارنة 

بمطلع العام في شهر يناير 2020. فقد زاد متوسط 

ســـرعة اإلنترنت المتنقل بنسبة 76.3% في الصين، 

وبنســـبة 62.8% في ألمانيا، 56.9% فـــي الواليات 

المتحدة ، 55.5% في كوريـــا الجنوبية. وخالل نفس 

الفترة، ارتفع متوسط ســـرعة اإلنترنت بنسبة %48 

فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، والتـــي بدأت 

بمستوى أعلى من معظم الدول.

10921
ميجابايت/الثانيةميجابايت/الثانية

متوسط سرعة التحميل  متوسط سرعة التنزيل 

ة)
ي الثاني

ت ف
ل (ميجاب

ة التنزي
ســرع

ل 
معد

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

كوريا الجنوبية

كندا

السعودية

أستراليا

الصين

الواليات المتحدة

فرنسا
ألمانيا

المملكة المتحدة
اليابان
إسبانيا
إيطاليا

جنوب إفريقيا
تركيا

المكسيك
األرجنتين

البرازيل
روسيا

إندونيسيا
الهند
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حافظت المملكة العربية الســـعودية على ترتيبهـــا الثاني بين 

دول مجموعة العشرين من حيث ســـرعة اإلنترنت المتنقل هذا 

العام۔وحافظت المملكة، كإحدى الدول الرائدة في هذا المجال، 

على مكانتها بين الدول الـ 10 األولى عالمًيا في شـــهر ديسمبر 

2020 بمتوســـط 109 ميجابايـــت في الثانية في ســـرعة التنزيل 

وبمتوسط 21 ميجابايت في الثانية في سرعة التحميل.

speedtest :المصدر
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اإلنترنت الثابت

133
ميجابايت في الثانية

102
ميجابايت في الثانية

78
ميجابايت في الثانية
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ارتفع متوسط سرعة اإلنترنت الثابت في جميع دول مجموعة العشرين في الربع الرابع من عام 2020 عما 
كان عليه في الربع األول من 2020.

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

سرعة اإلنترنت الثابت (ميجابايت في الثانية

61.1862.0760.91
62.67

65.15
66.84

69.8670.54
73.45

75.42
78.14

79.64

سرعة اإلنترنت الثابت في دول مجموعة العشرين 
عام 2020

تصنيف مقدمي الخدمة بحسب سرعة اإلنترنت الثابت 
في شهر ديسمبر عام 2020م

وفًقا لســـرعة اإلنترنـــت الثابت، جـــاءت زين في 
المرتبة األولى بين مقدمي الخدمة بسرعة نطاق 
عريض ثابـــت بلغـــت 133 ميجابايت فـــي الثانية. 
 (ITC) المتكاملـــة  االتصـــاالت  شـــركة  وجـــاءت 
وموبايلي في المركزين الثاني والثالث بســـرعة 
بلغـــت 102 ميجابايت في الثانيـــة و 78 ميجابايت 

في الثانية على التوالي.

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
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 كوريا الجنوبية

كندا

السعودية 

أستراليا

الصين

الواليات المتحدة

فرنسا
ألمانيا

المملكة المتحدة

اليابان

إسبانيا

إيطاليا

جنوب إفريقيا
تركيا

المكسيك
األرجنتين

البرازيل

روسيا

إندونيسيا

الهند

Speedtest :المصدر



أعلنـــت هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات في النـــدوة الدولية االفتراضية، 
"الطيـــف الترددي لالتصـــاالت المتنقلة 2020 وما بعده: تمكين االســـتخدامات 
التجارية والمبتكرة للطيف الترددي"، والتي عقدت افتراضًيا في ديسمبر 2020، 
عن خططها لزيادة الطيف الترددي بشـــكل كبير على مدى السنوات الخمس 

المقبلة.

وقد شـــهدت هـــذه الفعاليـــة، التي اســـتضافتها هيئـــة االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU)، مشـــاركة واسعة من 
العديد من خبراء الصناعة من أكثر من 20 دولة. وقدم المتحدثون أفكارهم حول 
أحدث ابتـــكارات الطيف الترددي والفرص المتاحة لصنـــاع القرار، وحضر الندوة 

االفتراضية أكثر من 5000 شخص.
وتهـــدف مضاعفة الطيف الترددي لالســـتخدامات التجارية إلى تحســـين إدارة 
الطيف الترددي وتمكين استخدامه التجاري والمبتكر في المملكة، كما ستفيد 
التوقعات الجديدة الستخداماته وابتكاراته شركات االتصاالت التي تسعى إلى 

تحسين السرعات والخدمات خاصة لشبكات اإلنترنت المتنقل.

وصل مجموع األبراج في عام 2020 إلى أكثر من 12 ألف برًجا لشـــبكة 5G بحلول 
الربع الرابع. ومن المقرر أن ينمو هذا الرقم مع استمرار تخصيص الطيف الترددي 

لالستخدامات التجارية، وكذلك بفعل الطلب على خدمات الجيل الخامس.

تطوير  البنية التحتية 
لالتصاالت

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تخطط لتوفير 
أكثر من 10 جيجاهرتز لالستخدامات التجارية 

للطيف الترددي بحلول عام 2025

شبكة اتصال الجيل الخامس5G  تشهد تسارًعا 
كبيًرا في االستخدام في عام 2020

ألف12

أكثر من

51
برج شبكة الجيل الخامس 

تم تركيبها في أكثر من 
مدينة ومحافظة 

سعودية في نهاية 
2020
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تصنيف مقدمي خدمات شبكة الجيل الخامس بحسب متوسط سرعة اإلنترنت في شهر 
ديسمبر عام 2020م  

342
ميجابايت في الثانيةميجابايت في الثانيةميجابايت في الثانية

338220
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تتضمن المبادرة إتاحة االســـتخدام المجاني لشـــبكة الواي فاي لكل مزود خدمة لمدة ساعتين في اليوم 
الواحد في عدد من المدن السعودية.

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تطلق مبادرة نشر أكثر من 

60,000 نقطـــة اتصال واي فاي مجانية في مدن 
ومحافظات المملكة بالتعاون مع مقدمي خدمات االتصاالت

يمكن الوصول إلى شبكات الواي فاي في:

مراكز التسوق  المستشفيات    الحدائق العامة   الحرمين الشريفين 

تماشـــًيا مع التزام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتطوير البنية التحتية الرقمية ذات الطراز العالمي، 
تم تركيب أكثر من 60,000 نقطة اتصال واي فاي مجانية في المواقع العامة في مختلف أنحاء المملكة.

بالنســـبة لسرعة إنترنت شـــبكات الجيل الخامس، جاءت شـــركة االتصاالت الســـعودية (STC) في المرتبة 
األولى بســـرعة إنترنت لشـــبكات الجيـــل الخامس بلغـــت 342.35 ميجابايت في الثانيـــة، بينما جاءت زين 
وموبايلـــي في المركزيـــن الثاني والثالث على التوالـــي بمعدل 338.12 ميجابايت فـــي الثانية و 220.86 

ميجابت في الثانية.
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مليون شحنة بريدية 
21.5

اتجاهات سوق 
الخدمات البريدية 

اللوجستية

توزيع إجمالي الشحنات
 في الربع الرابع 2020

 الشحنات
 الدولية

 الشحنات
المحلية

%59
%41



ستوفر هذه البيئة التنظيمية المالذ اآلمن للشركات الراغبة باختبار تطبيقاتها الذكية في السوق، وسيتم 
تقييمها من حيث الجودة أو الخدمة ونماذج األعمال والنواحي القانونية وخدمة العمالء.

لماذا اللجوء إلى البيئة التنظيمية التجريبية؟

اختبـــار  المنظمـــة  الجهـــة  تســـتطيع 
اعتمادها  قبل  التنظيمية  الممارســـات 

بشكل رسمي

المرونة التنظيمية

تحفيز االستثمار

حماية المستفيد

دعم االبتكار
االستفادة من  المســـتثمرون  ييستطيع 
نمـــاذج األعمـــال المبتكرة تحـــت مظلة 

الهيئات التنظيمية

يســـتطيع المســـتفيدون الحصـــول 
علـــى الخدمات فـــي بيئـــة تضمن 

حقوقهم

بيئـــة تمكن رواد األعمـــال من ابتكار 
نماذج األعمال الجديدة

التطبيقات العاملة في المملكة ولديها سجل 
تجاري ســـاري المفعول ونموذج أعمال معتمد 

من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

التطبيقـــات المســـتعدة للتكامـــل التقني مع 
هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات وجاهزة 

لمرحلة االختبار 

التطبيقـــات التـــي وصلت إلى مســـتوى أداء 
معين من حيث عدد الطلبات وقيمتها

من يمكنه المشاركة؟
البيئة التنظيمية التجريبية متاحة لـ :

طلبك الحالي

10 - 15 دقيقة

مســار

مسار الطلب

الطلب

في الطريق اآلن

قائمة الطعام

طلبك الحالي

10 - 15 دقيقة

مســار

مسار الطلب

الطلب

في الطريق اآلن

قائمة الطعام

البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات 
 SAND BOX التوصيل

أطلقـــت هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات، في أبريل
2020، أول بيئـــة تنظيميـــة تجريبيـــة لتطبيقـــات خدمـــات 
التوصيل األولى مـــن نوعها على مســـتوى العالم. وتأتي 
المبـــادرة ضمـــن اختصاصـــات الهيئـــة في تنظيـــم قطاع 
الخدمات البريدية اللوجستية واإلشراف عليه والتي تتضمن 
إصدار الرخـــص وتنظيم تطبيقـــات التوصيـــل العاملة في 

المملكة.

تهـــدف الهيئة من خالل هـــذه البيئة التنظيميـــة التجريبية 
بشكل أساسي إلى مســـاندة وتمكين واستدامة النمو في 
منظومة تطبيقات التوصيل في المملكة بما يعود بالفائدة 
والنفع على جميع األطراف المعنية وأصحاب المصلحة مثل 

مستفيدين ومقدمي خدمة ومناديب التوصيل.
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات توقع مذكرات 
تفاهم مع شركات إيريكسون، ونوكيا، وهواوي لدعم 

الهيئة في عملية التحول الرقمي وتقديم التدريب

توطين التقنيات وفًقا ألفضل الممارسات 
الرائدة في العالم في مجال االتصاالت 

وتقنية المعلومات

دعم المملكة في مسيرة 
التحول الرقمي

تضمنت المذكرات التعاون مع المؤسسات الدولية في معايير االتصاالت وعقد دورات تدريبية 
لموظفي الهيئة، باإلضافة إلى المشـــاركة في ورش العمل الدولية وتنظيم البرامج التدريبية 

حول أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية 

وقعـــت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في 12 من ديســـمبر 2020م، ثالث مذكرات تفاهم 
مع شركات االتصاالت العالمية: إيريكسون، ونوكيا، وهواوي.

مستجدات
الشراكات في

الربع الرابع 

الهدف منها:
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ترخيصًا لتقديم خدمات 
( ISP ) اإلنترنت

58
ترخيصًا لتقديم خدمة الرسائل 

( SMS ) القصيرة

32
ترخيصًا لتقديم خدمات 

االتصاالت باستخدام نظام 
( VSAT ) الفيسات

16

ترخيصان لتشغيل أنظمة 
وشبكات االتصاالت الشخصية 

المتنقلة عبر األقمار الصناعية – 
GMPCS

2
ترخيصان لتقديم خدمات مشغل 

الشبكات االفتراضية إلنترنت األشياء 
(IoT-VNO)

2
ترخيصان لتقديم خدمات االتصاالت 

الشخصية المتنقلة عبر األقمار 
GMPCS - الصناعية

2

ترخيصًا لتقديم  خدمة الهاتف 
المتنقل على الطائرات في 

أجواء المملكة العربية السعودية

1
ترخيصًا لتقديم  خدمات االتصاالت 

عريضة النطاق عبر االقمار الصناعية

1
ترخيصان لتقديم خدمة اإلنترنت 

للطائرات في أجواء المملكة 
العربية السعودية

2

ترخيصان لتقديم خدمات 
التصديق الرقمي

2
ترخيصان لتقديم خدمة تأجير 

(CSP)مرافق االتصاالت

2
تراخيص لتقديم خدمات البيع 

بالجملة للبنية التحتية

3

ترخيصان لتقديم خدمات مشغلي 
شبكات االتصاالت المتنقلة 

االفتراضية

2
الترخيص الموحد ذو البنية 

التحتية

3
ترخيصان لتقديم خدمات االتصاالت 

الثابتة ذات البنية التحتية

2

تقديم خدمة مراكز االتصال تسجيل مقدمي خدمات 
الحوسبة السحابية

ترخيصًا ساري المفعول في الربع الرابع  130
التراخيص والتسجيالت
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42
 188

11
تقديم خدمة التتبع

112

تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات 
االتصاالت والمعلومات

23

تسجيًال ساريًا
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