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أبرز المستجدات خالل الربع الرابع 2021:

•  دشنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي 
بنجاح في 691 قرية في المملكة

•  تتصدر المملكة العربية السعودية منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا في طرح 
 «WiFi 6e» معايير تمكين الجيل الحديث من تقنيات االتصال الالسلكي عالي السرعة

•  أطلقت شركة "OneWeb" دفعة جديدة من خدمات االتصاالت منخفضة المدار عبر 
األقمار الصناعية (LEO) بالمملكة

•  زيادة عدد تطبيقات طلبات التوصيل في المملكة بما يزيد عن ٪460 خالل عامين

المملكة،  في  سعودي  ريال  مليار   1.5 من  أكثر   "FedEx" فيديكس  شركة  تستثمر    •
مستفيدًة من دعم الهيئة للقطاع البريدي

•  حققت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات جائزة "أبطال االرتباط الوظيفي" للقطاع 
العام على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تمنحها "Linkedin" سنوًيا 

ضمن فعاليات مؤتمر مواهب الشرق األوسط وشمال أفريقيا



الملخص التنفيذي
691 قرية  االتصاالت  المحلي، حيث شملت خدمات  التجوال  الثالثة من خدمة  المرحلة  الهيئة  أطلقت 
وهجرة في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية ومنطقة الجوف، ويأتي ذلك بعد المرحلتين األولى 
خدمة  استكمال  نحو  كبيًرا  تقدًما  اإلنجاز  هذا  ويمثل  والقصيم،  والرياض  عسير  شملت  التي  والثانية 

التجوال المحلي في جميع القرى والهجر بنهاية عام 2021.

تتصدر المملكة عملية طرح الجيل الحديث من تقنيات االتصال الالسلكي عالي السرعة «WiFi 6e» في 
منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، مما يجعلها تتمتع باستخدام شبكات الواي فاي والتطبيقات 
 32.25 قدرها  زيادة  سيحقق  السياسات  إعداد  أن  إلى  التقديرات  وُتشير  الترخيص،  من  المعفاة  األخرى 
بحلول عام  إضافية  للمملكة ويوفر 94,000 وظيفة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ريال سعودي في  مليار 

.2025

الصناعية  األقمار  عبر  المدار  منخفضة  االتصاالت  خدمات  من  جديدة  دفعة   "OneWeb" شركة  أطلقت 
(LEO) بالمملكة وذلك باعتبارها جزًءا من المشروع المشترك بقيمة 200 مليون دوالر بينها وبين شركة 
" NEOM Tech & Digital Holding Company”، وهي أول شركة قابضة تأسست بوصفها شركة تابعة 

لنيوم. 

زيادة  في  الهيئة  أطلقتها  التي   "sandbox" التوصيل  لتطبيقات  التجريبية  التنظيمية  البيئة  ساهمت 
في  العاملة  التوصيل  تطبيقات  عدد  زيادة  إلى  أدى  مما  المملكة،  في  التوصيل  تطبيقات  انتشار 
المملكة بأكثر من ٪460 في غضون عامين فقط، زاد عددها من ثالثة تطبيقات في الربع الرابع من عام 

2019 إلى 17 تطبيق في نهاية عام 2021. 

الذي  الدعم  المملكة، مستفيدًة من  ريال سعودي في  1.5 مليار  بأكثر من   "FedEx " تستثمر فيديكس 
الخدمات  لتحديث  وأنظمة  تشريعات  إصدار  خالل  من  البريدي  القطاع  تطوير  بهدف  الهيئة  تقدمه 

وتحسينها.

على  العام  للقطاع  الوظيفي"  االرتباط  "أبطال  جائزة  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  حققت 
مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تنظمها "Linkedin" سنويًا ضمن فعاليات مؤتمر مواهب 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

بينما  الثانية،  المملكة إلى 169.53 ميجابايت في  المتنقل في  التحميل لإلنترنت  يصل متوسط سرعة 
زادت سرعة تحميل اإلنترنت الثابت إلى 104.19 ميجابايت في الثانية.

بلغ متوسط سرعة التحميل على شبكات الجيل الخامس 368.69 ميجابايت في الثانية، بينما ارتفع عدد 
المحافظات التي تتمتع بتغطية شبكات الجيل الخامس إلى 84.

شهدت خدمات االتصاالت بين اآلالت "M2M" نمًوا هائًال، إذ ارتفع عدد المشتركين في هذا النوع من 
وزيادة  االتصاالت  خدمات  تحسين  خلفية  على   2021 لعام  الرابع  الربع  في  مليون   9.98 إلى  الخدمات 

اإلقبال على تقنيات إنترنت األشياء.

يكشف تقرير الهيئة " Game Mode" الربعي عن شريحة ألعاب عالية األداء بمتوسط زمن استجابة يبلغ 
20 مللي ثانية لإلنترنت الثابت و26 مللي ثانية لشبكات الجيل الخامس.

أبرز اإلنجازات الرقمية في الربع الرابع من عام 2021

تحميل  ســـرعة  متوسط 
الهاتف  عبـــر  اإلنترنـــت 
المتنقـــل، بزيادة قدرها 

٪13.73 عن الربع الثالث

169.52
اشتراك في 

االتصاالت المتنقلة 
بمعدل انتشار 153٪

53.55
تحميل  متوسط ســـرعة 
اإلنترنـــت الثابت، بزيادة 
قدرهـــا ٪3.89 عن الربع 

الثالث

104.19
ميجابايت في الثانية 

اشـــتراك في خدمات 
االتصاالت بين اآلالت، 
 100.8% قدرها  بزيادة 

سنوًيا

9.98
مليون 

تحميل  متوسط ســـرعة 
اإلنترنـــت المتنقل على 
شبكات الجيل الخامس، 
 0.26% قدرهـــا  بزيـــادة 

سنويًا

368.69
ميجابايت في الثانية مليون  ميجابايت في الثانية 
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جدول المحتويات
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أبرز ملفات الربع الرابع: إطالق المرحلة 
الثالثة من خدمة التجوال المحلي

ســـوق  اتجاهات 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

قطاع  مستجدات 
االتصاالت وتقنية 
خالل  المعلومات 

الربع الرابع

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تطلق المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي

ما الهدف من خدمة التجوال المحلي؟

االتصاالت المتنقلة
سرعة اإلنترنت

االشتراكات

خدمات الجيل الخامس
سرعة اإلنترنت وتغطية شبكات الجيل الخامس

اإلنترنت الثابت عالي السرعة
سرعة اإلنترنت

االشتراكات

االتصال عبر األلياف الضوئية
سرعات مقدمي خدمات االنترنت عبر األلياف الضوئية

(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت
االشتراكات

األخبار  والمبادرات

تتصدر المملكة عملية طرح الجيل الحديث من تقنيات االتصال الالسلكي عالي 
 «WiFi 6e» السرعة

أطلقت شـــركة "OneWeb" دفعة جديدة من خدمات االتصاالت منخفضة المدار 
عبر األقمار الصناعية (LEO) بالمملكة

 أســـهمت البيئة التنظيميـــة التجريبية لتطبيقات التوصيل في زيادة انتشـــار 
تطبيقات التوصيل في المملكة

تســـتثمر فيديكـــس "FedEx" أكثـــر من 1.5 مليار ريال ســـعودي فـــي المملكة، 
مستفيدًة من دعم الهيئة لتطوير القطاع البريدي

حققت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات جائـــزة "أبطال االرتباط الوظيفي" 
للقطاع العام على مســـتوى الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا، التي تمنحها 
"Linkedin" ســـنوًيا ضمن فعاليات مؤتمر مواهب الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيا

التراخيص

طرح هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات وثيقة طلـــب مرئيات العموم حول 
تنظيمات منصات المحتوى الرقمي

طرح هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات وثيقة طلـــب مرئيات العموم حول 
مـــزاد الطيف التـــرددي البالـــغ 2100 ميجاهرتـــز للمذكرة الخاصـــة بمعلومات 

NTN الشبكات غير األرضية

تمديد الفترة االنتقالية للنطاقات السعودية
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أبرز ملفات الربع الرابع: 
خدمة التجوال المحلي 

واسعة النطاق



شملت هذه المرحلة الثالثة إيصال خدمات االتصاالت في 691 قرية وهجرة بالمنطقة الشرقية 
والرياض  عسير  في  والثانية  األولى  المرحلتين  بعد  الجوف  ومنطقة  الشمالية  والحدود 

والقصيم. 

 ستغطي الخدمة:

وتدخل هذه المرحلة الثالثة ضمن خطط مجدولة الستكمال خدمة التجوال المحلي في جميع القرى 
والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2021، مع تقديم الخدمات من خالل مقدمي خدمات 
االتصاالت الثالثة في المملكة شركة االتصاالت السعودية (STC) وشركة موبايلي (Mobily) وشركة 

.(Zain) االتصاالت المتنقلة السعودية

متطلبات  تلبية  على  وتساعد  االتصاالت  شبكات  من  االستفادة  الخدمات  لمقدمي  الخدمة  تتيح 
المستفيدين وتدعم مقدمي الخدمة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في القرى والمناطق 

النائية في المملكة.
تهدف الخدمة إلى رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمة وتجربة المستخدم ودعم التحول الرقمي 

للقرى والمناطق الريفية.

أطلقـــت هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
الثالثة من خدمة  المرحلة  المعلومات 

التجوال المحلي في شهر نوفمبر

ما الهدف من استخدام خدمات التجوال المحلي؟

رؤى رقمية05

قرية بالمنطقة الشرقية

422
قرية في الحدود 

الشمالية
قرية بالجوف

147145

تشـــمل خدمة التجوال المحلي جميـــع الخدمات بما فـــي ذلك الخدمات 
الصوتية وخدمات اإلنترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة في 21000 
قرية وهجـــرة بالمملكة مغطاة بخدمات االتصـــاالت دون تكبد أي تكاليف 
إضافية، ومن المقرر فرض رسوم على الخدمات بسعر المشغل األساسي.

مزايا خدمة
التجوال المحلي



أبرز االتجاهات في سوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات

االتصاالت المتنقلة
سرعة اإلنترنت 

بلغ متوسط سرعات التحميل على الشبكات المتنقلة في المملكة مستوى قياسي في الربع الرابع من عام 
2021 بواقع 169.52 ميجابت في الثانية بزيادة تبلغ %13.73 ربع سنوًيا عن العام السابق.

رؤى رقمية06

متوسط سرعات التحميل على الشبكات المتنقلة "ربع سنوي" (ميجابت)

 ميجابت في الثانية متوســـط
علـــى التحميـــل   ســـرعات 

الشبكات المتنقلة

169.52

55.7160.47
73.42

97.54
119.52

147.06149.06
169.52

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

 نسبة الزيادة السنوية في متوسط
 ســـرعات التحميل لإلنترنت المتنقل

.مقارنًة بالربع السابق

13.73%



ُيعتبر سكان المملكة من أكثر سكان المنطقة ارتباًطا، ويستمر معدل انتشار الشبكات 
المتنقلة في الزيادة في الربع الرابع من عام 2021.

االشتراكات

معدل انتشار خدمات 
االتصاالت المتنقلة 

153%
مليون اشتراك في 
االتصاالت المتنقلة 

53.55

نسبة االنتشار لالتصاالت المتنقلة (%)

االشتراكات في االتصاالت المتنقلة (مليون)

46.35
48.11

47.1647.72

53.55

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021

135.5%137.4%134.7%136.3%

153%

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

يتيح التطور المتســــــارع فـــي تغطية الجيل الخامــــــس في المملكة المجـــال إلمكانياٍت 
جديدٍة للمستهلكين والشـــركات تبدأ من تحميل األفالم بصورٍة أسرع وصوًال إلى اتصاالت 
أكثر وضوًحا وبوقت اســــــتجابة منخفض فيما يخص إنترنت األشـــياء، حيث ارتفع متوسط 
ســــــرعة التحميل للجيل الخامس للربع الحالي بنحو 368.69 ميجابت في الثانية، بتحســـن 

بنسبة %0.26 عن الربع السابق.

سرعة ومعدل تغطية إنترنت الجيل الخامس

متوسط سرعة التحميل لشبكات الجيل الخامس (ميجابت في الثانية)

عدد المحافظات المتوفرة بها خدمة الجيل الخامس

ميجابت في الثانية متوسط 
سرعة التحميل للجيل الخامس

368.69
محافظة في المملكة مشمولة 

بخدمات الجيل الخامس

84

315.55
322.42

370.12367.73368.69

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021

515360
76

84

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021
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يســـاهم اســـتثمار المملكة في اإلنترنت الثابت وكذلك طرح وصـــالت األلياف الضوئية 
المتطورة في زيادة متوسط السرعات

سرعات اإلنترنت

اإلنترنت الثابت 
عالي السرعة

104.193.89% 
ميجابت في الثانية متوســــــط ســـرعة 

تحميل اإلنترنت الثابت عالي السرعة

ســــــرعة  متوســــــط  ارتفــــــاع  نســــــبة 
اإلنترنت الثابت عالي الســــــرعة من الربع 

الثالـــث إلى الربع الرابع من عام 2021

متوسط سرعة اإلنترنت الثابت عالي السرعة (ميجابت في الثانية)

77.7382.33
91.56

100.29104.19

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021
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ال يزال الطلب على خدمات اإلنترنت الثابت قوًيا في الربع الرابع. 
االشتراكات

مليون اشتراك لإلنترنت الثابت 
عالي السرعة

2.23
نسبة اشتراك المنازل في خدمات 

اإلنترنـــت الثابت عالي السرعة

36.4% 

نسبة اشتراك المنازل في خدمات اإلنترنت الثابت عالي السرعة (٪)

اشتراكات اإلنترنت الثابت عالي السرعة (مليون)

35.6%

36.2%

35.9%
35.8%

36.4%

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021

2.19

2.22

2.22.2

2.23

Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021
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164.59
ميجابت في الثانيةميجابت في الثانيةميجابت في الثانيةميجابت في الثانية ميجابت في الثانية

99.3193.85

بلغ أعلى متوسط سرعة لإلنترنت عبر األلياف الضوئية في 
الربع الرابع 164.59 ميجابت في الثانية.

سرعات مقدمي خدمات اإلنترنت عبر األلياف الضوئية

89.1741.03

األلياف الضوئية

(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت

يساهم اســـتخدام النطاق الترددي األوســـع وتحسين وقت االســـتجابة واالعتماد على 
تقنيات إنترنت األشـــياء (IoT) في دعم النمو الســـريع في خدمات االتصاالت بين اآلالت 

 .(M2M)

االشتراكات

مليون اشـــتراك فـــي خدمات 
(M2M) االتصاالت بين اآلالت

9.98
اشتراكات  في  الزيادة  نسبة 
بيـــن  االتصـــاالت  خدمـــات 
بالربع  اآلالت (M2M)، مقارنًة 

السابق

100.8%

 اشتراكات خدمات االتصاالت بين اآلالت (مليون)

3.29
4.56

4.81 
5.1

9.98

024681012

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021
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أحدث اإلنجازات الرقمية 
في القطاع

شهد مقدمو الخدمات سرعة زمن االستجابة لأللعاب اإللكترونية 
على مستوى المملكة في الربع الرابع من عام 2021

متوسط أوقات االستجابة

يصنـــف تقريـــر " Game Mode " للربع الرابع الصـــادر عن الهيئة 
مقدمي خدمات االتصاالت في المملكـــة بناًء على مدى تميز 

أدائها في مجال األلعاب اإللكترونية.

ويهـــدف التقريـــر الذي أطلقتـــه الهيئة لدعم قطـــاع األلعاب 
اإللكترونية في المملكة إلى تحسين جودة تجربة المستخدمين 
في ألعاب الفيديو اإللكترونيـــة، وإطالق مبادرات التحفيز التي 

تركز على تطوير هذا القطاع. 

ما نتائج تقرير "Game Mode" للربع الرابع من عام 2021؟

الخطوط الثابتة

الخدمات المتنقلة

خدمات الجيل الخامس

3
(20مللي  ثانية)

3
(35مللي  ثانية)

3
(28مللي  ثانية)

2
(12مللي  ثانية)

1
(30مللي  ثانية)

1
(23مللي  ثانية)

4
(30مللي  ثانية)

2
(32مللي  ثانية)

2
(25مللي  ثانية)

1
(10مللي  ثانية)

--

--

5
(31مللي  ثانية)

--

--

20
مللي ثانية

الخط الثابت
مللي ثانية

الخدمات المتنقلة
مللي ثانية

خدمات الجيل الخامس

3426

:"Game Mode" تقرير

•  يقارن زمن االستجابة/االتصال بين 
الخدمـــات فيمـــا يخص  مقدمـــي 

األلعاب اإللكترونية في المملكة.

•  يقـــوم بتغطية األلعاب األكثر رواًجا 
في المملكة.

•  يوفـــر إرشـــادات مهمـــة لالعبين 
باإلنترنت  االتصال  جودة  لتحســـين 

لممارسة األلعاب.



متوسط نتائج وقت االستجابة بالنسبة لأللعاب

85
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

89 82
مللي ثانيةمللي ثانية

86 85
مللي ثانيةمللي ثانية

15
مللي ثانية

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

23 11
مللي ثانيةمللي ثانية

16 12
مللي ثانيةمللي ثانية

22
مللي ثانية
17

مللي ثانية
17
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

11
مللي ثانية

13
مللي ثانية

17
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

22 11
مللي ثانيةمللي ثانية

18 13
مللي ثانيةمللي ثانية

21
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

28 19
مللي ثانيةمللي ثانية

23 21
مللي ثانيةمللي ثانية
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المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 



متوسط نتائج وقت االستجابة بالنسبة لأللعاب

22
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

34 12
مللي ثانيةمللي ثانية

23 13
مللي ثانيةمللي ثانية

81
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

82
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

86
مللي ثانية

88
مللي ثانية

79
مللي ثانية

81
مللي ثانية

85
مللي ثانية

79
مللي ثانية

81
مللي ثانية

83
مللي ثانية

81
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

74
مللي ثانية

83
مللي ثانية

17
مللي ثانية

متوسط وقت
االستجابة

على مستوى
المملكة

22 11
مللي ثانيةمللي ثانية

18 13
مللي ثانيةمللي ثانية

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 

متوسط 
نتائج وقت 
االستجابة 

للعبة 
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المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول

المركز الرابعالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األول



المملكة العربية السعودية تتصدر أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
Wi-Fi 6E في تدشين الجيل الجديد من معايير تقنية شبكة الالسلكي

األخبار والمبادرات

أصدرت الهيئة في ديســـمبر ضوابط الشـــبكات الالســـلكية المحلية التي أطلقت نطاق التردد 
الطيفي 6 جيجاهرتز بأكمله، وتتميز المملكة اآلن بأوســـع طيف ترددي متاح لشبكة الواي فاي 

على مستوى العالم. 

 Wi-Fi وفي خطوٍة أشـــاد بها عمالقة التقنية، رّخصت المملكة الطيف الترددي لشبكات تقنية
6E، مما ســـمح للمستخدمين بزيادة سرعات اإلنترنت بشـــكٍل كبيٍر وإطالق العنان أمام استخدام 

الخدمات والتقنيات الناشئة مثل الميتافيرس وإنترنت األشياء.

 Intel لقد تم بناء إطار سياســـة شبكات الواي فاي المطّور بمســـاعدة رواد الصناعة مثل شركة
وشـــركة Broadcom وتحالف النطاق العريض الالســـلكي (WBA)، وســـاهمت سياســـة شبكات 
الـــواي فاي في جعل المملكة في مصاف أولى الدول التي تتبنى هذه التقنية في المنطقة، 
ونافســـت رواد الســـوق التقليديين في أوروبا، وبتخصيصها إجمالي طيف تـــرددي يبلغ 2.035 
ميجاهرتز لشـــبكة الواي فـــاي أصبحت المملكة رائـــدًة عالمًيا في مجال تخصيـــص الطيف غير 

المرّخص.

وتعمل اســـتراتيجية الطيف الترددي الوطني التابعة للهيئة على تمكين "الطيف الذكي" الذي 
سيضع المملكة ضمن أهم 20 دولة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت بحلول عام 2030.

 ،Wi-Fi 6E وتأتي مثل هذه التطورات التقنية في طليعة االقتصاد الرقمي؛ إذ تعمل تقنية شبكة
التي تتميز بوقت اســـتجابة منخفض، على زيادة ســـرعة اتصال األجهزة بعضها بعًضا، وبحســـب 
تقديرات تحالف شـــبكات الواي فـــاي فإن هذه السياســـة المبتكرة ســـتحقق 32.25 مليار ريال 
ســـعودي مما يعزز الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، وســـيخلق 94,000 وظيفًة إضافيًة بحلول 

عام 2025.
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تجاربهـــا  تطلـــق   OneWeb شـــركة 
لخدمة االتصال عبر األقمار الصناعية 

LEO Satellite في المملكة

حققت شركة OneWeb المتخصصة في اتصاالت األقمار الصناعية ذات المدار األرضي المنخفض 
LEO Satellite فـــي ديســـمبر، نجاحـــًا كبيرًا في تجربتها لالتصال في شـــبكة األقمـــار الصناعية، 
بالتعـــاون بين هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات وأرامكو، وامتـــازت بفعاليتها العالية وزمن 

االستجابة المنخفض.

وتأتي هذه التجربة نتيجًة التفاقية المشـــروع المشترك المبرمة بين شركة نيوم التقنية الرقمية 
 OneWeb القابضة – الشـــركة القابضة األولى الُمنشـــأة بوصفها شـــركة تابعة لنيوم - وشـــركة

السعودية، بقيمة 200 مليون دوالر (750 مليون ريال سعودي) وذلك في أكتوبر 2021.

يتمثـــل الهدف من هـــذه التجربة في تدشـــين االتصال باألقمـــار الصناعية عالية الســـرعة في 
المملكة العربية الســـعودية والشرق األوســـط والبلدان المجاورة في شـــرق أفريقيا، وستمثل 
بالتالـــي عامًال حيوًيا في تمكين منظومٍة رائدٍة مدعومة بالجيـــل الجديد من الذكاء االصطناعي 

وغيره من التقنيات.

قدمت تجربة OneWeb أداًء مميًزا في كٍل من معدالت الذروة لعملية اإلرسال واالستقبال، فضًال 
عن زمن االســـتجابة المنخفض، وذلك خالل التجارب التوضيحية التي تـــم تنفيذها عبر مكالمات 

الفيديو الجماعية والبث المباشر والتطبيقات السحابية.

تتوقع شـــركة OneWeb، المشـــغل الوحيد المرخص له في مجال األقمـــار الصناعية ذات المدار 
األرضي المنخفض في المملكة اســـتكمال البنية التحتيـــة األرضية لدعم االتصال في عام 2022، 
وتمتلك شـــركة نيوم التقنية الرقمية القابضة والمشروع المشـــترك الجديد حقوًقا حصريًة في 
توزيع خدمات OneWeb في المناطق المســـتهدفة لمدة سبع ســـنوات من بدء تشغيل شبكة 
األقمـــار الصناعية ذات المدار األرضـــي المنخفض LEO Satellite، التي ُيتوقـــع أن تبدأ في عام 

.2023

تدعم هذه الشـــراكة اســـتراتيجية الربط الدولية لشـــركة نيـــوم التقنية الرقميـــة القابضة التي 
ستستخدم التوصيالت بكابالت االتصاالت البحرية واألرضية، وبناء شبكات خدمات الجيل الخامس 
واأللياف الضوئية واألقمار الصناعية ذات المدار األرضي المنخفض لضمان الوصول إلى عشرات 
التيرابايت من القدرة القابلة للتوســـع لكٍل من الشـــركات والمجتمعـــات الحضرية والريفية في 

نيوم بحلول عام 2030.
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ُأطلقـــت مبادرة البيئة التنظيميـــة (Sandbox) في مرحلتها األولـــى في عام 2020، 
استجابًة للطلب العالي على التجارة اإللكترونية خالل جائحة كوفيد-19.

وتمثل البيئة التجريبية التنظيميًة منصة يمكن فيها لوكالء التوصيل تجربة تطبيقات 
وعمليات جديدة في حيٍز يسمح بالتجارب، مع ضمان حماية المستهلكين في الوقت 
ذاته، وحقق هذا المفهوم نجاحًا في األســـواق المالية في جميع أنحاء العالم، ولكن 
اســـتخدام المملكة له في قطـــاع تطبيقـــات التوصيل وضعه في طليعـــة االبتكار 

التنظيمي العالمي.

وقد ســـاهم توجه الهيئة لدعم مســـاحة التوصيل الرقمي في زيادة نشـــاط طلبات 
الشراء عبر اإلنترنت، إذ ارتفع المتوسط اليومي للطلبات من 117,000 طلب في الربع 
الرابع من عام 2019 إلـــى 525,000 طلب في الربع الرابع من عام 2021. وفي الوقت 
ذاته، ارتفع متوســـط قيمة الطلبات الشـــهرية من 710,000 ريال سعودي إلى 1.75 

مليار ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

تتمتع جميع شـــركات البيئة التنظيمية التجريبيـــة بمجموعٍة من المزايا، بما في ذلك 
الدعم التنظيمي والمساعدة في الحصول على األموال والوصول إلى ورش العمل 

والدورات التدريبية اإلنمائية وتسجيل الملكية الفكرية.

ساهمت البيئة التنظيمية التجريبية في 
الهيئة في زيادة عدد تطبيقات التوصيل 
في المملكة بأكثر من ٪460 في غضون 
عاميـــن فقـــط، حيـــث زاد عددهـــا من 3 
تطبيقات في الربـــع الرابع من عام 2019 

إلى 17 تطبيق في نهاية عام 2021.

البيئـــة التنظيميـــة التجريبية 
تدعـــم تطبيقات  الهيئة  في 

التوصيل في المملكة
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إكسبريس  فيديكس  شركة 

تستثمر أكثر من

مليار ريال سعودي 
في المملكة

في شـــهر أكتوبر، أعلنت شـــركة فيديكس إكســـبريس FedEx Express، إحدى الشركات التابعة 
لشركة فيديكس كوربوريشـــن FedEx Corp. وشركة النقل الســـريع األكبر عالمًيا، انتقال أعمال 
خدماتها المباشـــرة إلى المملكة العربية السعودية لتلبية طلبات الشحن الدولية المتزايدة في 

الدولة.

هذا وستستثمر الشركة أكثر من 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دوالر أمريكي) في االقتصاد 
الســـعودي على مدار الســـنوات العشـــر المقبلة من خالل إدارة الكفاءات والعمليات المحلية 

والبنية التحتية. 

ويعيد هذا االســـتثمار تأكيد التزام الشركة بمساهمتها في النمو االقتصادي غير النفطي للبالد، 
بما يتماشـــى مع أهداف رؤيـــة المملكة 2030، و"برنامـــج تطوير الصناعـــة الوطنية والخدمات 

اللوجستية"، الذي يهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال سعودي.

وتســـهل شركة فيديكس إكسبريس التجارة في الســـعودية منذ عام 1994، بتقديم حلوٍل دوليٍة 
واتصاالٍت من خالل مقدمي الخدمات المحليين، وكان آخرها من خالل شـــركة صاب إكســـبريس 
SAB Express، وسيساعد الوجود الفعلي للشـــركة في المملكة في تسهيل التجارة للشركات 

المحلية وتوسع نطاق انتشارها في أكثر من 220 دولة ومنطقة تخدمها فيديكس.
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الهيئة تفوز بجائـــزة "بطل انتماء 
الموظفين" ضمن جوائز لينكد إن 
للمواهب في الشـــرق األوســـط 

وشمال أفريقيا

حصلـــت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومـــات على جائزة "بطل انتمـــاء الموظفين" ضمن جوائز 
لينكد إن للمواهب في الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا في القطاع العام في شهر نوفمبر، 
وُتمنح الجائزة التي يتم تنظيمها ســـنوًيا تقديًرا للمجموعـــات الناجحة من المهنيين الموهوبين 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ممن حققوا تأثيًرا إيجابًيا باستخدام حلول المواهب 

من لينكد إن. 

وتكـــرم فعالية هذا العام التي تحمل عنوان "االحتفال بمجتمع المواهب العالمي"، الجهات ذات 
الكفـــاءة العالية في إدارة المواهب وخلق بيئة عمل متكاملة وبناء عالمة تجارية قوية باإلضافة 

إلى تشجيع التعلم والتطوير والتركيز على اإلبقاء على الموظفين. 

لقد تنافســـت الهيئة مع العديد من الهيئات المحلية واإلقليمية الرائدة، وُمِنحت الهيئة المرتبة 
األولى اســـتناًدا إلى تحليل البيانات الذي يجريه فريق لينكد إن إنسايت، وحللت كذلك لجنٌة من 
المحكمين والخبراء الدوليين في مجال إدارة المواهب بيانات المشـــاركين، واختبار قدرتهم على 

تحقيق االستخدام األمثل للحلول التي تقدمها لينكد إن.

رؤى رقمية19



دعت الهيئة في شـــهر نوفمبر إلى تقديم مرئياتهم حول تنظيمات منصات المحتوى الرقمي، 
وتســـاعد مرئيات العموم على تنظيم منصات المحتوى الرقمي وإدارتها في المملكة، وبنائها 

لحماية مصالح المستخدمين. 

ودعـــت الهيئة المهتمين، ســـواء داخـــل المملكة أو خارجها، للمشـــاركة وإبـــداء مرئياتهم مما 
سيســـاهم في بناء مســـتقبل هذا المجال، وتعتمد مرئيات العموم في نهجها على مشـــاركة 
األطراف المعنيـــة ورواد األعمال والعموم من المهتمين في بناء هـــذه المنصات وفًقا ألعلى 

المعايير العالمية وأفضل الممارسات.

وتحقيقًا لمبدأ الشـــفافية، تلتزم الهيئة بالعمل مع القطاع الخاص لتمكين رواد األعمال وجذب 
االستثمارات وحماية مســـتخدمي منصات المحتوى الرقمي، حيث وتولي الهيئة اهتماما كبيرا 

لمرئيات العموم المقدمة وذلك لضمان وجود أثر ملموس للعموم على السياسات.

الهيئـــة تطـــرح مرئيـــات العمـــوم حول 
تنظيمـــات منصـــات المحتـــوى الرقمي

المستجدات التنظيمية
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نشـــرت الهيئة في نوفمبر وثيقة طلب مرئيات العموم بشأن مذكرة مزاد الطيف الترددي 2100 
ميجاهرتز للشبكات غير األرضية، وتم عقد المزاد للنطاق 2100 ميجاهرتز كجزء من خطة االستخدام 

التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023 في المملكة العربية السعودية.

وعـــالوًة علـــى ذلك تهدف الوثيقة إلى الحصول على المرئيات بشـــأن شـــروط وأحـــكام المزاد 
ومعايير األهلية واألسعار األولية، فضًال عن عملية تقديم الطلبات.

ويندرج هذا المزاد ضمن الدور االستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة كمنظم رقمي في تمكين دور 
الطيـــف الترددي في التحول الرقمي الوطني للمملكة، واعتماد أحدث جيل من تقنيات األقمار 
الصناعية، وتسهيل بيئة استضافة تقنيات الشبكات غير األرضية، مثل الشبكات غير األرضية من 
الجيل الخامس وخدمات األقمار الصناعية المتنقلة واإلنترنت على متن الطائرات، وتقنية إنترنت 

األشياء عبر األقمار الصناعية.

الهيئـــة تطرح مرئيات العموم حـــول وثيقة مزاد الطيف 
التـــرددي البالـــغ 2100 ميجاهرتز لمذكرة الشـــبكات غير 

NTN األرضية

ونوهت الهيئة أن قرار التمديد لم يشـــمل النطاقات الحكومية، التي ســـينقل اختصاصها إلى 
هيئة الحكومة الرقمية وفًقا لعملياتها وإجراءاتها.

كمـــا أكدت الهيئـــة أن عملية االنتقال لن تؤثر على األعمال أو الخدمات في النطاق، وشـــددت 
على ضرورة تحديث معلومات المنســـقين اإلداريين للمجال الســـتكمال عمليـــة االنتقال حتى 
يتمكن المستخدمون المسجلون من نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (السعودية) 
إلى أحد جهات التســـجيل المرخص لهم، مما يوفر خدمات تسجيل النطاق في المملكة العربية 

السعودية.

هذا وتســـعى الهيئة إلى تطوير خدمات النطاق السعودي بما يتماشى مع أفضل الممارسات 
العالمية، من خالل تمكين القطاع الخاص من االستثمار في هذا المجال والخدمات المرتبطة به.

أعلنت الهيئة في ديســـمبر عن تمديد الفترة االنتقالية ألسماء 

النطاقات السعودية للقطاع الخاص واألفراد لمدة ثالثة أشهر 

إضافية تنتهي في 31 مارس 2022.

الهيئـــة تمـــدد الفتـــرة االنتقالية 
للنطاقات السعودية

السعودية

sa
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