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في ديسمبر:
ترقبوا أكبر حدث

في قطاع االتصاالت!
انتظار،  طول  بعد  إذ  واالتصاالت  األعمال  لقطاع  مختلفًا  سيكون  العام  هذا  ديسمبر  شهر 

سينعقد الحدث األبرز من جديد في 8 ديسمبر في دبي – اإلمارات. ابقوا على الموعد!

استنادًا الى شهادات الكثير من قادة القطاع، تعتبر قّمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات الفرصة األفضل للتواصل حيث ستقدم أفضل محتوى، وتجمع بين 

التجارب الدولية واإلقليمية في مكان واحد.  

سينّظم هذا الحدث برعاية شركات رائدة من الدرجة األولى في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
األمن  وشركات  السحابية  الخدمات  ومزودي  االتصاالت  كشركات  الرقمي،  والعالم  واالتصاالت 

السيبراني والمزودين وموفري البنية التحتية، وما إلى ذلك، وهي:

إن  تي  إم  نوكيا،  دبليو،  بي سي سي  MEF، سوفريكوم،  »بنية«،  اتصاالت، هواوي، مجموعة 
جس،  إس  سي  إس،  إي  إس  تيلوس،  كومسكوب،  سات،  إنتل   ،B-Yond كونكت،  غلوبال 
ميكوم، فرايزون، خدمات أمازون ويب، نتكراكر، ريد هات، umlaut، هايفرس، إميركوم، رايب إن 

.AP Telecom ،سي سي

االتجاهات  على  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  لقادة  ريفيو  تيليكوم  قّمة  ستركز 
الرئيسية في القطاع من خالل مناقشة الموضوعات التالية:

•    االستفادة من فرص الجيل الخامس.
•    رقمنة قطاع الجملة.

•    حلقة نقاشية لقادة االتصاالت: شركات االتصاالت الجديدة.
•    تطور البنية التحتية للشبكة.

•    التقنيات الناشئة: الرابحون والخاسرون.
•    إدارة تهديدات األمن السيبراني.

يسّرنا حضوركم. ال تفوتوا الحدث األهم على االطالق!

طوني عيد
الرئيس التنفيذي 

ورئيس التحرير
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دول الخليج تتبنى خدمات 
الحوسبة السحابية ومراكز 

البيانات دعمًا للتحول الرقمي

شهد سوق مراكز البيانات نموًا بارزًا على ضوء تفشي وباء كوفيد - 19 حيث اتخذت منطقة 
الشرق األوسط والخليج مسارًا لها يقضي برفع استثماراتها في هذا المجال لدعم كافة 

القطاعات. بدورها قدمت دول الخليج خططًا لتحويل القطاعين العام والخاص إلى قطاعات 
رقمية توفر الخدمات السريعة من جهة والمنصات الذكية من جهة أخرى لتجربة أفضل.
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شرسة  منافسة  اليوم  الخليج  دول  تخوض 
كان  فبعدما  العالمية،  البيانات  ثورة  في 
البيانات  أصبحت  اقتصادها  ركيزة  النفط 
ورفع  األرباح  لتحقيق  األهم   العنصر  هي 
عّدة  فرصًا  البيانات  توفر  لديها.  االيرادات 
المهتمين  والمستثمرين  الشركات  أمام 
باالستثمار في قطاع التكنولوجيا واستخدام 
ُيمّثل  ذلك،  جانب  إلى  وتخزينها.  البيانات 
أحد  البيانات  وحوكمة  الرقمي  التحول 
الخليج  دول  تعمل  التي  األساسية  األهداف 
التحوالت األخيرة  إلى  على تحقيقها استجابًة 
التي فرضها انتشار الوباء ال سّيما في قطاع 
استخدام  زيادة  ومع  والمعلومات.  االتصاالت 
واالعتماد  االفتراضية  الفيديو  تطبيقات 
والذكاء  اآللي  والتعلم  األشياء  انترنت  على 
في  السحابية  الحوسبة  دور  برز  االصطناعي، 
االمارات،  األوسط كما أطلقت كل من  الشرق 
المملكة العربية السعودية، قطر وغيرها من 
دول الخليج مبادراتها التي توّسع من خاللها 
مكانتها في المجال الرقمي مع األخذ باالعتبار 
فكيف  وتحليلها.  الضخمة  البيانات  أهمية 
التنافسي  للسوق  المنطقة  دول  تستعد 
االتجاه  تسريع  في  الرقمي  التحول  تأثير  وما 

لالستثمار في مراكز البيانات؟ 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
البيانات  األكبر من مراكز  الحصة  يأخذ 

خليجيًا
المعلومات  ُيعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
سوقًا مهمًا لمراكز البيانات في الخليج، نظرًا 
التكنولوجية  التقنيات  تبني  معدل  الرتفاع 
في كافة القطاعات والشركات. كما  أصبحت 
لدى  ملحًا  طلبًا  البيانات  مراكز  خدمات 
مع  التعامل  تخّولهم  كونها  المشغلين 
العام  في  التحول.  سريعة  الرقمية  البيئة 
2019، خلقت تقنيات البلوك تشين وانترنت 
البيانات  األشياء  فرصًا جديدة لموفري مراكز 
تبحث  ذلك،  ضوء  على  الخليج.  دول  في 
الشركات الناشئة في اإلمارات مثاًل عن مزودي 
خدمات تكنولوجيا المعلومات المتخصصين 
في إدارة البنية التحتية الرقمية مما يؤكد نمو 
الخمس  السنوات  البيانات خالل  مراكز  سوق 
المدارة في  الخدمات  المقبلة. كما شجع نمو 

المنطقة على نمو خدمات مراكز البيانات. 

بها  قامت  التي  المبادارات  خط  وعلى 
االتصاالت  شركة  وّسعت  االتصاالت،  شركات 
المتكاملة )ITC( في أبريل 2019 محفظتها 
العربية  المملكة  في  األمنية  الخدمات  من 
من  جديدة  مجموعة  وأطلقت  السعودية 
المنظمات  لمساعدة  المدارة  األمن  خدمات 
التقنية  الحوادث  مع  والتعامل  رصد  على 
األمن  مخاطر  وإدارة  التهديدات  واكتشاف 

السيبراني. 
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أصبحت خدمات مراكز البيانات طلبًا ملحًا لدى المشغلين كونها 
تخّولهم التعامل مع البيئة الرقمية سريعة التحول
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وفقًا لهيئة تنظيم االتصاالت في االمارات، بلغ 
في  الثابتة  الخطوط  اشتراكات  عدد  إجمالي 
ديسمبر 2019 2.3 مليون في دولة اإلمارات، 
اشتراكات  عدد  فبلغ   ،2019 يناير  في  أما 
مائة  لكل  اشتراكًا   217.9 المحمول  الهاتف 
الهاتف  اشتراكات  إجمالي  بينما عدد  ساكن. 
حوالى  بلغ  الدولة  في  النشطة  المحمول 
18.37 مليون اشتراك وهذا ما دفع أكثر نحو 

االستثمار في مركز البيانات.

ارتفاع  إلى  البيانات  مراكز  استثمارات 
استجابًة الستراتيجيات التحول الرقمي

يترقب رواد التكنولوجيا طفرة في استثمارات 
مراكز البيانات خالل السنوات الخمس المقبلة 
كجزء من الخطط المطروحة لتحقيق التحول 
الرقمي الشامل في العالم العربي. وبحسب 
الدرسات األخيرة، قد ينمو سوق البنية التحتية 
األوسط  الشرق  في  المعلومات  لتكنولوجيا 
بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6 % خالل 
الفترة الممتدة من العام 2020 لغاية 2026. 

في  اإلمارات  تتصدر  االقليمي،  الصعيد  على 
التي  السحابية  البيانات  مراكز  استثمارات 
التحتية األساسية للقطاعات  البنية  ستكون 
التقنيات  لمختلف  والركيزة  والخاصة  العامة 
االنترنت  على  تعتمد  التي  المستقبلية 
الذكية، سيارات ذاتية  المدن  والرقمنة أهمها 
وقد  هذا  العديد.  وغيرها  الروبوتات  القيادة، 
“االمارات  “اتصاالت”،  شركة  من  كل  استثمر 
لالتصاالت المتكاملة” بمراكز البيانات باالضافة 
إلى غيرها من الشركات العالمية المتخصصة 
مايكروسوفت،  مثل  التكنولوجيا  بمجال 
عن  مؤخرًا  أعلنت  التي  وأمازون  أوراكل 
الدولة  في  بيانات  مراكز   3 بإقامة  مشروعها 
لتقديم   2022 العام  من  األول  النصف  في 
العامة  للمؤسسات  السحابية  الخدمات 
التحتية  البنية  قوة  يدل على  والخاصة وهذا 
االستثمارات  لجذب  اإلمارات  بها  تتمتع  التي 
إليها خصوصًا في قطاع االتصاالت. يأتي ذلك 
رقمية  إلى حكومة  للتحول  االمارات  توّجه  مع 
100 % باالضافة إلى رؤيتها الهادفة للسنوات 
كانت من  وأنها  المقبلة خصوصًا  الخمسين 
أول البلدان التي استفادت من البنية التحتية 

الرقمية مع ظهور فيروس كورونا. 

بدورها ُتكّثف البحرين جهودها لتعزيز التحول 
الرقمي في البالد حيث أطلقت مركز البيانات 
ويستضيف  المستخدم  بيانات  يحمي  الذي 
والتكنولوجية.  الرقمية  الحلول  جميع 
جامعة  في  األعضاء  الدول  جميع  ستستفيد 
الدول العربية من مركز البيانات في البحرين 
لتخزين  الحلول  من  العديد  سيوّفر  الذي 
كل  في  الرقمي  االقتصاد  ودعم  البيانات 
الدول  ومساعدة  والخاصة  العامة  القطاعات 
العالمي مثل  االقتصاد  لالندماج في  العربية 
واألردن  المغرب  الكويت،  السعودية،  االمارات، 
كمرحلة أولّية. كما ستغطي الحلول التقنية 
النقل  وحلول  االلكترونية  والتجارة  الحكومة 
الذكية والهوية الرقمية باالضافة إلى االتصاالت 

وإدارة الهجمات السيبرانية. 

في  ممّيزة  مكانة  تأخذ  التي  مصر  كذلك 
تسهيل  خالل  من  الرقمي  التحول  عملية 
لمقدمي  البيانات  مراكز  إلنشاء  االجراءات 
الخدمات في الدولة. وفي هذا السياق، يؤكد 
للتنمية  االتصاالت  وزير  نائب  العطار،  خالد  د. 

عدد  أن  والميكنة  الرقمى  والتحول  اإلدارية 
مراكز البيانات الحكومية المتواجدة في مصر 
إلى  العطار  ولفت  مركزًا.   90 إلى  سيصل 
مصر  ستضعها  التي  االستثمارات  حجم  أن 
في هذا المجال تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 
مليارات دوالر توازيًا مع نمو مراكز البيانات في 
المنطقة العربية وتطور البنية التحتية سنويًا 
من 20 % إلى 25 %. كما تضع وزارة االتصاالت 
خطة للتوسع في مراكز البيانات عبر اعتماد 
الحوسبة الهجينة التي تجمع البيانات الخاصة 

بالسحابة العامة والخاصة.

نتيجة الجهود التي تبذلها المملكة العربية 
تحّسن   2030 رؤية  لتنفيذ  السعودية 
وحلولها  الرقمية  خدماتها  الحكومات 
المبتكرة عبر الشركات التقنية، فقد بلغ حجم 
سوق خدمات مراكز البيانات لديها 904 ماليين 
ريال سعودي في العام 2020 على أن ينمو 
بحلول العام 2024 ليصل إلى 1.3 مليار ريال 
سعودي أي بمعدل نمو سنوي مركب 7.54 %. 
االصطناعي،  الذكاء  تطورتكنولوجيا  إن  كما 
وتحليل  الخامس  الجيل  األشياء،  إنترنت 
البيانات في المملكة سيزيد االستثمارات  أكثر 
الفرص  من  المزيد  ويتيح  البيانات  مركز  في 

على مدار السنوات المقبلة. 

السعودية تتقدم في خدمات الحوسبة 
السحابية على مستوى الشرق األوسط  

وشمال أفريقيا  
على  الرقمية  بخدماتها  المملكة  تتقدم 
األوسط مع تحسين  الشرق  مستوى منطقة 
الهيئات  فتشير  حلولها،  وتطوير  أدائها 
المختصة في المملكة الى أن خدمات الحوسبة 
لتحقيق  األساسية  الركيزة  تشّكل  السحابية 
المملكة  أنحاء  كافة  في  الرقمي  التحول 
وفي جميع القطاعات. إلى جانب ذلك، تهتم 
اإلطار  بتحديث  السعودية  العربية  المملكة 
التنظيمي لخدمات السحابة لفتح سوق جديد 
يعزز دور مقدمي الخدمات ويجذب االستثمارات 

المتنوعة إلى المملكة.

االتصاالت  هيئة  محافظ  نائب  وبحسب 
في  الناشئة،  والتقنيات  المعلومات  لتقنية 
السعودية، المهندس رائد الفايز، من المتوقع 
أن يزيد إنفاق المملكة على خدمات الحوسبة 
السحابية 30 % من إجمالي االنفاق على قطاع 
العام  بحلول  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
األوسط وشمال  الشرق  2030 على مستوى 
أفريقيا. وعلى ضوء التوجهات التي تسلكها 
من  التقنية  قطاعات  في  مؤخرًا  المملكة 
السنوي لسوق  النمو  يزيد معدل  أن  المرّجح 
الخدمات السحابية 20 % إلى جانب زيادة حجم 
سوق إنترنت األشياء إلى 26 % بحلول العام 

.2025
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“مايكروسوفت” تطلق مركز بيانات في 
في  السحابية  الخدمات  لتوفير  قطر 

البالد
تتّطلع   والخليجية،  العربية  الدول  كسائر 
وتعزيز  باألعمال  التكنولوجيا  دمج  إلى  قطر 
الحتياجات  تلبيًة  لديها  التحتية  البنية 
االنفاق  يزيد  أن  المتوقع  من  كما  العمالء. 
بحلول  السحابية  الحوسبة  خدمات  على 
إلى  دوالر  مليون   228.6 إلى   2024 العام 
جانب زيادة االستثمارات في الحلول السحابية 
 3.14 إلى  إيراداتها  صافي  سيصل  التي 
مليارات دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة. 
شركة  أعلنت  رقميًا،  البالد  تطوير  وبهدف 
في  بيانات  مركز  إنشاء  عن  “مايكروسوفت” 
قطر خالل العام الحالي. وفي هذه المناسبة، 
لـ“مايكروسوفت  العامة  المديرة  أشارت 
الى  المقابالت،  إحدى  ضمن  خلف  النا  قطر” 
األفراد  سيتمّكن  المشروع،  هذا  خالل  من  أن 
إلى  الوصول  من  سواء  حد  على  والشركات 
كافة  في  الرقمي  التحول  وتحقيق  االبتكار 
والصعوبات  التحديات  ومواجهة  المجاالت 

المستقبلية. 

الشركات  تدعم  وسواها،  المشاريع  هذه 
الناشئة في قطر إلى جانب ظهور الكفاءات 
يرى  جهتهم،  من  التكنولوجيا.  مجال  في 

توفر  اليوم  المقدمة  التكنولوجيا  أن  الخبراء 
االبتكارات المتنوعة وتساعد على سد الفجوة 
الرقمية بينما تسمح للجيل الجديد باستالم 
وزارة  وقعت  كما  التقنية.  األعمال  ريادة 
 Ooredooو قطر  في  واالتصاالت  المواصالت 
البيانات  مركز  توسيع  إلى  تهدف  اتفاقية 
الحكومية  للجهات  يتيح  مما  الحكومي 
في  المرونة  التكنولوجية،  التحتية  البنية 
واتصال  السريعة  الخدمات  توفير  األعمال، 

مضمون بالشبكة. 

آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  أشار  اإلطار  في هذا 
 :Ooredoo التجارية في  ثاني، رئيس األعمال 
دلياًل  االتفاقية  هذه  على  التوقيع  “ُيعد 
معتمد  كمقدم   Ooredoo دور  على  جديدًا 
لخدمات مراكز البيانات للجهات والمؤسسات 
االستضافة  خدمات  لتوفير  الحكومية 
المدارة  والخدمات  التحتية  والبنية  السحابية 

من دون تكبد تكاليف رأسمالية كبيرة.”

الشركات الناشئة تواجه تحديات إلدارة 
مراكز البيانات 

متزايدة  تحديات  الناشئة  الشركات  تواجه 
بشأن إدارة مراكز البيانات منها تقني  ومالي 
خصوصًا مع زيادة األجهزة المتصلة باالنترنت 
بدورها،  الذكية.  والتطبيقات  الخوادم  وأعداد 

ُيعد قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات 

سوقًا مهمًا لمراكز 
البيانات في الخليج، 
نظراً الرتفاع معدل 

تبني التقنيات 
التكنولوجية في كافة 

القطاعات والشركات
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التكاليف  بشأن  قلقها  الى  الشركات  تلّمح 
مراكز  عمل  لتسيير  عاتقها  على  تقع  التي 
البيانات التي قد تتوقف ألسباب منها أخطاء 

بشرية، تقنية أو في البرمجة.  

إيجاد  كيفية  في  فهو  األكبر  التحدي  اما 
الحلول األنسب للتعافي من تداعيات الجائحة 
والعمل على توسيع نطاق خدمات الحوسبة 
السحابية إلرضاء العمالء واالستجابة لحاجتهم 
خصوصًا مع اعتماد العمل والتعّلم عن ُبعد. 

السحابية  الخدمات  تأتي  ذلك،  ضوء  على 
لتتصدر الطلب العالمي مع وجود إضافة في 
الكفاءات  البيانات وهذا ما يجذب  عدد مراكز 
يزال  ال  أنه  إال  الرقمنة،  مجال  في  والمهارات 
مزيد  إلى  بحاجة  والشركات  كاف  غير  العدد 

من المهارات لدعم المشاريع االبتكارية. 

مستقبل  تدخل  السحابية  الحوسبة 
القطاعات وزيادة العائدات في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
تدخل تطبيقات الحوسبة السحابية في نمو 
والتكنولوجية  التقنية  والقطاعات  األعمال 
المثابرة  على  الدول  ُيلزم  ما  خاص  بشكل 
التطورات  ومواكبة  الرقمي  التحول  لتحقيق 

الحديثة ليس فقط في االتصاالت. 

وتؤّكد الدراسات مدى اندماج خدمات الحوسبة 
الناشئة  الشركات  أعمال  في  السحابية 
توازيًا مع حاجة السوق إلى هذه الخدمات. أما 
بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط فستشهد 
الحوسبة  على  اإلنفاق  في  ملحوظًا  نموًا 
السحابية لتصل العائدات إلى 77 مليار دوالر 

بنهاية العام 2021. 

الضخمة  الشركات  تعمل  جهتها،  من 
الخوادم  تطوير  على  مايكروسوفت  مثل 
والتطبيقات كافة لتقديم أداء أفضل ال سّيما 
في القطاعات الرقمية مثل الصحة والتعليم 
كورونا  فيه  سّرعت  وقت  في  الذكية  والمدن 
السحابية  الحوسبة  أنظمة  نحو  التوّجه 

والخدمات الذكية.   

أصبح التحول الرقمي الهدف األساس للمنطقة 
العربية والخليج بشكل خاص فشهدنا خالل 
المبادرات  ازديادًا كبيرًا بعدد  الماضية  األعوام 
الرقمية في المؤسسات العامة  والخاصة. أما 
الحوسبة السحابية ومراكز البيانات فيعتبران 
وتبنيهما  الرقمي  التحول  أساسيات  من 
الشركات  تدرك  كما  المسيرة.  هذه  يسّهل 
اليوم أن نجاحها واستمرارية أعمالها مرتبطان 
بالحلول الرقمية والمشاريع التكنولوجية أوالً 

لمرونة أفضل وخدمات محّسنة. 

تواجه الشركات الناشئة 
تحديات متزايدة بشأن 

إدارة مراكز البيانات منها 
تقني ومالي خصوصًا مع 
زيادة األجهزة المتصلة 

باالنترنت وأعداد الخوادم 
والتطبيقات الذكية
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الالسلكية  االتصال  شبكات  حركة  تتوازى 
المفتوحة بشكل وثيق مع التطور من األنظمة 
الملكية إلى األنظمة المفتوحة إلى المحاكاة 
تكنولوجيا  قطاع  شهدها  التي  االفتراضية 
هذا  ويقدم  الثمانينات.  من  بدءًا  المعلومات 
من  االنتقال  أن  يثبت  مقنعًا  دلياًل  المثال 
األجهزة والبرمجيات الملكية إلى أنظمة قابلة 

للتشغيل البيني مفيد لجميع األطراف. 

توافق شركات هذا القطاع على ذلك إذ ينضم 
مشغلو الهواتف المحمولة وشركات تصنيع 
وبائعو  الرقائق  وصانعو  الشبكات  معدات 
عدد  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  البرامج 
متزايد من معايير شبكات االتصال الالسلكية 
وقد  لها،  المناصرة  والمنظمات  المفتوحة 
االتصال  شبكات  نشر  عمليات  أظهرت 
التجارية  األهمية  البارزة  المفتوحة  الالسلكية 

لهذه التكنولوجيا.

االتصال  شبكات  هندسة  تّمت  لقد  باإلضافة، 
لتلبية  خصيصا  المفتوحة  الالسلكية 
الهاتف  لمشغلي  المتطورة  االحتياجات 

المحمول.

ماذا تعني شبكات االتصال الالسلكية 
للمشغلين؟ المفتوحة 

وزيادة  الخامس  الجيل  تقنية  ظهور  إن 
في  األمد  الطويل  باالستثمار  مطالبها 
لنقل  التحتية  والبنية  والطاقة  السعة 
يجبر  المستلزمات  من  وغيرها  البيانات 
على  جّيدة  نظرة  يلقوا  أن  على  المشغلين 
النمو  الستيعاب  األفضل  السبيل  هو  ما 
هياكلهم  وتبسيط  الخدمة  جودة  وضمان 
للملكية  إجمالية  تكلفة  بأدنى  وذلك 

بالشبكة. الخاصة   )TCO(

إلعادة  الوقت  حان  أنه  الكثيرون  يعتبر 
ال  بالكامل،  شبكاتهم  مستقبل  تقييم 
إن  المزدحمة.  الشعبية  األسواق  في  سيما 
والبرامج  لألجهزة  الحالية  العالية  التكلفة 
دراسة  بناء  الصعب  من  جعلت  والخدمات 
ذات  أسواق  إلى  الشبكة  لتوسيع  جدوى 
 )ARPU( مستخدم  لكل  إيرادات  متوسط 

منخفض.

الحديثة إلى  ُيعد تأمين االتصاالت المحمولة 
الضئيلة  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق 

حول  القضائية  الواليات  من  للعديد  أولوية 
اإلنترنت  خدمة  إلى  الوصول  وُيعد  العالم. 
التعليم  لدعم  ضروريًا  أمرًا  السرعة  عالية 
إلى  والوصول  المحلية  واألعمال  العام 
المالية  الخدمات  جانب  إلى  الصحية  الرعاية 
في  الشبكات  بناء  فإن  ذلك،  مع  وغيرها. 
استثمارات  يتطلب  النائية  المجتمعات 
رأسمالية كبيرة تقدم عوائد استثمار قليلة 
أي عائد على  ال تقدم  أو  القريب  المدى  على 

اإلطالق.

تقنية  طريق  خرائط  المشغلون  يمتلك 
يتمكنوا  لم  ولكنهم  بارزة  وقدرات  متقدمة 
ألن  كامل  بشكل  منها  االستفادة  من  بعد 
التأخير  فأدى  متأخرا.  يزال  ال  السوق  بقية 
وجني  التكنولوجيا  في  االستثمار  بين 
الميزانيات  الضغط على  إلى  اإليرادات منها 

للمشغلين. العمومية 

سيتم  كيف  بعد  الواضح  من  ليس 
في  واألتمتة  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
لتقليل  والتخطيط   الشبكة  تشغيل 
المزودين  لكن  التوافر.  وتعزيز  التكلفة 

تهيمن اليوم شبكات االتصال الالسلكية المفتوحة Open RAN على عالم شبكة الهاتف 
المحمول. كونها حركة تفصل وظائف الشبكات المفتوحة لالتصاالت الالسلكية تنشئ 

واجهات مفتوحة بينها، َتعد شبكات االتصال الالسلكية المفتوحة Open RAN بمستقبل 
يخفض تكاليف مشغلي الهاتف المحمول الطويلة األمد انخفاضا حاّدا، ويزيد المنافسة بين 

المزودين، ويعزز مرونة الشبكة، ويوسع فرص االبتكار.

شبكات االتصال 
الالسلكية 

المفتوحة إلحداث 
ثورة في قطاع 

االتصاالت
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االتصال  لشبكات  المناهضة  والمجموعات 
الذكاء  المفتوحة يعملون لجعل  الالسلكية 
لجعل  رئيسية  عوامل  واألتمتة  االصطناعي 
وأكثر موثوقية،  تكلفة  أيسر  الشبكات  هذه 
إال أن المضي قدمًا بهذه الخطوة ال يزال غير 

واضح بالنسبة للعديد من المشغلين.

بالضغط  العالية   المنافسة  ستستمر 
لزيادة  جديدة  طرق  إليجاد  المشغلين  على 
إلى  جدد  العبون  يدخل  إذ  واألرباح  اإليرادات 
إنترنت  مجال  في  سيما  ال  االتصاالت،  سوق 
ظهور  مع  الفضائية.  واالتصاالت  األشياء 
ذاتية  المركبات  استخدام جديدة مثل  حاالت 
اآللية،  والمصانع  الذكية  والمدن  القيادة 
المحمولة  الهواتف  مشغلو  سيحتاج  كما 
لكل  جهاز  مليون  بين  االتصال  دعم  إلى 
 .)4Gللـ w / 100k كيلومتر مربع )مقارنة بـ 
الهاتف  شبكات  مشغلو   يتمكن  لن 
إال  الفرص  هذه  من  االستفادة  من  المحمول 
إذا وّسعوا نطاق شبكاتهم بكلفة مدروسة.

المفتوحة  الالسلكية  االتصال  شبكات  توفر 
 RAN Intelligent وشبكات التحكم الذكي
مهمة  طريقة  واألتمتة   )RIC( Controller
خالل  من  هذه  الضعف  نقاط  لمعالجة 
النفقات  خفض  على  المشغلين  مساعدة 
مع  وذلك  التشغيلية  والنفقات  الرأسمالية 
وبناء  جديدة،  أسواق  في  الخدمات  توسيع 
المثلى  الجودة  وضمان  عمالئهم،  قواعد 

للخدمة  للمشتركين.

المفتوحة  الالسلكية  االتصال  شبكات 
المحاكاة  في  الكامنة  وميزاتها 

االفتراضية
RIC واألتمتة ضروريتين للغاية لضمان  ُتعد 
في  أكبر  حرية  توفر  مفتوحة   RAN بيئة 
إدارة  إمكانية  على  الحفاظ  مع  االختيار 
التشغيلية  والنفقات  الرأسمالية  النفقات 
خالل  من  المحمول.  الهاتف  لمشغلي 
االتصال  شبكات  توفرها  التي  اإلمكانات 
مشغلو  سيكتسب  المفتوحة،  الالسلكية 
الوفاء  على  القدرة  المحمولة  الهواتف 
حاالت  وسائر  الجديد  األشياء  إنترنت  بوعد 
المكتظة،  البيئات  في  الناشئة  االستخدام 
جديدة  مناطق  إلى  شبكاتهم  وتوسيع 
األسواق  متناول  في  الخامس  الجيل  لجعل 
األساس  ولتأمين  الخدمات،  من  المحرومة 
إليه  يحتاجون  الذي  المتين   الهيكلي 
قبل  الطويل.  المدى  على  فعال  لتخطيط 
الراديوية  الشبكات  ستضمن  شيء،  كل 
المقيمين  العمالء  جميع  أن  المفتوحة 
لديهم  المحمول  الهاتف  على  والتجاريين 
التي  االتصاالت  حلول  إلى  الوصول  إمكانية 

يحتاجون إليها لتحسين حياتهم اليومية.

التحكم  وشبكات  األتمتة  تواجه  كيف 
الذكي RIC تحديات المشغل

أساسيين  أمرين  واإلدارة  التنسيق  يعتبر 
شبكات  حل  يوفرها  التي  الفوائد  لتحقيق 
الخاصة  المفتوحة  الالسلكية  االتصال 
استخدام  خالل  من  األصلية.  بالسحابة 
لألتمتة  يمكن  الحديثة  والتقنيات  األدوات 
في  وتساعد  المزايا  من  العديد  توّفر  أن 
مختلف مراحل نشر الشبكة بدءًا من اإلعداد 
اإلنشاء  يليها  أو خدمة جديدة،  لطرح شبكة 
الشبكة  تشغيل  ثم  المعّدة،  الخطة  لطرح 
ومراقبتها. أخيرًا، إغالق / تقليص الشبكة أو 
إلى  ذلك  يتوافق  مطلوب.  هو  كما  الخدمة 
حسب  الشبكة  نشر  نموذج  مع  كبير  حد 

التجارية. االحتياجات 

التي  الشركات  أوائل  من  اتصاالت 
الالسلكية  االتصال  شبكات  طبقت 

المفتوحة
وغالبًا  التكنولوجي  االبتكار  اتصاالت  تدعم 
ما تكون من بين مشغلي الهاتف المحمول 
األوائل الذين يختبرون وينفذون أفكارًا جديدة 
وتقدم  السوق  في  التنافسية  قوتها  تعزز 
تجربة أفضل للعمالء. على ضوء ذلك، تدعم 
المفتوحة  الراديوية  الشبكة  اختبار  اتصاالت 
وتقييمها بهدف تنفيذ حل خاص بها بمجرد 

استيفاء جميع الجوانب الفنية والشروط.

وشركة  اتصاالت  مجموعة  مؤخرًا  تعاونت 
زين  ومجموعة   STC السعودية  االتصاالت 
لالتصاالت  اإلمارات  ودو، مع شركة  وموبايلي 
شبكات  حلول  لتنفيذ   ،)EITC( المتكاملة 
المفتوحة ضمن شبكات  الالسلكية  االتصال 
ومشاركة  بهم،  الخاصة  الحالية  االتصاالت 
هذا  في  وخبراتهم   التقنية  معرفتهم 
لدفع  واضح  مسار  لتحديد  وذلك  المجال 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  االبتكار 

واالتصاالت في جميع أنحاء الشرق األوسط.

نائب  المرزوقي،  محمد  قال  اإلطار،  هذا  في 
المجموعة  في  التكنولوجيا  قطاع  رئيس 
الدولية التصاالت: “من خالل شبكات االتصال 
المتأصلة  وميزاتها  المفتوحة  الالسلكية 
ستتمّكن  واألتمتة،  االفتراضية  المحاكاة  في 
اتصاالت من تلبية احتياجات عمالئها بشكل 
الوسطى  التكلفة في آسيا  فعال من حيث 
 Open نظام  يساعدنا  لن  وخارجها. 
األولية  استثماراتنا  توسيع  على   RAN
االبتكار  على  أيضًا  سيساعدنا  بل  فحسب، 
وفي  اليوم  بسرعة،  جديدة  خدمات  وتقديم 

المستقبل”.

في نيسان/أبريل 2021، أعلنت اتصاالت عن 
شراكة مع Parallel Wireless لتقديم أول 

الوسطى.  آسيا  في   Open RAN تطبيق 
أول  التطبيق  سيكون  اكتماله،  عند 
الالسلكية  االتصال  لشبكات  عالمّيا  حل 
المفتوحة المتوافق مع السحابة اإللكترونية 
الرابع  الثالث،  الثاني،  الجيل  لشبكات 
الحل  تطوير  يتم   .O-RANوالـ والخامس 
نظام  باستخدام  إنتل  شركة  مع  بالتعاون 
معالجات  على  يعتمد  لألجهزة  أساسي 
خالل  من  للتطوير  القابلة   Intel Xeon
االصطناعي  الذكاء  قدرات  من  االستفادة 

اآللة. وتعلم 

جانب  إلى  الجديدة  األجهزة  تساعد 
اآللة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء  أدوات 
 )SDK( البرامج  تطوير  مجموعات  وبرامج 
الذكاء  تطبيقات  أداء  تعزيز  على  المحّسنة 

االتصاالت. االصطناعي في مجال 

من  المزيد  تحقق  أفغانستان  اتصاالت 
النقل وإمكانية  المرونة 

عن  األجهزة  وفصل  السهل  التوسع  أدى 
الشبكة الراديوية المفتوحة في أفغانستان 
عبر  أكبر  نقل  وقدرة  مرونة  توفير  إلى 
في  أكبر  توفير  لتحقيق  السحابية  البيئات 

.)TCO( للملكية  اإلجمالية  التكلفة 

الجيل  أنظمة  استبدال  اتصاالت من  تمكنت 
الثاني، والثالث، والرابع القديمة التي تحمل 
بالنظام   )RRUs( ُبعد  عن  الراديو  شبكة 
 Open RAN الراديو  ألجهزة  اإليكولوجي 
الجيل  إلى  مع حلول فرعية يمكن تحديثها 

المستقبل. في  الخامس 

في  التصاالت  االستراتيجي  الهدف  يتمثل 
لتوفير  وتنميتها  الالسلكية  الشبكات  بناء 
لعمالئها  التالي  الجيل  من  رقمية  خدمات 
حلول  جمع  خالل  من  وذلك  المنطقة  في 
مفتوحة  بنية  على  تعتمد  للتطبيق  قابلة 
الخدمة  سرعة  وتحسين  ونموذجية، 
التكاليف  وتقليل  السحابة،  خالل  من 
جغرافيًا  الموزعة  المواقع  عبر  التشغيلية 

اآللي. التشغيل  باستخدام 

االتصال  شبكات  تفتح  أن  اتصاالت  تتوقع 
منافسة  أمام  الباب  المفتوحة  الالسلكية 
الشركة  سيمكن  مما  المزودين،  بين  أكبر 
من  أكبر  مجموعة  من  الحلول  تقييم  من 
المنافسة  زيادة  وستؤدي  االتصاالت.  مزودي 
التشغيلية  النفقات  تحسين  إلى  واالبتكار 
“اتصاالت”  تؤمن  كما  الرأسمالية.  والنفقات 
كمكّون  ستظهر  البرمجيات  أن  أيضًا 
وستسهل  االتصاالت  قطاع  في  أساسي 
مجموعة  في  االصطناعي  الذكاء  إدراج 

منتجاتها. 
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بعد تعيينه مؤخرًا رئيسًا 
لهواوي في منطقة الشرق 

األوسط، أشار ستيفن يي 
في حديث له مع تيليكوم 

ريفيو عربية  الى أنه في ظل 
التركيز المتزايد على تحقيق 

التحول الرقمي في مختلف 
القطاعات بدول منطقة 

الشرق األوسط، تبرز أهمية 
التعاون ودفع عجلة االبتكار 

التقني كركيزتين أساسيتين 
لتحقيق األهداف المنشودة 
من التحول الرقمي وضمان 
تطور األعمال والمجتمعات 

بشكل مستدام، وتعزيز 
المكاسب التي تم الوصول 

اليها حتى اليوم بفضل 
االعتماد المتزايد على 

إمكانيات قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات. 

رئيس هواوي في 
الشرق األوسط ستيفن 

يي يؤّكد اعتماد 
التقنيات الحديثة 

للوصول إلى االقتصاد 
الرقمي الناجح

أشار “يي” إلى أن الحكومات والمؤسسات في 
الشرق األوسط حققت مكاسب كبيرة بفضل 
تبني التقنيات الناشئة، سواء من خالل نشر 
االعتماد  أو  التجارية  الخامس  الجيل  شبكات 
والذكاء  السحابية  الحوسبة  قدرات  على 
االصطناعي أو تصميم البنية التحتية للمدن 

الذكية باالستفادة من التقنيات المتطورة.

الحوسبة  بقدرات  تمامًا  نؤمن  “يي”:  وقال 
األعمال  نجاح  عوامل  أهم  كأحد  السحابية 
في  ونطمح  المنطقة،  في  الخدمات  وتطور 
مختلف  مع  التعاون  قنوات  لتعزيز  هواوي 
بدفع  المعنية  والخاصة  العامة  الجهات 
مسيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية لنشر 
التي  السحابية  الحوسبة  قدرات  من  مزيد 
ستشكل فارقًا كبيرًا في مستقبل القطاعات 
والصناعات الحيوية في دول المنطقة، ال سيما 
وأن 81 % من المؤسسات في العالم تعتمد 
على تطبيقات الحوسبة السحابية في الوقت 
الحالي وتتزايد هذه النسبة بشكل كبير نظرًا 
ضوء  على  توفرها.  التي  الكبيرة  لإلمكانيات 
ذلك، أعلنت هواوي أنها ستستثمر 15 مليون 

ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق األوسط
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دوالر في تطوير النظام اإليكولوجي للحوسبة 
برنامج  خالل  من  المنطقة  في  السحابية 
واحة السحابة االلكترونية في منطقة الشرق 
خبير   3000 دعم  يستهدف  الذي  األوسط 
تقني وأكثر من 1500 شريك استشاري وفني 
الشركات  من  100 شركة  من  أكثر  وتمكين 
الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها في 

الحوسبة السحابية.

الحديثة  التقنيات  تطور  “أدى  “يي”:  وأضاف 
استئناف  في  فعال  بشكل  المساهمة  الى 
األنشطة كالمعتاد خالل فترة تفشي الجائحة 
عجلة  ودفع  الماضيين  العامين  مدار  على 
التحول الرقمي في العالم”. وأكد أن التعاون 
في المجال التقني وتضافر جهود القطاعين 
جديدة  آفاقًا  يفتحا  أن  يمكن  والخاص  العام 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية بما يتماشى 
مع الرؤى التنموية الوطنية، إال أن األمر يتطلب 
التحول  من  لالستفادة  الجهود  من  مزيدًا 

الرقمي بطريقة تحقق قيمة أكبر للجميع.

باتجاه  قدمًا  نمضي  “أننا  “يي”:  أكد  كذلك 
معظم  وضعت  حيث  والعولمة،  االنفتاح 
تعتمد  وطنية  استراتيجيات  العالم  دول 
الخامس  الجيل  مثل  الحديثة  التقنيات  على 
االصطناعي  والذكاء  السحابية  والحوسبة 
لبناء االقتصاد الرقمي وتحقيق الرؤى واألهداف. 
المؤسسات  مختلف  مع  هواوي  وتعاونت 
االستراتيجيات  بتطبيق  المعنية  الحكومية 
األنظمة  ببناء  الخاصة  الوطنية  والخطط 
واالتصاالت.  المعلومات  لتقنية  اإليكولوجية 
المزيد  المنطقة  في  الشركة  أعمال  وحققت 
الذي  المنفتح  التعاون  بفضل هذا  النمو  من 
وتطبيقات  إمكانيات  من  المزيد  عن  أثمر 
الجيل  مقدمها  وفي  الناشئة  التقنيات 
“يي”:  وأضاف  االلكترونية.  والسحابة  الخامس 
في  والشركاء  العمالء  إلى  بالشكر  “نتوجه 
الشرق األوسط على ثقتهم ودعمهم. ونحن 
في  عمالئنا  خدمة  على  بالتركيز  ملتزمون 
متطلباتهم  مع  يتماشى  بما  المنطقة  دول 

وتحقيق أهداف تطور أعمالهم”.

ولفت “يي” إلى أن بعض الدول ما زالت متأخرة 
الرقمي  التحول  تحقيق مكاسب  ما عن  نوعًا 
الكبيرة  اإلمكانيات  تستكشف  لم  ألنها 
الكامنة في التقنيات الحديثة واغتنام الفرص 
أننا بدأنا فعليًا  الرغم من  التي توفرها على 
لتقديرات  ووفقًا  الرقمي.  العصر  غمار  خوض 
المدن  سكان  نسبة  ستبلغ  المتحدة،  األمم 
في العالم 68 % بحلول عام 2050 وبالتالي 
االتصال  وتحسين  الذكية  اإلدارة  تعزيز  يجب 
التقنيات  القصوى من  واالستفادة  المدن  في 
الحديثة لتحقيق المكاسب المنشودة لألعمال 

والمجتمعات البشرية.

أحد  هي  التقنية  “المواهب  “يي”:  وقال 
المقومات األساسية الجوهرية لبناء االقتصاد 
في  دولة  كل  أن  من  الرغم  وعلى  الرقمي. 
تالئم  مختلفة  خططًا  تعتمد  األوسط  الشرق 
واقعها، ولكن يجب أن تركز استراتيجيتنا على 
تضافر جهود القطاعين العام والخاص إلعداد 
المواهب  وتنمية  التقنية  الوطنية  الكوادر 
على المدى الطويل”. وأشار “يي” إلى أن هواوي 
وضعت خطة إلعداد وتنمية 100 ألف موهبة 
من المواهب التقنية وإعداد القادة التقنيين 
في منطقة الشرق األوسط على مدار األعوام 
الثالثة القادمة من خالل التعاون مع الجامعات 

والمنظمات المحلية والمؤسسات الحكومية.

المستدامة  التنمية  تحقيق  أن  “يي”  أكد  كما 
ومفتوحة  حديثة  شبكات  توفير  يتطلب 
المواهب  رعاية  إلى  باإلضافة  وآمنة  وشفافة 
المحلية. وعلى مدار األعوام الثالثين الماضية، 
لم تواجه هواوي أي مشكلة كبيرة في األمن 
األطراف  جميع  “ندعو  “يي”:  وقال  السيبراني. 
والتصميم  الحوكمة  مجاالت  في  للتعاون 
ووضع المعايير والتحقق ومشاركة الممارسات 
الناجحة لتعزيز ثقة المجتمع بالقطاع التقني”. 
من  واحد  هو  السيبراني  “األمن  قائاًل:  وأضاف 
التقنية  الشركات  تواجه  التي  التحديات  أهم 
في مختلف الدول ألنه يمثل تحديًا تقنيًا كبيرًا 
بطرق  منها  التحقق  يمكن  لحلول  يحتاج 
التعاون  منظمة  إطالق  ويعتبر  موضوعية”. 
اإلسالمي لمجموعة عمل أمان الجيل الخامس 
OIC-(  الكمبيوتر - فريق االستجابة لطوارئ 
الحالي  العام  من  وقت سابق  - في   )CERT
من األمثلة المهمة على هذا التعاون. وكانت 
تم  الذين  االتصاالت  موردي  مقّدم  في  هواوي 
التحقق من تجهيزات الجيل الخامس لديهم 
أمان  نظام  قبل  من  واعتمادها  واختبارها 
تجهيزات الشبكات للجمعية الدولية للهاتف 
ساهمت  كما  ايه(.  ام  اس  )جي  المحمول 
الشركة في تطوير مواصفات األمان لمشروع 
الثالث باإلضافة إلى عضويتها  شراكة الجيل 

في فريق االستجابة لطوارئ الكمبيوتر.

الخامس  الجيل  نشر  عمليات  إن  “يي”  وقال 
حققت “نجاحًا كبيرًا” في دول مجلس التعاون 
الخليجي على وجه الخصوص ودول أخرى في 
رسخت  وقد  عمومًا.  األوسط  الشرق  منطقة 
الريادية  مكانتها  الخليج  دول  من  العديد 
على مستوى العالم في مجال نشر شبكات 
الجيل الخامس وتطبيقاته، ومن المتوقع  أن 
في  الخامس  الجيل  مشتركي  عدد  يصل 
دول مجلس التعاون الخليجي ألكثر من 10 
الحالي.  العام  نهاية  بحلول  مشترك  ماليين 
وقد تم نشر 176 شبكة من شبكات الجيل 
العالمي  المستوى  على  التجارية  الخامس 
حتى اليوم. وقال “يي”: “نشهد تزايدًا متسارعًا 

األوسط،  الشرق  في  البيانات  نقل  حركة  في 
االعتماد  تزايد  إلى  الجائحة  تفشي  أدى  حيث 
عبر  األعمال  وتنفيذ  الرقمية  التقنيات  على 
االنترنت. أما الخطوة المهمة التالية في تطوير 
الجيل  حلول  نشر  فهي  الخامس  الجيل 
أي  والشركات،  لألعمال  المخصصة  الخامس 
اعتماد تقنيات الجيل الخامس لصالح تطوير 
والصناعات.  القطاعات  جميع  وخدمات  أعمال 
الحديثة  التقنيات  بين  الدمج  بأن  شك  وال 
االلكترونية  والسحابة  الخامس  كالجيل 
كبيرًا  فارقًا  سيشكل  االصطناعي  والذكاء 
األعمال  ونمو  تطور  مستقبل  مستوى  على 

والخدمات في دول المنطقة”.

الذي   ”2030 الذكي  “العالم  تقرير  وأوضح 
المواهب  تنمية  أهمية  مؤخرًا  هواوي  نشرته 
السيبراني  األمن  أنظمة  وتعزيز  المحلية 
ونشر االستخدامات العملية للجيل الخامس 
عن  لمحة  التقرير  وقدم  تفصيلي.  بشكل 
وأماكن  والغذاء  الصحية  الرعاية  مستقبل 
السكن والنقل والمدن والمؤسسات والطاقة 
ومستوى الثقة بالتقنيات الرقمية في العالم 

في العام 2030. 

أوضح تقرير “العالم 
الذكي 2030” الذي 
نشرته هواوي مؤخراً 

أهمية تنمية المواهب 
المحلية وتعزيز أنظمة 
األمن السيبراني ونشر 
االستخدامات العملية 
للجيل الخامس بشكل 

تفصيلي
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ليست المرة األولى التي تتداول فيها الشركات بأزمة نقص الرقائق االلكترونية وتداعياتها 
على انتاجها وتأثيرها على نسبة أرباحها. تدخل الرقائق أو أشباه الموصالت في العديد من 

الصناعات مثل الهواتف المحمولة، الكمبيوتر، السيارات، األلعاب االلكترونية، وحدات التحّكم 
مما يزيد اهتمام المستثمرين للحصول عليها.

أزمة الرقائق اإللكترونية 
إلى الواجهة والشركات 

تخّفض إنتاجها 
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االقتصادي  االنتعاش  من  الرغم  على 
بعد  اليوم  العالم  يشهده  الذي  الخجول 
تعاني  الدول  بعض  تزال  ال  كورونا،  أزمة 
المواجهة  أما  غيرمباشرة.  تداعيات  من 
الشحن،  أسعار  ارتفاع  مع  فكانت  األكبر 
االلكترونية  الرقائق  ونقص  االمدادات  أزمة 
واضحة  غير  مسألة  حّلها  يزال  ال  التي 
كان  الخبراء،  بحسب  مجهولة.  ونهايتها 
المتضررين   أكثر  من  السيارات  قطاع 
توّفرها  لصعوبة  نظرًا  الرقائق  نقص  جّراء 
السيارة  أقسام  كل  صناعة  في  وضرورتها 
وغيرها  المستشعرات  المحّرك،  من  بدءًا 
السيارة  تحتوي  حيث  الذكية  األنظمة  من 
بكل  للتحّكم  رقاقة  و1500   500 بين  ما 
على  ذلك  ويعود  منها،  االلكترونية  األجزاء 
في  التكنولوجية  التقنيات  تتوّفر  ما  قدر 

المركبة.

السيارات  صناعة  في  تعديالت 
التقليدية المعدات  نحو  والتوّجه 

األخيرة  الفترة  في  الرقائق  نقص  ازداد 
األزمة  بدء  على  ونصف  سنة  من  أكثر  بعد 

وااللكترونيات في  السيارات  انتاج  فانخفض 
تأثير ذلك  الدول. وبالحديث عن  العديد من 
“جنرال  شركة  أعلنت  األرباح،  نسبة  على 
معلنًة   %  25 ايراداتها  انخفاض  موتورز” 
للسنة  مبيعاتها  على  سيؤّثر  ذلك  أن 

لمقبلة.  ا

هذا  من  استيائهم  عن  المستثمرون  يعّبر 
الوضع، فلم يشهدوا هذا النوع من النقص 
الرغم  على  سابقًا.  االلكترونية  الرقائق  في 
االلكترونية  األجهزة  على  الطلب  ارتفاع  من 
أن  إال  منازلهم،  الناس  إلتزام  مع  خصوصًا 
الشركات ال تزال غير قادرة على تلبية هذه 
القطع الضرورية  الطلبات بسبب عدم توّفر 
ُتقّدر  األخيرة،  الدراسات  وبحسب  للصناعة. 
السيارات  صناعة  شركات  إيرادات  خسارة 
العام  في  دوالر  مليارات   210 بنحو  عالميًا 

.2021

الشركات  بعض  اّتجهت  ذلك،  ضوء  على 
طريقة  تعديل  إلى  للسيارات  المّصنعة 
بدالً من  التقليدية  المعدات  عملها واعتماد 

المصنعون  اتجه  كما  االلكترونية.  الرقائق 
الطلب  يقّل  التي  االنتاجات  خفض  نحو 
باتت  السيارات  أغلب  وأن  خصوصًا  عليها 
بشكل  االلكترونيات  على  اليوم  تعتمد 
إلى  العالمية  الوكاالت  إحدى  وتشير  أكبر. 
أنه فى العام 2000 كانت أشباه الموصالت 
السيارات،  تكلفة  من   %  18 فقط  تمثل 
بنهاية   %  27 إلى  ارتفعت  النسبة  أن  إال 

.2010

باالقتصاد  الضرر  هذا  األزمة  وألحقت 
خّفضت  التي  ألمانيا  طالت  حيث  العالمي 
 .2021 للعام   %  2.6 للنمو  توقعاتها 
واعتبر وزير االقتصاد األلماني أن أزمة نقص 
السيارات  تصنيع  على  ستؤثر  الرقائق 
المهم  من  لذلك  تسليمها،  يمكن  ال  التي 

التوريد.  على  المحافظة 

إنفاقهم  يزيدون  الرقائق  صانعو 
الجديدة الطاقة  على 

خططها  التكنولوجيا  شركات  وضعت 
تعّهدت  حيث  األزمة  لمواجهة  البديلة 
الرائدة في صناعة  شركة “تي إس إم سي” 
باستثمار  العالم  مستوى  على  الرقائق 
بديلة  إنتاجية  طاقة  في  دوالر  مليار   100
العام  حلول  لغاية   2021 العام  من  بدءًا 

 .2023

قبل  من  المبذولة  الجهود  خط  وعلى 
االستمرار،  أجل  من  التكنولوجيا  شركات 
لمضاعفة  التقنية  عمالقة  بعض  يخطط 
استجابًة   2026 العام  بحلول  انتاجيته 
الذكية  األجهزة  على  المتزايد  للطلب 

وااللكترونيات. 

منهم  وخطوة  االنتاج  توسيع  وبهدف 
تعّهد  الصناعة،  في  استراتيجية  لتحقيق 
 700 من  أكثر  باستثمار  الرقائق  مصّنعو 
المقبل.  العقد  مدى  على  دوالر  مليار 
وشّجعت كل من حكومات الصين، الواليات 
الجنوبية،  وكوريا  واليابان،  المتحدة، 

المجال. إضافية في هذا  استثمارات 

أزمة الرقائق االلكترونية إلى متى؟ 
نقص  أزمة  انتهاء  موعد  أن  الخبراء  يرى  ال 
المدى  على  سيكون  االلكترونية  الرقائق 
القريب خصوصًا وأن انتاجية أشباه الموصالت 
تتعّلق بشركات محدودة تحتكر هذا السوق. 
لذلك، إن انتهاء األزمة يتعّلق بقرار الشركات 
إلى حد كبير قد  ال.  أم  اإلنتاج  استمرارية  في 
نشهد نهاية هذه األزمة أواخر منتصف العام 
اللحظة  تلك  حتى  اآلن  من  ولكن  القادم 
عملها  إدارة  كيفية  تعي  أن  الشركات  على 

وانتاجها كي ال تقع في خسائر فادحة.  
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تتيح التطورات التقنية 
فرصًا واسعة أمام شركات 

االتصاالت والتكنولوجيا 
لتحسين أدائها والتنافس 

على مستوى العالم. أما 
المسؤولية األكبر فتقع على 
عاتق مزودي الخدمات الذين 
بات دورهم أساسيًا لتأمين 

تجربة مميزة للعمالء. 

ميككو الفانتي:  
نأمل بترسيخ 

مكانتنا في
قطاع االتصاالت 

والحكومات 
والشركات في

العام 2022

ريفيو  تيليكوم  مع  خاصة  مقابلة  في 
رئيس  الفانتي،  ميككو  تحّدث  عربية، 
منطقة  في  المحمول  الهاتف  شبكات 
أهم  عن  وأفريقيا-نوكيا،  الوسط  الشرق 
الشركة  عليها  سترّكز  التي  النشاطات 
التي  الفرص  طارحًا  المقبلة  المرحلة  خالل 

المنطقة.  على مستوى  نوكيا  تقّدمها 

رئيسًا  مؤخرًا  تعيينكم  على  تهانينا 
لشبكات الهاتف المحمول في الشرق 
األوسط وأفريقيا. ما الذي مّثله دوركم 
الجديد بالنسبة لعمالء نوكيا، وكيف 
السابقة  األدوار  في  تجربتكم  تعد 

ميزة إضافية لدعم عمالئكم؟
شبكات  فريق  إلى  أنضم  أن  يسعدني 
سوق  في  نوكيا  من  المحمول  الهاتف 
الفترة،  هذه  خالل  وأفريقيا  األوسط  الشرق 
تتيح  الوباء.  المنطقة من حصار  تخرج  حيث 
والصناعات  الخدمات  لمقدمي  حلولنا 
الشبكات  إنشاء  إمكانية  العام  والقطاع 
واآلالت  األشخاص  بين  تجمع  التي  المهمة 

العالم. واألجهزة في 

امتدت  التي  المهنية  مسيرتي  مدار  على 
من  وعدد  مشغل  لدى  عملت  عامًا،   30
عدة  قيادية  مناصب  وشغلت  المزودين 
في  واإلقليمي  العالمي  المستويين  على 
كما  المشاريع.  وإدارة  والمبيعات  األعمال 
في  العمل  في  غنية  بخبرة  أتمّتع  أني 
في  بما  العالم،  حول  المناطق  من  العديد 
وألمانيا  المتحدة  والواليات  الصين  ذلك 

وتركيا.

النمو،  تحقيق  الى  تطمح  بعقلية  أتمّيز 
العمل.  أثناء  لحظة  بكل  باالستمتاع  وأؤمن 
سنقدم  المميزين،  وعمالئنا  فريقنا  مع 

ميككو الفانتي، رئيس شبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الوسط 
وأفريقيا - نوكيا
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الهاتف  شبكات  لتحسين  المناسب  الحل 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المحمول 

وأفريقيا.

وأتمنى  القطاع،  رواد  من  نوكيا  تعتبر 
المنطقة.  في  وبصمتها  مكانتها  تثبيت 

وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  ُتعد 
اعتماد  حيث  من  متنوعًا  سوقًا 
التكنولوجيا. فما هي أنواع التحديات 

التي تراها لنوكيا؟ والفرص 
المهنية  مسيرتي  بدأت   ،1997 العام  في 
الحلول  على  أعمل  موقع،  كمهندس 
النشر.  عمليات  أنواع  لمختلف  التقنية 
قيادية  مناصب  توليت  السنين،  مر  وعلى 
في  العمالء  مع  وثيق  بشكل  وعملت  عّدة 
األخيرة، كنت  اآلونة  العالم. في  أنحاء  جميع 
دولة   23 تضم  منطقة  نوكيا  في  أدير 
قزوين،  وبحر  أوروبا،  مناطق شرق  عبر  تمتد 
ساعدتني  التجربة  فهذه  الوسطى.  وآسيا 
االتصاالت  احتياجات  ومعالجة  فهم  في 
جغرافية  مناطق  في  للعمالء  المتنوعة 

. مختلفة

وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  ُتعتبر 
فتتمتع  االهتمام.  تثير  التي  المناطق  من 
الخليج فيها بأحد أعلى معدالت تبّني  دول 
يفتقر  حين  في  الخامس،  الجيل  شبكات 
االتصال  إلى  الريفية  المناطق  من  عدد 
يواجهها  التي  التحديات  تختلف  األساسي. 
يرتبط  إذ  االتصاالت  خدمة  مزودي  عمالء 
الجيل  في  استثماراتهم  بتسييل  بعضها 
توفير  أو  المثال  سبيل  على  الخامس 
بالوصول  يتعّلق  اآلخر  والبعض  الطاقة، 
إلى األشخاص غير المتصلين بالشبكة في 
تكييف  علينا  يجب  لذلك  الريفية،  المناطق 
حلولنا ونهجنا لتلبية مجموعة واسعة من 

المتنوعة. واالحتياجات  المتطلبات 

مع  كثب  عن  نعمل  أن  جدًا  المهم  من 
متوسط  ذات  األسواق  من  كل  في  عمالئنا 
مرتفع   )ARPU( مستخدم  لكل  إيرادات 
وأسواق ذات متوسط إيرادات لكل مستخدم 
التقنية  الحلول  لتحديد  منخفض   )ARPU(

متطلباتهم. تلبي  التي  والتجارية 

الشبكة  تطوير  على  نعمل  نوكيا،  في 
للعميل،  التجارية  األهداف  مع  يتماشى  بما 

أنه تمرين تقني فقط. وليس على 

عمالئنا،  شبكات  تطوير  على  نعمل  عندما 
تلبي  التي  الحلول  بتصميم  أيضًا  نقوم 
ونمّكن عمالءنا  الخدمات  الطلب على  زيادة 

النمو في قطاع المؤسسات. من 

توفير  على  أيضا  نرّكز  ذلك،  ألى  أضف 
االستدامة  نهج  يوفر  واالستدامة.  الطاقة 
اهتمام  ومصّب  األساسية  الهيكلية  لدينا 
في  نهجنا  جوهر  ويكمن  أنشطتنا.  لجميع 
تحسين  على  تعمل  تقنيتنا  بأن  االعتقاد 

الناس. حياة 

نتحمل  مسؤولة،  منظمة  بصفتنا 
العالم،  على  وتأثيرنا  أفعالنا  مسؤولية 
المحتملة  السلبية  اآلثار  تقليل  مع 
العديدة  المحتملة  اإليجابية  اآلثار  ومضاعفة 
كما  ونقدمها.  نبتكرها  التي  للتكنولوجيا 
عمالئنا  مع  التعاون  من  مزيد  إلى  نتطلع 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في  هنا 

االستدامة. مبادرات  بشأن 

الخامس  الجيل  شبكة  تحّول  ظّل  في 
هي  ما  واقعية،  حقيقة  إلى 
االتصاالت  خدمات  مزودي  استراتيجية 
الخامس  الجيل  من  الدخل  لتحقيق 

الطويل؟ المدى  على 
الخامس  للجيل  األوائل  المستخدمون  يرّكز 
المحسن  المتنقل  العريض  النطاق  على 
الثابت  الالسلكي  والوصول   )eMBB(
وتعزيز  السرعة  على  التركيز  مع   ،)FWA(
التركيز  نرى  كما  الخامس.  الجيل  تغطية 
الجيل  تقنية  تدعم  التي  الخدمات  على 
ومقاطع  السحابية  األلعاب  مثل  الخامس، 
الوقت  في   .AR / VR و   UHD فيديو 
المؤسسات  بقطاع  االهتمام  فإن  نفسه، 
االستكشافات  من  الكثير  ونرى  كبير 
استخدام  لحاالت  التمهيدية  التجارية 
القطاعات. من  العديد  عبر  الخامس  الجيل 

جيل  إنشاء  الخامس  الجيل  اقتصاد  يتيح 
األعمال،  االستخدام ونماذج  جديد من حاالت 
وعروض  الشبكات  تقطيع  ذلك  في  بما 
األشياء  وإنترنت   )NAAS( كخدمة  الشبكة 
 .B2B2X لخدمات  الجديدة  األعمال  ونماذج 
لعصر  الدخل  تحقيق  حلول  تكون  أن  يجب 
مجموعة  لدعم  مرنة  الخامس  الجيل 
جدد  وشركاء  األعمال  نماذج  من  واسعة 

جديدة. إيرادات  لتحقيق 

لشبكات  األولية  اإليرادات  أن  حين  وفي 
 eMBB الـ شبكات  تدفعها  الخامس  الجيل 
يقومون  عمالئنا  بعض  فإن   ،5G FWAو
أتمتة  وقدرات  عاٍل  أداء  ذات  شبكات  ببناء 
وتلبية  العمالء  تجربة  لتعزيز  مصممة 

المؤسسات  احتياجات 

الخامس،  للجيل  ناجح  انتشار  ولتحقيق 
توقيت  حسن  هو  المفتاح  أن  نعتبر 
في  الضخمة  الخامس  الجيل  استثمارات 

زيادة  مع  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق 
يجب  البيانات.  على  الطلب  نمو  إمكانية 
الجيل  تغطية  بطبقة  ذلك  استكمال 
والضواحي.  الريفية  المناطق  عبر  الخامس 
و الرقمي  النشر  تتمكن خدمات  هنا سوف 

المساعدة. من  بنا  الخاصة   NPO

االستثمارات  ستلعب  سابقًا،  ذكرت  كما 
الالسلكية  الشبكات  استخدام  حاالت  في 
ذات  الخامس  الجيل  وشبكات  الخاصة 
النمو  تحقيق  في  كبيرًا  دورًا  محليًا،  الصلة 
بعض  وستتطلب  الشركات  أعمال  في 

الحاسمة. المبيعات  مهارات 

نقل  ُيعد  إستراتيجية،  نظر  وجهة  من 
إلى   RAN الالسلكية  االتصال  شبكات 
الشبكة  تطور  إلى  باإلضافة  السحابة، 
االتصال  شبكات  مع  بالتوافق  األساسية 
من   ،Open RAN المفتوحة  الالسلكية 
مدار  على  لعمالئنا  األساسية  القرارات 

المقبلة. القليلة  السنوات 

العام  بحلول  نوكيا  سترّكز  عالَم 
الهاتف  شبكات  حيث  من   2022

المحمول؟
الدخول  إستراتيجية  تطوير  على  سنركز 
يتماشى  بما  بنا  الخاصة  السوق  إلى 
كما  لعمالئنا.  المتطورة  االحتياجات  مع 
جديدة  وخدمات  منتجات  سنبتكر  وأننا 
في  االستمرار  على  عمالئنا  لمساعدة 

النمو.

المحمول،  الهاتف  شبكات  إلى  بالنسبة 
الرائدة   AirScale منتجات  مجموعة  تدعم 
لشبكات  للطاقة  والموفرة  القطاع  في 
في  الخدمة  مزودي   LTEو الخامس  الجيل 
للغاية  للطاقة  موفرة  كونها  المنطقة. 
مزودي  يساعد  األمر  هذا  صغير،  وحجمها 
تكلفة  اقتصاد  تحسين  على  الخدمة 
نوكيا  احتّلت  ذلك،  الى  باإلضافة  الشبكة. 
الحلول  تقديم  يخّص  ما  في  رائدة  مكانة 
والجيل  الشبكة  تقطيع  مثل  المتقّدمة 

المستقّل. الخامس 

من  كبير  عدد  مع  نعمل  أخرى،  جهة  من 
المنطقة  في  االتصاالت  خدمات  مقدمي 
قطاعات  في  بصمتنا  زيادة  إلى  ونتطلع 

والشركات. الحكومي  والمجال  االتصاالت 

في  رائدة  عالمية  شركة  نوكيا  كون 
بتبني  تلتزم  فهي  التكنولوجيا،  مجال 
نقدم  حيث  المستدامة  الممارسات  وتعزيز 
على  العالم  تساعد  التي  التكنولوجيا 

واالتصال معًا.  العمل 



نوفمبر - ديسمبر 2021تقارير وتغطيات20

مجموعة “بنية” ُتعلن تغيير 
العالمتين التجاريتين “فايبر 
مصر لألنظمة” و“فايبر مصر 
للحلول الهندسية” لتصبحا 

“بنية لألنظمة” و“بنية 
للحلول الهندسية”
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تتبني مجموعة “بنية” لحلول االتصاالت خالل العام المقبل تنفيذ خطة توسعية لمواصلة 
النمو واستكشاف فرص استثمارية جديدة ترتكز على التوسع والتواجد في أسواق جديدة 

خارج مصر وعلى رأسها السعودية لتكون جزءًا من التحول الرقمي طبًقا لرؤية المملكة 
2030، عالوة على استكمال ملف التعاون األفريقي الذي قطعت فيه شوطا ناجحا خالل 

المرحلة الماضية
كشف المهندس أحمد مكي رئيس مجلس 
“بنية”  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
عن توحيد العالمة التجارية، بتحويل مسمى 
مصر  و”فايبر  لألنظمة،  مصر  “فايبر  شركتي 
لألنظمة”،  “بنية  إلى  الهندسية”،  للحلول 
أن  إلى  مشيًرا  الهندسية”،  للحلول  و“بنية 
إجمالي حجم مشروعات “بنية لألنظمة” يبلغ 

2 مليار جنيه مصري.

وأوضح مكي أن توحيد العالمة التجارية لجميع 
الشركات التابعة جاء بغرض تحقيق هدفين، 
ومتميزة  جديدة  هوية  تشكيل  هو  األول 
والثاني  العمالء،  أذهان  في  للمجموعة 
التجارية  للعالمة  التسويقية  القيمة  زيادة 
للمجموعة، وذكر أنه جرى تعيين أيمن البياع 
رئيسا تنفيذيا لشركة “بنية لألنظمة”، وعماد 

الصادق، لشركة “بنية للحلول الهندسية”.

خالل  من  بنية  مجموعة  قررت  قائال:  وتابع 
 Benya( الهندسية”  للحلول  “بنية  شركة 
في  متخصصة  كشركة   )Engineering
الكهروميكانيكية  والخدمات  الحلول  مجال 
 )Alfa Tech( تيك”  “ألفا  شركة  مع  التعاون 
البيانات  مراكز  وبناء  تصميم  في  العاملة 
ألحدث  طبقًا  العالم  مستوى  على  العمالقة 
بذلك  لتكون  المجال  هذا  في  المعايير 
لشركة  الرئيسي  الشريك  “بنية”  مجموعة 
“ألفا تيك” في مصر والشرق األوسط، منوها 
بيانات  مركز   850 ببناء  تنفرد  تيك”  “ألفا  أن 
أمازون  مثل  مختلفة  لشركات  بيانات  ومركز 

وغوغل وأبل وغيرها.

جديدتين،  شركتين  إطالق  إلى  مكي  وأشار 
أوالهما شركة “بنية لالستثمار وريادة األعمال”، 
لمجموعة  االستثماري  الذراع  تعد  والتي 
“بنية” لتقوم بدور فعال في مجال االستثمار 
وتقديم  الناشئة  الشركات  في  المباشر 
التمويل للمشروعات والشركات الواعدة في 
قارة أفريقيا، الفتًا إلى أن الشركة ستبدأ في 
الوقت الحالي إنشاء صندوق استثماري واحد، 
إنشاء  المستقبلية  “بنية”  خطة  في  ولكن 
صناديق أخرى. حيث ستقوم مجموعة “بنية” 
من خالل شركة بنية لالستثمار وريادة األعمال  
)Benya Ventures، باإلعالن عن أول صندوق 

استثماري وهو بقيمة 50 مليون دوالر. 

ونوه رئيس مجلس إدارة مجموعة “بنية” إلى 
ان الصندوق يستهدف االستثمار في الشركات 
وإنترنت  التكنولوجيا،  مجاالت  في  الناشئة 
األشياء، والذكاء االصطناعي، وأنه تم التعاقد 
مع مدير متخصص إلدارة الصندوق، موضحًا أن 

بنية ستتولى إدارة الصندوق.

المجموعة  ان  عن  كشف  أخرى،  ناحية  من 
للكابالت  بنية  مصنع  افتتاح  على  عازمة 
االقتصادية  المنطقة  فى  الضوئية  واأللياف 
لقناة السويس إلنتاج كابالت األلياف الضوئية 
استالم  “بنية”  بدأت  حيث  المقبل،  يونيو  في 
خطوط اإلنتاج، وفي الوقت الحالي يتم االنتهاء 

من تجهيزات األرض والمباني.

“بنية  شركة  إطالق  عن  مكي  كشف  كما 
باألنظمة  المتخصصة  السحابية”،  للخدمات 
السحابية، وهو مركز رقمي متعدد التخصصات 
السحابية يوفر تقنيات تكنولوجيا آمنة وذكية 
مخصصة إلنجاز احتياجات العمل بهدف خدمة 
وتعزيز خطة التحول الرقمي. وأوضح مكي أن 
البنية  في  االستثمار  على  سترتكز  الشركة 
التحتية السحابية في مصر من خالل جزءين، 
األول األجهزة الطرفية لدى المستخدمين في 
أماكنهم المختلفة، ثم األجهزة المركزية في 

مراكز البيانات المختلفة في البالد.

وحول عزم الشركة طرح أسهمها في البورصة 
تقييم  إعادة  يجري  أنه  مكي  أوضح  المصرية، 
أصول الشركة وحجم أعمالها، ودراسة إمكانية 
الطرح  توقيت  اختيار  وكذا  المزدوج،  الطرح 
التفاوض  حاليا  يجري  أنه  إلى  الفتا  المناسب، 
أحدها؛  الختيار  استشاري  أكثر من مكتب  مع 
يتم  أن  على  الطرح،  ملف  وإعداد  لتجهيز 

االختيار مطلع العام المقبل.

تستهدف  الشركة  أن  على  مكي  وشدد 
التوسع في دولتي ليبيا والعراق ضمن خطط 
إعادة اإلعمار، موضحًا أنه يجري حاليا التفاوض 
مع حكومات الدول وشركاتها المحلية؛ إلبرام 

اتفاقيات وشراكات وتحالفات.

فترة  منذ  قامت  “بنية”  مجموعة  أن  يذكر 
بتدشين مجلس استشاري عالمي GAB،  في 
ترتكز  والتي  المستقبلية  الشركة  رؤية  إطار 

على االستعانة بأفضل الكفاءات في مختلف 
المجلس  يقوم  أن  على  األعمال،  قطاعات 
الشركة  لقيادة  المشورة  بتقديم  االستشاري 
وتبادل اآلراء مع الخبراء الدوليين، ويضم  في 
العام  المدير  كوني  السينا  من  كاًل  عضويته 
لمنظمة “Smart Africa”، وفينشنزو نيسي، 
ألكاتيل  لشركة  السابق  اإلقليمي  الرئيس 
اإلقليمي  الرئيس  لوسينت، وهشام مكاوي، 
 British بتروليوم   بريتش  لشركة  السابق 

Petroleum  فى منطقة شمال أفريقيا. 

كشف مكي عن إطالق 
شركة “بنية للخدمات 
السحابية”، المتخصصة 

باألنظمة السحابية، وهو 
مركز رقمي متعدد 

التخصصات السحابية يوفر 
تقنيات تكنولوجيا آمنة 
وذكية مخصصة إلنجاز 
احتياجات العمل بهدف 

خدمة وتعزيز خطة التحول 
الرقمي
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الرئيس التنفيذي لشركة 
“دو”: إن التكنولوجيا تتناغم 

بخدماتها لصالح البشرية

فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة “دو”
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في مقابلة حصرية مع تيليكوم ريفيو عربية، فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة “دو” يتحدث عن إنشاء شراكات جديدة وابتكارات مستقبلية، 

خالل جيتكس 2021.
أطلقت “دو” بالتعاون مع “ديوا الرقمية” 
في  الخامس  الجيل  شرائح  حلول  أول 
المنطقة. ما هي االبتكارات األخرى التي 
في  المؤسسة  من  نتوقعها  أن  يمكن 

المستقبل؟
تهدف الشراكة اإلستراتيجية مع هيئة كهرباء 
ومياه دبي “ديوا” إلى تقديم مساهمات قّيمة 
لجعل دبي أذكى مدينة في العالم. وبالفعل، 
تم تنفيذ أول حّل شرائح الجيل الخامس في 
الخامس  الجيل  تقنية  خالل  من  المنطقة 
المستقلة، ومن خالل حوسبة الحافة، سيوفر 
ويحسن  معززة  بكفاءة  المرافق  قطاع  ذلك 
عمليات األعمال من خالل شبكة حديثة فعالة 

وآمنة.

بالنظر إلى المرحلة المستقبلية، فإن الهدف 
اآلن هو بناء حاالت استخدام جديدة تستعين 
لتبسيط  الحافة  حوسبة  بقدرات  أيضًا 
وتسريع  الشبكة،  أمن  وتعزيز  العمليات، 
القطاعات  من  العديد  عبر  الرقمي  التحول 
في وقت واحد، بما في ذلك المرافق والرعاية 
على  اإلعالمية  والوسائط  والنقل  الصحية 
الجيل  شرائح  حّل  سيتجاوز  المثال.  سبيل 
الخامس الجديد في نهاية المطاف المتطلبات 
الناشئة في مختلف المجاالت، كما وسيكون 

لجميع االبتكارات المستقبلية تأثيرا مماثال.

يجمع جيتكس 2021 بين قادة القطاع 
في  المبتكرين  والالعبين  العالميين 
الشراكات  نوع  ما  التكنولوجيا.  قطاع 
تقيمها  التي  الجديدة  اإلستراتيجية 
حلول  من  وهل  المعرض  خالل  “دو” 

جديدة ستطلقها؟
جيتكس  في  المشاركة  فإن  لـ“دو”،  بالنسبة 
أمر مثير دائمًا لسببين: يوفر هذا الحدث منصة 
فريدة لإلعالن عن شراكات استراتيجية جديدة 
وعرض حلول وتقنيات الجيل التالي للعقول 
تشارك  العام،  هذا  القطاع.  وقادة  المبتكرة 
 Powered by“ دو” في جيتكس تحت شعار“
Humans” ، وهو مستوحى من إيمان العالمة 
تتناغم  التكنولوجيا  بأن  الراسخ  التجارية 

بخدماتها لصالح البشرية.

المستقبل،  قدرات  التكنولوجيا  تمّكن 
إلى  نقف  أن  إلى  دائما  نطمح  “دو”،  وكشركة 
 ،2021 جايتكس  خالل  ومن  اإلنسانية.  جانب 
سيتم  حيث  التعهد  هذا  تنفيذ  من  نتمّكن 
الخامس،  الجيل  تقنية  على  الضوء  تسليط 
والترفيه،  واأللعاب  الجديدة،  الذكية  والحلول 

وقطاعي األعمال والمجتمع، وأحدث التطورات 
التي تحققت نتيجة العديد من التعاونات مع 

مختلف الكيانات.

جودة  لتعزيز  “دو”  مبادرة  عن  أخبرنا 
عنها  أعلنت  التي  الرقمية  الحياة 
الشركة مؤخرًا. كيف ستخدم المجتمع 

في اإلمارات؟
هو  ومسؤولة  مستدامة  أعمال  بناء  يبقى 
زيادة  إلى  نظرًا  “دو”.  لشركة  الثابت  الهدف 
الرقمية على سبل عيش  التكنولوجيا  تأثير 
العملي  الصعيدين  على  وأهمّيتها  الناس 
أال  الضروري  فمن  الوطنية،  التنمية  ومشاريع 
يتخّلف أحد عن هذا التطّور. لذلك، قّدمت “دو” 
مبادرة لتعزيز جودة الحياة الرقمية لدعم هذا 
نحو  يتجه  جديد  استراتيجي  كنهج  التحّول. 
ضمان  في  المبادرة  ستساعد  المستقبل، 
المجتمع  من  محددة  لشرائح  الرقمي  الرفاه 
اإلماراتي، ال سيما األطفال وأصحاب الهمم في 

جميع أنحاء الدولة.

والشفافية  الوصول  إمكانية  تعزيز  إن 
والمحاسبة سيفيد المجتمعات اإلماراتية، حيث 
يتمّكن األشخاص األكثر ضعفًا من االّطالع على 
التعليم  خالل  من  بأمان  اإلنترنت  استخدام 
مجهزين  أيضًا  المقيمون  سيصبح  الشامل. 
ويتحّضرون  األساسية  الرقمية  بالمهارات 
مساهمات  فيه  يقدمون  مشرق  لمستقبل 
قيمة للشركات والقطاعات والدولة. من خالل 
المبادرة  هذه  ستعزز  الخطوات،  هذه  اتخاذ 
الرقمية  الفجوات  على  وتتغّلب  الشمولية 
التي ال تزال قائمة حاليًا في المشهد الرقمي، 
علما أن هذه اإلجراءات تتماشى مع استراتيجية 

الحكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025.

العربية  اإلمارات  حكومة  كرست 
المتحدة، في خطتها الجديدة للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية، المبدأ السابع 
العشرة  التوجيهية  المبادئ  بين  من 
والتقني  الرقمي  التميز  لتطوير 
العربية  اإلمارات  لدولة  والعلمي 
في  “دو”  ستساهم  فكيف  المتحدة. 

تحقيق هذه الرؤية؟
مجال  في  رائدة  وطنية  مؤسسة  بصفتها 
ستقدم  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
التمّيز  تطوير  في  قيمة  مساهمات  “دو” 
اإلمارات  دولة  في  والعلمي  والتقني  الرقمي 
في  االبتكار  دفع  خالل  من  المتحدة  العربية 
هذه المجاالت واالستفادة من الخبرات والتجارب 

المتاحة لها لالستمرار. العمل كقوة  والموارد 
التنمية  تدعم  جديدة  حلول  وتقديم  للخير 

المستدامة.

المعلومات  تكنولوجيا  فوائد  تقديم  يزال  ال 
واالتصاالت للجميع يمثل أولوية قصوى، ومن 
البنية  وتعزيزات  المشابهة  المبادرات  خالل 
المزيد  الشركة  ستقدم  للشبكة،  التحتية 
التي  الوطني  الصعيد  على  الخدمات  من 
الجيل  على  التركيز  مع  المبدأ،  هذا  تدعم 
المدينة  وتكامل  األشياء  وإنترنت  الخامس 
الذكية. بالنسبة لشركة “دو”، تمثل المنتجات 
والخدمات المبتكرة فرصة لمنح الجميع الحق 
التطورات في مجال  أحدث  االستفادة من  في 
وخدماتنا  منتجاتنا  جميع  ستدعم  االتصاالت. 
الحالية، فضاًل عن تلك التي سيتم تقديمها 
التنمية  خطة  من  كاًل  القادمة،  السنوات  في 
اإلمارات  لدولة  والعلمية  والتقنية  الرقمية 
االجتماعية  التنمية  وخطة  المتحدة  العربية 

واالقتصادية األوسع نطاقًا. 

تمّكن التكنولوجيا 
قدرات المستقبل، 

وكشركة “دو”، نطمح 
دائمًا إلى أن نقف إلى 

جانب اإلنسانية



نوفمبر - ديسمبر 2021تقارير وتغطيات24

عارض،   3500 من  أكثر  المعرض  استضاف 
الحدث  كان  حيث  دولة،   140 مشاركة  مع 
في  اكتماالً  األكثر  التجريبي  التكنولوجي 
مجال  في  المبتكرين  أهم  جامعًا  العالم، 
الجيل  األشياء،  انترنت  االصطناعي،  الذكاء 
البيانات  السحابية،  الحوسبة  الخامس، 
البلوكتشين  السيبراني،  األمن  الضخمة، 
الهادفة  المتطّورة  التكنولوجيا  من  وغيرها 
على  الرقمي  والتسويق  االقتصاد  دعم  إلى 

مستوى االمارات والعالم العربي والعالم.

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام  وقد  هذا 
أجنحة  أبرز  على  بجولة  مكتوم،  آل  راشد  بن 
المعرض  في  المشاركة  العالمية  الشركات 
منها اتصاالت، هواوي، انتل، سيسكو، وغيرها 
االمارات برحلتها نحو  العديد، مؤكدًا استمرار 

التنموية  النماذج  وترسيخ  واالبداع  التطّور 
لتوظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات 
والمؤسسات العامة والخاصة. إلى جانب ذلك، 
المستقبلية  اإلمارات  رؤية  إلى  سمّوه  لفت 
التكنولوجيا  دور  توسعة   إلى  تهدف  التي 
النشاطات  مختلف  في  وتطبيقها  والتقنية 

اليومية لتعزيز التنمية المجتمعية.

تعليقًا على ذلك، قال صاحب السمو الشيخ 
الرقمي  “التفّوق  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد 
المقبلة..  عامًا  للخمسين  أرسيناه  مبدأ 
وطنية  وإسهامات  أفكار  الى  ونتطلع 
وشراكات عالمية تسّرع خطواتنا نحو الريادة. 
ومتطلبات  واضحة،  للمستقبل  رؤيتنا 
على  جاٍر  والعمل  بدقة،  حصرها  تم  التمّيز 
وعقولهم  اإلمارات  أبناء  بسواعد  تحقيقها 

حول  من  بها  نرحب  وخبرات  وابتكاراتهم... 
العالم”.

بين  وصل   صلة  جيتكس  معرض 
الشركات الناشئة واالبتكارات الرقمية

فرضها  التي  التحديات  كل  من  الرغم  على 
فعاليات معرض  برهنت  كورونا،  وباء  انتشار 
العام عن قدرتها على تخطي  جيتكس هذا 
االستمرارية.  على  واصرارها  الصعوبات  كل 
األجنحة  من  العديد  مشاركة  المعرض  شهد 
الدولية، الشركات الناشئة، الجهات الحكومية 
المتخصصة  العالمية  االبتكارات  من  والكثير 
هذا  المعلومات.  وتقنية  االتصاالت  بقطاع 
من  اآلالف  عشرات  المعرض  استقبل  وقد 
الزوار والعارضين حيث وصل حجم التمويالت 
الناشئة الى 381.1  التي جمعتها الشركات 

انطلق معرض جيتكس 
 GITEX GLOBAL x Ai

Everything، هذا العام 
بنسخته الـ41 حيث أقيم في 

مركز دبي التجاري العالمي 
من 17 إلى 21 أكتوبر وهو 
من أهم األحداث التي تجمع 
رواد التكنولوجيا والتقنية 

واالتصاالت لعرض ما لديهم 
من ابتكارات جديدة. 

جيتكس 
غلوبال 

بالنسخة 41 
يجمع أهم 

المعارض 
واالبتكارات 

التكنولوجية 
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مستثمرين  من  عليها  حصلت  دوالر  مليون 
مستقلين أو صناديق رأس المال.

هذا وتم عقد العديد من اتفاقيات التعاون التي 
تهدف إلى ربط قطاع األعمال وخلق صلة وصل 
بين الشركات الصغيرة والكبيرة للوصول إلى 
المعارف  من  أوسع  وشبكة  التمويل   مصادر 

والعالقات الداعمة في هذا المجال. 

والحكومات  التكنولوجية  الشركات  أما 
خدمات  من  لديها  ما  كل  بدورها  فعرضت 
زّوار  أبهرت  جديدة  رقمية  وحلول  وابتكارات 
المدعومة  المشاريع  إلى  باالضافة  المعرض 
بتقنية الجيل الخامس والتي تساهم بتغيير 
قطاع  سّيما  ال  القطاعات  كافة  مستقبل 
الصحة، التعليم والتجزئة والتسويق كما إنها 
تلبي احتياجات المستخدمين مهما اختلفت.  

حضور  بالبشر  الشبيهة  للروبوتات  وكان 
تطور  مدى  أظهرت  والتي  السنة  هذه  بارز 
خصوصًا  لالنسان  المساعدة  التكنولوجيا 
لذوي االحتياجات الخاصة. كما كان من الملفت 
وجود الروبوتات ذاتية التنقل المخصصة لمن 
قدرتهم محدودة كي يشعروا باستقاللية أكبر 
في التنّقل في األماكن العامة والمستشفيات 

والمطارات. 

باالضافة إلى ذلك، كان الفتًا ظهور الروبوتات 
التي يمكن التحّكم بها عن ُبعد والتي  ُتنّفذ 
سريع  استجابة  بزمن  اآلني  بالوقت  األوامر 
والجيل  االصطناعي  الذكاء  تقنية  خالل  من 

الخامس المتطّورة. 

حلقة حوارية من تيليكوم ريفيو ُتناقش 
التحّول الرقمي في العالم العربي

لالبتكار  هواوي  “يوم  مؤتمر  هواوي  عقدت 
العربي” في 19 تشرين األول/أكتوبر في قاعة 
على  العالمي  التجاري  دبي  بمركز  الملتقى 
هامش معرض جيتكس غلوبال. حضر المؤتمر 
عدد من قادة الحكومات واألكاديميين وخبراء 
دور  ومشاركة  لمناقشة  والمنظمين  القطاع 
كافة  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

أنحاء المنطقة العربية.

وكانت مداخالت لكل من كاثرين تشين، نائبة 
الرئيس األولى ورئيسة مجلس اإلدارة ورئيسة 
شركة  في  واالتصاالت  العامة  الشؤون  قسم 
بالهول  أحمد  الدكتور  الوزير  ومعالي  هواوي؛ 
والمشاريع  األعمال  لريادة  دولة  وزير  الفالسي، 
اإلمارات  دولة  في  والمتوسطة  الصغيرة 
العربية المتحدة؛ ومعالي الوزير أركان شهاب، 
أحمد  الوزير  ومعالي  العراقي؛  االتصاالت  وزير 
الهناندة، وزير االقتصاد الرقمي والريادة، األردن؛ 
الخاص  المبعوث  رجب،  بن  ابراهيم  وسميرة 

للديوان الملكي في البحرين؛ ووانغ تاو )ديفيد 
وانغ(، المدير التنفيذي لمجلس اإلدارة، ورئيس 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إدارة  مجلس 

المعلومات واالتصاالت.

كما كان لتيليكوم ريفيو حّصة في هذا اليوم 
والمؤسس  التنفيذي  الرئيس  حاور  حيث 
لمجموعة  تيليكوم ريفيو غروب، طوني عيد، 
حوارية  حلقة  ضمن  االتصاالت  قطاع  من  قادة 
ممّيزة ناقشوا فيها واقع التحول الرقمي في 
من  األولى  الجلسة  تمحورت  العربي.  العالم 
النقاش حول التحول الرقمي تحت شعار “ابتكار 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدفع التحول 

الرقمي في العالم العربي”.

درويش،  عادل  الحوارية  الجلسة  في  شارك 
لالتصاالت؛  الدولي  لالتحاد  اإلقليمي  المدير 
عمار الحسيني، نائب مدير عام الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات، الكويت؛ جاسم حاجي، 
رئيس المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي؛ 
التنفيذي، عنكبوت؛  الرئيس  النعيمي،  فاهم 
التنفيذي  الرئيس  عطااهلل،  غازي  والدكتور 

.NXN لشركة

وفي سؤال آخر تم طرحه خالل الحوار: في زمن 
التقنيات  دمج  ُيعد  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
الجديدة مثل الجيل الخامس والسحابة والذكاء 
االصطناعي لصالح قيادة التحول الرقمي ونمو 
األعمال والخدمات العمودية والصناعات وبناء 
االقتصاد الرقمي أمًرا أساسًيا. فما هي الرؤية 
المتقدمة  التقنيات  نشر  لدمج  المستقبلية  
مجاالت  هي  وما  مفتوحة؟  تعاونية  بطريقة 

التعاون األهم والمطلوبة للنجاح المشترك؟

رواد  بين  التعاون  أهمية  درويش  عادل  أكد 
التقنيات  استخدام  في  المتعددين  القطاع 
الجديدة والتأكد من أن الجميع يشّكل جزءًا من 

النظام االيكولوجي. وشدد على أن “رواد القطاع 
من القطاعين العام والخاص يجب أن يساهموا 

في ذلك”.

هم  المواطنين  إن  الحسيني  عمار  د.  وقال 
وشدد  الحكومية.  الناحية  من  أهمية  األكثر 
اتخاذ  لدعم  البيانات  استخدام  ضرورة  على 
الخدمات  ونساعد  “نعمل  مضيفًا:  القرارات. 
الحكومية على االنتقال إلى السحابة باإلضافة 
إلى اعتماد الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء 

في المشهد الحكومي”.

صعود  حاجي  جاسم  الدكتور  توقع  وقد 
التكنولوجيا مثل إنترنت السلوك )IoB( وقال 
ألن  جاهزة  تكون  أن  إلى  بحاجة  الشركات  إن 
تدفعها البيانات المنبثقة من هذه التقنيات”. 
األربع  إلى  الثالث  السنوات  في  غارتنر،  بحسب 
مليارات   3 من  أكثر  يرتبط  سوف  القادمة، 
“إن  وقال:  العالم”.  مستوى  على  شخص 
تكنولوجيا الحوسبة المتطورة تكتسب أرضية 

واسعة والقطاع يتحّول إلى قطاع هجين”.

وقال الدكتور فاهم النعيمي: “نحن نعمل مع 
باستخدام  للتعليم،  السحابية  التكنولوجيا 
إن  الضخمة.  والبيانات  الناشئة  التكنولوجيا 
رئيسًيا  دورًا  ستلعب  الخامس  الجيل  شبكة 
الريفي”.  للتعليم  اإلنترنت  عبر  االتصال  في 
وأضاف: “من ناحية التطبيق، نعمل مع هواوي 
في الحرم الجامعي الذكي. بذلك، نقود التحول 

التكنولوجي في التعليم.”

أن  بعد  عطااهلل،  غازي  قال  نفسه،  الخط  على 
طرح أفكاره النهائية، إن دور الحكومات هو وضع 
اللوائح والسياسات لتمكين االبتكار وتسهيله 
في  ذلك  كان  سواء  الناشئة،  الشركات  على 
أن نفهم  المدن. “يجب  أو في  التجارية  األعمال 

أدوار كل من هذه الكيانات المتوفرة”. 
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مع تغّير قواعد ممارسة األعمال في القطاعات والشركات بالتوجه نحو التحّول الرقمي ليكون 
مرتكزًا لبناء نماذج تشغيل تعمل على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، واكبت “زين 

السعودية” رحلة التحول الرقمي للمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، انطالقًا من أربع 
ركائز أساسية: منظومة رقمية متكاملة لتمكين قطاع األعمال السعودي، رفع أداء التنافسية 

لقطاع األعمال مما يساهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة اقتصاديًا وٍاستثماريًا، تعزيز 
الريادة إلستقطاب أحدث التقنيات واالبتكارات، والمساهمة في التحول الرقمي الشامل وفق 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
انطلقت “زين السعودية” في رحلتها لرقمنة 
منظومتها  عبر  وتمكينه  األعمال  قطاع 
رائدة  سعودية  كشركة  المتكاملة،  الرقمية 
االبتكار  ودعم  واإلنترنت  االتصاالت  مجال  في 
استقطاب  في  بفاعلية  واإلسهام  الرقمي 
أحد  محققًة  القادم،  الجيل  تقنيات  وتوطين 
امتالكها  عبر  اإلطار  هذا  في  إنجازاتها  أهم 

إحدى أهم شبكات الجيل الخامس )5G( في 
المنطقة والعالم وأكثرها تطورًا. وقد حرصت 
جودة  بنفس  األعمال  قطاع  يتمتع  أن  على 
خدمات الجيل الخامس )5G( على أوسع نطاق 
مواكبًا  انتشارها سريعًا  فكان  المملكة،  في 
على  المملكة  تشهده  الذي  التحول  لسرعة 

كل المستويات. 

استثمارات نوعية في الشبكة والخدمة
باالستثمارات  السعودية”  “زين  اسم  ارتبط 
قيمة  تحقيق  بهدف  تأسيسها،  منذ  النوعية 
النهائي  والمستفيد  للقطاعات  مضافة 
)العميل( والذي هو من أبرز األركان التي تتمحور 
الذي  النهج  حولها استراتيجية الشركة. وهو 
استمرت عليه في خططها التطويرية الخاصة 

“زين السعودية”: ترسم آفاق 
المستقبل الرقمي أمام قطاع األعمال
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)5G(. ومن جهودها  بشبكة الجيل الخامس 
دقيقة  خطة  تطبيقها  اإلطار،  هذا  في  البارزة 
تستهدف تحقيق تحّول نوعي في أداء قطاعات 
األعمال كافة، وذلك باالعتماد على التوسع في 

 .)5G( خدمات وتطبيقات الجيل الخامس

تقدم “زين السعودية” فرصًا جديدة لنمو قطاع 
ومتطورة،  متنوعة  محفظة  خالل  من  األعمال 
من المنتجات والخدمات المرتكزة إلى تطبيقات 
)5G(. حيث  الخامس  الجيل  استخدام  وحاالت 
االصطناعي  والذكاء  األشياء  إنترنت  يشكل 
والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة قنوات 
ذكية لتطوير األعمال، وباتت العصب الحيوي 
النمو االقتصادي واالستدامة. ويشير  لتحقيق 
والنواقل  األعمال  لقطاع  التنفيذي  الرئيس 
والمشغلين في “زين السعودية” م. سعد بن 
عبدالرحمن السدحان إلى أنه “من خالل تعزيز 
تجربة الجيل الخامس على مستوى الخدمات، 
تساهم الشركة بشكل كبير في تطوير بيئة 
أحدث  توطين  المملكة من خالل  األعمال في 
التقنيات العالمية وتسخير إمكاناتها وأدواتها 
وبالتالي  المختلفة،  األعمال  قطاعات  لخدمة 
استراتيجيين  هدفين  تحقيق  في  نسهم 
االقتصادية  المملكة  تنافسية  تعزيز  هما: 

واالستثمارية، وتعزيز ريادتها الرقمية عالميًا”. 

خدمات مبتكرة تثري تجربة العمالء
الجيل  لشبكة  الخدماتي  التوسع  خالل  ومن 
في  السعودية”  “زين  وضعت   ،)5G( الخامس 
من  متنوعة  مجموعة  األعمال  قطاع  متناول 
الخدمات والمنتجات المبتكرة، والتي تعزز من 
وتأتي  تكاليفه.  من  وتقلل  وكفاءته  قدراته 
 ،AliBaba Cloud سحابة زين”، بالشراكة مع“
مجال  في  العالمية  الشركات  أكبر  إحدى 
الحلول  الحوسبة السحابية، في مقدمة هذه 
االعمال.  السعودية” لقطاع  “زين  التي وفرتها 
من  أسطوالً  الشركة  تقدم  ذلك،  إلى  إضافة 
ومزودًا  عالمي  مستوى  ذا   )Drones( الدورنز 
تتمتع  والتي  المتصلة  التطبيقات  بأحدث 
الدرونز  حلول  أحدث  لتنفيذ  فائقة  بقدراٍت 
وإجراء تحليالت البيانات المتقدمة للحكومات 
المشاريع  كبرى  مواقع  عن  والمؤسسات 
على  السعودية”  “زين  عملت  كما  اإلنشائية. 
 ،)IoT( األشياء  إنترنت  حلول  مجموعة  توفير 
 ،)IP-VPN( الشبكي  الربط  وحلول  واأللياف 
 Huaweiو )للمكاتب(   5G Gateway 3.1و
إلى  الدخول  مجال  في  سباقة  وكانت   .CPE
قطاع التقنية المالية Fintech من خالل شركة 
“تمام” التي أصبحت من أوائل مزودي التقنية 
المالية ومقّدمي حلول التمويل االستهالكي 
بالكامل  ورقمية  فورية  عملية  عبر  المصغر، 
للتمويل  رخصة  أول  على  حصولها  بموجب 
المصغر في المملكة من قبل البنك المركزي 

السعودي )ساما(. 

من   )5G( الخامس  الجيل  شبكة  وتساهم 
هذه  فعالية  تعزيز  في  السعودية”  “زين 
هذه  كفاءتها.  ورفع  والمنتجات  الخدمات 
سرعتها  جانب  إلى  تتميز  التي  الشبكة 
استجابة  زمن  وفق  الخدمات  بتوفير  الفائقة، 
أسرع. وهي أّول مشّغل اتصاالت في العالم 
والتي  لعمالئه،  الترددات  دمج  خاصية  يوّفر 
 2.4 بنسبة  اإلنترنت  من  سرعة  أعلى  تمنح 
غيغابت في الثانية. كما نجحت في أن تكون 
أسرع مزود خدمة في منطقة الشرق األوسط 
الجيل  خدمات  في  قياسية  سرعات  بتحقيق 
الخامس داخل المباني، وبلغت 1.9 غيغابت 
الداخلي  الراديو  نظام  خالل  من  الثانية،  في 
 AirScale Indoor Radio System(
وخدمات  قدرات  من  يعزز  ما  وهذا   .)ASiR
المرتبطة  والتطبيقات  األشياء  إنترنت 
القطاعات  في  أخرى  خدمات  جانب  إلى  بها، 
الرقمي،  الترفيه  األعمال،  الصحية،  المالية، 
في  ذكره  الجدير  ومن  وغيرها.  والتعليم 
هذا اإلطار، الدور المحوري لهذه الخدمات التي 
مكانة  تعزيز  في  السعودية”  “زين  وفرتها 
االتصاالت  قطاع  في  التنافسية  المملكة 
وتقنية المعلومات، لتحتل العاصمة الرياض 
العالم  عواصم  بين  األولى  المرتبة  مؤخرًا 
 )5G( الخامس  الجيل  على مستوى سرعات 
وفقًا  بالثانية،  ميغابت   317.3 بمعدل 
 Opensignal شركة   عن  الصادر  للتقرير 
العالمية للفترة من يناير إلى مارس 2021. 

هيئة  عن  “مقياس”الصادر  تقرير  أكد  وقد 
الثالث  للربع  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
السعودية”  “زين  تصدر   ،2021 عام  من 
 )5G( الخامس  الجيل  خدمات  مستوى  على 
ميغابت   379.7 بمتوسط  الرياض،  في 
لمدينة  العام  بالمعدل  مقارنة  الثانية،  في 
الثانية.  في  ميغابت   280 والبالغ  الرياض 
تغطية  في  األول  المركز  أيضًا  احتلت  كما 
بمتوسط  الرياض  لمدينة  الخامس  الجيل 
 umlaut شركة  أشادت  كذلك   ..89.35%
أداء  قياس  في  المتخصصة  العالمية 
الشبكات العالمية، بجهود “زين السعودية” 
االتصال  شبكة  تطوير  قيادة  في  النوعية 
الرياض، فكانت األفضل على  الالسلكي في 
مستوى شبكة الجيل الخامس )5G( واألسرع 

في تحميل الملفات ورفعها.

نقلة  إحداث  السعودية”  “زين  وتستهدف 
تقنية على مستوى الثورة الصناعية الرابعة 
الذكاء  تقنيات  بين  الجمع  عبر  المملكة  في 
والحوسبة  الضخمة  والبيانات  االصطناعي 
خالل  من  السرعة،  عالي  واالتصال  السريعة 
الجيل  شبكة  من  استفادة  أقصى  تحقيق 
األساسية  الحاضنة  لتكون   )5G( الخامس 

لقيادة مسار تقنيات الجيل القادم. 

معايير عالمية
قطاع  أداء  تعزيز  في  لجهودها  وكنتيجة 
فترة  خالل  السعودية”  “زين  تمكنت  األعمال، 
المفضل  الخيار  إلى  تتحّول  أن  من  قياسية 
فئات  لمختلف  ومؤثرة  واسعة  لشريحة 
األحمر  البحر  شركة  مع  فعملت  القطاع. 
للتطوير على إطالق خدمات الجيل الخامس 
البحر األحمر، ليكون أول  )5G( داخل مشروع 
الخامس  بالجيل  مغطاة  إنشاءات  منطقة 
مع  تعاونت  كما  األوسط.  الشرق  في   )5G(
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
الجيل  خدمات  لتوفير  “مدن”،  التقنية 
عالي  واإلنترنت  واالتصاالت   )5G( الخامس 
الجودة والخدمات السحابية وإنترنت األشياء 
بما  لـ”مدن”،  التابعة  الصناعية  المدن  في 
التحول  الوطنية من تحقيق  المصانع  يمكن 
متطلبات  ومواكبة  عملياتها  في  الرقمي 
إلى  باإلضافة  هذا،  الرابعة.  الصناعية  الثورة 
وكذلك  نيوم،  خليج  مطار  مع  شراكتها 
لتطوير  المكرمة  مكة  منطقة  تطوير  هيئة 
البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات 

الخاصة في مشروع الفيصلية.
 

“زين  أكسبا  عاملين  هنالك  أن  والواقع 
قطاع  قبل  من  الثقة  هذه  السعودية” 
خدمات  تطور  مستوى  األول  العامل  األعمال: 
الجيل  لشبكة  التحتية  والبنية  األعمال 
الخامس )5G(. والعامل الثاني، توفير درجات 
“زين  تحرص  التي  واألمان  الحماية  من  عالية 
وهي  لعمالئها.  توفيرها  على  السعودية” 
أصولها  أمن  تعزيز  على  باستمرار  تعمل 
منظومة  خالل  من  الرقمية،  وابتكاراتها 
جميع  تشمل  السيبراني  لألمن  متكاملة 
سحابة  عبر  توفرها  التي  سيما  ال  خدماتها، 
الشركات  من  كبيرًا  عددًا  تغطي  التي  زين 
جانب  إلى  والمتوسطة،  والصغيرة  الناشئة 
أن  خصوصًا  الحكومية،  القطاعات  من  عدد 
لخدمات  رسمي  مزود  هي  السعودية”  “زين 
االتصاالت  هيئة  لدى  ومسجلة  السحابة 
وقد  “ب”،  بمستوى  المعلومات  وتقنية 
 ISO( اآليزو  ات  شهاد  على  مؤخرًا  حصلت 
 27017- ISO 9001 –(CSA-L2 -ISO
توفير  على  الشركة  قدرة  لتؤكد   ،27018
متطلبات  تلّبي  التي  والخدمات  المنتجات 
والتنظيمية  القانونية  والمتطلبات  العمالء 
الحفاظ  وكذلك  باستمرار،  بها  المعمول 
وتحسينه  المعلومات  أمن  إدارة  نظام  على 
ما  السعودية”  “زين  تجمع  بذلك،  باستمرار 
التنظيمي  والتفّوق  االبتكار  في  الريادة  بين 
ترفع  متكاملة  تجربة  األعمال  لقطاع  لتقدم 
والمؤتمتة  التشغيلية  العمليات  كفاءة 
للقطاع بمرونة وسرعة، في موازاة منحه قدرة 
بما  السيبرانية  الرقمية  الهجمات  صّد  على 

يؤدي إلى تقليل المخاطر وتعزيز الربحية. 
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هواوي وOoredoo قطر، تدعمان بروتوكوالت العمل عن ُبعد 
في كافة القطاعات

الشريك  ستكون  بأنها   Ooredoo أعلنت 
 HUAWEI IdeaHub أداة  لتوزيع  الرسمي 
الشركات  من  للعمالء  الذكية  التفاعلية 
العاملة في مختلف القطاعات، وذلك بهدف 

بروتوكوالت  تطبيق  في  جهودها  دعم 
لوحًا   IdeaHub وُتعد  ُبعد.  عن  العمل 
شركة  أنتجته  ومتطورًا  ذكيًا  تفاعليًا 
هواوي مؤخرًا بهدف إحداث تغيير جذري في 

و  المكتب.  وخارج  المنزل  من  العمل  طريقة 
وتمييز   Android بنظام  مجهز   IdeaHub
 4K بتكنولوجيا  وشاشة  الذكي  الكتابة 
وخيارات   UHD بتقنية  عرض  وأداة  وكاميرا، 
تدعم  التي  الفيديو  تقنية  عبر  االجتماع 
مثل  الويب  عبر  االجتماعات  تطبيقات 
وزووم.  تيمز  ومايكروسوفت   WebEx
 85 او   65 قياس  بشاشة  الجهاز  ويتوفر 
بوصة، وستوفر Ooredoo األداة الجديدة من 
توفر  بحيث  وحصري،  تمهيدي  عرض  خالل 
IdeaHub بكال القياسين للشركات  شاشة 

على أساس االستئجار المنتهي بالتمليك.

وقعت “زين السعودية” 4 مذكرات تفاهم مع 
4 من عمالقة شركات االتصاالت والتقنية في 
 BTAS للتقنية،  تاتا  نوكيا،  هواوي،  العالم 
شركة  مع  المدارة  األمان  خدمة  موفر  واتفاقية 
إطار  في  المذكرات  هذه  وتأتي  فورتينت. 
االبتكارية  قدراتها  لتعزيز  زين  استراتيجية 
واالرتقاء بخدمة عمالئها، سواء األفراد أو قطاع 
ألحدث  وفقًا  الحكومية،  الجهات  أو  األعمال 
وأمن  سالمة  فيها  بما  العالمية  المعايير 

المعلومات.

فتركز  هواوي  شركة  مع  التفاهم  مذكرة  أما 
الجيل  شبكة  نشر  مجال  في  التعاون  على 
الخامس بخدماتها وتطبيقاتها المتنوعة ضمن 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحلول 
كما  والمستودعات.  للمخازن  الخامس  الجيل 
ستتعاون الشركتان في مجال تحليل االتجاهات 
الجيل  العالمية والبحوث والتطوير في مجال 
الخامس لتحقيق أفضل قيمة للمشتركين في 
موازاة دعم تبني تقنيات الجيل الخامس على 

مستوى أوسع في المملكة.

نوكيا،  شركة  مع  التفاهم  مذكرة  خالل  ومن 
ستسعى “زين السعودية” إلى االستفادة من 

نوكيا  لشركة  المبتكرة  االستخدام  حاالت 
في العديد من المجاالت بينها حلول األعمال 
الرقمية الموثوقة وعالية السرعة، عبر تطوير 
بمختلف  الخامس  الجيل  استخدام  حاالت 
أوجهها. األمر الذي من شأنه أن يحقق أفضل 
التشغيلية  الكفاءة  وتحسين  عمالء،  تجربة 
مع  التفاهم  مذكرة  ستعمل  كما  للشبكة، 
لتطوير  إستراتيجية  شراكة  ضمن  نوكيا 
حلول نوكيا لألعمال وتسويقها من خالل “زين 

السعودية”.

بين  التفاهم  مذكرة  تنص  المقابل،  في 
تعاون  على  للتقنية  وتاتا  السعودية”  “زين 
من  األعمال  قطاع  نمو  دعم  في  الشركتين 
خالل مشاريع مشتركة خاصة بتقنية الشبكة 
SD-“ بالبرمجيات  المعّرفة  النطاق  الواسعة 
وكذلك  العالمية،  االتصال  ومراكز   ”WAN
األشياء  وإنترنت  الذكية  النقل  تطبيق حلول 
الذكية  المعالجة  من  متعددة  قطاعات  في 
استخدام  وحاالت  الذكي  والقياس  للنفايات، 

المدينة الذكية.

شركة   مع  التفاهم  مذكرة  إلى  وباالنتقال 
 ،)BTAS( السعودية Beyond Technology
محفظة  توفير  على  رئيسي  بشكل  ستركز 
متكاملة من حلول الحماية واألمن السيبراني 
لقطاع األعمال. كما سيتبادل الفريقان الخبرات 
 ،SoC في مجال مركز عمليات أمن المعلومات
المخاطر والتهديدات  وكذلك تحليل وتقييم 
السيبرانية في المملكة وتعزيز الوعي بأهمية 

األمن السيبراني ومراجعة متطلبات الحوكمة 
ذات الصلة.

مزود  اتفاقية  السعودية”  “زين  وقعت  كما 
شركة  مع  المدارة  السيبراني  األمن  خدمات 
الحلول  مجال  في  عالميًا  الرائدة  “فورتينت” 
السيبراني،  لألمن  والمؤتمتة  المتكاملة 
خدمات  أمن  لتعزيز  تعاونهما  نطاق  لتوسيع 
الناشئة  للشركات  المخصصة  زين  سحابة 
والقطاعات  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 

الحكومية.

وفي موازاة خطواتها التطويرية لتقديم أفضل 
“زين  تحرص  المبتكرة.  والمنتجات  الخدمات 
المواءمة مع األصول  السعودية” على تحقيق 
لهذه  الراعية  الدولية  والمعايير  التنظيمية 
األنشطة، حيث أن الشركة حصلت مؤخرًا على 
 ISO 27018و ISO 27017 :شهادتي آيزو هما
 ISO 27001 ISMS ضمن مجموعة شهادات
الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات، وتحديدًا 
هذا،  الحوسبة.  خدمات  لمزودي  األمن  إدارة 
إضافة إلى حصولها قبل ذلك على شهادتي 
(QMS)  ISO 9001: 2015 وهما:  آيزو 

توفير  على  الشركة  قدرة  تؤكدان  اللتين   ،
متطلبات  تلّبي  التي  والخدمات  المنتجات 
والتنظيمية  القانونية  والمتطلبات  العمالء 
على  الحفاظ  باستمرار، وكذلك  بها  المعمول 
نظام إدارة أمن المعلومات وتحسينه باستمرار، 
أمن  مخاطر  ومعالجة  تقييم  متطلبات  مع 

المعلومات.

“زين السعودية” توقع مجموعة من مذكرات التفاهم لدعم 
خدماتها في األمن السيبراني والجيل الخامس
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أعلنت “مجموعة اتصاالت” عن نتائجها المالية 
الجاري 2021  العام  الثالث من  للربع  الموحدة 

والمنتهي في 30 سبتمبر 2021.

اتصاالت”  “مجموعة  مشتركي  قاعدة  بلغت 
االجمالية 155.4 مليون مشترك، بزيادة سنوية 
بلغت نسبتها  4 %. كما بلغت قيمة إيرادات 
الثالث  الربع  الموحدة خالل  اتصاالت”  “مجموعة 
وبزيادة  درهم،  مليار   13.3 الجاري  العام  من 
%، في حين بلغت  سنوية بلغت نسبتها 2 
أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتياز 
االتحادي مبلغ 2.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية 
بلغت نسبتها 1 %، مقارنًة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.

قبل  الموحدة  اتصاالت”  “مجموعة  أرباح  أما 
احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
فبلغت 6.7 مليارات درهم، وبهامش أرباح قبل 
الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

.% 51

التسعة  األشهٍر  في  الجيد  لألداء  ونظرًا 
األولى رفعت إدارة “اتصاالت” توقعاتها لجميع 

المؤشرات المالية للمجموعة لعام 2021.

أبرز النتائج المالية والتطورات الرئيسية خالل 
الربع الثالث:

األسرع  • المتحرك  الهاتف  شبكة  “اتصاالت” 
التوالي  على  الثاني  وللعام  العالم  في 

.Ookla بموجب شركة
الموافقات  • تستوفي  اتصاالت”  “مجموعة 

في  األجانب  تملك  سقف  لرفع  الالزمة 
رأسمالها إلى 49 %.

استحواذ  • اتفاقية  توقع  اتصاالت”  “مجموعة 
المغرب  اتصاالت  في  إضافية  لحصة 
بذلك  لترفع  تليكوم”،  ماروك  “مجموعة 
نسبة ملكيتها الفعلية في المجموعة من 

4 إلى 53.0 %.
مع  • اتفاقية  توقع  اتصاالت”  “مجموعة 

مزود  أكبر  إلنشاء  )جي42(   42 مجموعة 
لمراكز بيانات في دولة اإلمارات.

ميغاهيرتز  • بـ9  تفوز   Ufone يوفون  شركة 
من الطيف في نطاق 1800 ميغاهيرتز.

المحدودة  • الباكستانية  االتصاالت  شركة 
 Dell شركة  مع  تتعاون   PTCL
 Azure خدمات   لتقديم   Technologies

للحوسبة السحابية في باكستان.

“اتصاالت مصر” تستكمل إجراء أول اتصال  •
باستخدام  الرابع  الجيل  صوتي عبر شبكة 

تقنية IMS االفتراضية.
لتأسيس  • تتشاركان  و“أورانج”  “اتصاالت” 

الشبكات  بين  البيانات  حزم  تبادل  نقطة 
الذكي  “اتصاالت”  مقسم  لدى   )IPX(

.)SmartHub( للبيانات
سحابية  • منصة  تطلق  ديجيتال”  “اتصاالت 

لتمكين  اإللكترونية،  الطبية  للسجالت 
مؤسسات الرعاية الصحية في دولة اإلمارات 

من تشارك البيانات في ما بينها.
في  • والمواصالت  الطرق  وهيئة  “اتصاالت” 

من  مجموعة  لتقديم  تتعاونان  الشارقة 
وتعزيز  لدعم  الذكية  والحلول  الخدمات 

جهود النقل المستدام في إمارة الشارقة.
أكسنشر  • مع  تتعاون  ديجيتال”  “اتصاالت 

الشركات  من  العمالء  لمساعدة  وأوراكل” 
في  والكبرى  والمتوسطة  الصغيرة 
منطقة الشرق األوسط، على تحقيق تحول 
أوراكل  باالعتماد على حلول  رقمي سلس 

.IaaS/PaaS/SaaS السحابية عبر
األمن  • مجلس  مع  تتعاون  “اتصاالت” 

والتعليم إلطالق  التربية  ووزارة  السيبراني 
برنامج تدريبي لتعزيز مهارات الخريجين من 
الشباب اإلماراتي والعاملين في مجال األمن 

السيبراني.

مشغل  ستكون  أنها   Ooredoo أعلنت 
العالم  كأس  لبطولتي  الرسمي  االتصاالت 
األوسط  الشرق  في   ™2022 قطر   FIFA
 ™2021 قطر   FIFA العرب  وكأس  وأفريقيا، 

في الشرق األوسط وأفريقيا.
 

األحداث  هذه  لدعم   Ooredoo اختيار  يأتي 
الرياضية المهمة تعزيزًا للتعاون الوثيق بين 
 Ooredoo كانت  فقد   ،FIFAو  Ooredoo
 FIFA لألندية  العالم  لكأس  وطنيًا  داعمًا 

قطر ™ في نسختي عام 2019 و2020.
 

بن حمد  ناصر  الشيخ  قال  المناسبة،  وبهذه 
التجارية  الشؤون  رئيس  ثاني،  آل  ناصر  بن 
كبير  شعور  “يغمرنا  قطر:   Ooredoo في 
الدولي  االتحاد  باالعتزاز للعمل مرة أخرى مع 
كداعمين  المرة  وهذه   ،)FIFA( القدم  لكرة 

رئيسيين للحدث الرياضي األكبر واألهم في 
العالم وألكبر تظاهرة كروية في المنطقة.

 
في  العالم  أنظار  محط  قطر  ستكون  إذ 
لكي  لشركتنا  ثمينة  فرصة  وهذه   ،2022
ترسخ ريادتها في مجاالت االتصاالت واالبتكار، 
في  الجمهور  مع  التواصل  إلى  باإلضافة 
أكثر  والتعريف  المنطقة  دول  مختلف 
عالميًا  مركزًا  بصفتها  الحبيبة  بدولتنا 
فرصة  أنها  كما  الكبرى.  الرياضية  للبطوالت 
رائعة لالحتفال بالرياضة األكثر شعبية على 

مستوى العالم.
 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  وتقام 
وحتى  نوفمبر   21 من  الفترة  في   ™2022
كأس  بطولة  وتعد   .2022 ديسمبر   18
العالم الحدث الرياضي األكبر واألكثر متابعة 

قطر  نسخة  وستكون  اإلطالق.  على  عالميًا 
العالم تقام في  أول بطولة لكأس   ™2022
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  عربي  بلد 
مباراة  أن يشاهد كل  المتوقع  أفريقيا. ومن 
110 ماليين شخص، مع العلم أن حوالى 51 
% من سكان الكرة األرضية شاهدوا مباريات 

كأس العالم FIFA روسيا 2018™.
 

 FIFA العرب  كأس  بطولة  وستقام  هذا 
نوفمبر   30 من  الفترة  في   ™2021 قطر 
 16 بمشاركة   2021 ديسمبر   18 ولغاية 
تحضيرية  بطولة  بمثابة  وستكون  فريقًا، 
قطر   FIFA العالم  كأس  استضافة  قبيل 
حتى  نوفمبر   21 من  الفترة  خالل   ™2022
على  االطالع  ويمكن   .2022 ديسمبر   18
عبر  البطولتين  حول  المعلومات  من  مزيد 

.FIFA.com

13.3 مليار درهم إيرادات موحدة لمجموعة اتصاالت خالل 
الربع الثالث من 2021 بزيادة سنوية نسبتها 2 %

Ooredoo مشّغل االتصاالت الرسمي لبطولتي كأس العالم 
2022 وكأس العرب في الشرق األوسط وأفريقيا
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أعلنت مجموعة فودافون العالمية موافقتها 
شركة  في  حصتها  ملكية  نقل  على 
فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية 

“فوداكوم”.

وأضافت في بيان صحفي أن الصفقة ستحقق 
فوائد واضحة للشركات الثالث وهي فودافون 
العالمية وفودافون مصر وفوداكوم، متوقعة 
إغالق الصفقة قبل 31 مارس 2022. تمتلك 
 55 العالمية حصة نسبتها  شركة فودافون 
تمتلك  فيما  مصر،  فودافون  شركة  من   %
 %  45 نسبة  لالتصاالت  المصرية  الشركة 
أعلنت  لالتصاالت  المصرية  وكانت  المتبقية. 
مصر  فودافون  لشركة  التنفيذية  اإلدارة  أن 
عرض  فودافون  مجموعة  بتلقي  أخطرتها 
“فوداكوم”  التابعة  شركتها  من  مبدئي 
لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى 

فوداكوم.

فودافون  شركة  قالت  التفاصيل،  وفي 
شركة  في  حصتها  إن  بيانها  في  العالمية 
مليار   2.722 قيمتها  تبلغ  مصر  فودافون 
يورو خالية من الديون، مشيرة إلى أنه بناًء 
تبلغ قيمة  الشركة  على حصتها في ديون 

2.365 مليار يورو. حقوق الملكية لها 

خالل  من  سيتم  الملكية  نقل  أن  وأضافت 
الشراء  بدل  من   %  80 حوالي  تسوية 
إصدار  طريق  عن  يورو  مليار   1.892 بقيمة 
شركة  من  جديد  عادي  سهم  مليون   242
بسعر  فودافون  شركة  لصالح  فوداكوم 
للسهم.  أفريقي  جنوب  راند   135.75 إصدار 
ملكية  ستزيد  التسوية  لهذه  ونتيجة 
إلى   %  60.5 من  فوداكوم  في  فودافون 
تسوية  أن  الشركة  وذكرت  هذا   .%  65.1
األسهم  نقل  قيمة  من  المتبقية   % الـ20 

473 مليون يورو. ستسوى نقدًا بقيمة 

يخضع  الصفقة  إتمام  إن  الشركة  وقالت 
ذلك  في  بما  اإلضافية،  الشروط  من  لعدد 
الرقابة  إدارة  موافقة  المثال  سبيل  على 
إفريقيا  بجنوب  االحتياطي  بنك  في  المالية 
االتصاالت  لتنظيم  القومي  الجهاز  وموافقة 

في مصر.

وأوضحت أن شركة فوداكوم التزمت لشركة 
صك  ستوقع  أنها  على  العالمية  فودافون 
الشركة  مع  المساهمين  باتفاقية  االلتزام 
الماضي  يونيو  في  لالتصاالت.  المصرية 
على  لالتصاالت  والمصرية  فودافون  وقعت 
بين  فيما  المعدلة  المساهمين  اتفاقية 

فودافون مصر. مساهمي شركة 

المزايا  من  العديد  االتفاقية  ومنحت 
المصرية  لشركة  اإلضافية  والحقوق 
لالتصاالت مقابل حصول مجموعة فودافون 
شركة  في  حصتها  ملكية  نقل  حق  على 
فودافون  مجموعة  داخل  مصر  فودافون 
الجديد  المساهم  بتقديم  مشروطًا  وذلك 
بكافة  التزام  صك   - الحصة  له  المنقول   -
المساهمين  باتفاقية  الواردة  البنود 

المعدلة. 

مصر  فودافون  إدارة  إن  البيان  وقال 
بالتزام  فودافون،  مجموعة  عن  نقاًل  أفادت 
إلى  إليه  المشار  الصك  تقديم  فوداكوم 

لالتصاالت. المصرية  الشركة 

“دو”: 97 % تغطية الشركة لشبكة الجيل الخامس في دبي

التجارية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  أعلن 
لالتصاالت  اإلمارات  شركة  في  باإلنابة 
المتكاملة، التابعة لها العالمة التجارية “دو”، 
الشركة  تغطية  نسبة  أن  بنكيران،  كريم 
وصلت  دبي  في  الخامس  الجيل  لشبكة 

أخيرًا إلى 97 %، وفي أبوظبي 96 %.

الجيل  شبكة  تغطية  إجمالي  أن  وأضاف 
بنسبة  تقدر  الدولة  مستوى  على  الخامس 
خطط  تنفيذ  الشركة  مواصلة  مع   ،%  90
الفترة  خالل  التغطية  عمليات  لتوسعة 
المقبلة، الفتًا إلى أن شبكة الجيل الخامس 
في  متسارعة  معدالت  شهدت  الدولة  في 
نمو  إلى  إضافة  إنشائها،  منذ  االنتشار 
الشبكة  مستخدمي  عدد  في  مستمر 
تنافسية  من  بدعم  المحمولة،  للهواتف 
شركات التقنية في طرح هواتف تدعم تلك 

التقنية.

كما أكد أن لفعاليات معرض “إكسبو 2020 
قطاع  خدمات  على  إيجابية  تأثيرات  دبي” 
الشركات، حاليًا وفي الفترات المقبلة، مبينًا 

المعرض  زوار  أعداد  نمو  واكبت  الشركة  أن 
شرائح  من  كميات  توفير  خالل  من  الدولي، 
إلى  وصولهم  عند  مجانًا  تمنح  االتصال، 
الشرائح  أن  إلى  مشيرًا  الدولي،  دبي  مطار 
مزودة بـ)1( غيغابايت من البيانات المجانية.

للشركات  توفر  الشركة  أن  إلى  لفت  أخيرًا 
في  أعمالها  ترخيص  على  تحصل  التي 
وبما  شاملة،  خدمات  باقة  نفسه  اليوم 
توفير  عبر  دبي”،  في  “استثمر  خطط  يدعم 
للمستثمرين،  ولحظية  سريعة  خدمات 
خدمات  على  الحصول  من  يمكنهم  وبما 
االتصاالت  خدمات  إلى  إضافة  للمكاتب، 
في  الموظفين  أو  المستثمرين  لألفراد 

المؤسسات.

“فودافون العالمية” توافق على نقل ملكية حصتها في 
مصر إلى “فوداكوم”
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المتكاملة،  لالتصاالت  اإلمارات  شركة  أعلنت 
جديدًا  تنفيذيًا  رئيسًا  ناصر  إبراهيم  تعيين 
مسؤولية  ناصر  وسيتولى  البشرية،  للموارد 
البشرية  الموارد  شؤون  إدارة  على  اإلشراف 
الصلة  ذات  واالستراتيجيات  والعمليات 
وتوجهاتها  الشركة  عمل  خطة  تدعم  والتي 

االستراتيجية للمرحلة القادمة.

الرئيس  منصب  في  ناصر  تعيين  ويعزز 
شركة  جهود  البشرية  للموارد  التنفيذي 
لتقديم  المتكاملة  لالتصاالت  اإلمارات 
توجيهات  مع  تنسجم  حيوية  مساهمات 
في  بما  الشركة،  إدارة  ورؤى  اإلمارات  حكومة 
عجلة  ودفع  مستدامة  تحتية  بنية  بناء  ذلك 
التحول الرقمي على المستوى الوطني، إلى 
جانب تقديم الدعم ألبناء اإلمارات لتمكينهم 

من تعزيز تطورهم المهني والشخصي.

التنفيذي  الرئيس  الحساوي،  فهد  وقال 
“في  المتكاملة:  لالتصاالت  اإلمارات  لشركة 

الوقت الذي نواصل فيه التركيز على تحقيق 
فإننا  القادمة،  للمرحلة  االستراتيجية  أهدافنا 
بالتزاماتنا  الوفاء  الحرص على  حريصون كل 
في  والمساهمة  وموظفينا  عمالئنا  تجاه 
جهودها  في  اإلمارات  لحكومة  الدعم  تقديم 
وازدهارًا.  استدامة  أكثر  مستقبل  لضمان 
ويتطلب ذلك وجود قيادة ملهمة ذات تفكير 
جميع  عبر  مستوى  أعلى  على  استراتيجي 
الموارد  قسم  ويشكل  وفرقنا.  عملياتنا 
لشركة  بالنسبة  أساسية  ركيزة  البشرية 
هذه  لتحقيق  المتكاملة  لالتصاالت  اإلمارات 
إلى  ناصر  إبراهيم  انضمام  ويسرنا  األهداف، 
فريق اإلدارة التنفيذية كرئيس تنفيذي للموارد 
خبراته  أن  من  ثقة  على  نحن  حيث  البشرية، 
في  سيسهمان  المستمر  وشغفه  الواسعة 
النتائج بما ينسجم مع رؤيتنا  تحقيق أفضل 

وخططنا االستراتيجية للسنوات القادمة”.

في  واسعة  بخبرات  ناصر  إبراهيم  ويتمتع 
إلى  انضمامه  فقبل  البشرية،  الموارد  مجال 

شغل  المتكاملة،  لالتصاالت  اإلمارات  شركة 
مناصب  الماضية  السنوات  خالل  ناصر 
الشركات  من  العديد  في  عليا   تنفيذية 
التنفيذي  الرئيس  منصب  ذلك،  في  بما 
والتطوير  البشرية  الموارد  لشؤون 
مجموعة  في  األصول  وإدارة  التنظيمي 
خبراته  وستساهم  للطيران.  االتحاد 
إدارة  قيادة  في  المجال  هذا  في  السابقة 
وتنفيذ  الشركة  في  البشرية  الموارد 
اإلشراف  ذلك  في  بما  له،  الموكلة  المهام 
الحالية  االستراتيجيات  وتنفيذ  تطوير  على 
مع  تنسجم  التي  والبرامج  الخطط  ووضع 
إلى  إضافة  للشركة،  االستراتيجية  األهداف 
المتعلقة  والسياسات  العمليات  تطوير 
واإلجراءات  والممارسات  العمل  بعالقات 
والكيانات  الداخلية  باألقسام  الخاصة 
دعم  يضمن  بما  الصلة،  ذات  الخارجية 
التي  البشرية  الموارد  استراتيجيات 
والتزاماتها  الشركة  تطلعات  مع  تتماشى 

والبعيد. والمتوسط  القصير  المدى  على 

المهندس حاتم دويدار يؤّكد على تمكين االبتكار من أجل 
مستقبل المدن الذكية

الرئيس  دويدار،  حاتم  المهندس  أكد 
تمكين  أن  اتصاالت  لمجموعة  التنفيذي 
المستمر  التعاون  والتطور من خالل  االبتكار 
واألوساط  والخاصة  الحكومية  الجهات  بين 
األكاديمية والمواطنين أمر ضروري للغاية مع 
الركيزة  باعتبارها  موثوقة  تحتية  بنية  توفر 
الرئيسية  األساسية لبرامج التحول الوطنية 
المدن  وتوجيه  االقتصادي  النمو  تحفز  التي 

الذكية نحو مستقبل مستدام.

جاء ذلك خالل حلقة نقاشية في قمة فوربس 
في  ُعقدت  التي   2021 المستدام  لالبتكار 
من  مجموعة  بحضور   ،2020 إكسبو  موقع 

القادة العالميين لمناقشة الركائز المختلفة 
المستدامة  االبتكارات  لتحقيق  المطلوبة 

التي تتصدر أجندة تطوير المدن الذكية.

في  التحرير  رئيسة  العميان،  خلود  وقالت 
التنفيذية  فوربس الشرق األوسط والرئيسة 
لدار الناشر العربي: “جمعت قمة اليوم قادة 
خططهم  لمناقشة  الصناعات  مختلف  من 
مدن  بناء  في  وجهودهم  االستدامة  في 
أهمية  إلى  وبالنظر  ذكية.  بيئية  وأنظمة 
ذات  باتت  التي  لالتصاالت  التحتية  البنية 
بذلت  فقد  الرقمي،  التحول  في  حاسم  دور 
الجاهزية  لتأمين  هائلة  جهودًا  “اتصاالت” 
وهو  الذكية  المجتمعات  وتمكين  الرقمية 
الدور الذي ينبع من تفوقها العالمي كأسرع 

شبكة هاتف متحرك في العالم”.

القادة  من  نخبة  الجلسة  وتضمنت 
وتطرقت  التكنولوجيا  قطاع  في  العالميين 
الذكية  المدينة  إلى  الوصول  سبل  إلى 
تكنولوجيا  دمج  خالل  من  والمستدامة 
الضخمة  والبيانات  واالتصاالت  المعلومات 

بشكٍل مالئم لجعل المدن أكثر استدامًة.

األهمية  الجلسة  خالل  دويدار  وأكد 
ومساهمته  االتصاالت  لقطاع  المتزايدة 
التي  الذكية  المدن  بناء  في  المحورية 
وخدمات  موثوقة  تحتية  بنية  تتطلب 
يشكل  بما  ومتكاملة،  مرنة  اتصاالت 
جوانب  لجميع  رئيسيًا  تمكين  عامل 
أيضًا  الضروري  من  أنه  كما  الذكية.  المدن 
النطاق  لشبكات  شاملة  تغطية  توفير 
الضوئية  األلياف  شبكة  خالل  من  العريض 
السرعة  عالية  الخامس  الجيل  وشبكات 
للحلول  مرتكزًا  ذاتها  بحد  أصبحت  التي 
والمبنية  والمستقبلية  المبتكرة 
والذكاء  األشياء  إنترنت  تقنيات  على 

اآللي. والتعلم  االصطناعي 

الرشيدة  القيادة  بجهود  دويدار  وأشاد 
باتت  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
من  وأصبحت  الريادة،  في  نموذجًا  تشكل 
تطور  مستوى  حيث  من  العالم  دول  أبرز 
الذكية  التقنيات  وانتشار  التحتية  البنية 
سعيًا  األساسية  والقطاعات  الخدمات  عبر 
للمواطنين  الحياة  أنماط  لتحسين 

الدولة. في  والمقيمين 

إبراهيم ناصر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للموارد البشرية في 
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة
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مع متابعة التطورات العالمية وانعكاسها على االقتصاد واألعمال، تتوّجه الشركات نحو 
الحلول الرقمية والتقنيات التكنولوجية للتعامل مع تداعيات األزمة. وكوننا نعيش عصر 
الرقمنة، تظهر أهمية البيانات والذكاء االصطناعي أكثر من غيرها من التقنيات لتحقيق 

النمو المستدام والوصول إلى مستقبل أفضل. 

جديدة  باستراتيجيات  الخليج  دول  تتسّلح 
والتكنولوجيا  االنترنت  توظيف  إلى  تهدف 
والمؤسسات  الحيوية  القطاعات  كافة  في 
االصطناعي  الذكاء  أما  الخاصة.  الشركات  أو 
تعيد  الحكومات  وجعل  المقاييس  فقلب 
حياة  لتحسين  المطروحة  بالخطط  النظر 
لتجربة  الالزمة  الشروط  وتوفير  االنسان 
مميزة. بدورها يزداد اهتمام كل من اإلمارات، 
الخليج  ومنطقة  الكويت  قطر،  السعودية، 
حيث  االصطناعي  الذكاء  بمجال  بالعموم 
لتأسيس  المستقبلية  مشاريعها  فّعلت 
تطوير  على  وتعمل  قوية  تحتية  بنية 
الكبير.  التحول  لتحقيق  الشابة  المهارات 
تتوافق  تزال  ال  المطروحة  االستراتيجية  فهل 

مع المرحلة المقبلة؟

تنطلق  الخليج  دول  استراتيجيات 
المفعول ساري  والعمل 

قسمين،  إلى  الخليج  منطقة  تنقسم 
باشرت  التي  الدول  هو  األول  القسم 
االصطناعي  الذكاء  استراتيجية  بتنفيذ 
المستوى  على  القيادات  كافة  تنظيم  مع 
هو  الثاني  والقسم  والوطني،  العملي 
الذكاء  نحو  التوجه  تتبنى  التي  الدول 
القطاعات  في  دمجه  خالل  من  االصطناعي 
القدرات  تفاوت  من  الرغم  وعلى  والخدمات. 
الخليجية  الدول  تزال  ال  المالية،  أو  البشرية 
بالقدرات  الدول  من  غيرها  من  أكثر  تتمتع 
على  االصطناعي  الذكاء  لنشر  الكافية 
في  جهوزيتها  لناحية  كان  إن  أوسع  نطاق 
التطبيقات،  لناحية  ام  التحتية،  البنية 

والخدمات  المنصات  جانب  إلى  والبرمجيات 
االلكترونية. 

على  الخليج  دول  تحرص  ذلك،  مقابل 
السيبراني  األمن  قضية  على  التركيز 
االلكترونية  للهجمات  التصدي  وكيفية 
بشكل  التكنولوجيا  اعتماد  مع  تزداد  التي 
عام، ال سّيما مع تسارع التحول الرقمي بعد 
الرقمية  الهوية  19 وتشغيل   - أزمة كوفيد 

لتفعيل التواصل واالتصال عن ُبعد. 

الذكاء  مجال  في  مكانتها  تعزز  قطر 
االصطناعي 

كبيرة  مساحة  االصطناعي  الذكاء  يشغل 
البيئة،  التعليم،  المجاالت منها  في مختلف 

نمو مستدام القتصاد الخليج

الذكاء االصطناعي:
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بالتجزئة والتعامالت  البيع  التجارة،  الصناعة، 
تظهر  ذلك،  ضوء  على  اليومية.  الخدمية 
المجال  بهذا  اهتمامها  القطرية  الحكومة 
والمبادرات  المشاريع  تنظيم  خالل  من 
صعيد  على  التحول  تحقيق  إلى  الهادفة 
وافق   ،2021 الماضي  مارس  ففي  الدولة. 
مجلس الوزراء القطري على مشروع يقضي 
استراتيجية  لتنفيذ  خاصة  عمل  آلية  بوضع 
قطر للذكاء االصطناعي. تقوم هذه الخطوة 
التي  الذكاء االصطناعي”  “لجنة  إنشاء  على 
تعزز  التي  والمبادرات  البرامج  على  تشرف 
الدولة  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
الوزارات الخاصة  آلية بالتنسيق مع  مع وضع 
هذه  تهتم  كما  واالتصاالت.  بالمواصالت 
المكان  في  البشرية  الكوادر  بوضع  اللجنة 
كما  االصطناعي  الذكاء  لتطبيق  الصحيح 
هذا  في  الناشئة  الشركات  ودعم  يجب 
إلى  قطر  استراتيجية  تهدف  كما  المجال. 
الرقمي  العالم  في  الدول  مستقبل  تأمين 
وفقًا لرؤية قطر 2030 وإعداد المجتمع على 
تبني التقنيات الجديدة بحسب احتياجاتهم. 
إلى جانب ذلك، تهدف استراتيجية قطر إلى 
التجارية  واألعمال  الرقمي  االقتصاد  دعم 

محليًا ومع الخارج. 

الذكاء  تعتمد  الكويت  األولى  للمرة 
االصطناعي في خطة التنمية

في  استثماراتها  توسيع  إلى  الكويت  تهدف 
مجال الذكاء االصطناعي على مدار السنوات 
المسؤولة، تقدم  المصادر  المقبلة. وبحسب 
لتحديد  كاملة  خططًا  األولى  للمرة  الكويت 
التقنيات  دمج  بهدف  وإدارتها  المشاريع 
االصطناعي  الذكاء  وخصوصًا  االلكترونية 
تساهم في  المشاريع  واحد. هذه  نظام  في 
خطة  وتتبع   2035 الكويت  رؤية  تحقيق 
النظام  سيشمل  كما  الوطنية،  التنمية 
والبيانات  البرامج  إدارة  التخطيط،  الجديد 

ودعم العمالء لتلبية احتياجاتهم. 

الذكاء  سوق  حجم  يصل  أن  المتوقع  من   
بحلول  دوالر  مليار   200 إلى  االصطناعي 
العام 2026، وعلى ضوء االعتماد المتصاعد 
تسعى  التكنولوجية،  التقنيات  على 
لما  المجال  هذا  في  الدخول  إلى  الكويت 
لمجال  مساندًا  وأرباح  ايرادات  من  يوّفره 
كافة  إلى  اليوم  الدولة  تحتاج  لذلك،  النفط. 
والخارجية  المحلية  والكفاءات  المهارات 
الكويتي  التكنولوجيا  سوق  في  للعمل 
لها  مركز  تحقيق  على  الدولة  يساعد  مما 
أما  رقميًا.  المتطورة  الدول  سائر  به  تنافس 
والخاص  العام  القطاعين  بين  التنسيق 
ترّكز  التي  األساسية  العناصر  من  فهو 
دعم  أجل  من  الكويتية  الحكومة  عليها 

الفرص في مجال الذكاء االصطناعي. 

تأسيس  إلى  تهدف  السعودية 
الذكاء  في  متخّصصة  شركة   400

االصطناعي
تخطو المملكة العربية السعودية خطواتها 
على  الرقمي  التحول  تحقيق  نحو  بثبات 
وبهدف  وخدماتها.  مؤسساتها  مستوى 
الهيئة  تعمل  التكنولوجية،  الخبرات  تعزيز 
االصطناعي  والذكاء  للبيانات  السعودية 
مجال  في  وتأهيلهم  الشباب  تدريب  على 
التغييرات  إلى  استجابًة  االصطناعي  الذكاء 
الحاصلة من جهة وإلى االستراتيجية الوطنية 

للبيانات والذكاء االصطناعي. 

على  العمل  يتم  نفسه،  الخط  على 
الذكاء  في  متخصصة  شركة   400 إنشاء 
االصطناعي هي التي ستسهم إلى حد كبير 
في جلب االستثمارات الخارجية إلى المملكة 
قيمتها  ُتقّدر  والتي  المقبلة  السنوات  خالل 

بـ80 مليار ريال. 

دعم  إلى  المعنية  الجهات  تهدف  كما 
المتخصصة  الناشئة  والشركات  االبتكارات 
والتكنولوجيا الطالق  واالتصاالت  التقنية  في 
والبرامج  الذكية  التطبيقات  من  المزيد 

االلكترونية الخدماتية. 

للبيانات  السعودية  الهيئة  وقعت  وقد  هذا 
تعزز  تفاهم  مذكرات  االصطناعي  والذكاء 
في  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام 
رؤية  مع  يتماشى  بما  الصحي  القطاع 
هذه  أن  المعنيون  وأكد   .2030 المملكة 
االتفاقية ستوّسع خدمات الذكاء االصطناعي 
بالقطاع  لالرتقاء  المملكة  مستشفيات  في 
المجال  في  المقدمة  والخدمات  الصحي 

الطبي. 

خططها  وازدهار  االمارات  مستقبل 
االستراتيجية

الذكاء  استراتيجية  االمارات  أطلقت 
تركز  وهي   2017 العام  في  االصطناعي 
في  رائدة  لتكون  االمارات  حكومة  دعم  على 
وتشجيع  العالم  مستوى  على  المجال  هذا 
بمختلف  االصطناعي  الذكاء  في  االستثمار 
قاعدة  لخلق  والحيوية  الخدماتية  القطاعات 
المبادرات  ودعم  الرقمي  لالقتصاد  أساسية 
في القطاع العام والخاص باالضافة إلى خلق 

فسحة واسعة من االبتكارات.

صناعات  اآللي،  التحكم  الطبي،  القطاع  بين 
االمارات  تدمج  االلكترونية،  واألجهزة  األلعاب 
تطبيقات الذكاء االصطناعي ضمن سلسلة 
على  تعمل  التي  النشاطات  من  واسعة 
انترنت األشياء واالنترنت مما يسمح بتحسين 
على  االمارات  وتركز  االنتاج.  ورفع  الخدمة 

قطاع  جانب  إلى  الصناعية  القطاعات  تطوير 
الذكاء االصطناعي والصناعات التكنولوجية 
المطلوبة  التحتية  البنية  توفير  مما يتطلب 

لمرونة أكبر. 

بدوره يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
مجلس  رئيس  اإلمارات  دولة  رئيس  نائب 
المستقبل  صناعة  أن  دبي،  حاكم  الوزراء 

ستكون جزءًا رئيسيًا في عمل الحكومة.

الذكاء  سباق  في  األوسط  الشرق  دول 
ورأس  الكفاءات  توفر  االصطناعي: 

المال
عناصر متعددة تتوفر في دول الشرق األوسط 
التكنولوجيا  مجال  في  رائدة  يجعلها  مما 
فهي  العالم،  دول  من  بغيرها  مقارنًة 
والبشري  والمادي  الحكومي  الدعم  تملك 

لتعزيزمجال الذكاء االصطناعي. 

بحسب الخبراء، قد يفتقر الغرب إلى الميزانية 
التنمية  خطة  لتطبيق  الكافية  المادية 
تواجه  مثاًل  المتحدة  الواليات  ففي  الرقمي، 
على  قدرتها  لعدم  الشركات هناك مشكلة 

تأمين الميزانية المالية المطلوبة. 

الميزانية  األوسط  الشرق  دول  في  بينما 
بعض  أن  من  الرغم  على  متاحة  المالية 
الدول العربية ال تزال تفتقر إلى عدد الكفاءات 
األكاديميات  تقام  بدأت  لذا  المجال  هذا  في 
قدراتهم  وتنمية  الشباب  لجذب  المتخصصة 
أن  المتوقع  من  ذلك،  ضوء  على  التقنية. 
اعتماد  من  األوسط  الشرق  دول  أرباح  تصل 
 230 إلى   2030 العام  بحلول  التكنولوجيا 

مليار دوالر.

على  العالم  إنفاق  دوالر  مليار   54
تطال  وتحديات  االصطناعي  الذكاء 

تقنية المستقبل
في  هائلة  زيادة  العالمية  األسواق  شهدت 
االنفاق على قطاعات التكنولوجيا وخصوصًا 
في مجال الذكاء االصطناعي إلى ما يزيد عن 
50 مليار دوالر باالضافة إلى زيادة االبحاث في 
هذا المجال والعمل على توفير فرص العمل. 

الذكاء  تطبيقات  توفر  الدراسات،  بحسب 
الشركات  أمام  جديدة  تجربة  االصطناعي 
المالي  االستقرار  لتعزيز  والمستثمرين 

وتحسين االنتاجية. 

تحديات  االطناعي  الذكاء  يثير  ذلك،  مقابل 
وأمن  بالخصوصية  يتعلق  ما  في  عدة 
أهم  من  االلكتروني  األمن  ُيعد  لذا  البيانات 
المخاوف  لتجّنب  توّفرها  يجب  التي  العوامل 

األمنية والهجمات المحتملة. 
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تتسابق الدول الكبرى على اطالق الممّيزات التكنولوجية الخاصة بها  لتزيد رصيدها المالي 
وتجذب االستثمارات والشركات الناشئة إليها. وعلى الرغم من الركود االقتصادي واالجتماعي 

الذي خّلفه الوباء، بقيت االنجازات التكنولوجية تلقى صداها فزادت األعمال وارتفعت نسبة 
براءات االختراع عالميًا. 

إرتفاع عدد طلبات براءات 
اإلختراع والصين تسيطر
على شبكات المستقبل
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مرحلة  األخيرة  السنوات  الصين خالل  شهدت 
الصحي  القطاعين  صعيد  على  صعبة 
واالقتصادي مع بدء تفشي الوباء من عاصمتها 
العقوبات  المتحدة  الواليات  فرض  إلى  وصوالً 
على شركاتها. هذه العوائق لم تحد من نشاط 
التكنولوجيا لديها  الصين بل حّفزت عمالقة 
على المثابرة لتحقيق الرؤية المستقبلية التي 
تدفع البالد نحو االزدهار عالميًا. من هنا تصدرت 
في  العالمي  السباق  الصينية  الشركات 
التقنية لتأخذ الصين الحصة األكبر من براءات 
االختراع لتقنيات الجيلين الخامس والسادس 
التي  والضغوط  األميركية  العقوبات  أن  إال 
ُفرضت عليها أثرت سلبًا باالضافة الى عدم ثقة 

الشركات لالستثمار في الصين. 

الصين تسيطر على براءات االختراع مع 
شبكات الجيلين الخامس والسادس

كافة  على  كورونا  تداعيات  من  الرغم  على 
المستويات إال أن عدد براءات االختراع ارتفع دوليًا 
وبحسب   .2020 العام  خالل  ملحوظ  بشكل 
 cyber creative  - السيبراني  االبداع  معهد 
أكبر  مع  القائمة  الصين  تصّدرت   ،institute
حّصة من اجمالي براءات االختراع لتقنية الجيل 

الجيل  لتقنية   % و38   % 40.3 مع  السادس 
الخامس. هذا وقد سّجلت الصين وحدها 68 
ألفًا و720 براءة اختراع لترتفع النسبة إلى 16.1 
% مقارنًة مع العام 2019. اما الواليات المتحدة 
لتقنية   %  35.2 مع  الثانية  المرتبة  فاحتلت 
الجيل  لتقنية   % و17.8  السادس  الجيل 
الخامس. أما اليابان فكانت حصتها من اجمالي 
براءات االختراع 9.9 % لشبكات الجيل السادس 
و7.5 % لشبكات الجيل الخامس. أوروبا أخذت 
8.9 % من اجمالي براءات االختراع لتقنية الجيل 
السادس و13.4 % لشبكات الجيل الخامس، 
بينما كوريا الجنوبية كانت حصتها من براءات 
االختراع 4.2 % لتقنية الجيل السادس و16.7 

% لتقنية الجيل الخامس. 

براءات  المتفوقة في  الصين  تكن وحدها  لم 
للمنظمة  العام  المدير  يشير  حيث  االختراع 
ان  تانغ،الى  دارين  الفكرية،  للملكية  العالمية 
ارتفاع طلبات براءات االختراع توسع ليصل إلى 
إلى سينغافروة،  مختلف منطقة آسيا وصوالً 
ماليزيا وكوريا الجنوبية التي ارتفعت طلبات 

االختراع لديها مقارنًة مع الفترة السابقة. 

االختراع  براءات  تسجيل  طلبات  انحصرت 
باالبتكارات في قطاعات التكنولوجيا الطبية، 

أشباه الموصالت، الحوسبة وقطاع االتصاالت.

هواوي: أكثر من 3 آالف براءة اختراع ُمعلنة 
للجيل الخامس

يمتلك  أنه  هواوي  الصيني  العمالق  أعلن 
أكثرمن 100 ألف براءة اختراع في أكثر من 40 
ألف فئة براءة اختراع في العالم متحدية بذلك 
كل العقوبات والضغوطات التي فرضت عليه 
الشركة،  وبحسب  المتحدة.  الواليات  قبل  من 
اختراع هواوي  براءات  18,3 % من  فإن حوالى 
تعود لشبكات الجيل الخامس وهي ُتعد براءة 

اختراع أساسية لالستخدام. 

في  رغبتها  عن  سابقًا  هواوي  وأعلنت  هذا 
السماح للشركات المصّنعة للهواتف الذكية 
التي  الخامس  الجيل  شبكات  باستخدام 
تمتلك هي براءة اختراعها مع العلم أنها تملك 
لتكنولوجيا  االختراع  براءات  من  األكبر  العدد 

الجيل الخامس عالميًا. 

إلى جانب ذلك، يسعى العمالق الصيني الى 
نشر نموذج ترخيص استخدام الجيل الخامس  
الذي يهدف من خالله الى منح صناعة معدات 
المحمولة  تكلفة  دقيقة  االتصاالت والهواتف 

أكثر. 

األميركي   – الصيني  الصراع  استمرار 
والشركات تستعد للمنافسة

يستمر الصراع بين الصين والواليات المتحدة 

وشبكات  الخامس  الجيل  على  للسيطرة 
على  منها  كل  فيعتمد  الجديدة،  االتصال 
لمنافسة  يمتلكها  التي  االختراع  براءات 
الصين  تحّصن  العالمية. ففي وقت  األسواق 
إلى  المتحدة  الواليات  سارعت  جيدًا،  نفسها 
عن  لتتمّيزها  بها  خاصة  برمجيات  خلق 

الصين. 

ألبحاث  “ديلورو”  مجموعة  أعدته  تقرير  حسب 
االتصاالت  شبكات  سوق  بلغ  التحتية،  البنية 
أن  على  دوالر  مليار   90 العالمية  الالسلكية 
ينمو خالل العام 2022 بين 3 و5 % ويتراجع 
عن 7 % عام 2019، ويعود ذلك إلى انتشار 
كورونا وتأثيره على سالسل اإلمداد العالمية. 

بها  قامت  مبادرات  المتحدة  للواليات  وكانت 
واالبتكارات  االختراع  براءات  عدد  ارتفاع  مع 
بمناورة  قامت  حيث  الصين  أطلقتها  التي 
لتختلف  المفتوحة  المصادر  ذات  البرمجيات 
بذلك عن الصين. هذا وقد أعلن البيت األبيض 
الرئيس  بين  اتفاق  تم  أنه  سابق  وقت  في 
الياباني،  الوزراء  ورئيس  بايدن  جو  األميركي 
سوجا يوشيهيدي على التعاون بين البلدين 
بهدف تعزيز الجيل الخامس ودعم االبتكارات 

الرقمية والمزودين في هذا المجال. 

براءة  بطلبات  يتقدم  العربي  العالم 
االختراع

في عصر تهيمن فيه االبتكارات التكنولوجيا 
الحديثة تتحّدد على ضوء ذلك االتجاهات التي 
خالل  التحول  هذا  حيال  الدول  ستسلكها 
الخبراء  يرى  جهتهم،  من  المقبلة.  السنوات 
االقتصاديون أن كورونا ليس السبب الوحيد 
االختراع لكنه  االرتفاع بعدد طلبات  خلف هذا 
من العناصر األساسية التي سّرعت ذلك على 

صعيد الدول العربية والغربية.

لبراءات  طلبات  باصدار  الصين  برزت  وكما 
المتحدة  الواليات  حددت  بها،  الخاصة  االختراع 
مع  المجال  هذا  في  أيضًا  برزت  التي  الدول 
ملحوظ.  بشكل  لديها  الطلبات  عدد  ارتفاع 
تشيلي  البرازيل،  الدول،  هذه  بين  من 
والمملكة العربية السعودية التي مألت نحو 
952 طلبًا لبراءات االختراع خالل العام 2020 

مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 73 %. 

من المرّجح أن يرتفع عدد طلبات االختراع خالل 
الوباء  تأثيرات  أمامنا  لتظهر   2021 العام 
المباشرة وغير المباشرة في مجال االتصاالت، 
من  الرغم  فعلى  والتكنولوجيا.  التقنية 
مثاًل  عائدات هواوي  األميركي وصلت  الحصار 
توّسع  كما  مليارًا   136.7 إلى   2020 عام 
عمليات  في  واستثماراتها  أبحاثها  الشركة 

االبتكار الرقمي. 
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يتسابق مزودو خدمات السحابة على تأمين خدمات الحوسبة لكافة شركات ومؤسسات 
القطاع العام والخاص إال أن كوفيد - 19 دفع عجلة األعمال لتأخذ وتيرة أسرع. وقد شهدنا في 

السنوات األخيرة الماضية العديد من عمليات انقطاع شبكة االنترنت والكوابل في منطقة 
الشرق األوسط والخليج مما أدى إلى خسائر بالماليين وحالة فوضى في قطاعات األعمال.

الكابالت البحرية وشبكات االنترنت 
ثورة رقمية تعبر المحيطات 

لم  والتكنولوجيا  االتصاالت  شركات  بعض 
األزمة  تحديات  لمواجهة  استعداد   تكن على 
الراهنة  فانعكس ذلك على جودة خدماتها 
كانت  ذلك،  ضوء  على  شبكاتها.  وضعف 
االنجازات في مجال  أهم  البحرية من  الكوابل 
من   %  80 أن  حيث  الرقمية  البيانات  نقل 
بواسطة  اآلن  نقلها  يتم  والبيانات  االتصاالت 
هذه الكابالت. ومن المميزات التي تتمتع بها 
بحركة  عالية  ودقة  سرعة  البحرية،  الكوابل 
السيبراني،  األمن  على  حفاظها  البيانات، 
من  غيرها  مع  مقارنًة  المدروسة  كلفتها 

وسائل نقل البيانات كاألقمار الصناعية مثاًل. 
العربية  والجزيرة  بدءًا من فرنسا  وبريطانيا، 
والهند كانت بداية االمدادات للكابالت البحرية 
أما  الهاتفية.  المكالمات  الجراء  اعتمدت  التي 
يبدو  كيف  االتصاالت  قطاع  تطور  ومع  اليوم 

واقع الكابالت البحرية؟

البحرية   الكابالت  وتمديد  تركيب 
التصال أسرع

تتكّون شبكة االنترنت من أجزاء ورموز صغيرة 
تتنّقل بين الكابالت البحرية الممتدة على آالف 

األمتار في قعر البحر، فما المسار الذي تسلكه 
البيانات لتأمين اتصال سريع باالنترنت؟ 

تبدأ مسيرة البيانات مع األلياف الزجاجية التي 
ُتطلق الليزر الموجود في أحد أطراف البيانات 
بواسطة  خيالية  بسرعة  آخر  طرف  ليتلقاها 
األلياف الضوئية. بعد ذلك تستكمل البيانات 
التي  األرضية  الكابالت  خالل  من  برًا  طريقها 
والمدن.  المناطق  بين  الوصل  صلة  تشّكل 
االتصال  شبكة  إلى  البيانات  وصول  بعد 
المتلقي  حينها  يتلقى  أمامها  المتوفرة 
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الدراسات،  بحسب  مثاًل.  االلكترونية  الرسالة 
% من حركة   99 نحو  البحرية  الكابالت  تنقل 
إلى  عالميًا بسرعة تصل  واالتصاالت  البيانات 

640 غيغابايت في الثانية الواحدة. 

 378 2019، يوجد  ووفقًا آلخر احصائية لعام 
كاباًل بحريًا في الخدمة تحت البحر، ومع زيادة 
ضرورة  الواضح  من  بات  االنترنت  استخدام 
ايجاد سبل جديدة لحركة البيانات كالكابالت 
من  أكثر  إلى  عمرها  يطول  قد  التي  البحرية 
معدل  وصل   ،2017 العام  ففي  عامًا؛   25
للفرد  جيغابايت   16 الشهري  االنترنت  حركة 
 50 إلى  المعدل  هذا  يصل  أن  على  الواحد 

جيغابايت للفرد الواحد بحلول العام 2022. 

الكابالت  تدعم  التكنولوجيا  شركات 
بـ250    يستثمر  وفيسبوك  البحرية 

مليون يورو
عالم  والتقنية  التكنولوجيا  شركات  تدخل 
التحتية  البنية  تطوير  مع  البحري  االتصال 
لالنترنت واالستثمار أكثر في الكابالت البحرية. 
ايجابيات  على  الخبراء  يؤكد  االطار،  هذا  في 
التي  للسرعة  نظرًا  البحري  الكابل  اعتماد 
مشاكل  بمعالجة  أو  البيانات  بحركة  يوّفرها 
سائر  منها  تعاني  التي  االنترنت  انقطاع 
التراخيص  ُتمنح  ذلك،  ضوء  على  الشركات. 

اليوم أكثر من أي وقت مضى النشاء كابالت 
عالمية  منافسة  يفتح  مما  حديثة  بحرية 

وأسواقًا جديدة بين الدول العربية والغربية. 

التي  التكنولوجيا  شركات  رأس  وعلى 
خصصت جزءًا كبيرًا من استثماراتها في هذا 
بالشراكة  تمّول  التي  تأتي فيسبوك  المجال 
تركيب  مشروع  الفرنسية  أورانج  شركة  مع 
إلى  األطلسي  المحيط  يمتد من  بحري  كابل 
كيلومتر   6800 بطول  األميركية  السواحل 
حيث سيوّفر أسرع شبكة اتصاالت في فرنسا. 
الخدمة  المشروع في  أن يكون  المتوقع  ومن 
بحلول العام 2022 مع تكلفة قدرها نحو 250 

مليون يورو. 

لالتصال  ضخم  مشروع  على  العمل  ويجري 
المتحدة  الواليات  في  البحرية  الكابالت  عبر 
الرئيس  المقر  تعتبر  أفريقيا  بينما  والهند. 
 37000 بطول  البحرية  الكابالت  وأكبر  ألهم 
كلم حيث سيربط 16 دولة في أفريقيا و23 
دولة بالعموم. يقدم الكابل سعة هائلة تصل 
زوجًا   16 على  الثانية  في  تيرابايت   180 إلى 

من األلياف.

بحري  كابل  أطول  تستقبل  اإلمارات 
لالنترنت

على ضوء المشاريع الُمقامة لتوسعة شبكات 
الذي   2Africa تحالف  أعلن  البحرية،  االنترنت 
لخدمات  الدولية  الصين  “شركة  من  يتأّلف 
“إم.تي.إن  وشركة  وفيسبوك  المحمول” 
وشركة  “أورنج”  وشركة  كونكت”  غلوبال 
المصرية  والشركة  السعودية  االتصاالت 
“وايوك”،  وشركة  فودافون  وشركة  لالتصاالت 
البحري  للكابل  جديدة  مساحات  تمديد  عن 
ويضيف  الخليج  منطقة  نحو  سيمتد  والذي 
قطر،  االمارات،  ُعمان،  في  حيوية  إنزال  نقاط 
باكستان  الهند،  الكويت،العراق،  البحرين، 
التمديد هذا، سيزيد  والسعودية. مع مشروع 
طول كابل 2Africa 45 ألف كلم  مما يجعله 
أطول نظام كابالت بحرية لالنترنت في العالم. 

أما الفوائد من هذا الكابل البحري، فمن شأنها 
أن تسّرع خدمات االنترنت لتصبح على نطاق 
أوسع، دعم الجهود لتحقيق االقتصاد الرقمي 
والتنمية المستدامة للمجتمعات التي تعمتد 
على االنترنت. باالضافة إلى ذلك، توفير خدمات 
االفتراضي  التعليم  خدمات  الصحية،  الرعاية 
 2 الجديد  القطاع  مع  النشاطات.  وغيرها من 
ربطًا    2Africa AfricaPearls، سيوفر كابل 

دوليًا إلى 1,8 مليار شخص إضافي.

التجّسس وجمع البيانات... صراع يعود 
إلى الواجهة

الواليات  ومنها  العظمى  القوى  تستغل 

البحرية  الكابالت  الدول  من  وغيرها  المتحدة 
المعلومات  التجسس وجمع  التمام عمليات 
والبيانات الخاصة بسهولة. على ضوء ذلك، 
ُتعد الخصوصية من األزمات البارزة األساسية 
على  المسيطرة  الدول  اهتمام  تأخذ  التي 
2017، دشنت  العام  البحرية. ففي  الكابالت 
الكابل  مايكروسوفت  وشركة  فيسبوك 
المتحدة  الواليات  يربط  الذي  “ماريا”  البحري 
على  قدرة  مع  كلم   6400 بطول  واسبانيا 
الثانية  في  البيانات  من  تيرابيت   160 نقل 

الواحدة. 

بارزًا  تحديًا  الكابالت  شبكات  تأمين  ُيعتبر 
الرقمي  للخطر  نظرًا  العالم  مستوى  على 
بحسب  واألفراد.  للشركات  يسببه  الذي 
الخبراء، تسيطر الواليات المتحدة على قطاع 
التي  روسيا  جانب  إلى  البحرية،  الكابالت 
تملك كابالت بحرية تربطها بفنلندا، جورجيا 
أن  دون  من  باليابان،  يربطانها  وكابلين 
كبيرة  مجموعة  تملك  التي  الصين  ننسى 
أوروبا  التي تربطها مع  البحرية  الكابالت  من 

ومناطق أخرى من أميركا. 

تهديدات مائية تعيق خدمات الكابالت 
تحت البحر

تتعّرض  التي  التقنية  المشاكل  غرار  على 
بسبب  خصوصًا  األرض  فوق  الكابالت  لها 
كذلك  الطقس،  أحوال  أو  البيئية   األزمات 
بسبب  تتعّطل  قد  البحرية  الكابالت 
هناك  حيث  البحر،  تحت  التقنية  المشاكل 
تهدد  التي  المائية  التهديدات  من  العديد 
كابالت االنترنت. تتعّرض شبكة االنترنت إلى 
والقوارب  السفن  مرور  بسبب  االنهيار  خطر 
وشباك الصيد، هذا من دون أن نذكر الزالزل 

الطبيعية.  والعناصر 

توخي  فيجب  التقنية،  الناحية  من  أما 
لتجّنب  البحرية  الكابالت  تمديد  عند  الحذر 
خصوصًا  البيئية  والعوائق  الغارقة  السفن 
سائر  من  بكثير  أرفع  البحرية  الكابالت  وأن 
صعبة  اصالحها  وعملية  الكابالت  أنواع 
تختلف  للتكلفة،  وبالنسبة  ودقيقة.  جدًا 
بحسب طول الكابل والوجهة النهائية التي 
سيتخذها مما ُيكّلف مئات ماليين الدوالرات. 

عمرها  بطول  البحرية  الكابالت  تتمّيز 
ونظرًا  عامًا   25 عمرها  متوّسط  يبلغ  حيث 
التي  والتحسينات  التطوير  لعمليات 
العالم من  الكابالت على مستوى  تشهدها 
مدى  على  أكثر  استخدامها  زيادة  المتوقع 
دور  تعزيز  مع  سّيما  ال  المقبلة  السنوات 
لتكون  المجال  هذا  في  الحديثة  التقنيات 
الستقبال  جهوزية  أكثر  البحرية  الكابالت 

حركة أكبر من البيانات. 
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ُيكّرس العالم العربي حّصة كبيرة من استثماراته ومشاريعه الحكومية لدعم التحّول الرقمي، 
باالضافة إلى دمج التطبيقات الذكية مع مختلف النشاطات اليومية. هذا االتجاه، جعل 

المنطقة مقصدًا للشركات الناشئة والمشاريع الضخمة واالبتكارات العالمية حيث تتواجد 
بيئة ذكية متكاملة تسّهل حياة األفراد وتوّفر الكثير من الخدمات. 

الدول العربية تخوض تجربة 
الرقمنة لمواكبة عصر السرعة
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بدأت رحلة اإلمارات مع التطّور والتحّول الرقمي 
منذ أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
قبل  االلكترونية  الحكومة  برنامج  عن  دبي 
سنوات لتكون االنطالقة لسائر المشاريع الرقمية 
في الدولة. هذه الخطوة، انعكست ايجابًا على 
ورّسخت  المحلية  واالستثمارات  األعمال  بيئة 
مكانة اإلمارات كنموذج عالمي للتحول الرقمي 
فعاليات  هامش  على  إلكترونيًا.  والتفّوق 
معرض جيتكس العالمي 2021، أبرزت اإلمارات 
المستقبلية  ورؤيتها  طاقاتها  جديدة  مّرة 
كافة  مع  االستراتيجي  التعاون  على  القائمة 
الدول حول العالم مما يسّهل مسيرتها نحو 
تحقيق التحول الرقمي خالل السنوات المقبلة. 

من الحكومة االلكترونية إلى الحكومة الذكية 
وصوالً إلى الرقمية، خدمات عّدة تختصر الوقت 
والجهد لتحسين جودة الحياة  في البالد محليًا 

وعالميًا. 

الهوية الرقمية تعكس توجهات اإلمارات 
وتسّرع وتيرة التحّول الرقمي

مرحلة  االماراتية  والحكومة  اإلمارات  بدأت 
مفصلية ترتكز على استخدام التقنيات الذكية، 
الضخمة،  البيانات  االصطناعي،  الذكاء  منها 
اطالق  مع  الخامس  والجيل  األشياء  إنترنت 
رؤية  الهوية  هذه  تعكس  الجديدة.  الهوية 
الحكومة الرقمية للمرحلة المقبلة القائمة على 
الذكية  المدن  أسس  ودعم  أوالً  التكنولوجيا 

أيضًا. 

في هذا اإلطار، عرضت هيئة تنظيم االتصاالت 
معرض  خالل  مشاريعها  الرقمية  والحكومة 
جيتكس غلوبال 2021، التي تهدف الى تقديم 
الحكومي  العمل  نطاق  ضمن  رقمية  خدمات 
مستوى  على  التكنولوجية  الخدمات  وتعزيز 
الدولة. تعليقًا على ذلك، قال المهندس ماجد 
تنظيم  هيئة  عام  مدير  المسمار  سلطان 
االتصاالت والحكومة الرقمية “إننا في الحكومة 
تضم  التي  بالشراكة  نؤمن  االتحادية  الرقمية 
الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وهذا 
أحد أسرار نجاحنا في تحقيق هذه القفزة حيث 
أننا اليوم في المركز األول عربيًا والثامن عالميًا 
المركز  وفي  الذكية،  الحكومية  الخدمات  في 
األول عربيًا والسابع عالميًا في البنية التحتية 
لقطاع االتصاالت، كما نتمتع بالريادة اإلقليمية 

في المشاركة الرقمية أيضًا”.

المتعّلقة  األرقام  الهيئة  استعرضت  وقد  هذا 
بالهوية والمحفظة الرقمية مع اإلعالن عن 2.2 
مليون مشترك بمشروع الهوية الرقمية بينما 
وصل عدد الخدمات التابعة للجهات الحكومية 
 7000 الى  الهوية  باستخدام  تسمح  والتي 

خدمة.   

الرقمية  الهوية  ُتفّعل  السعودية 
للمواطنين والمقيمين

التطّور  لمواكبة  المستمر  العمل  ضمن 
االلكتروني، اطلقت المملكة العربية السعودية 
مشروع الهوية الرقمية التي تشمل المواطنين 
رقمنة  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  والمقيمين. 
الوثائق الثبوتية الحكومية وتسهيل المعامالت 
على األفراد في إطار الجهود المبذولة من قبل 
التحول  لتحقيق  السعودية  المعنية  الجهات 

الرقمي في البالد واالستجابًة إلى رؤية 2030.

أُطلقت الهوية الرقمية من قبل وزارة الداخلية 
للبيانات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون 
والذكاء االصطناعي عن طريق تطبيق “توكلنا”. 
يأتي هذا التعاون لتعزيز التكامل بين الجهات 

الحكومية. 

سيمتلك  الرقمية  الهوية  استخراج  عند 
منّصة  على  معّينًا  استجابة  رمز  المستخدم 
البيانات  كافة  على  خالله  من  ليّطلع  “أبشر” 
ذلك،  إلى  باالضافة  به.  الخاصة  الشخصية 
سُتغني الهوية الرقمية المستخدم عن األوراق 
رخصة(.  أو  هوية  أو  )مستندات  الشخصية 
كما بإمكان المستخدم أن يحمل نسخة من 
الهوية الرقمية على هاتفه فيستخدمها حتى 

في حال عدم اتصاله باالنترنت.

الرقمية:  الحكومة  إلى  االنتقال 
استراتيجية تنقسم الى مراحل

إن االنتقال إلى الحكومة الرقمية ال يقتصر على 
تنفيذ خطوة واحدة فقط، بل هي مسيرة طويلة 
متعددة المراحل بدًءا من توفير البنية التحتية، 
ودمج  الذكية  والمنصات  التطبيقات  إطالق 

التكنولوجيا في القطاعات العامة والخاصة. 

للتنمية  العربية  المنظمة  دراسة  بحسب 
اإلدارية هناك أربع مراحل أساسية للتحول إلى 
الحكومة الرقمية، أوالً مع إنشاء مواقع إلكترونية 
عبرها.  المتوفّرة  الحكومية  الخدمات  وعرض 
المرحلة الثانية هي التي ُتطّور فيها المنصات 
المستخدمين  تجربة  لتحسين  االلكترونية 
والتفاعل بطريقة أسرع مع األجهزة الحكومية 

إلكترونيًا.

بين  التكامل  مرحلة  هي  الثالثة  المرحلة 
المتقاربة،  الحكومية  واألنظمة  األقسام 
فيها  فُتمّكن  واألخيرة  الرابعة  المرحلة  أما 
أجهزة  على  المرور  تتطلب  التي  المعامالت 

متعددة تابعة لوزارات متنوّعة. 

لرقمنة  المساعدة  التقنية  العوامل  أما 
الحكومات فتكون من خالل توّفر البرامج الذكية، 
االستفادة  تمّكن  التي  السحابية  الحوسبة 
األماكن،  مختلف  من  الحكومية  الخدمات  من 

البيانات  الحكومية، توّفر  األنظمة  الترابط بين 
استخدام  الحكومية،  األجهزة  أمام  المفتوحة 
الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة للتحول 

إلى الخدمات الذكية. 

الرقمنة  إلى  تتحّول  القطرية  الحكومة 
السريعة

أجل  من  ومبادراتها  جهودها  قطر  دولة  تعّزز 
الذكاء  اعتماد  عبر  الرقمي  التحول  تحقيق 
االصطناعي، خدمات البلوك تشين، التطبيقات 
الذكية واالبتكارات المحّسنة. كما تهدف قطر 
خالل  من  لديها  الحياة  مستوى  تحسين  إلى 
دعم الخدمات الرقمية ورفع مستواها نسبًة لما 

ُيقّدم إلى األفراد أو الشركات على حّد سواء. 

ضمن  ستتوّفر  التي  األساسية  العناصر  من 
االستراتيجية الرقمية القطرية، البحث بإمكانية 
المواقع  عبر  الرقميين  المساعدين  توفير 
إلى  باالضافة  والخاصة  الحكومية  االلكترونية 
توسيع مشاريع البنية التحتية وبناء هيكلية 
تنفيذ  لمصلحة  يصب  ذلك  كل  رقمية.  عامة 
رؤية قطر 2030 التي تتطّلع إلى تحسين حياة 
اللوجستية وتأمين  الخدمات  السكان، تطوير 

االتصال والتواصل الدائم.

الحكومة  تؤّخر  وصعوبات  تحّديات 
الرقمية، فما هي؟

قد يؤّثر النمط السريع الذي تأخذه التكنولوجيا 
سلبًا على خطة التحّول الرقمي، فكلما ظهر 
أحدث منه.  آخر  ابتكار  ابتكار جديد كلما لحقه 
هذا التغيير المستمر في التقنية والبرمجيات 
يحّتم على الفرق العاملة االطالع الدائم على أبرز 
التحديثات والتغييرات في عالم الرقمنة العادة 

تنسيقها وتطويرها وفقًا للتطورات الجديدة. 

أما التحدي األهم الذي يواجه التحوالت الرقمية 
التي  الخاصة  أو  الحكومية  الجهات  قدرة  فهو 
تحقيق  على  والتكنولوجيا  الرقمنة  تعتمد 
سياسة الخصوصية والحفاظ على أمن البيانات 
وأن  السيبرانية خصوصًا  للهجمات  والتصدي 
باتت متشاركة على  الخاصة  المعلومات  كل 
المستخدم والجهات  االلكترونية بين  المواقع 

الحكومية. 

وتيرة  سيسّرع  التحّول  هذا  أن  الخبراء  يرى 
كفاءة  سيزيد  كما  والخدمات،  األعمال 
الترابط  ويعزز  المشتركة  التحتية  البنية 
ويضمن  والخاصة  العامة  القطاعات  بين 
الرسمية.  والجهات  المواطن  بين  التواصل 
لدى  المرونة  سيزيد  الرقمي  التحول  إن  كما 
بشكل  التكنولوجيا  العتماد  المستخدمين 
باالعتبار  األخذ  مع  أكثر  بها  والتوّسع  أفضل 
أمن  لحماية  الضروية  والسياسات  القوانين 

البيانات على كافة المواقع الرقمية.  
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هواوي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت لتنمية 
المواهب التقنية

كوالكوم تتجه نحو تحقيق صفر انبعاثات بحلول
العام 2040

وّقعت شركة هواوي الرائدة عالميًا في توفير 
البنى التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت 
جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  الذكية  واألجهزة 
التقنية  المواهب  ورعاية  لتمكين  الكويت 
التدريبية  البرامج  توفير  خالل  من  المحلية 
العمل،  سوق  لدخول  تؤهلهم  والتي 

والعملي ومناهج  الداخلي  التدريب  وتشمل 
أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات االتصاالت 
هذه  وستسهم   .)HAINA( والشبكات 
وتنمية  التعاون  سبل  تعزيز  في  االتفاقية 
في  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مواهب 
الكويت وبناء نظام إيكولوجي معزز يساعد 
إليه  تطمح  الذي  الرقمي  التحول  تحقيق  في 

الدولة.

الرئيس  لين،  ريكو  من  كٌل  المذكرة  ووّقع 
والدكتور  الكويت،  في  لهواوي  التنفيذي 
كلية  عميد  بأعمال  القائم  العمير،  أسامة 
الكويت،  جامعة  في  والبترول  الهندسة 
من  والموظفين  المسؤولين  كبار  بحضور 
كال الطرفين. وستتعاون جامعة الكويت مع 
والبرامج  التقنيات  أحدث  توفير  على  هواوي 
احتياجات  تلبية  في  تسهم  التي  التدريبية 
الطلبة من أجل تعزيز مهاراتهم التقنية من 

للمعلومات  هواوي  أكاديمية  برنامج  خالل 
كما   )HAINA( المعتمدة  والشبكات 
الذكاء  على  تدريبية  دورات  هواوي  ستوفر 
لمراكز  المخصصة  والمرافق  االصطناعي 
كلية  لطالب  السحابية  والخدمات  البيانات 

الهندسة والبترول.

المستوى  رائدة على  تقنية  باعتبارها شركة 
المهارات  بتوفير  هواوي  تلتزم  العالمي، 
تعزيز  أجل  من  الكويتية  للمواهب  الالزمة 
العالمية.  السوق  في  التنافسية  قدراتها 
إيكولوجي  نظام  بناء  إلى  هواوي  وتدعو 
المعلومات  تقنية  مفتوح ومشترك لمواهب 
المؤسسات  بين  الفجوة  لردم  واالتصاالت 
سيسهم  حيث  العمل،  وسوق  األكاديمية 
تمكين  في  الكويت  جامعة  مع  التعاون 
السوق  في  العمل  آليات  فهم  من  الطالب 

قبل التخرج.

انكوربرتد  كوالكوم  شركة  أعلنت 
خطط  عن   Qualcomm Incorporated
لتحقيق صافي انبعاثات عالمية للنطاقات 1 
و2 و3 بحلول العام 2040 وإلتزمت بمبادرة 
األهداف المستندة إلى العلم )SBTi( بطموح 

األعمال لـ1.5 درجة مئوية.

الحالي  الشركة  هدف  على  هذا  يعتمد 
الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  لخفض 
إلى  أهدافًا مؤقتة تستند  )GHG( ويتضمن 

العلم لعام 2030 عبر النطاقات 1 و2 و3.

طويلة  أهداف  ثالثة  كوالكوم  شركة  حددت 
األمد للحد من غازات االحتباس الحراري، والتي 
تكمل استراتيجية الشركة الحالية للحد من 

هذه الغازات لعام 2025:

للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري  •
 %  50 بنسبة  المطلق  و2   1 النطاق  في 
العام  من  اعتبارًا   2030 العام  بحلول 

.2020

في  • الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  للحد 
بحلول   %  25 بنسبة  المطلق   3 النطاق 

عام 2030 اعتباًرا من عام 2020.

للوصول إلى صافي صفر انبعاثات عالمية  •
للنطاقات 1 و2 و3 بحلول العام 2040.

األهداف  هذه  تحقيق  على  كوالكوم  تعمل 
المدى من خالل شراء طاقة متجددة  طويلة 
سان  في  الرئيسي  لمقرها   %  100 بنسبة 
دييغو. تتضمن إستراتيجية الشركة االنتقال 
اتفاقيات  خالل  من  المتجددة  الطاقة  إلى 
وإزالة   ،)PPAs( األجل  طويلة  الطاقة  شراء 

الحد  واستخدام  عملياتها   من  الكربون 
المتجددة  الطاقة  اعتمادات  من  األدنى 
لالنبعاثات  الكربون  وتعويضات   )RECs(

المتبقية.

تعمل القطاعات الالسلكية واالتصال الخلوي 
إلى  شيء  كل  ويؤدي  الجميع  ربط  على 
الطاقة  استهالك  وتقليل  الكفاءات  تحقيق 
االستهالكية  واإللكترونيات  للحوسبة 
والمساعدة في سد الفجوة الرقمية. تسعى 
كوالكوم إلى تقديم طرق مبتكرة لتعظيم 
التي  الطاقة  كمية  تقليل  مع  األجهزة  أداء 
تعتبر  المثال،  سبيل  على  تستخدمها. 
تشغل  التي   ،Snapdragon منصات 
في  رائدة  األجهزة،  من  كبيرة  مجموعة 
مما  الطاقة،  استهالك  لتحسين  الصناعة 
يتيح عمًرا أطول للبطارية ويزيد الوقت الذي 
االستخدام  قيد  الجهاز  فيه  يكون  أن  يمكن 

قبل إعادة الشحن.

الضوء  يسلط  تقريرًا  مؤخرًا  الشركة  أصدرت 
واالستدامة لشبكة  االقتصادية  الفوائد  على 
الجيل الخامس مع دعوة للعمل من أجل بذل 
جهود مشتركة من قبل الصناعة والحكومة 

لتسريع تبني شبكة الجيل الخامس.
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كومسكوب تعلن عن نتائج الفصل الثالث من العام 2021

إريكسون وعمانتل تطلقان برنامج ريادة األعمال لدعم 
المبتكرين في السلطنة

الرائدة  العالمية،  كومسكوب  شركة  أعلنت 
في مجال حلول االتصال بالشبكة، عن نتائج 

الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

الثالث  الربع  في  المبيعات  صافي  انخفض 
من العام 2021 بنسبة 2.9 % على أساس 
سنوي إلى 2.11 مليار دوالر. بينما ارتفع صافي 
على   %  6.0 بنسبة  األساسية  المبيعات 
صافي  ارتفاع  إلى  ذلك   ويعود  السنة،  مدى 
الالسلكية  الشبكات  قطاعات  في  المبيعات 

الخارجية وشبكات المواقع والحرم الجامعي.

 124.2 البالغ  الخسارة  صافي  ارتفع  كما 
أميركي  دوالر   0.68 أو  أميركي،  دوالر  مليون 

العام  من  الثالث  الربع  في  الواحد،  للسهم 
2021، بنسبة 6.8 % مقارنًة بصافي خسارة  
مليون   116.3 البالغة  الماضي  العام  لفترة 
دوالر أميركي، أو 0.66 دوالر أميركي للسهم 
الواحد. بلغ صافي الدخل المعدل بدون مبادئ 
المحاسبة المقبولة عمومًا 72.2 مليون دوالر، 
أو 0.29 دوالر للسهم، مقابل 123.1 مليون 
دوالر، أو 0.51 دوالر للسهم، في الربع الثالث 

من العام 2020.

انخفض   ،2021 العام  من  الثالث  الربع  وفي 
غير  المحاسبة  لمعايير  المعدل  المبلغ 
 24.2 بنسبة    )EBITDA( عمومًا   المقبولة 
بالفترة  مقارنة  دوالر  مليون   259.1 إلى   %
هذه  وانخفضت  الماضي.  العام  من  نفسها 
النسبة إلى 12.3 % من صافي المبيعات في 
الربع الثالث من العام 2021 مقابل 15.8 % 
نفسها من  الفترة  المبيعات في  من صافي 
العام السابق. انخفض جزء EBITDA بنسبة 
 2021 العام  من  الثالث  الربع  في    %11.8
المبيعات  صافي  من   %  16.2 إلى  وانخفض 

مقارنة مع 19.5 % من صافي المبيعات في 
فترة السنة السابقة.

السلبية  اآلثار  الشيء  بعض  تراجعت  وقد 
للشركة  المالي  األداء  على   19  - لكوفيد 
خالل العام 2021، حيث أدى الضغط الشبكي 
قطاع  منتجات  بعض  على  الطلب  زيادة  إلى 
صافي  أن  من  الرغم  على  العريض  النطاق 
مبيعات هذه المنتجات قد خفف بسبب قيود 
تأثيرات  الطلب  النتعاش  كان  كما  القدرات. 
في  بما  التجارية،  األعمال  على  مؤاتية  غير 
المقام  )في  األساسية  السلع  تضخم  ذلك 
التكاليف  وزيادات  والراتنجات(،  النحاس  األول 
اللوجستية، والمهل الزمنية الطويلة، ونقص 
في جزء معين من المكونات. وقد عانت جميع 
قطاعات الشركة من نقص في العرض ومدد 
زمنية طويلة لبعض المواد مما أثر سلبا على 
قدرة الشركة على تلبية طلب العمالء على 
منتجاتها. ومن المتوقع أن تستمر بعض اآلثار 
غير المؤاتية للفترة المتبقية من العام 2021 

وحتى العام 2022.

إريكسون  مع  تفاهم  مذكرة  عمانتل  وقعت 
خالل  من  التقني  االبتكار  مبادرات  لتعزيز 
اإلعالن عن  مختبرات عمانتل لالبتكار. وقد تم 
 ،2021 يوليو  في  لالبتكار  عمانتل  مختبرات 
أطلقتها  التي  الرئيسية  المبادرات  كإحدى 
الشركة  خبرات  من  لالستفادة  عمانتل 
وشراكاتها للمساهمة في تحقيق رؤية عمان 
في  األعمال  وريادة  االبتكار  وتعزيز   2040
المختبرات  تركز  والناشئة.  الجديدة  التقنيات 
التي أقيمت على مساحة 1100 متر مربع في 
مسقط  بمحافظة  لعمانتل  الرئيسي  المقر 
على تنمية مهارات ريادة األعمال بين الشباب 
في  الناشئة  التقنية  الشركات  نمو  وتسريع 
وهي:  تقنية  قطاعات  خمس  عبر  السلطنة 
واألمن  األشياء،  وإنترنت  الخامس،  الجيل 
المشتركين  تجربة  ومفهوم  السيبراني، 

والبيانات الضخمة.

المتعلقة  المشتركة  الرؤية  من  انطالقًا 
تحقيق  في  األعمال  ريادة  مجتمع  بإشراك 
مذكرة  ستشهد   ،2040 عمان  رؤية  أهداف 
مًعا  وإريكسون  عمانتل  تعاون  التفاهم 
لدعم التحول الرقمي واالبتكار في السلطنة 
من  األعمال  قطاع  قدرات  توسيع  خالل  من 
المعلومات  وتقنية  الخامس  الجيل  خالل 

.)ICT( واالتصاالت

باستخدام مختبرات عمانتل لالبتكار كمنصة، 
لالبتكار  اإلقليمي  إريكسون  مركز  سيوفر 
والدوليين  واإلقليميين  المحليين  والخبراء 
الناشئة  للشركات  المطلوب  التوجيه 
والمبتكرين في السلطنة. كما ستستضيف 
للجمع  متعددة  أنشطة  وعمانتل  إريكسون 
بين المبتكرين لتطوير حلول تقنية تتماشى 

مع رؤية عمان 2040.

سعيد  بن  طالل  قال  ذلك  على  وتعليقا 
“نحن  لعمانتل:  التنفيذي  الرئيس  المعمري 
العمانيين  األعمال  رواد  بتزويد  ملتزمون 
مهاراتهم  لتطوير  المناسبة  باألدوات 
في  لتسهم  الجديدة  التقنيات  باستخدام 
ونسعد  الجميع،  ومصالح  بإحتياجات  الوفاء 

المزيد  إلضافة  إريكسون  مع  بالشراكة 
المناسبة  العمل  بيئة  وتوفير  الدعم  من 
هذا  بأن  ثقة  على  ونحن  الناشئة  للشركات 
للمبتكرين  جديدة  أبوابًا  سيفتح  التعاون 
جميع  في  التقنية  مجال  في  األعمال  ورواد 
أنحاء السلطنة، وسيتم التركيز على العديد 
الجيل  تقنية  لدفع  التقنية  المجاالت  من 
الخامس واالبتكار في السلطنة والمساهمة 

في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.”

دكتور  قال  اريكسون  شركة  جانب  من  أما 
أريكسون  شركة  رئيس  البلوشي،  عبداهلل 
مع  التعاون  هذا  يؤدي  أن  “نتوقع  عمان: 
الرقمي.  التحول  تسريع مسيرة  إلى  عمانتل 
الجهود  دعم  على  الوقت  ذات  في  نعمل 
المبتكرين  لرعاية  عمانتل  بها  تقوم  التي 
تقنية  في  خبرتنا  خالل  من  األعمال  ورواد 
للمواهب  تقدم  والتي  الخامس  الجيل 
الواعدة في سلطنة عمان فرصة للبناء على 
في  للمساهمة  يمتلكونها  التي  المهارات 
تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. لدينا العديد 
األهداف  لتحقيق  المصممة  األنشطة  من 
العمل مًعا  إلى  الموضوعة بفاعلية ونتطلع 
لتعزيز االبتكار وتحقيق المصالح المشتركة”.
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المسّيرة  الطائرات  استخدام  يعد  لم 
العسكرية فحسب  المهام  بتنفيذ  محصورًا 
مستوى  على  مرتبطًا  اعتمادها  بات  بل 
الدول والمؤسسات أو المنظمات الحكومية 
على  والبقاء  أعمالها  لتسهيل  والخاصة 
المجتمعي.  المحيط  مع  مباشر  اتصال 
تحليق  تحّظر  الدول  بعض  تزال  ال  وقت  في 
باعتبارها  سمائها  في  المسّيرة  الطائرات 
بينما  الجوية  الحدود  وتنتهك  قانونية  غير 
التجارية  المجاالت  في  يدعمها  من  هناك 
خبراء  يؤّكد  نفسه،  الخط  على  الصحية.  أو 
الطائرات  ان  المالحية  المركبات  أنظمة  في 
حياة  على  كبيرة  فعالية  لديها  طّيار  بدون 

عيشه.  وطريقة  االنسان 

المسّيرة  الطائرات  مكانة  هي  أين 
اليوم؟

طياراليوم  بدون  التجارية  الطائرات  تندرج 
غرار  على  اإللكترونية.  المركبات  فئة  ضمن 
السيارات اإللكترونية ، وتقدم هذه الطائرات 
المسببة  الغازات  صد  في  مهمًا   خيارًا 
لالحتباس الحراري وتصبح محايدة للكربون. 

أما اعتماد هذا النوع من الطائرات فيتطّلب 
الذكية  التقنيات  من  العديد  وجود 

الطائرات المسّيرة أو بدون طيار، هي تقنية تحّولية ستتغير 
خالل العقد القادم بطرق لم تتخيلها من قبل. قد يتجاهل 

الكثيرون أهمية األجهزة المسّيرة إال أن تأثيرها سيكون 
واضحًا على حياتنا وفي كافة القطاعات.

خدمات عن 
ُبعد وُأخرى 
للتجّسس 

الطائرات 
المسّيرة: 
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أن  يمكن  خاللها  من  والتي  لها  المساندة 
الذكاء  التقنيات  هذه  أبرز  خدماتها.  تظهر 
العناصر  أهم  من  يعتبر  الذي  االصطناعي 
طيار  بدون  الطائرات  مستقبل  تعّزز  التي  
على  قادرة  ويجعلها  دورها،  يفّعل   حيث 
على  يتعّذر  التي  الظروف  كل  مع  التأقلم 
إلى جانب ذلك، يسمح  بها.  التصّرف  البشر 
في  البيانات  بتحليل  االصطناعي  الذكاء 
عن  الرحلة  قياس  لضبط  الفعلي  الوقت 
والعقبات  التضاريس  إلى  استنادًا  ُبعد 
المراقبة  لبث  مشابهة  بطريقة  األخرى، 

المعتمدة.  التلقائية 

الطائرات  هذه  تتطّلب  ذلك،  إلى  باالضافة 
على  قادرة  رقمية  لوحات  من  إرشادات 
ُبعد،  عن  المسّيرة  الطائرات  حركة  مراقبة 
الطائرات  كل  لدمج  مهمة   خطوة  وهي 

الجوي.  المجال  الصغيرة في نظام 

طائرات  إلى  العسكرية  المهام  من 
بألف خدمة عن ُبعد

عّدة  ألهداف  المسّيرة  الطائرات  ُتستخدم 
القطاع  ُتسّهل يوميات االنسان إن كان في 
العسكري،  التجاري،  الصحي،  الزراعي، 
الباحثون  يلجأ  العديد.  وغيرها  الجغرافي 
لتحديد  كوسيلة  طّيار  بدون  الطائرات  إلى 
بدقة  جوية  صور  على  والحصول  المناطق 
الطائرات  ان  الى  الخبراء  يشير  عالية. 
تفاصيل  عن  بالكشف  تساهم  المسّيرة 
لصعوبة  نظرًا  ُبعد  عن  واألراضي  الخرائط 
مباشرة.  الجغرافية  األماكن  بعض  تحديد 
بالطائرات بدون  أن الشركات تستعين  كما 
استبدالها  بعد  التكلفة  لتخفيض  طيار 
الكثير  تتطّلب  التي  التقليدية  بالطائرات 
من العناية والصيانة على مدار السنة، هذا 
يتطّلبها  التي  التكاليف  نذكر  أن  دون  من 
إلى   80 بين  تتراوح  والتي  الجوي  المسح 

120 ألف دوالر. 

من  المداخن  مراقبة  عملية  كانت  وبعدما 
الكثيرمن  تتطلب  النفط  تكرير  محطات 
شركات  بدأت  والوقت،  والتعب  الجهد 
المسّيرة  الطائرات  تستخدم  الطاقة 
قادرة  فهي  االنسان  من  بدالً  بذلك  للقيام 
وفحصها  المداخن  فوق  التحليق  على 
أي  يتعّرض  أن  دون  من  وسهولة  بسرعة 
العسكري،  القطاع  في  أما  للخطر.  موّظف 
طيار  بدون  بالطائرات  الشرطة  فتستعين 
أثناء  الصور  إلتقاط  المجرمين،  لمالحقة 
الجغرافية  المناطق  إلحدى  المداهمات 

أوضح.  ودراستها بشكل  المراقبة 

الداعم  التكنولوجيا  شركات  كانت  بدورها 
سابق،  وقت  ففي  الحديثة.  للطائرات  األكبر 

على  استحواذها  عن  غوغل  شركة  أعلنت 
طائرة  لصناعة  متخصصة  ناشئة  شركة 
االنترنت  تأمين  إلى  تهدف  طيار  بدون 
على  تعمل  وهي  العالم  حول  السريع 

الشمسية.  الطاقة 

سوق  قيمة  دوالر  مليارات   9.1
العام  بحلول  المسّيرة  الطائرات 

2030
العالم نحو الطائرات بدون طّيار نظرًا  يتجه 
للعصر  ومواكبتها  المتعددة  لخدماتها 
العالمية،  التوقعات  بحسب  التكنولوجي. 
أحد   -  UAM سوق  ينمو  أن  الموجح  من 
مليار   2.6 من   - المسّيرة  الطائرات  أنواع 
دوالر في عام 2020 إلى 9.1 مليارات  دوالر 

 .2030 العام  بحلول 

الطائرات  من  النوع  هذا  صناعة  توّسع  ومع 
بّد  ال  التقليدية،  بالطائرات  واستبدالها 
هذا  الستيعاب  التحتية  البنية  تجهيز  من 
التي  الممرات  من  المزيد  وإنشاء  التحّول 
ضرورة  إلى  باالضافة  حركتها  تسّهل 
العملية  الخطط  لوضع  الجهود  تكثيف 

الجوي.   النقل  مجال  في  وممارستها 

التجّسس  طائرات  من  مخاوف 
األمن  وتهديد 

طائرات  استخدام  من  الحكومات  تتخّوف 
مثاًل  كالتجسس  خطيرة  ألهداف  “درون” 
عقبات  ويشكل  القومي  األمن  يهدد  مما 
المعنية  الجهات  تدرس  كما  كبيرة.  أمنية 
تجمعها  التي  البيانات  استخدام  كيفية 
سلبًا  تؤثر  أن  دون  من  المسّيرة  الطائرات 

على أي من الدول. 

األساسية  القوانين  كل  باالعتبار  األخذ  ومع 
وزارات  تنفق  المسّيرة،  الطائرات  الستخدام 
سنويًا  الدوالرات  ماليين  والحكومات  الدفاع 
لوجستية  ألهداف  الدرون  مشاريع  على 
ناجحة  تجارب  نشهد  بدأنا  كما  ذاتية. 
المسّيرة  الطائرات  احباط  لعمليات 
تمّكنت  التي  روسيا  ومنها  المتجسسة، 
الطائرات  يكشف  صوتي  جهاز  تجربة  من 
في  مسؤول  أفاد  كما  المهاجمة.  المسّيرة 
هو  الجهاز  هذا  أن  روسية  حكومية  شركة 
من  العسكرية  المدنية  المنشآت  لحماية 
أو  تتجسس  التي  المسّيرة  الطائرات  خطر 

المواقع.  تراقب 

الجيل  من  بقدرات  “درون”  تطوير 
الخامس

كفيلة  المسّيرة   الطائرة  من  واحدة  رحلة 
ثالثية  جوية  وصور  مرئية  بيانات  بجمع 

برامج  خالل  من  عرضها  يمكن  األبعاد 
بمسح  المتخصصون  ويعتبر  الكمبيوتر.  
األراضي أن استخدام األجهزة الذكية تساعد 
معلومات  إلى  التوصل  على  االنسان 

أقل.  وبكلفة  أكبر  بسرعة  دقيقة 

بدون  الطائرات  مستقبل  أن  يبدو  قد 
ضوء  على  نعتقد.  كنا  مما  أقرب  هو  طيار 
هذه  مواكبة  إلى  األعمال  قادة  يحتاج  ذلك، 
التغّيرات ومعرفة كيف يمكن أن تؤثر على 
البيانات  تحليالت  وتقديم  كافة  القطاعات 
يمكن  فكيف  المطلوبة.  التكاليف  وتوفير 
االنتقال من الطائرات التقليدية إلى اعتماد 
االستعانة  يكفي  المسّيرة؟  الطائرات 
تنفيذ  في  لمساعدتك  بالمتخصصين  

مؤاتية.  وبظروف  قليل  بوقت  مشروعك 

يتجه العالم نحو 
الطائرات بدون طّيار 

نظراً لخدماتها 
المتعددة 

ومواكبتها للعصر 
التكنولوجي
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نجحت العواصم العربية والمدن حول العالم في تثبيت مكانتها في عالم التكنولوجيا مع 
دعم االبتكارات والشركات الناشئة إلى أن ظهرت المدينة الذكية لتتبنى كل هذه التحوالت. 
فالثورة الصناعية الرابعة كانت الدافع األكبر لتطوير المشاريع وإحداث تحوالت رقمية كبيرة  

تطال كل مستويات حياة االنسان.
التطّور  سمات  كل  الذكية  المدينة  تشمل 
التكنولوجيا  توّفرها  التي  والحداثة 
التحديات  ظّل  في  الذكية.  واألجهزة 
األخيرة،  الفترة  خالل  العالم  واجهها  التي 
الصمود  من  تمّكنت  الذكية  المدن  وحدها 
بأقل  العقبات  كل  ومواجهة  واالستمرار 
الذكاء  استخدام  فمع  ممكنة.  خسائر 
والبيانات  األشياء  انترنت  االصطناعي، 
أنظمة  في  السّكان  اندمج  الضخمة، 
والمنظمات  بالمؤسسات  تربطهم  أساسية 
في  الضرورة.  عند  احتياجاتهم  وتلبي 
 - ظهوروباءكوفيد  مع  أي   ،2020 العام 
الذكية  للمدينة  األبرز  المحّطة  كانت   ،19
على  للحفاظ  أساسيًا  وجودها  كان  التي 
التباعد  احترام  مع  االفتراضي  الترابط 
أحدث  وبحسب  واحد.  آن  في  االجتماعي 

الذكية  المدن  سوق  سيصل  التقارير 
أميركي  دوالر  تريليون   2.51 إلى  العالمي 
سنوي  نمو  بمعدل  أي   ،2025 العام  في 
من  الممتدة  الفترة  خالل   %  20.51 مركب 

2021 إلى 2025. 

أذكى  تحتضنان  والسعودية  اإلمارات 
العربية المدن 

بخدماتها  الخليجية  المنطقة  تتألق 
عن  بها  تتمّيز  التي  الذكية  وابتكاراتها 
محّط  يجعلها  ما  وهذا  المنطقة  دول  سائر 
االجتماعي،  المستوى  على  العالم  أنظار 
كل  من  الرغم  على  والخدماتي.  العملي 
التحديات، نجحت العواصم العربية بتحقيق 
العمالء  متطلبات  بتلبية  والسرعة  المرونة 
وتنظيم  الرقمية  التعامالت  ومعالجة 

التطبيقات  ودعم  الرقمية  الهوية  عمل 
بعد  سّيما  ال  الرقمية  الحكومية  والمنصات 

.19 انتشار وباء كوفيد - 

للمرة الثانية على التوالي، احتلت أبوظبي 
وشمال  األوسط  الشرق  في  األولى  المرتبة 
لعام  الذكية  المدن  مؤشر  في  أفريقيا 
بذلك  لتتقّدم  عالميًا،   28 والمرتبة   ،2021

الماضي. العام  بتصنيف  مقارنًة  مرتبة   14

دبي  فجاءت  عربيًا  الثانية  المرتبة  في  أما 
في  الرياض  تلتها  عالميًا   29 والمرتبة 
عالميًا،   30 والمرتبة  عربيًا  الثالثة  المرتبة 
أذكى  وتصبح  مرتبة   23 بذلك  لتتقّدم 
مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين 

العالمي. المستوى  على  والثالثين 

2.51 تريليون دوالر قيمة سوق المدن 
الذكية العالمي بحلول 2025 وزيادة 

االستثمار في البنية التحتية
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المنورة  المدينة  احتلت  نفسه،  الخط  على 
أذكى  ثاني  ُصنفت  التي  الرابعة  المرتبة 
مدينة سعودية بعد الرياض. أما في المرتبة 
المغربية  العاصمة  فكانت  عربيًا  الخامسة 
عالميًا   103 المرتبة  احتلت  التي  الرباط 
عربيًا  السادسة  المرتبة  في  القاهرة  تلتها 

وفي المركز 104 عالميًا.

الخدمات  على  الذكية  المدن  تصنيف  يرتكز 
التحتية  والبنية  المدينة  تحتويها  التي 
خمسة  المؤشر  يبحث  كما  لديها،  المتاحة 
التنقل،  بالصحة،  تتعّلق  أساسية  محاور 
األنشطة، الفرص والحوكمة. وبحسب معايير 
التقييم للمدينة الذكية يتم البحث بضرورة 
الرقمي  االقتصاد  بين  التوازن  تحقيقها 
بين  الفجوة  سد  على  قدرتها  والتقنية، 
السياسات  طرح  العمالء،  وحاجة  متطلبات 
الذكية  للمدينة  قوية  قاعدة  لبناء  المالئمة 
االنسان  ودور  االنسانية  االبعاد  مراعاة  مع 

للتوصل إلى التحول الرقمي الشامل.

إليكم  التنفيذ،  إلى  التخطيط  من 
أفضل المدن الذكية حول العالم

من  سلسلة  العالم  حول  الدول  ُتنّفذ 
إلى تحسين  تهدف  التي  الضخمة  المشاريع 
إلرضاء  الرقمية،  مهاراتها  وتطوير  أدائها 
الجهود  بعد  السوق.  حاجة  وتلبية  العمالء 
في  ذكية  مدن   8 أفضل  هي  ها  المكّثفة، 
البرمجيات  القائمة من حيث  تتصدر   العالم 
والتطبيقات والمنصات االلكترونية الحديثة. 

الذكية  المدن  أفضل  قائمة  لندن  تتصدر 
الشركات  أهم  عاصمتها  في  توجد  حيث 
المستمر  التخطيط  جانب  إلى  الناشئة 
العام  القطاعين  في  التكنولوجيا  لتطبيق 
كما  البشري.  المال  رأس  وتوفير  والخاص 
يمكن االستفادة من برنامج “كونكتد  لندن” 
الخامس في  الجيل  تسريع  إلى  يهدف  الذي 
الخطط  إلى  باالضافة  المدينة  أنحاء  كافة 
الالسلكي  الوصول  بتوفير  المستقبلية 
والشوارع  المباني  واي- فاي في  إلى شبكة 

العامة. 

التي  نيويورك  تأتي  الثانية  المرتبة  في 
امتالكها  مع  الذكية  المدن  أفضل  تعتبرمن 
تجريبيًا  وبرنامجًا  المزدهر،  الرقمي  االقتصاد 
شبكة  ويوفر  الذكية  األجهزة  مئات  ُيثّبت 
كما  العمل.  مناطق  في  النطاق  واسعة 
البيانات  استخدام  إلى  المدينة  تسعى 

الضخمة الدارة الخدمات إلكترونيًا.

سينغافورة  تجاوزت  كورونا،  أزمة  أثر  على 
االجراءات الصارمة من خالل توسيع التقنيات 
الرقمية وزيادة االنتاجية. هي التي تملك رؤية 

جمع  على  سينغافورة  تعمل  الذكية”  “األمة 
المرتبطة،  االستشعار  أجهزة  عبر  البيانات 
الحكومية  الوكاالت  إلى  إرسالها  فيتم 
الطرقات...(  المشاة،  المرور،  المختصة )حركة 
الخدمة  وتنفيذ  والتحليل  التخطيط  ليتم 

المطلوبة.

 ،2021 لعام  الذكية  المدن  بين  ومن 
تحقيق  إلى  تسعى  التي  كوبنهاغن 
السياسات  عبر  الكامل  الرقمي  التطوير 
المدينة  تملك  كما  واالستدامة.  البيئية 
وأنظمة  المرور  إشارات  تربط  رقمية  منصة 
والمباني  الذكية  والعدادات  الوقوف 
أو  الذكية  والسيارات  العامة  والشوارع 

فريدة. تجربة  ببعضها في  القيادة  ذاتية 

من  تعتبر  التي  بوسطن  مدينة  كذلك 
المدن الرائدة في القطاع الرقمي مع إنشاء 
200 شركة ناشئة. وتتمحور خطة  أكثر من 
الذي  التشاركي”  “التمدن  على  المدينة 
الذكية  التطبيقات  اعتماد  على  يرتكز 
وحل  المختصة  السلطات  مع  للتواصل 
الضرورية من  المعلومات  وتلقي  المشاكل 

المعنية.  الجهات 

تحتضن  التي  أمستردام  مدينة  نذكر  أخيرًا 
طّورت  حيث  جوانبه،  بكل  الرقمي  التحول 
 12000 لتضم  لديها  البيانات  قاعدة 
كافة  من  جمعها  يتم  بيانات  مجموعة 
المدينة  أنشأت  ذلك،  جانب  إلى  المناطق. 
إنترنت  بإشارات  وزودته   ،iot living مختبر 
إلى  للوصول  يستخدم  الذي  األشياء 

البلوتوث.  طريق  عن  البيانات 

إمكانات  يدعم  االصطناعي  الذكاء 
الذكية المدينة 

االصطناعي  الذكاء  استخدامات  تتوّسع 
دون  من  والقطاعات  المجاالت  كافة  لتطال 
مع  منحصرًا  اعتماده  كان  بعدما  استثناء 
األخيرة،  السنوات  في  فقط.  االلكترونيات 
االصطناعي  الذكاء  دمج  نشهد  بدأنا 
القطاع  خدمات  أو  الحكومية  بالمعامالت 
العام  التنقل  السير،  تنظيم  من  العام 
المتحدة،  المملكة  ففي  العديد.  وغيرها 
 Great Manchester شركة  أدخلت 
الذكاء  فيها  يتحكم  التي  المرور  إشارات 
لتحسين   2020 العام  في  االصطناعي 
السالمة وتقليل االزدحام، بينما تقدم بعض 
تستجيب  القيادة  ذاتية  سيارات  الشركات 
دول  عمدت  كما  التكنولوجية.  التقنية  إلى 
لدعم  االصطناعي  الذكاء  دمج  الى  أخرى 
بدون  والصوت  الوجه  على  التعّرف  تقنية 
النقل  في محطات  مباشر خصوصًا  تالمس 

المترو. أو  التاكسي  العام مثل 

نجاح  بين  تتأرجح  الذكية  المدينة 
المستقبل من  ومخاوف  البناء 

في  نجاحه  الذكية  المدينة  مفهوم  أثبت 
المدن المكتظة سكانيًا كمصر والهند مثاًل 
وشبكاتها  األمنية  خدماتها  ربطت  التي 
في  المطورون  يعمل  الرقمي.  بالتعامل 
الرقمية وتعزيز  الخدمات  الهند على إضافة 
لهذه  المؤسسات  وتحديث  التحتية  البنية 
المدينة  إنشاء  ُيعد  لذلك،  وفقًا  الغاية. 
باالقتصاد،  يرتبط  كاماًل  مشروعًا  الذكية 
الخارجية  والعالقات  التكنولوجيا  االجتماع، 
ووضع  السكان  إشراك  بهدف  والداخلية 

كأولوية.  متطلباتهم 

المدينة  توّسع  نحو  أكثر  التوجه  ومع 
المشاكل  بشأن  المخاوف  تزداد  الذكية، 
ما  فبقدر  الوقت.  مع  تظهر  أن  يمكن  التي 
تعدنا بمستقبل مزدهر بقدر ما تهدد األمن 
المخاطر  تقتصر  فال  مواطن،  لكل  الرقمي 
االلكترونية  الخصوصية  انتهاك  على 

بأكمله.  فحسب بل هي تهدد نمط حياة 

التقنيات  بتكامل  الذكية  المدينة  ترتبط 
مع  خصوصًا  المواطن  لتحركات  المراقبة 
جمع  وأنظمة  االستشعار  أجهزة  وجود 
تبدي  ذلك،  على ضوء  البيومترية.  البيانات 
المدينة  قدرات  من  مخاوفها  الدول  بعض 
التي  األميركية  المتحدة  كالواليات  الذكية 
تحّذر من إساءة استخدام األجهزة المتطورة 

توتر.  ألي  تجنبًا 

يكون  أن  المرجح  من   ،2025 العام  بحلول 
75 مليار جهاز متصل حول  هناك أكثر من 
يتوافق  ال  أن عددًا كبيرًا منها قد  إال  العالم 

الرقمية.  الخصوصية  مع 

والشركات  السلطات  على  يتعّين  لذلك، 
األمن  لحماية  القوانين  وضع  التقنية 
تكرارًا  األكثر  للهجمات  وفقًا  الرقمي 
بشأن  التوعية  حمالت  تكثيف  إلى  باالضافة 
األجهزة  استخدام  وكيفية  االلكتروني  األمن 
التهديدات  من  للحّد  الذكية  والمنصات 

المرتقبة.  السيبرانية  والهجمات 
   

البحث  المدن في  2021، تستمر  العام  في 
لالنتقال  والممارسات  الحلول  أفضل  عن 
على  أكثر  والتمّرس  الذكية،  المدينة  إلى 
المتطّورة  والتقنيات  الذكية  التطبيقات 
)التعّرف على الوجه، رمز االستجابة السريع( 
ظّل  في  العامة  السالمة  على  للحفاظ 
واسع  التكنولوجيا  فمجال  كورونا.  انتشار 
يمكن  بل  فقط  العامة  الخدمات  يطال  وال 
المدن  فهل  القطاعات،  كل  مع  دمجه 

االقبال؟   الذكية مستعدة لهذا 
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جامعة برمنغهام تختار سيمنس البتكار 
تطبيق ذكي ُيستخدم داخل حرمها

اإلمارات 
والسعودية 

تحتضنان أذكى 
المدن العربية 

للعام 2021

“هيئة االتصاالت” تكشف عن متوسط 
سرعات التحميل والتغطية للجيل 

الخامس المتنّقل في الرياض

وقع اختيار جامعة برمنغهام على سيمنس 
داخل  في  ُيستخدم  ذكي  تطبيق  البتكار 
حرم الجامعة في مدينة دبي، مما سيحولها 
التعليم  مؤسسات  أكثر  من  وحدة  الى 
مستوى  على  وذكاًء  استدامة  العالي 
ستقوم  االتفاقية،  هذه  وبمقتضى  العالم. 
بما  التطبيق،  هذا  ونشر  بابتكار  سيمنس 
المتطورة  الرقمية  المزايا  من  باقة  يوفر 
الكمبيوتر  وأجهزة  المحمولة  الهواتف  على 
التي يستخدمها الطلبة والعاملون وأطقم 
ما  وهو  سواء،  حد  على  والزائرون  التدريس 
حرم  في  تجربتهم  تطوير  على  سيعمل 

الجامعة الجديد في دبي. 
 

من  األولى  المرحلة  التطبيق  هذا  يمثل 
ُيعد  كما  الذكي،  الجامعي  الحرم  مشروع 
إضافة هامة لألعمال التي تقوم بها سيمنس 
في  برمنغهام  جامعة  حرم  داخل  بالفعل 
دبي، حيث توفر الشركة نظاًما متطوًرا إلدارة 
الزاوية  حجر  يمثل  ما  وهو  الجامعة،  مباني 
معدالت  زيادة  بهدف  الذكية  التحتية  للبنية 
والمرونة  التشغيلية  والكفاءة  الراحة 
أيًضا  سيمنس  تقوم  الجامعة.  في  واألمان 
معامل  في  للتحكم  متكامل  نظام  بتوفير 
الهواء  تكييف  على  للمحافظة  الجامعة، 
 2000 تركيب  جانب  إلى  الحرارة،  ودرجة 
مستوى  لضبط  األشياء  إلنترنت  مستشعر 

التغير  على  اعتماًدا  القاعات  في  اإلضاءة 
وتغيرات  القاعات  إشغال  معدالت  في 
الطقس والبيئية المحيطة. وبالتالي يمكن 
تقديم  التطبيق،  هذا  بمساعدة  للجامعة، 
تجربة متطورة للطلبة والعاملين والوصول 
والتنسيق  التعاون  مستويات  ألعلى 
مقارنة  الجامعة  لموارد  الكفوء  واالستخدام 

المماثلة. التعليمية  بالمؤسسات 

للشراكة  استكماًلا  التطبيق  هذا  يأتي 
لتحويل  والهادفة  وسيمنس  الجامعة  بين 
مستدامة  تعليمية  مؤسسة  إلى  الجامعة 
وذكية. في الوقت نفسه، ُيبرز هذا التطبيق 
دبي  في  الجامعة  حرم  تطوير  أسلوب 
التعليمية”  “البيئات  أكثر  واحدًا من  ليصبح 
من  باقة  واستخدام  نشر  خالل  من  تقدًما 

التكنولوجية. والحلول  التطبيقات 

للجامعة  الجامعي  الحرم  افتتاح  سيتم 
سيمنس  وتستهدف  العام،  هذا  دبي  في 
في  التطبيق  هذا  استخدام  نشر  استكمال 
لهذا  وباإلضافة   .2022 من  األول  النصف 
للطلبة  مركزًا  سيمنس  ستوفر  التطبيق، 
والتعاون  للتعلم  مشتركة  مساحة  يمثل 
التقديمية  والعروض  المناسبات  وإقامة 
لتطوير  الهاكاثون  مسابقات  واستضافة 

البرمجيات وورش العمل المتنوعة.

بخدماتها  الخليجية  المنطقة  تتألق 
عن  بها  تتمّيز  التي  الذكية  وابتكاراتها 
يجعلها  ما  وهذا  المنطقة  دول  سائر 
المستوى  على  العالم  أنظار  محّط 
على  والخدماتي.  العملي  االجتماعي، 
الرغم من كل التحديات، نجحت العواصم 
العربية بتحقيق المرونة والسرعة بتلبية 
التعامالت  ومعالجة  العمالء  متطلبات 
الرقمية  الهوية  عمل  وتنظيم  الرقمية 
الحكومية  والمنصات  التطبيقات  ودعم 
الرقمية ال سّيما بعد انتشار وباء كوفيد 

.19 -

الخليج  حققها  التي  لالنجازات  ونظرًا 
التحول  مجال  في  األخيرة  السنوات  في 
والذكاء  األشياء  وانترنت  الرقمي 
الشركات  اليوم  تتبنى  االصطناعي، 
استراتيجية  والخاصة  العامة  والقطاعات 
عالم  في  أكثر  مكانتها  ُتثّبت  متطّورة 

التكنولوجيا.

احتلت  التوالي،  على  الثانية  للمرة 
الشرق  في  األولى  المرتبة  أبوظبي 
األوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن 
الذكية للعام 2021، والمرتبة 28 عالميًا، 
لتتقّدم بذلك 14 مرتبة مقارنًة بتصنيف 

العام الماضي.

فجاءت  عربيًا  الثانية  المرتبة  في  أما 
الرياض  تلتها  عالميًا   29 والمرتبة  دبي 
 30 والمرتبة  عربيًا  الثالثة  المرتبة  في 
وتصبح  مرتبة   23 بذلك  لتتقّدم  عالميًا، 
مجموعة  دول  عواصم  بين  مدينة  أذكى 
المستوى  على  والثالثين  العشرين 

العالمي.

على الخط نفسه، احتلت المدينة المنورة 
أذكى  ثاني  ُصنفت  التي  الرابعة  المرتبة 
في  أما  الرياض.  بعد  سعودية  مدينة 
العاصمة  فكانت  عربيًا  الخامسة  المرتبة 
المرتبة  احتلت  التي  الرباط  المغربية 
المرتبة  في  القاهرة  تلتها  عالميًا   103
السادسة عربيًا وفي المركز 104 عالميًا.

المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  كشفت 
والتغطية  التحميل  سرعات  متوسط  عن 
للجيل الخامس المتنقل في مدينة الرياض 
بلغ  حيث  الجاري،  العام  من  الثالث  للربع 
الخدمة  لمقدمي  التحميل  سرعات  متوسط 
الثانية، وبإجمالي تغطية  280 ميغابت في 

تصل إلى 91.70 %.

متوسط  قائمة  “زين”  شركة  وتصدرت   
سرعات التحميل بمتوسط يصل إلى 379.7 
تصل  تغطية  وبنسبة  الثانية  في  ميغابت 
في   ”STC“ شركة  وجاءت   ،%  89.35 إلى 
المركز الثاني بمتوسط سرعة تحميل يصل 
ونسبة  الثانية  في  ميغابت   296.1 إلى 

شركة  وحلت   ،%  76.26 إلى  تصل  تغطية 
مدينة  في  الثالث  المركز  في  “موبايلي” 
إلى  تصل  تحميل  سرعة  بمتوسط  الرياض 
تغطية  ونسبة  الثانية  في  ميغابت   187.5

تصل إلى 59.5 %.

في  الرياض”  “مقياس  تقرير  ويأتي  هذا 
تعزيز  على  االتصاالت”  “هيئة  عمل  إطار 
أفضل  لتقديم  المشغلين  بين  التنافسية 
مستوى  رفع  عبر  للمستخدمين؛  الخدمات 
نتائج  نشر  خالل  من  السوق  في  الشفافية 
المستثمرين  وتمكين  والمؤشرات،  البيانات 
أداء  مؤشرات  على  االطالع  من  والمهتمين 

السوق في المملكة.
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مجموعة “بنية” توقع مذكرة تفاهم مع “بي 
دبليو سي الشرق األوسط” لتقديم خدمات 

المدن الذكية والحوسبة السحابية وإنترنت 
األشياء

5.2 مليون زائر 
للبوابة الرسمية 
لحكومة اإلمارات 

خالل الربع الثالث 
من العام 2021

السيد محمد بن علي المناعي وزيرًا 
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

حكومة قطر الجديدة

صحافي  مؤتمر  خالل  “بنية”،  مجموعة  أعلنت 
عن  األول،  اليوم  فعاليات  هامش  على  ُعقد 
عدة  مع  استراتيجية  شراكات  عدة  توقيع 
مؤسسات وطنية وإقليمية، ُتعزز رؤية “بنية” 

في دعم خطة التحول الرقمي.

توقيع  المعرض،  في  المجموعة  جناح  شهد 
وشركة  “بنية”  مجموعة  بين  تفاهم  مذكرة 
بي دبليو سي الشرق األوسط للمشاركة في 
أنحاء  وجميع  مصر  في  االستشارية  الخدمات 
الشرق األوسط في العديد من القطاعات مثل: 
وإنترنت  السحابية  وتقنيات  الذكية  المدن 
وإنترنت   )IIOT( الصناعي  للقطاع  األشياء 
األشياء )IOT( ومراكز البيانات والتحول الرقمي 
المعزز  الواقع  وتقنيات  الحرجة  القطاعات  في 

)AR( والواقع االفتراضي  )VR( واالضطرابات.

أحمد  المهندس  صرح  السياق،  هذا  وفي 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  مكي، 
خالل  “من  قائال  “بنية”،  لمجموعة  التنفيذي 
مذكرة التفاهم التي عقدتها مجموعة “بنية” 
األوسط،  الشرق  سي  دبليو  بي  شركة  مع 
الشركة  مع  للتحالف  المجموعة  تسعى 
تقديم  في  اإلستراتيجي  شريكها  لتكون 
أفضل  استخدام  على  يعتمد  تنفيذي  منهج 
بالعديد  العمالقة  مشاريعنا  في  الممارسات 
الحوسبة  الذكية،  المدن  مثل  القطاعات  من 
جودة  بأفضل  السيبراني  واألمن  السحابية 

وإقليمًيا.  محلًيا  السوق  العمالء في  تناسب 
األوسط  الشرق  سي  دبليو  بي  شركة  ولدى 
والعالمية  اإلقليمية  باإلنجازات  حافل  سجل 
أسواق  في  النجاحات  من  العديد  تتضمن 
وقع  لذلك  كونغ،  وهونغ  دبي  مثل  رئيسية 
اإلستراتيجي  شريكنا  لتكون  عليها  اإلختيار 
تماشيًا مع رؤيتنا التي تهدف إلى تبنى أفضل 
الممارسات لتحقيق تحول رقمي أكثر استدامة 

وفعالية”.

وأعرب ماجد عز الدين، الشريك  التنفيذي في 
بي  بشركة  الصفقات  قطاع  ورئيس  مصر 
دبليو سي عن تفاؤله للتعاون مع مجموعة 
بنية نظرًا لخبرتها الطويلة في مجال التحول 
الرقمي في مصر وتاريخها الحافل بالنجاحات. 
لشركة  الطويلة  بالخبرة  بنية  خبرة  “تقترن 
تمتد  والتي  األوسط  الشرق  سي  دبليو  بي 
المصرية  السوق  في  عاًما   45 من  ألكثر 
هامة  إضافة  يشكل  وهو  األوسط  والشرق 
ذلك،  على  عالوة  الواعدة.  المنطقة  هذه  في 
مع  االستراتيجي  التعاون  هذا  يتماشى 
الجديد”، وهي  “النهج  الجديدة  استراتيجيتها 
يتعامل  التي  األساسية  االحتياجات  تتناول 
معادلتنا  اليوم.  والمؤسسات  العمالء  معها 
وحلوًلا  جريئة  أفكاًرا  نقدم  نحن  بسيطة: 
يقودها اإلنسان وتدعمها التكنولوجيا وتجارب 
هادفة تقدم نتائج واقعية لمنطقتنا التي تمر 

بتحول هائل وسريع”

والحكومة  االتصاالت  تنظيم  أعلنت هيئة 
الرقمية، عن زيادة عدد زوار البوابة الرسمية 
الثالث  الربع  خالل  اإلمارات  دولة  لحكومة 
كان  عما   %  50 بنسبة  الجاري  العام  من 
عليه عدد الزوار في نفس الفترة من العام 
 5.2 البوابة  زوار  عدد  بلغ  حيث  الماضي، 
ماليين زائر خالل الربع الثالث من هذا العام، 
قاموا بـ7.7 ماليين زيارة للبوابة، وتصفحوا 
أكثر من 11.3 مليون صفحة من صفحاتها.

زيارة  على  اإلقبال  هذا  أن  الهيئة  وأكدت 
البوابة يشير إلى ثقة جمهور المتعاملين 
بالبوابة كمصدر أساسي ورئيسي لكافة 
اإلمارات  بدولة  المتعلقة  المعلومات 
الزيادة  هذه  تعكس  وكما  وقوانينها، 
الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق البوابة 
في تطوير البوابة، وما تقدمه من خدمات 
ومعلومات تتماشى مع متطلبات المرحلة 

والظرف الراهن.

الصفحات  أكثر  أن  إلى  الهيئة  وأشارت 
بموضوعات  المتعلقة  تلك  كانت  زيارة، 
لمواجهة  االحترازية  واإلجراءات  التأشيرات، 
السفر  وإجراءات   ،19  - كوفيد  جائحة 
اإلماراتية،  والهوية  اإلمارات،  دولة  إلى 
بتطعيمات  المتعلقة  المعلومات  وكافة 

وفحوصات كورونا.

تحديث  على  الهيئة  فريق  ويعمل 
المعلومات الموجودة على البوابة بشكل 
مستمر فور صدورها من مصادرها الرسمية، 
المعلومات  شمولية  على  ويحرص 
الموجودة على البوابة، حيث تغطي جميع 
على  للتسهيل  الدولة،  في  القطاعات 
قطاع  الى  قطاع  من  االنتقال  المستخدم 
والحصول على المعلومات التي يحتاجها، 
هذا باإلضافة إلى تحسين أداء البوابة في 
محركات البحث، حيث ركز الفريق على إثراء 
المفتاحية  والكلمات  بالعناوين  المحتوى 
األكثر استعماالً على محركات البحث في 
شبكة اإلنترنت، ما نتج عنه سهولة أسلوب 
يسهل  بما  وتصنيفها  المعلومات  سرد 

على المستخدم الوصول الى ما يحتاجه.

تم تعيين سعادة السيد محمد بن علي بن 
وتكنولوجيا  لالتصاالت  وزيرًا  المناعي،  محمد 
المعلومات في التشكيل الوزاري الجديد الذي 
صدر بموجب األمر األميري رقم 4 لسنة 2021 
مجلس  تشكيل  بتعديل  يقضي  والذي 

الوزراء في قطر.

المناعي  علي  محمد  السيد  تعيين  تم  وقد 
العام  في  االتصاالت  تنظيم  لهيئة  رئيسا 
ألكثر  واسعة  بخبرة  سعادته  يتمتع   .2015
السلكية  االتصاالت  قطاع  في  عامًا    20 من 

كبير  منصب  شغل  كذلك  والالسلكية،  
مديري تصميم وتطبيق الشبكة في  شركة 
Ooredoo وكان مسؤوالً عن تصميم وتنفيذ 

الشبكات األرضية الثابتة والالسلكية.

أما المؤهالت العلمية التي يتمتع بها فهي 
الفيزياء  في  العلوم  بكالوريوس  شهادة 
في  األميركية  الجامعة  من  واإللكترونيات 
الشهادات  من  العديد  حاز  كما  القاهرة، 
من  والقيادة  اإلدارة  مجال  في  المهنية 

مؤسسات عدة.
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Summit
إنها النسخة 15 من قّمة تيليكوم ريفيو 

لقادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
حيث سيتم مناقشة أهم المواضيع 

المطروحة حاليًا حول القطاع. وكما جرت 
العادة، ستقدم القمة أفضل الفرص للتواصل.

 InterContinental Dubai :المكان
Festival City

 MWC Barcelona
2022

المعرض األكثر تنوعًا في العالم لقطاع 
االتصاالت MWC يعود هذه السنة مع أكثر 
من 2400 عارض حيث سيشارك فيه أهم 

رواد قطاع االتصاالت والهاتف المحمول. يجمع 
المعرض بنسخته مرة جديدة نخبة كبيرة من 

أهم الشخصيات في القطاع إلى جانب أهم 
االبتكارات المستقبلية.

Fira Gran Via :المكان






