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حلقات حوار ممّيزة من 
تيليكوم ريفيو – عالمة  

فارقة في القطاع
نخبة من المتحدثين مع مجموعة من المشاركين

قطاع  لدعم  اإلنترنت  عبر  حوار  حلقات  تنظيم  ريفيو  تيليكوم  بدأت  عامين،  من  أكثر  منذ 
الصحيحة  الرسالة  يإيصال  أهدافها  ولتحقيق  والحكومات  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

إلى األشخاص المعنيين بهذا المجال على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.

أصبحت سلسلة حلقاتنا الحوارية عالمة فارقة في القطاع، كونها تركز على مجموعة واسعة 
من المواضيع المتعّلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات واالبتكارات، انطالقًا من 
والسحابة  والبيانات  والسعة   IPv6  - السادس  الجيل  االنترنت  وبروتوكول  الخامس  الجيل 
وغيرها  الصناعية  األقمار  وأعمال  الشبكات  وتحسين  االصطناعي  والذكاء  الرقمي  والتحول 

العديد. 

القادمة في  االفتراضية  الحوار  إلى حضور حلقة  النجاح، ندعو جميع شركائنا  على ضوء هذا 
الثاني من يونيو حيث سنناقش موضوع السعة والبيع بالجملة و قمة IPv6 عبر اإلنترنت في 

23 يونيو، باإلضافة إلى العديد من الحلقات الحوارية القادمة على مدار العام 2022.

شاملة  خدمة  لك  تقدم  منصة  وهي  ريفيو  تيليكوم  مع  للتعامل  جديدة  طريقة  اكتشف 
متكاملة، بما في ذلك حملة تسويقية ما قبل الحدث وتنظيم تغطية الندوة ومراحل تنفيذها 

عبر اإلنترنت.

عبر  االتصاالت  بمجال  المتعّلقة  الندوات  وكل  التجارية  عالمتك  ريفو  تيليكوم  منصة  تدعم 
اإلنترنت وتضمن أفضل عرض للرواد في هذا المجال، مع نشر الوعي عن خدماتك بين الجهات 

المعنية.

يمكنكم قراءة المزيد على 
www.telecomreview.com  -  www.telecomreviewarabia.com

طوني عيد
الرئيس التنفيذي 

ورئيس التحرير
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عالم  في  الطويلة  خبرتكم  بحسب 
“زين  شركة  تعمل  كيف  االتصاالت، 
الشبكات  تحسين  على  السعودية” 
لتلبية  وتطويرها  بها  الخاصة 

احتياجات قطاع األعمال والمشغّلين؟
وشديد  التغيير  سريع  عالم  في  نعيش 
قطاع  ثورة  ظل  وفي  واحد،  آن  في  الترابط 
أصبح  الذي  الرقمية  والخدمات  االتصاالت 
على  المستقبلي  للتطور  الفقري  العمود 
الواقع  عن  الكالم  ومع  األصعدة.  كافة 
الرابعة  الصناعية  والثورة  والمعزز  االفتراضي 
أصبح  األشياء،  وإنترنت  المتطورة  والروبوتات 
القطار  الرقمية  والخدمات  االتصاالت  قطاع 
إلى  الرقمي  التحّول  بعجلة  يسير  التي 
“زين  في  حرصنا  المنطلق،  هذا  ومن  األمام. 
السباقين  من  نكون  أن  على  السعودية” 
قطاع  في  المستقبلية  االتجاهات  قراءة  في 
وانتهجنا  الرقمية؛  والخدمات  االتصاالت 
أننا  بحيث  النوعية،  االستثمارات  إستراتيجية 
فيه  تتوافر  لم  ما  استثمار  أي  على  نقدم  ال 
التطوير  قابلية  االبتكار،  رئيسية:  مكونات   3
والتوسع، والقيمة المضافة لوطننا واإلنسان 
توسعة شبكتنا  بجد على  ولقد عملنا  فيه. 
على  فقط  ليس   ،)5G( الخامس  للجيل 
على  أيضا  بل  الجغرافي،  االنتشار  مستوى 
الشبكة  هذه  وذكاء  قدرات  تعزيز  مستوى 
استخدام  وحاالت  خدمات  لتقديم  وتوظيفها 
المقبلة  المرحلة  إلى  االنتقال  وتمهد  تواكب 
عليه  أطلقنا  ما  وهذا  التقني.  التطور  من 
الخامس  الجيل  لشبكة  العمودي  التوسع 
االستفادة  تحقيق  يستهدف  والذي   )5G(
قطاع  خدمة  بهدف  إمكاناته،  من  القصوى 
المملكة،  في  الحكومية  والجهات  األعمال 
واالفراد بنفس الكفاءة والجودة السرعة، بما 

شديد  مجتمع  تمكين  في  اسهامنا  يرسخ 
الترابط واقتصاد مزدهر. 

تلتزم  التي  الممارسات  أفضل  هي  ما 
بالبنية  لالرتقاء  السعودية”  “زين  بها 

التحتية الرقمية في قطاع األعمال؟
التقنيات  أحدث  المستمر عن  االبتكار وبحثنا 
إلى  استقطابها  بغرض  تطورا  وأكثرها 
االتصاالت  قطاع  ضمن  وتوطينها  المملكة 
يمثالن هاجسنا  المحلية،  الرقمية  والخدمات 
نابع من كوننا  وهذا  اليومي.  وعملنا  الدائم 
أعمال  بنموذج  السعودية”  “زين  في  نؤمن 
األصول،  على  اعتمادا  أقل  مستقبلي 
منتجات  وتقديم  االبتكار  على  والتركيز 
العالم  مستقبل  تواكب  حديثة  وخدمات 
الرقمي من خالل تطوير بنية رقمية متطورة، 
أفضل  لتقديم  العام  توجهنا  ضمن  وذلك 
المستخدم  تمس  التي  النوعية  الخدمات 
الخدمة  ونوعية  جودة  وضمان  النهائي، 
المقدمة بما يمكننا من الحفاظ على ريادتنا  
إلى  انتقالنا  يدعم  به  نقوم  الذي  فالتحول 
مجتمع  إلى  ثم  الشبكة  مشاركة  نموذج 
الوصول  شبكات  مع  المصدر،  مفتوح  رقمي 
وواجهات   )O-RAN( المفتوحة  الراديوية 

برمجة التطبيقات المفتوحة. 

االرتقاء  مجال  في  الحديثة  إنجازاتنا  من  أيضًا 
المملكة،  في  الرقمية  التحتية  بالبنية 
الشرق  منطقة  ربط  على  العمل  باشرنا 
األوسط بقارة أفريقيا من خالل نظام الكابالت 
البحري J2M )جدة، السعودية إلى مرسيليا، 
إنزال  محطة  جدة  مدينة  وستكون  فرنسا(. 
ملكية  أول  يشكل  بما  المملكة  في  الكابل 
خالل  من  البحرية  الكابالت  مجال  في  لـ”زين” 

أفريقيا  وشرق  باكستان  كابالت  منظومة 
هذه  في  الملكية  هذه  وبوجود   .)PEACE(
المنظومة العالمية، ستتمتع “زين” باستقالل 
عاماًل  ذلك  سيمنحها  كما  كامل،  تشغيلي 
الرقمي  التحول  مبادرات  لتعزيز  حاسمًا 
أعمال  مجاالت  في  خصوصًا  المنطقة،  في 
األشياء.  إنترنت  السحابية، وخدمات  الخدمات 
في  البحري  الكابل  إنزال  طرف  وكونها 
المملكة، ستحرص “زين” على أن يدخل كابل 
 2023 J2M البحري الخدمة في أوائل العام 
اإلستراتيجية  األهداف  من  العديد  يحقق  بما 
من  عالية  درجة  تحقيق  ومنها  للشركة 
التعددية  في ما يتعلق ببنيتها التحتية عبر 
الحدود، مع إتاحة نقطة إنزال جديدة تمامًا أمام 
في  العالمية  والشركات  الناقلة  الشركات 
السعودية لتلبية متطلبات االتصال الخاصة 
يسهم  وسوف  وخارجها.  المملكة  في  بها 
دعم  في  الجديد  النوعي  اإلستثمار  هذا 
المملكة  في  الشامل  الرقمي  التحّول  عجلة 
وتعزيز  بالعالم  المملكة  ربط  من خالل دعم 
العالمية  االتصاالت  خريطة  على  مكانتها 
للشركات  رئيسية  جذب  نقطة  وتحويلها 
بما  الحديثة  التقنية  والستثمارات  العالمية 
رؤية  تحقيق مستهدفات  يصب في مصلحة 

المملكة 2030. 

إطالق  عن  سابق  وقت  في  زين  أعلنت 
الصغيرة  للشركات  زين”  “سحابة 
جانب  إلى  األعمال  وقطاع  والمتوسطة 
ما  المماثلة.  المبادرات  من  العديد 
“زين  تسعى  التي  الشراكات  هي 
التحول  عجلة  لدفع  إليها  السعودية” 

الرقمي في السعودية؟ 
تمكين  على  السعودية”  “زين  في  نعمل 

باالبتكار والتطوير ترسم “زين السعودية” مالمح المستقبل الرقمي في المملكة، منطلقة 
من استراتيجية تقوم على استقطاب أحدث التقنيات من خالل الشراكات العالمية وتحويلها 

الى أدوات وخدمات تمّكن بها مجتمعًا بأكمله من تحقيق تحّول رقمي شامل واقتصاد 
معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن أبرز آثار هذه المقاربة اإلستراتيجية 

للشركة السعودية الرائدة في االتصاالت والخدمات الرقمية، أنها أحدثت تغييرًا جوهريا في 
بيئة األعمال في المملكة من خالل توفير منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات ساهمت 

في االرتقاء بجودة مخرجات قطاع األعمال السعودي وتعزيز تنافسيته وخفض تكاليفه 
التشغيلية. وهذا في صميم إستراتيجية “زين السعودية” الهادفة إلى التمكين الرقمي 

وبناء شبكات وبنية تحتية متطّورة لتمكين مجتمع شديد الترابط واقتصاد مزدهر، بحسب 
الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والنواقل والمشغلين في “زين السعودية” المهندس سعد 

السدحان، الذي تحدث في لقاء خاص مع تيلكوم ريفيو، وهنا نص الحوار: 
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تسريع  في  يسهم  معرفي  رقمي  مجتمع 
ترتكز  والتي  المبتكرة،  األعمال  نماذج  تبني 
على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة وخدمات 
ما  وهذا   .)5G( الخامس  الجيل  بعد  ما 
نحرص على تحقيقه من خالل  “سحابة زين”، 
الحوسبة  خدمات  من  مجموعة  تقدم  التي 
أفضل  تلتزم  التي  المحلية  السحابية 
وتتبنى  العالمية،  والممارسات  المعايير 
أكثر الخدمات التقنية تقدمًا في هذا المجال، 
وموثوقة  متمّيزة  تحتية  بنية  وجود  لنضمن 
لعمالئنا، سواًء في القطاع العام أم الخاص، 
مزّودي  كبار  خبرة  على  ذلك  في  معتمدين 
أجهزة تقنية المعلومات في العالم، لتطوير 
مستويات  أعلى  وضمان  خدماتنا  إمكانيات 

الكفاءة واألمان. 

الكامل لشبكة  “االعتماد  فبعد إطالق تقنية 
الجيل الخامس” )5G Stand-Alone(، وقعنا 
تفاهم  مذكرة  العالمية  هواوي  شركة  مع 
يضمن  بما  الرقمية  التحتية  بنيتنا  لتطوير 
وقطاع  األفراد  من  عمالئنا  تزويد  في  تفوقنا 
الخدمات  وأكثر  رقمية  تجربة  بأفضل  األعمال 
الذكية  الخدمات  تعزيز  وبهدف  ابتكارًا. 
مع  تفاهم  مذكرة  أيضًا  وقعنا  لشبكتنا، 
أبرز  تطوير  بهدف  العالمية،  سيسكو  شركة 
الحلول التشغيلية الذكية لشبكات االتصال. 
نوكيا  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  وّقعنا  كما 
للجيل  المتقدمة  القدرات  إلطالق  العالمية 

وخدمات  تطبيقات  وتوفير   )5G( الخامس 
األعمال  قطاع  خدمة  في  ووضعها  مبتكرة 
واألفراد. كذلك، وعلى مستوى قطاع االعمال 
شركة  مع  تفاهم  مذكرة  وّقعنا  تحديدًا، 
خالل  من  األعمال  قطاع  نمو  دعم  بهدف  تاتا 
الشبكة  بتقنية  خاصة  مشتركة  مشاريع 
SD-“ بالبرمجيات  المعّرفة  النطاق  الواسعة 

وكذلك  العالمية،  االتصال  ومراكز   ”WAN
النقل الذكية وإنترنت األشياء  تطبيق حلول 
الذكية  المعالجة  من  متعددة  قطاعات  في 
استخدام  وحاالت  الذكي  والقياس  للنفايات، 

المدينة الذكية.

وقعنا  خدماتنا،  موثوقية  تعزيز  وبهدف 
 Beyond شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
)BTAS(، وستركز  السعودية   Technology
بشكل رئيسي على توفير محفظة متكاملة 
لقطاع  السيبراني  واألمن  الحماية  حلول  من 
تبادل كل  االتفاقية في  األعمال. كما تسهم 
الخبرات في   ”BTAS“ و  السعودية”  “زين  من 
 ،SoC المعلومات  أمن  عمليات  مركز  مجال 
وكذلك تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات 
الوعي  وتعزيز  المملكة  في  السيبرانية 
بأهمية األمن السيبراني ومراجعة متطلبات 

الحوكمة ذات الصلة.

وقعت  السيبراني،  األمن  مجال  في  أيضًا 
األمن  خدمات  مزود  اتفاقية  السعودية”  “زين 

 ”Fortinet“ شركة  مع  المدارة  السيبراني 
المتكاملة  الحلول  مجال  في  عالميًا  الرائدة 
نطاق  لتوسيع  السيبراني،  لألمن  والمؤتمتة 
زين  سحابة  خدمات  أمن  لتعزيز  تعاونهما 
والشركات  الناشئة  للشركات  المخصصة 
الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الحكومية.

ولتعزيز تجربة الواقع االفتراضي في المملكة، 
إلدخال   HTC شركة  مع  اتفاقية  عن  أعلنا 
الواقع  بتقنيات  الخاصة   VIVE منظومة 
تجارب  توفير  بهدف  المملكة،  إلى  االفتراضي 
الجيل  شبكة  على  تعتمد  متطورة  رقمية 
مع  شراكتنا  عززنا  كما  المتطورة.  الخامس 
تطوير  بهدف  العالمية  إريكسون  شركة 
بتقنية  الخاصة  الرقمي  الشحن  أنظمة 
الخامس”.  الجيل  لشبكة  الكامل  “االعتماد 
كما تشمل االتفاقيات توفير مجموعة خدمات 

لقطاع األعمال عبر شركاء عالميين أبرزها: 

مع  	 بالشراكة   Cloud SD-WAN خدمة 
تتيح  والتي  العالمية   Fortinet شركة 
بأمان  تطبيقاتهم  تشغيل  للعمالء 
تحقيق  في  يدعمهم  ما  وموثوقية،  وأداء 
للمؤسسات  وتحديدا  العملية  أهدافهم 
متعددة  قطاعات  في  أعماالً  تمتلك  التي 

وفروعًا منتشرة في مناطق مختلفة.  
	  Speechlogix شركة  مع  بالتعاون  وفرنا 

خدمة Zain Calls كخدمة حلول االتصاالت 
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 )UCaaS( السحابة  خدمات  موفري  من 
لتكون الشركة الوحيدة في المملكة التي 
سحابة  على  باالعتماد  المنصة  هذه  توفر 

محلية بالكامل. 
المراقبة  	 خدمة  زين”  “سحابة  ستوفر 

 Hikvision شركة  مع  بالشراكة  بالفيديو 
والتي تتخطى حدود المراقبة إلى التحليل 
منصة  خالل  من  الذكية  والحلول  المرئي 
مواقع  بين  الربط  على  قادرة  واحدة 

جغرافية متعددة. 
لتوفير  	  Veritas شركة  مع  تحالفنا  كما 

السحابي  االحتياطي  النسخ  خدمة 
اختارت  كما   .)BaaS( الموثوقة 
االحتياطي  للنسخ  كحل   NetBackup
أقسام  تمنح  كخدمة  البيانات  واستعادة 
الشركات  في  المعلومات  تكنولوجيا 
سالمة  لضمان  وفعالة  بسيطة  طريقة 

وتوافر بياناتهم. 
	  Red خدمة  زين”  “سحابة  تقدم  كذلك 

لمشتركيها.   Hat Enterprise Linux
وبالتالي ستوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارًا 
لتحديث األعمال، وأيضا تزويد المشتركين 
نشر  على  قادرة  وموثوقة  قوية  بمنصة 
األعمال  متطلبات  لدعم  السحابية  البنى 
التحّول  يخدم  بما  والمستقبلية  الحالية 

الرقمي للمؤسسات. 
كما أبرمت “سحابة زين” اتفاقية مع شركة  	

من  المقبل  الجيل  لتقديم   WakeCap
إعداد  لتمكين  األشياء  انترنت  حلول 
إجراءات  حول  ومتناسقة  دقيقة  تقارير 
في  العمال  سالمة  وكذلك  المشروع  إدارة 

المواقع الصناعية والبناء.

الترفيه  قطاع  إلى  األعمال  قطاع  ترقية  ومن 
على  السعودية”  “زين  تحرص  حيث  الرقمي، 
أن ال يقتصر تطوير تطبيقات الجيل الخامس 
)5G( وحاالت االستخدام المتعددة على قطاع 
تعميم  تستهدف  أنها  بل  فقط،  األعمال 
تطلعاتهم  يلبي  بما  األفراد  على  الفائدة 
وتبرز  ورفاهيتهم.  حياتهم  بجودة  ويرتقي 
شريحة الشباب والشابات ضمن أولوية عمالء 
االزدهار  مستقبل  من  يمثلونه  لما  الشركة 
شباب  حياة  إثراء  في  نجاحها  وبعد  والنمو. 
وشابات المملكة بخدمات رقمية مبتكرة، وال 
“زين  تنظر  الرقمي،  الترفيه  سيما في قطاع 
لتقدم  المملكة  حدود  من  أبعد  السعودية” 
رائدة  تجارب  الخليج  منطقة  وشابات  لشباب 
مماثلة. لذا عززنا شراكتنا مع مجموعة شركاء 
عالميين في مجال الحوسبة السحابية، التي 
في  المقبلة  المرحلة  ستقود  أنها  نعتقد 
شراكتنا  تبرز  وهنا  الرقمية.  الخدمات  مجال 
NVIDIA، كبرى شركات الحوسبة  مع شركة 
توسعة منصة  بهدف  العالم،  السحابية في 
لتخدم  السحابية  لأللعاب   GeForce NOW

السعودية”  “زين  ولتكون  اإلقليمية،  األسواق 
الذي  المنطقة  في  الوحيد  االتصاالت  مزود 

يوفر هذه الخدمة.

مع  السعودية”  “زين  تتعامل  كيف 
األعمال  قطاع  من  البيانات  تدفق 
آلية  هي  وما  والحكومي(  )الخاص 
هذا  في  تحديات  من  هل  معالجتها. 

اإلطار؟
الجهات  أصول  أهم  من  البيانات  باتت 
الحكومية وقطاع األعمال، وهي ثروة وطنية 
نظرًا ألهميتها في تحليل الواقع الراهن على 
كافة المجاالت وفي عملية استنباط الحلول 
بين  ما  الفجوة  المستقبلية وسد  للتحديات 
المنطلق،  هذا  ومن  والمستقبل.  الحاضر 
التي  البيانات  مع  السعودية”  “زين  تتعاطى 
ومسؤولية  شديد  بحرص  شبكتها  عبر  تمر 
عالية، وال سيما عبر الخدمات السحابية التي 
البيانات وتوثيقها  األهم لحفظ  المرجع  باتت 
األعمال؛  قطاع  في  وبخاصة  واستخدامها، 
ولذلك نستثمر في “زين السعودية” بشكل 
مستمر في تمتين معايير األمن المعلوماتي 
وخدماتنا  أعمالنا  شبكة  مستوى  على 
االتصاالت  هيئة  بأن  ونفخر  كافة.  السحابية 
ضمن  مؤخرا  صنفتنا  المعلومات  وتقنية 
فئة )ج( عن سحابة زين، وهي أعلى تصنيف 
الحوسبة  خدمة  لمقدمي  الهيئة  تمنحه 
اعترافًا  التصنيف  هذا  ويشكل  السحابية. 
تقديم  على  السعودية”  “زين  بقدرات  جديدًا 
خدمات حوسبة سحابية وفق تقنيات مبتكرة 
ترتكز إلى قاعدة صلبة من األمن والموثوقية 
بيانات  الذي يحفظ ويحمي  اآلمن  والتشغيل 

جميع العمالء على اختالف شرائحهم. 

بأنها  زين  سحابة  تتميز  ذلك،  إلى  إضافة 
وهي  المملكة،  مقرها  محلية  عامة  سحابة 
ومتوافقة مع متطلبات  تمامًا،  وآمنة  سهلة 
حماية البيانات في المملكة. ويمكن للعمالء، 
على  االعتماد  األعمال،  قطاع  أو  األفراد  من 
وبرامجها  للسحابة  التحتية  البنية  خدمات 
في “سوق سحابة زين” إلدارة أعمالهم واتخاذ 
المالئمة  االستراتيجية  والقرارات  الخطوات 

بطريقة تفاعلية ورقمية دون تدخل بشري. 

على  حاصلة  السعودية”  “زين  أن  كما 
 ISOو  ISO 27017 هما:  آيزو  شهادتي 
 ISO شهادات  مجموعة  ضمن   27018
أمن  إدارة  بأنظمة  الخاصة   27001 ISMS
األمن  إدارة  على  وتركزان  المعلومات، 
شهادة  وتؤكد  الحوسبة.  خدمات  لمزودي 
ISO 27017 قدرة الشركة على تعزيز  اآليزو 
مخاطرها  وتقليل  السحابية  الحلول  أمان 
مجموعة  تطبيقها  موازاة  في  العمالء،  على 
مساعدة  إلى  تهدف  وإرشادات  ممارسات 

على  السحابية  الخدمات  وُمقدمي  عمالء 
التشغيل اآلمن والفّعال للخدمات السحابية؛ 
التهديدات  ضد  موقعهم  يحّصن  بما 
 ISO 27018 السيبرانية. في حين أن شهادة
التحكم  “زين السعودية” أهداف  التزام  تؤكد 
المقبولة  التوجيهية  والمبادئ  والضوابط 
إلعداد إجراءات حماية معلومات تحديد الهوية 
الخصوصية  لمبادئ  وفقًا   ،)PII( الشخصية 
الحوسبة  لبيئة   ISO 29100 في  الواردة 

السحابية العامة. 

 5G أطلقت “زين السعودية” أول شبكة
L في منطقة الشرق األوسط وشمال  AN
كيف  هواوي.  مع  بالتعاون  أفريقيا 
انعكاسه  وما  التعاون  هذا  تصفون 

على األعمال التقنية في المملكة؟ 
قبل أن أجيب على هذا السؤال، ال بد لي من 
الكامل  “االعتماد  تقنية  إطالقنا  إلى  التطرق 
5G Stand-( الخامس  الجيل  لشبكة 
حيث   5G LAN؛  اطالق  سبق  الذي   ،”)Alone
جديدًا  تقنيًا  سبقًا  السعودية”  “زين  حققت 
على مستوى المملكة كونها الشركة األولى 
التي تحقق هذا اإلنجاز النوعي، الذي سيمكن 

نعمل في “زين 
السعودية” على تمكين 
مجتمع رقمي معرفي 

يسهم في تسريع تبني 
نماذج األعمال المبتكرة، 

والتي ترتكز على 
مبادئ الثورة الصناعية 

الرابعة وخدمات ما
 بعد الجيل الخامس
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دخول  من  المملكة  في  االتصاالت  قطاع 
مرحلة جديدة الستخدامات وتطبيقات الجيل 
الخامس )5G( المستقبلية بما فيها إنترنت 
األشياء، والخدمات الروبوتية، وخدمات الذكاء 
والبلوكتشين،  اآللة،  وتعلم  االصطناعي، 
والواقع   )Drones( طّيار  بدون  والطائرات 
في  أهمية  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  المعزز، 
في  الشامل  الرقمي  التحّول  مسيرة 
المملكة  رؤية  لمستهدفات  وفقًا  المملكة، 
الكامل  “االعتماد  يوفر  وسوف   .2030
 5G Stand-( الخامس”  الجيل  لشبكة 
منظومة  استخدام  إمكانية  أيضا    )Alone
“network slicing” ، والتي ستتيح لعمالئنا 
الشبكة  مزايا  من  االستفادة  المملكة  في 
ذلك  في  بما  نفسه،  الوقت  في  المتعددة 
مما  زين”،  “سحابة  من  السحابية  الخدمات 
وبنية  أعلى،  بمرونة  المستخدم  تجربة  يعزز 

شبكية تواكب متطلبات المستقبل. 

وبهدف تعميق تجربة تقنية “االعتماد الكامل 
5G Stand-( الخامس”  الجيل  لشبكة 

األعمال  لقطاع  فوائدها  وتعظيم   )Alone
التقنية  هذه  رفدنا  الحكومية،  والجهات 
بإطالقنا شبكة  تمثل  نوعي جديد  باستثمار 
أول  لنكون   ،)5G LAN( الخامس  الجيل 
األوسط  الشرق  اتصاالت في منطقة  مشغل 
ومن  الخدمة.   هذه  يدشن  افريقيا  وشمال 
“زين  ستلبي  المتطورة،  التقنية  هذه  خالل 
قطاع  من  عمالئها  متطلبات  السعودية” 
األعمال وتوفير استخدامات وتطبيقات الجيل 

باالعتماد على شبكة  المستقبلية  الخامس 
إنفاق  إلى  الحاجة  دون  من  الجوال  الهاتف 
استثمارات على المعدات وعقود الصيانة. كما 
ستغنيهم هذه التقنية عن الحاجة إلى بناء 
وتمنحهم  مستقلة،  محلية  شبكة  وتطوير 
النظر  بغض  وآمنة  وموثوقة  عصرية  تجربة 
عن عدد األجهزة وطبيعة اتصالها بالشبكة. 

الباقات  لنا  تستعرض  أن  يمكن  هل 
أعمال”  “زين  تقّدمها  التي  الجديدة 
رؤية  الخدمات  هذه  تخدم  وبما  حاليًا؟ 

المملكة 2030؟
بخدمات  أعمال”  “زين  محفظة  تتمتع 
احتياجات  معظم  تغطي  متنوعة  ومنتجات 
مختلف  على  المملكة  في  األعمال  قطاع 
والمنتجات  الخدمات  من  عددًا  نوفر  أحجامه. 
السحابية،  الحوسبة  خدمات  مثل  الرقمية: 
الطائرات بدون طيار )الدرونز( وخدمات الذكاء 
 ،)IoT( األشياء  إنترنت  وتقنيات  االصطناعي، 
كاملة،   )5G( الخامس  الجيل  وتطبيقات 
والتي تخدم مختلف الشرائح سواء من قطاع 
اإللكترونية  األلعاب  كهواة  األفراد  أو  األعمال، 
والجهات  الشركات  إلى  إضافة  والترفيه، 

الحكومية.  

نضع  أن  على  مستمر  بشكٍل  نحرص  وإننا 
األكثر  القضايا  خدمة  في  التطويرية  قدراتنا 
المملكة.  إلحاحًا بالنسبة لقطاع األعمال في 
عمليات  تحدي  األعمال  قطاع  واجه  فعندما 
حلول  توفير  إلى  بادرنا  اإللكتروني،  الدفع 

أفضل  مع  “جيديا”  من  اإللكتروني  الدفع 
يتيح  وبما  اإللكتروني،  الدفع  حلول  أجهزة 
الذكية  األجهزة  عبر  التنقل  أثناء  الدفع 
العميل  من  شامل  حل  وتوفير  المحمولة، 
إلى حساب الشركة المصرفي مباشرة، فضاًل 
البنك  من  معتمدة  الخدمة  هذه  كون  عن 
التجارة  ووزارة  )ساما(  السعودي  المركزي 
واالستثمار. فحولنا عمليات الدفع اإللكتروني 
حل  إطار  في  وسهلة  سلسلة  عمليات  إلى 

تقني معتمد وموثوق. 

كذلك عززنا خدماتنا عبر الطائرات بدون طيار، 
نوفرها  التي  الخدمات  العديد من  من ضمن 
بيئة  ووفق  األشياء”،  “إنترنت  على  وتعتمد 
فعالة وآمنة. وباتت زين توفر أسطوالً متنوعًا 
من الطائرات بدون طيار ذات مستوى عالمي، 
لتنفيذ  الالزمة  بالقدرات  تتمتع  وتطبيقات 
الطلب،  حسب  القطاع  هذا  حلول  أحدث 
للحكومات  متطورة  بيانات  تحليالت  وإجراء 
تكلفة  وأقل  التفاصيل  بأدق  والمؤسسات، 

عن الخدمات التقليدية في هذا المجال. 

لإلنترنت  متعددة  حلول  بتوفير  قمنا  كما 
والربط كخدمة الوصول المباشر إلى اإلنترنت 
ُتمّكن  التي  الخاصة  االفتراضية  والشبكة 
آن  في  ُمتعددة  بمواقع  االتصال  من  العمالء 
واحد، من خالل إنشاء شبكة خاصة افتراضية 
الفّعال  االتصال  خدمة  إلى  إضافة   ،)VPN(
ما  بأحدث  مرنة  اتصال  خطوط  توفر  التي 

توصلت إلية التكنولوجيا. 
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األشياء  إنترنت  بيانات  باقات  أيضًا  لدينا 
تطبيقات  عبر   )M2M( األجهزة  بين  والربط 
تكاملها،  وتعزيز  األعمال  لتيسير  خاصة 
القطاعات  مختلف  الخدمة  هذه  وتغطي 
الرعاية  اللوجستية،  والخدمات  النقل  مثل 
المباني،  وإدارة  والطاقة  الصناعة  الطبية، 

التجزئة، وغيرها.  العامة وقطاع  والخدمات 

األعمال،  عالم  في  البيانات  ألهمية  ونظرا 
قدمت زين السعودية خدمة Knox  لتشفير 
المنشأة   ترغب  التي  األعمال  بيانات 
التشفير  معايير  أقوى  ووفق  بحمايتها 
الدائم  االستخدام  مع  وأنه  خصوصا  األمنية، 
والمتزايد لألجهزة المحمولة، باتت الشركات 
والهيئات  والوزارات  احجامها  بشتى 
أمنية  أنظمة  استخدام  تتطلب  الحكومية 
وتعتبر  بعد.  عن  المحمولة  األجهزة  وإدارة 
بُحرية  بالعمل  لك  يسمح  آمًنا  جهاًزا   Knox
زين  وتوفر  شئت.  ومتى  مكان  أي  في 
األجهزة  إلدارة  متنوعة  أعمال  محفظة 
 Knox Manage and     )MDM( المحمولة 

. Knox Configure

للتواصل  أعمال”  زين  “منّصة  توفر  كذلك، 
االجتماعات  عن بعد، إمكانية استخدام غرف 
الصوت  ومؤتمرات  الخاصة  االفتراضية 
والفيديو عالية الدقة، لتمكن العاملين عن 
منتج  بشكل  والتواصل  التفاعل  من  ُبعد 
متصل  جهاز  أي  خالل  ومن  مكان  أي  من 

باإلنترنت. 

واختصار  العمالء  تجربة  تعزيز  وبهدف 
مع  ومتابعتهم  لمراجعتهم  الوقت 
 SIP الشركات، وفرنا عبر “زين أعمال” خدمة
للشركات  تتيح  تقنية  وهي   ،Trunking
 IP نظام  عبر  ثابتة  اتصاالت  على  الحصول 
نقل  إمكانية  التقنية  هذه  توفر  كما  خاص، 
آخر  اتصاالت  مشغل  أي  من  الثابتة  األرقام 

السعودية.  زين  شبكة  الى  المملكة  في 
فعال  كبديل  الخدمة  هذه  تطوير  تم  وقد 
القديمة،   PSTN التكلفة لخطوط  من حيث 
من  أكبر  عددًا  تستوعب  أن  يمكنها  حيث 
المكالمات عبر نفس الرابط. كما أنها قابلة 
والتكامل  بسهولة،  المكالمات  عدد  لزيادة 
المعلومات  تكنولوجيا  شبكات  مع 
الحديثة، وهو ما يسمح في تقليل التكلفة 
تتميز  كما  الشركات.  على  التشغيلية 
SIP Trunks  بتوفيرها  حلولنا عبر خدمة  
لنوفر  وموثوقة،  آمنة   )SIP( إنترنت  خدمة 
بذلك خدمات االتصاالت الكاملة بذات الجودة 

والموثوقية

وعلى صعيٍد  آخر، أطلقنا حزمة متنوعة من 
SD-WAN لتبسيط عمليات عمالئنا  حلول 
التشغيلية  التعقيدات  على  والتغلب 
السعودية”  “زين  تعتبر  حيث  ؛  لديهم 
يقدم  الذي  المملكة  في  الوحيد  المشّغل 
زين”،  “سحابة  سحابتها،  عبر  الخدمة  هذه 
 Firewall و   SD-WAN خدمات  توفر  التي 
التكاليف  لتوفير  بالكامل  افتراضية 
الرأسمالية لترقية شبكات عمالئها الخاصة. 

خدمة  أطلقنا  ايضًا،  السياق  هذا  وفي 
“زين  شبكة  عبر   )PTT( لتتكلم”  “إضغط 
تدعم  بدورها  والتي  للجوال،  السعودية” 
مميزة  خدمات  وتوفر  مختلفة  تطبيقات 
ونوعية تساعد عمالء “زين السعودية”  على 
التواصل  الميدانية وتسهل  متابعة فرقهم 

في ما بينهم بطريقة مرنة وموثوقة.

التي  القوية  المنافسة  وسط 
يشهدها قطاع األعمال واالتصاالت بما 

تتمّيز “زين السعودية” اليوم؟
نستطيع  التي  المميزات  من  الكثير  هناك 
قوية  المنافسة  أن  صحيح  عنها،  نتحدث  أن 
منافسة  أنها  طالما  بذلك  نرحب  ونحن 

تراعي األطر والمعايير العملية والتشريعية؛ 
بعناية  للتسعير  إستراتيجينا  تصميم  تم 
الفوز  تركيزنا على تحقيق  فائقة، مع مراعاة 
السعودية”  “زين  ولدى  المنافسات.  في 
للعمالء،  الدائمة  للمتابعة  متميز  نهج 
والتعرف على مدى تقبلهم ألسعارنا مقارنة 
مراعاتنا  مع  نوفرها،  التي  الخدمات  مع 
أهمية  وذات  األمد  طويلة  للشراكات 
االمر،  حقيقة  وفي  لعملنا.  إستراتيجية 
البساطة  بمنتهى  لتكون  منتجاتنا  نقدم 
الوقت  نفس  وفي  لالستخدام  والمرونة 
وبتكلفة  الموثوقية  درجات  أعلى  تلتزم 

جدًا.  تنافسية 

من  المطروحة  والخطط  المشاريع  ما 
بيئة  لتطوير  السعودية”  “زين  قبل 

األعمال في العام 2022؟ 
تطوير  في  النوعي  االستثمار  نتابع  سوف 
المملكة  في  المتكاملة  الرقمية  المنظومة 
الخامس  الجيل  شبكة  لناحية  سيما  ال 
للتحّول  الفقري  العمود  تمثل  والتي   )5G(
لبناء  األول  والمرتكز  الحقيقي  الرقمي 
رائدة  استخدام  وحاالت  وتطبيقات  تقنيات 
الرعاية  مثل  القطاعات  كافة  في  ومتقدمة 
اللوجستية  والخدمات  والتصنيع  الصحية 
والتعدين  والغاز  والنفط  والترفيه  والنقل 
الذكية  والحكومة  والتعليم  والسياحة 
وغيرها. وهذا هو المدخل الصحيح لتحقيق 

تحول رقمي تنموي منافس ومستدام.

من  العديد  إطالق  على  نعمل  سوف  كذلك 
للدخول  توجهنا  مع  الضخمة،  المشاريع 
نماذج  خالل  من  جديدة  قطاعات  في 
السوق  رواد  مع  وشراكات  مبتكرة  أعمال 
لتقديم  الناشئة  الشركات  ومنظومة 
الواقع   Digital Twin مثل   متقدمة  حلول 
وحلول  االصطناعي  والذكاء  االفتراضي 

اإللكترونية.  التجارة 
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في ظل التحوالت التي يشهدها قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، ُتعزز هواوي مكانتها في 
الشرق األوسط من خالل دعم الفرص الرقمية الناشئة واالنتقال إلى مرحلة ما بعد الوباء.

تحديث نماذج 
تقنية المعلومات 

واالتصاالت لتحقيق 
تناغم أفضل بين 

األعمال والقيمة 
االجتماعية

في  هواوي  توقعات  عن  أكثر  للحديث 
والتقنيات  الخامس  بالجيل  يتعّلق  ما 
ريفيو  تيليكوم  لمجلة  كان  التكنولوجية، 
مقابلة مع رئيس هواوي في الشرق األوسط، 

ستيفن يي.

من  جديد  »عالم  في  االزدهار  تحقيق 
الرقمي  واالقتصاد  الرقمية«  الفرص 
ستتم  التي  األساسية  المواضيع  من 
سامينا  مجلس  قمة  في  مناقشتها 
جنوب  منطقة  في   2022 لالتصاالت 
التي  وأفريقيا  األوسط  والشرق  آسيا 
على  المنظم  شريكه  هواوي  كانت 
كان  كيف  تقريبًا.  أعوام  عشرة  مدار 
الماضي  العام  خالل  هواوي  أداء 
مع  الناشئة  الرقمية  الفرص  وسط 
وما  الجائحة؟  بعد  ما  مرحلة  تحديات 
المنطقة  لمستقبل  توقعاتكم  هي 

التقني؟
في العام 2021، حافظت هواوي على وضع 
مطابقة  عملياتنا  نتائج  وجاءت  قوي  مالي 
لتوقعاتنا. ووصلت أرباح هواوي الصافية إلى 
مستويات قياسية وحافظت على وضع مالي 
مستقر، مما مكنها من مواصلة استثماراتها 
التي تلبي المتطلبات المستقبلية والتغلب 
التي شهدتها األسواق.  على حالة االضطراب 

التحتية  البنية  في  الشركة  أعمال  وحققت 
قطاعات  حققت  فيما  جيدًا،  أداًء  التقنية 
الرقمية  الطاقة  مثل  الجديدة  األعمال 
نموًا متسارعًا وقطعنا  السحابية  والحوسبة 
نظامنا  تنمية  طريق  على  كبيرة  خطوات 

اإليكولوجي في هذه المجاالت.

المستقبل  في  الفرص  اغتنام  إلى  ونتطلع 
البحث  في  الكبيرة  استثماراتنا  خالل  من 
والتطوير واالبتكار، حيث بلغت نفقات البحث 
العام  في  اإليرادات  من  ونسبتها  والتطوير 
2021 أعلى مستوى لها في األعوام العشرة 
من  عدد  أكبر  هواوي  تمتلك  واليوم  األخيرة. 
العالمي.  المستوى  على  االختراع  براءات 
عدد  وصل   ،2021 العام  نهاية  وبحلول 
البحث  في  المتخصصين  هواوي  موظفي 
107000 موظف أي ما يعادل  والتطوير إلى 

55% من موظفي الشركة.

وجه  على  األوسط  الشرق  لمنطقة  بالنسبة 
الخصوص، نعتقد أن هناك العديد من الفرص 
لتعزيز االعتماد على القدرات التقنية. وتسهم 
والحوسبة  الخامس  الجيل  ابتكارات شبكات 
من  وغيرها  االصطناعي  والذكاء  السحابية 
الرقمي  االقتصاد  بناء  تعزيز  في  التقنيات 
التكنولوجيا  أهمية  برزت  وقد  المنطقة.  في 

ضوء  على  القطاعات  مختلف  تنمية  في 
في  متسارعة  بوتيرة  الخامس  الجيل  نشر 
العمل  مواصلة  المهم  ومن  المنطقة.  دول 
المشترك على دفع عجلة التطور التقني في 
الحكومات  ومساعدة  القطاعات  من  المزيد 
الرقمي  التحول  تحقيق  على  والمؤسسات 
أكثر  تنفيذ عملياتها بشكل  لتمكينها من 

ذكاًء. 

الحياد  تحقيق  بقضية  رأيك  ما 
االتصاالت  قطاع  داخل  الكربوني 
تعزيز  أجل  من  المعلومات  وتقنية 
تعتبرون  هل  المستدامة؟  التنمية 
في  هواوي  أولويات  من  القضية  هذه 

المنطقة؟
بالنسبة  المهمة  المواضيع  من  االستدامة 
التقنيات  لنشر  كبيرة  بذلنا جهودًا  وقد  لنا، 
خالل  من  الكربوني  الحياد  وتحقيق  الرقمية 
اعتمدت  حيث  نتبعها،  التي  االستراتيجية 
العالم  أنحاء  جميع  في  دولة   100 من  أكثر 
ساعدت  الكربون  منخفضة  هواوي  حلول 
انبعاثات  من  الحد  على  االتصاالت  مشغلي 

ثاني أوكسيد الكربون بـ 40 مليون طن.

ندعم بقوة طموحات الشرق األوسط لالعتماد 
واالستراتيجيات  النظيفة  الطاقة  على 

ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق 
األوسط 
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مثل  الدول  من  العديد  أطلقها  التي 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
السعودية لتحقيق الحياد الكربوني. ويتطلع 
التقني  القطاع  في  شركائنا  من  العديد 
المناخي  التغير  مواجهة  جهود  دعم  إلى 
البيانات  ومراكز  الشبكات  ابتكار  خالل  من 
النظيفة ومنخفضة الكربون وتعزيز االعتماد 
دعم  في  ونسهم  النظيفة.  الطاقة  على 
الجهود من خالل أعمال هواوي للطاقة  هذه 
المشاريع  من  العديد  تنفذ  التي  الرقمية 
االستراتيجية في الشرق األوسط، حيث تولي 
هواوي أهمية خاصة لمنطقة الشرق األوسط 
في  وتسهم  الخصوص  وجه  على  والخليج 
بناء مجتمع ذكي ومنخفض الكربون ويعتمد 

على التقنيات الرقمية.

خمسة  الرقمية  الطاقة  وحدة  أعمال  تشمل 
الكهروضوئية  الطاقة  أساسية:  مجاالت 
ونظام  البيانات  مراكز  ومرافق  الذكية 
ومحطات  الكهربائية  للسيارات   mPower
الطاقة وحلول الطاقة المتكاملة. وسنواصل 
الخمسة،  المجاالت  في  الشركات  مع  تعاوننا 
الذكية  الكهروضوئية  الطاقة  في  سيما  ال 
لمساعدة  ونتطلع  البيانات.  مراكز  ومرافق 
شركات االتصاالت على تحسين كفاءة الطاقة 
وعمليات  وشبكات  محطات  توفير  خالل  من 
من  الطاقة  استهالك  من  الحد  في  تسهم 
أجل خفض البصمة الكربونية ونفقات الطاقة 
هو  وهذا  التكلفة.  خفض  أهداف  وتحقيق 
استراتيجيتنا  عليه  تعتمد  الذي  األساس 

»بتات أكثر، طاقة أقل«.

بـ2.7  الطاقة  كفاءة  بتحسين  هواوي  تلتزم 
عدة  في  حققتها  التي  اإلنجازات  بفضل  مرة 
واألنظمة.  والمواد  النظريات  مثل  مجاالت 
لقطاع  يمكن  اإلنجازات،  هذه  خالل  ومن 
المساهمة في  المعلومات  االتصاالت وتقنية 
مختلف  في  الكربونية  االنبعاثات  من  الحد 
القطاعات. وسيتمكن قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات من خفض البصمة الكربونية في 
بقية القطاعات بنسبة أكبر بعشر مرات من 

البصمة الكربونية للقطاع نفسه.

إلى  المتواصل  االنتقال  أن  يبدو 
تعزيز  في  يسهم  السحابية  الحوسبة 
التنافسية  والقدرات  االستدامة 
والمؤسسات  االتصاالت  لمشغلي 
عن  هواوي  أعلنت  وقد  المنطقة،  في 
للحوسبة  المخصصة  مناطقها  تعزيز 
الحوسبة  خطط  هي  ما  السحابية. 
هواوي  وضعتها  التي  السحابية 

للعام 2022؟
كخدمة  الرقمية  التقنيات  توفير  في  نسهم 
خالل  من  سواء   - المنطقة  أنحاء  جميع  في 

توفير البنية التحتية التقنية أو االعتماد على 
خبرتنا في نماذج الحوسبة السحابية - وهو 
شهدنا  وقد  كخدمة«.  شيء  »كل  ندعوه  ما 
السحابية  الحوسبة  أدته  الذي  الكبير  الدور 
المنطقة  الرقمي في  التحول  في دفع عجلة 

ودعم االبتكار في مختلف القطاعات.

وتسهم الخدمات التي توفرها »هواوي كالود«  
HUAWEI CLOUD للحوسبة السحابية في 
التحتية  للبنية  الكربونية  البصمة  من  الحد 
وابتكار  المؤسسات  في  المعلومات  لتقنية 
التجارية  والعمليات  االستخدامات  من  المزيد 
البنية  ولتوفير  الرقمي.  االقتصاد  وتعزيز 
هناك  أن  نعتقد  الالزمة،  السحابية  التحتية 
أربع مقومات أساسية يجب توفيرها وتشمل 
والنظام  االقتصادي  والتنظيم  التكنولوجيا 
الرقمية.  والسيادة  للمواهب  اإليكولوجي 
ونتعاون مع الحكومات والشركاء المحليين 

على تعزيز هذه المقومات.

في  كالود«  »هواوي  إسهامات  إلى  وبالنظر 
توفر  المثال،  سبيل  على  االتصاالت  قطاع 
على  تعتمد  التي  النشر  نماذج  الشركة 
ونماذج  السحابية  بالحوسبة  التصميم 
االتصاالت.  لشركات  المتعددة  المبيعات 
جميع  في  شركائنا  مع  بالتعاون  ونلتزم 
النمو  تحقيق  على  األوسط  الشرق  أنحاء 
استثمار  عن  أعلنا  حيث  لألعمال،  واالزدهار 
هواوي  »واحة  برنامج  في  دوالر  مليون   15
 HUAWEI CLOUD السحابية«  للحوسبة 
Oasis لمساعدة 3000 خبير ودعم أكثر من 
1500 شريك استشاري وفني وتنمية قدرات 
الحوسبة السحابية ألكثر من 100 شركة من 

الشركات المتوسطة والصغيرة.

اإلمارات  في  سحابية  منطقة  هواوي  توفر 
العام  هذا  في  أعلنا  كما  المتحدة.  العربية 
عن بناء منطقة سحابية جديدة في المملكة 
توفير  إلى  ونهدف  السعودية،  العربية 
الشركات  من  للمزيد  السحابية  الخدمات 
األوسط.  الشرق  الحكومية في  والمؤسسات 
 220 من  أكثر  كالود«  »هواوي  توفر  وحاليًا 
خدمة و19 مركز بيانات وتدعم أكثر من 200 
أكثر من  قائمة تضم  شريك محلي وتمتلك 

80 خدمة في السوق.

اإليكولوجي  النظام  تطور  أن  شك  ال 
للجيل الخامس في المنطقة سيسهم 
السحابية  الحوسبة  حلول  توفير  في 
هي  ما  وغيرها.  االصطناعي  والذكاء 
الخامس  الجيل  لمشاريع  توقعاتكم 

في المنطقة؟
المنطقة في  االتصاالت في  استثمر مشغلو 
وتمكنوا  مبكر  وقت  في  الخامس  الجيل 

من  المزيد  تحقيق  على  قدراتهم  تعزيز  من 
الخامس  الجيل  استخدامات  خالل  من  األرباح 
المخصصة. ونحن اآلن في مرحلة جديدة من 
تكاملها  يؤدي  والتي  الخامس  الجيل  تطور 
االصطناعي  والذكاء  السحابية  الحوسبة  مع 
خدمات  وتطور  أعمال  نمو  في  أساسيًا  دورًا 
الكفاءات  وتحسين  الرئيسية  القطاعات 

التشغيلية والجودة وتنافسية األسعار.

العالميين  شركائنا  مع  التعاون  خالل  ومن 
الجيل  شراكة  مشروع  مثل  واإلقليميين 
المحمول  للهاتف  الدولية  والجمعية  الثالث 
لالتصاالت  الدولي  واالتحاد  ايه(  ام  اس  )جي 
في  نسهم  لالتصاالت،  سامينا  وجلس 
الخامس  للجيل  اإليكولوجي  النظام  تنمية 
تعزيز  خالل  ومن  للشركات.  المخصص 
الطيف  وتوفير  الخامس  الجيل  معايير 
من  القطاعات  ستتمكن  المالئم،  الترددي 
نشر الجيل الخامس بسالسة. ولذلك، نتوقع 
للجيل  التحتية  البنية  االستثمارات في  زيادة 
العام  مدار  على  واستخداماته  الخامس 

الحالي والقادم.

في العام 2021، 
حافظت هواوي 
على وضع مالي 

قوي وجاءت نتائج 
عملياتنا مطابقة 

لتوقعاتنا
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الحالي  العام  يشهد  أن  تتوقعون  إذًا 
تزايدًا في اعتماد الشركات على الجيل 

الخامس؟
شركات  من  العديد  حقق  فقد  بالتأكيد، 
االتصاالت تقدمًا كبيرًا في استخدامات الجيل 
الخامس المخصصة لسيناريوات محددة. كما 
التقنيات  على  كبير  بشكل  االعتماد  تزايد 
في  اإلنترنت  عبر  التجارية  واألعمال  الرقمية 
مع  التعاون  خالل  ومن  الجائحة.  تفشي  ظل 
هواوي  وّقعت  والشركاء،  االتصاالت  شركات 
أكثر من 3000 عقد تجاري لنشر استخدامات 
المستوى  على  المخصصة  الخامس  الجيل 
العالمي. ويزداد االعتماد على الجيل الخامس 
من  العديد  في  واسع  نطاق  على  التجاري 
ومصانع  والمناجم  التصنيع  مثل  القطاعات 
والمستشفيات.  والموانئ  والفوالذ  الحديد 
كما يتم االعتماد على حلول الجيل الخامس 
في  واسع  نطاق  على  هواوي  توفرها  التي 
ثمانية سيناريوات أساسية بما فيها التحكم 
بالتجهيزات وجمع البيانات والتحقق من جودة 

المنتجات.

لشركات  االبتكار  فرص  من  العديد  ويتوفر 
المزيد من  االتصاالت مما يمّكنها من تحقيق 
اإليرادات باالعتماد على البنية التحتية للجيل 
وجه  على  األوسط  الشرق  وفي  الخامس. 
بقدرات  الخدمات  موفرو  يتمتع  الخصوص، 
كبيرة تمّكنهم من تلبية طلبات العمالء من 
مقاطع الفيديو فائقة الدقة واأللعاب باإلضافة 
والواقع  االفتراضي  الواقع  استخدامات  إلى 
الشرق  حكومات  وتوفر  المبتكرة.  المعزز 
خالل  من  الجهود  لهذه  الالزم  الدعم  األوسط 
الرؤى التنموية التي تضع التحول الرقمي في 

مقدم أولوياتها.

استخدامات  إدارة  إن  البعض  يقول 
الحديثة  الخامس والتكنولوجيا  الجيل 
لنقص  نتيجة  كبيرة  صعوبات  تواجه 
المواهب الرقمية وستكون رهنًا ببناء 
منظومة المواهب التقنية في المنطقة. 
هل تتفق مع هذا الرأي؟ وما الذي يجب 

القيام به لتنمية المواهب الرقمية؟
المقومات  من  المؤهلة  التقنية  الكوادر 
األساسية التي يعتمد عليها التحول الرقمي 
واالجتماعية.   االقتصادية  التحول  وبرامج 
محورًا  باتت  المتخصصة  الرقمية  والمهارات 
التقني  العمل  منظومة  إنجاح  في  حيويًا 
الجيل  من  الحالية  المرحلة  خالل  خصوصًا 
الخامس والتقنيات األخرى المتطورة كإنترنت 
والذكاء  السحابية  الحوسبة  وقدرات  األشياء 

االصطناعي. 

قال   مؤخرًا   PwC شركة  أجرته  استطالع  في 
األوسط  الشرق  في  األعمال  قادة  من   %70

ُيعتبر  األساسية  الرقمية  المهارات  نقص  إن 
األعمال.  مستقبل  تهدد  التي  المخاطر  من 
المشكلة  هذه  األوسط  الشرق  دول  وتدرك 
البنية  تحديث  على  حكوماتها  وتعمل 
واالتصاالت وجذب  المعلومات  لتقنية  التحتية 
االستثمارات األجنبية لبناء النظام اإليكولوجي 
في  العمل  فرص  وتوفير  المحلي  التقني 
جامعات  من  تخّرج  وقد  للشباب.  المستقبل 
الكمبيوتر  متخصصي  من  العديد  المنطقة 
الذين يتمتعون بالموهبة والخبرة في الذكاء 
المتخصصين  إلى  باإلضافة  االصطناعي 
التقنيين كجزء من خطط التنمية االقتصادية 
النفط. لكن  المنطقة في مرحلة ما بعد  في 
ذلك ال يكفي ويجب على كل بد تعزيز التعاون 
بين الجامعات والحكومات والشركات الخاصة 
أجل  من  التقنية  المواهب  من  المزيد  إلعداد 
قيادة المستقبل، ال سيما في ظل سعي الدول 
إلى تشجيع الشباب الموهوبين على العمل 

في القطاع الخاص.

العديد  هواوي  أطلقت   ،2008 العام  منذ 
على  المواهب  تنمية  ومسابقات  برامج  من 
والمحلية،  واإلقليمية  العالمية  المستويات 
حيث استثمرنا أكثر من 150 مليون دوالر في 
هذه البرامج كجزء من التزامنا بتنمية المواهب 
التقنية المحلية. ووفرت هواوي التدريب ألكثر 
 150 من  أكثر  من  شخص  مليون   1.54 من 
أعلنت هواوي عن  الماضي،  العام  دولة. وفي 
إطالق برنامج بذور من أجل المستقبل 2 والذي 
نستثمر فيه 150 مليون دوالر من أجل تنمية 
الخمسة  األعوام  مدار  على  الرقمية  المواهب 
القادمة ونتوقع أن يستفيد من البرنامج أكثر 

من 3 ماليين شخص.

أخيرًا إذا أردنا تقييم االقتصاد الرقمي، 
هواوي  تطمح  التي  الفرص  هي  ما 
مدار  على  المنطقة  في  الغتنامها 

األشهر القادمة؟
هذه  من  العديد  عن  الضواء  وسلطنا  سبق 
الخامس  الجيل  استخدامات  سواء  الفرص 
توفير »كل شيء كخدمة« في  أو  المخصصة 
الطاقة  أعمال  أو  السحابية  الحوسبة  مجال 
الرقمية. وأعتقد أنه يجب علينا أن نعمل على 
الرقمي،  العالم  يشهده  الذي  التقدم  مواكبة 
حيث يؤدي قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
المتحدة  األمم  أهداف  تحقيق  في  كبيرًا  دورًا 
أردَت  إذا  أنه  نرى  ولذلك  المستدامة.  للتنمية 
تحقيق أهدافك بسرعة فعليك العمل بمفردك. 
أما إذا أردنا الحفاظ على االزدهار وتحقيق المزيد 

من اإلنجازات فيجب علينا أن نتعاون معًا.

مبادرات  مثل  مبادرات  هواوي  أطلقت  ولذلك، 
الجميع«  أجل  من  »التكنولوجيا  مثل  حيوية 
لوضع  والتي نهدف من خاللها   TECH4ALL

خالل  من  الجميع  متناول  في  التكنولوجيا 
والمهارات  المحلية  االحتياجات  في  االستثمار 
من  العديد  مع  ونتعاون  المعرفة.  ومنصات 
والوزارات  اليونسكو  منظمة  مثل  الشركاء 
والهيئات التنظيمية ودوائر العمل لتوفير أعلى 
لألشخاص  اإلنترنت  عبر  التعليم  مستويات 
في مختلف المناطق. كما نسهم في تنمية 
النظام اإليكولوجي الشامل لتقنية المعلومات 
واالتصاالت من خالل تنفيذ العديد من البرامج 
على المستوى العالمي مثل أكاديميات هواوي 
لتقنية المعلومات واالتصاالت وبرنامج »سبارك« 
ومسابقة  المستقبل  أجل  من  بذور  وبرنامج 
للوفاء  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  هواوي 
بمسؤولياتنا االجتماعية ودعم الخطط والرؤى 
بتمكين  متمثلة  المنطقة  لدول  الوطنية 

الشباب.

هدفنا هو توفير التقنيات الرقمية لكل شخص 
ذكي  عالم  بناء  أجل  من  ومؤسسة  ومنزل 

ومتصل بالكامل. 

وتسهم الخدمات التي 
توفرها “هواوي 
كالود” للحوسبة 

السحابية في الحد 
من البصمة الكربونية 

للبنية التحتية لتقنية 
المعلومات في 

المؤسسات وابتكار 
المزيد من االستخدامات 

والعمليات التجارية 
وتعزيز االقتصاد الرقمي
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في ظّل التغّيرات التي فرضها الوباء، 
 PCCW أطلقتها  التي  التعديالت  ما 
عملها  استراتيجية  على   Global

استجابًة لمتطلبات الواقع الجديد؟
العالمي  التوجه   19  - سرعت جائحة كوفيد 
عززت  حيث  الرقمي،  التحول  تحقيق  نحو 
الخدمات  على  اعتمادها  الشركات  معظم 
والتطبيقات المستندة على  السحابة لدعم 

العمل عن ُبعد. 

والسريعة،  المفاجئة  النقلة  لهذه  إستجابًة 
الشبكات  نموذج  تقييم  الشركات  ُتعيد 
الخاص بها، وتبحث عن طرق جديدة لتحسين 
في  والمرونة  األمان  وتوفير  الشبكة  سرعة 

نقل البيانات. 

 PCCW من  كونكت  كونسول  تتصدى 
خالل  من  هذه  الشبكات  لتحديات   Global
التحتية  بالبنية  يتحكمون  العمالء  جعل 
وتمكينهم  العالمية،  بشبكتهم  الخاصة 
واالتصال  الطلب  عند  الخدمة  إستخدام  من 
فروع   ومواقع  السحابات  جميع  بين 
الشركات في جميع أنحاء العالم في ثواٍن. 

 Console Connect منصة  بإستخدام 
يمكن  بنا،  االخاصة  البرمجية  الواجهة  عبر 
اتصاالت  ومراقبة  وإدارة  طلب   للشركات 
 - المتعددة بشكل فوري  الشبكة  وخدمات 
التقليدية  الخدمة  تقديم  عمليات  متجاوزة 
إلى  أسابيع  من  الزمنية  األطر  وتقليص 
االتصال  للمستخدمين  يمكن  كما  دقائق. 

نفس  عبر  اآلخرين  بالمستخدمين  تلقائيًا 
المنصة.

شركات  تعاملت  كيف  برأيكم 
التدّفق  مع  واالتصاالت  التكنولوجيا 
على  ذلك  أّثر  وكيف  للبيانات  الهائل 

أداء PCCW Global بشكل خاص؟
شركات  من  كبيرًا  استيعابًا  شهدنا 
في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
االستفادة من أتمتة الشبكة وقدرات االتصال 
 PCCW Global's Console لمنصة 

Connect لالتصال بالشرق األوسط.

على   Console Connect منصة  تعتمد 
 PCCW لشركة  التابعة   MPLS شبكة 

شارك سامح صبحي، مدير منطقة الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا في لقاء مع تيليكوم ريفيو 
و تحدث عن استراتيجية الشركة المتبعة تلبيًة متطلبات الواقع الجديد فيما ينتقل العالم 
إلى مرحلة ما بعد الجائحة كما طرح تأثير كوفيد - 19 على أداء الشركة وكيف تمّكنت أن 

تتميز مقابل الشركات األبرز في المجال.

سامح صبحي: 
كونسول كونكت

 PCCW Global من
تمنح العمالء فرصة 

للتحكم بالبنية 
التحتية الخاصة 

بشبكتهم العالمية
سامح صبحي، مدير منطقة الشرق 

األوسط وتركيا وأفريقيا في كونسول 
 Console - غلوبل PCCW كونكت من

Connect by PCCW Global
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االنترنت  بروتوكول  وشبكة   Global
IP من المستوى األول، مما يعني  األساسية 
حسب  وإستخدام  توفير  للعمالء  يمكن  أنه 
للشبكة،  أفضل  بأداٍء  واإلستمتاع   الطلب 
مثل سرعة اإلستجابة، وتوفر الخدمة العالي، 

وضمان جودة أداء الشبكة. 

منافذ  توفر   PCCW Global شبكة  أن  بما 
وأوروبا  األوسط  الشرق  بين  وصول متعددة 
االتصاالت  لشركات  يمكن  وأفريقيا،  وآسيا 
المحّسنة  الشبكة  في  أكبر  مرونة  اختبار 

بالمنطقة. االتصال  عند 

لعرض  تنافسية  أسعارًا  العمالء  يجد  قد 
بوابة  عبر  األوسط  الشرق  في  الخدمات 
أوتوماتيكية  وهي  كونكت،  كونسول 
بالكامل وتدعم الدفع على الموقع. تساعد 
اإلتصاالت  شبكات  مشغلي  مع  عالقاتنا 
مشتركة  قنوات  إنشاء  على  المنطقة  في 
 NaaS  - كخدمة  الشبكة  أتمتة  لتوفير 

للمستخدمين.

ُتعد منطقة الشرق األوسط واحدة من أسرع 
باستهالك  يتعلق  ما  في  نموًا  المناطق 
السنوات  خالل  السحابية.  الخدمات 
مزودي  كبار  أطلق  الماضية،  القليلة 
مايكروسوفت  مثل  السحابية،  الخدمات 
 AWS  - وأمازون   Microsoft Azure أزور- 
في  للبيانات  مراكز   ،Oracle  - وأوراكل 

المنطقة.

تتصل منصة Console Connect مباشرة 
بما  األساسية،  السحابية  األنظمة  بجميع 
 - أزور  ومايكروسوفت  أمازون  ذلك  في 
 IBMو كالود  وغوغل   Microsoft Azure
بأتمتة  للمستخدمين  يسمح  مما   ،Cloud
من  متزايد  عدد  من  السحابية  اتصاالتهم 
أنحاء  جميع  في  البيانات  مراكز  مواقع 

العالم.

شركة  تقّدمها  التي  الحلول  ما 
عن  تمّيزها  والتي   PCCW Global

المنافسة لها؟ الشركات  سائر 
 ،Console Connect منصة  خالل  من 
PCCW Global مجموعة من خدمات  توّفر 
حسب  نوعها  من  الفريدة  الشبكة  وحلول 
إقليمية  ربط   خدمة  المنصة  تقّدم  الطلب. 
ودولية ألكثر من 50 دولة حول العالم، مما 
إلى  اآللي  وصولهم  توسيع  للعمالء  يتيح 
أكثر من 750 مركزًا للبيانات على مستوى 

العالم.

مجموعتهم  إنشاء  للعمالء  يمكن  كما 
بشركاء  المباشر  االتصال  عبر  الخاصة 

المتواجدين  الخدمات  ومزودي  األعمال 
 .Console Connect منصة  على  أساسًا 
 Console في   MeetingPlace يتضّمن 
خاص  متكامل  ملتقى   Connect
مزودي  السحابة،  األعمال،  بالشركات، 
SaaS، مزودي إنترنت  البرمجيات كخدمة – 
من  التطبيقات.  مزودي  جانب  إلى  األشياء 
شخص  ألي  يمكن   ،MeetingPlace خالل 
التطابق  مثل  الشركاء  خدمات  توفير 
المشترك  الموقع  وتطبيقات  ُبعد  عن 
شراء  إلى  باإلضافة  األعمال،  وتطبيقات 
 Console من  محلية  وحلول  ميزات 

.Connect

كما يتوفر نقل بروتوكول االنترنت العالمي 
 PCCW من   )AS3491( القطاع  في  الرائد 
 Console عبر  الطلب  عند   Global
من  الخدمة  هذه  تستفيد   .Connect
الخاصة  العالمية  االنترنت  بروتوكول  شبكة 
والتي تم تصنيفها  األول  المستوى  بنا من 
بروتوكول  شبكات   10 أفضل  ضمن 
السادس  والجيل  الرابع  الجيل  االنترنت 

.IPv6و IPv4

ما  الوباء،  بعد  ما  مرحلة  إلى  إنتقاالً 
ترّكز  التي  المستقبلية  المشاريع 
الشرق  منطقة  في  الشركة  عليها 

وأفريقيا؟ األوسط 
الطلب  ارتفع   ،Telegeographyلـ وفًقا 
في   % 29 بنسبة  اإلنترنت  على  العالمي 
إلى  عودة  الواقع  هذا  نعتبر   .2021 العام 
السابق،  بالعام  مقارنًة  “الطبيعي”  الوضع 
االنترنت  إستخدام  مستويات  ارتفعت  حيث 

34 % بسبب الوباء العالمي.  بنسبة 

الخدمات  مزودو  يواصل  ذلك،  مع  بالتوازي 
الطلب  إلى  االستجابة  الشبكات  ومشغلو 
مدفوعًا  االنترنت،  على  الهائل  العالمي 
األسواق  في  واالندماج  الجديدة  بالتطبيقات 
نمو  مالحظة  يمكن  الواقع،  في  الناشئة. 
أقوى في السعة عبر المناطق، حيث تشهد 
الدولي  الطلب  في  زيادة  أسرع  أفريقيا 
مركب  سنوي  بمعدل  نما  والذي  لإلنترنت، 
و2021.   2017 عامي  بين   % 45 قدره  
 PEACE كابل  وتفعيل  الناجح  التسليم 
كبيرة  ثقة  يمنحنا  الماضي  العام  البحري 
أفريقيا  وجنوب  شرق  في  التوسع  لمواصلة 

والشرق األوسط. 

 PCCW تواجهها  التي  التحديات  ما 
تطوير  صعيد  على  اليوم   Global
الكابالت واأللياف الضوئية؟ وما الدور 
الذي تلعبه الشركة في هذا المجال؟
تتمتع منطقة الشرق األوسط بنظام صحي 

األرضية  واألنظمة  البحرية  الكابالت  من 
تتيح  التي  للحدود  العابرة  التكميلية 
مشهًدا ديناميكيًا يلبي متطلبات االتصال.

أكثر  االتصال  نقطة  وتسعير  التنوع  بات 
مقدمو  ويستجيب  السوق  نحو  توجهًا 
التي  الشراكة  بروح  اليوم  الخدمات 
السعة  على  الطلب  تحفيز  في  ستستمر 
وتطوير  الفكرية  الملكية  ونقل  والترابط 

التطبيقات. 

ألنظمة  البيني  الربط  استمرار  سيؤدي 
تحت  ذلك  في  بما   - المنطقة  في  الكابالت 
نسيج  إنشاء  إلى   - واألرض  البحر  سطح 
يمتد  األوسط،  الشرق  عبر  حدود  بال  اتصال 
وأفريقيا  آسيا  شرق  وجنوب  الهند  إلى 

وأوروبا. 

شهدنا استيعابًا كبيراً 
من شركات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
في االستفادة من 

أتمتة الشبكة وقدرات 
 PCCW االتصال لمنصة
 GLOBAL’S CONSOLE

CONNECT لالتصال 
بالشرق األوسط
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المشاركة  تقدمها  التي  الفوائد  ما 
يتعلق  ما  في  للطيف  الديناميكية 

بعملية نشر الجيل الخامس؟
تسمح تقنية المشاركة الديناميكية للطيف 
بشكل  الطيف  موارد  بمشاركة   )DSS(
الخاصة  الراديوية  األجهزة  بين  ديناميكي 
 )LTE  - األمد  طويل  )التطور  الرابع  بالجيل 
للجيل   )NR( الجديدة  الراديوية  واألجهزة 
الرابع  الجيل  تغطية  نشر  استغرق  الخامس. 
الديناميكية  المشاركة  بدون  سنوات  عدة 
طيف  إلى  حاجة  هناك  كانت  حيث  للطيف، 
 )RF( السلكي  تردد  ووحدات  وهوائيات  جديد 
خدمات  لمقدمي  يمكن  المقابل،  في  جديدة. 
الجيل  تغطية خاصة لشبكة  بناء  االتصاالت  
على  للقدرة  نظرًا  أسرع  بشكل  الخامس 
التردد  ووحدات  والهوائي  الطيف  مشاركة 
الرابع  الجيل  نشر  عمليات  بين  الالسلكي 
الناشئة  الخامس  الجيل  وشبكة  الحالية 

باستخدام المشاركة الديناميكية للطيف.

للطيف  	 الديناميكية  المشاركة  تدعم 
نشر  على  المبنية  المشغل  استراتيجيات 
يتطلب  ذلك،  مقابل   .”Fast 5G Icon“
تعزيز األداء توفر الطيف المخصص لشبكة 

الجيل الخامس.
نشر شبكات LTE غير المستغلة أو طيف  	

الجيل الثالث الُمعاد تسويته، على سبيل 
المثال 2100 ميغاهيرتز

جيجاهرتز  	  1 بسرعة  فرعية  نشر  عمليات 
واالنتقال  الدولة  مستوى  على  للتغطية 
 stand-( مستقلة  شبكة  إلى  السريع 

.)alone

المشاركة  مجال  في  نوكيا  دور  ما 
الديناميكية للطيف DSS؟

الديناميكية  المشاركة  وظيفة  تحديد  تم 
نوكيا  وكانت   3GPP توحيد  في  للطيف 
دمج  تم  العملية.  هذه  في  أساسًا  مساهمًا 
قدرة المشاركة الديناميكية للطيف في أجهزة 
األساسي  النطاق  وجود  مع  نوكيا،  وبرامج 
AirScale ومنصات أجهزة الراديو AirScale و
Flexi الجاهزة لدعمها. يمكن ترقية الماليين 
من وحدات نوكيا 4G RF الموجودة في هذا 
يتيح  ما  وهذا  الخامس  الجيل  لدعم  المجال 
الخامس  الجيل  لتغطية  السريع  االنتشار 
يوفر  الشبكة.  هذه  خدمات  إلى  والوصول 
برنامج النطاق األساسي AirScale من نوكيا 
بين  للموارد  سريعًا  ديناميكيًا  تخصيصًا 
كفاءة  لزيادة  الخامس  والجيل  الرابع  الجيل 
الديناميكية  المشاركة  تقنية  تطلق  النظام. 
بالجيل  الخاص  الناقل  تجميع  مع  للطيف 
ال  للتكنولوجيا،  الكاملة  اإلمكانات  الخامس 
سّيما عند دمجها مع هيكلة مستقلة قائمة 
بذاتها. كما يوفر تجميع شركات النقل أعلى 

نوكيا تعطي لمحة 
واقعية عن تقنية 

المشاركة الديناميكية 
 DSS للطيف

بين الخدمات واألداء المحّسن، تعمل شركة نوكيا على 
تحسين تجربة العمالء على كافة المستويات. على ضوء ذلك، 
كان لمجلة تيليكوم ريفيو مقابلة خاصة مع إيجي إيد، المدير 
الفني لدى نوكيا في الشرق األوسط وأفريقيا، حيث طرح دور 
نوكيا في تطوير واعتماد تقنية DSS وما عالقة ذلك بتفعيل 

ونشر شبكات الجيل الخامس. 

إيجي إيد، المدير الفني لدى نوكيا في الشرق األوسط وأفريقيا
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معدالت البيانات بينما يعمل المستقل على 
زيادة تغطية النطاق المنخفض والوصول إلى 
المشاركة  دعم  يتم  الخامس.  الجيل  خدمات 
كبير  عدد  خالل  من  للطيف  الديناميكية 
إلى  باالضافة  الخامس،  الجيل  أجهزة  من 
بتقنية  المزودة  لألجهزة  النطاق  واسع  دعم 
والتجميع  للطيف  الديناميكية  المشاركة 

المستقل والناقل المتاح خالل العام 2021.

المشاركة  تطبيق  يمكن  نفسه،  الخط  على 
الراديو  أجهزة  بين  للطيف  الديناميكية 
الخاصة بالجيل الثاني والجيل الثالث والجيل 
دعم  القديمة  للتقنيات  يتيح  مما  الرابع، 
الخاص  الطيف  استخدام  مع  الحالية  األجهزة 
بالجيل الخامس. وتعتبر هذه الخطوة مهمة 
حيث ال يزال معظم مقدمي خدمات االتصاالت  
يشغلون هذه التقنيات أثناء نشرهم شبكة 

الجيل الخامس.

بعد تسوية الطيف مسبقًا إلى الجيل الرابع، 
من الضروري تطبيق مشاركة الطيف بكفاءة 
الترددي  النطاق  مع  نسبي  بشكل  عالية 
المتبقي للجيل الثاني والجيل الثالث. تعتمد 
المشاركة الديناميكية للطيف الخاص بالجيل 
الرابع والجيل الخامس على األعداد المشتركة 
 -  DSS تستخدم  الجديد.  والراديو   LTE لـ 
تقنية المشاركة الديناميكية للطيف الخاصة 
آليات مختلفة.  الثالث  الثاني والجيل  بالجيل 
كما يؤدي تطبيق DSS على شبكات الجيل 
الجيل  والرابع،  الثاني  الجيل  والثالث،  الثاني 
على  والخامس  الرابع  والجيل  والرابع  الثالث 
النفقات  تقليل  إلى  متميزة  نقل  شركات 

العامة لإلشارة وزيادة الكفاءة اإلجمالية.

مع  للطيف  الديناميكية  المشاركة  تتوافق 
أنماط االشتراك ومرونة حركة البيانات من تقنية 
وصول السلكي إلى أخرى، والتي تحكمها عادًة 
إن تمكين  األجهزة.  القدرة على تحمل تكلفة 
أعداد كبيرة من مستخدمي الجيل الرابع من 
الموارد  مجموعة  من  ديناميكيًا  االستفادة 
الثاني  الجيل  لشبكة  سابقًا  المخصصة 
المتزايد  للعدد  الموارد  يحرر  الثالث  والجيل 
من مستخدمي الجيل الخامس على مشغل 
والجيل  الرابع  بالجيل  خاص   DSS شبكة 
الخامس. هذا يحمي أيضًا أداء شبكات الجيل 

الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.  

تم الحديث مطوالً خالل العام الماضي 
للطيف  الديناميكية  المشاركة  عن 
)DSS( في القطاع. هل من تبرير لما تم 
تداوله؟ وهل يمكنك إخبارنا المزيد عن 

محفظة نوكيا DSS؟
أساسي  مبدأ  مع  الديناميكي  الطيف  يأتي 
للجيل  الطيف  استخدام  إعادة  لتعظيم 

 .)4G LTE( عن  االستغناء  دون  من  الخامس 
تم اللجوء إلى تقنية DSS  للسماح بمشاركة 
أجهزة  بين  ديناميكي  بشكل  الطيف  موارد 
والطيف   LTE الرابع  بالجيل  الخاصة  الراديو 
الراديوي الخاص بالجيل الخامس 5G NR. في 
متوافقة   DSS تكون  أن  يجب  نفسه،  الوقت 
 LTE عمليات  لجميع  السابقة  اإلصدارات  مع 
ما  الفعلي،  باألداء  يتعّلق  ما  وفي  القديمة. 
من شيء “مجاني”. تتمتع DSS بنفقات أداء 
معينة باعتبار أن دعم كلتا التقنيتين )الجيل 
الخامس  و LTE( على نفس الناقل يتطلب 
المرجعية.  واإلشارات  التحكم  قنوات  تكرار 
 LTE إشارة  من  المرتفع  الثابت  الحمل  يعتبر 
الطيف  ألداء  خاص  بشكل  ضارًا  المرجعية 
الراديوي الخاص بالجيل الخامس. لذلك، نحن 
بحاجة إلى إعادة النظر بتقنية DSS بطريقة 
واقعية تتخطى ما يتم تداوله. لن يتم تنفيذ 
DSS عالميًا بل فقط في سيناريوات محددة 

ألهداف معّينة.

لطالما كانت نوكيا رائدة في تقنية المشاركة 
تدعم  وهي   DSS للطيف  الديناميكية 
سنوات  منذ  للطيف  الديناميكية  المشاركة 
2G-الثالث الجيل   – الثاني  الجيل  حلول 
LTE, 3G-LTE. تتوفر المشاركة الديناميكية 
للطيف لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس 
منذ العام 2020 ويتوافق ذلك مع دعم الجهاز 
نفذ  اإلطار،  هذا  في  الشبكات.  بهذه  الخاص 
الجيل  تغطية  أوروبا  في  المشغلين  بعض 
 DSS الخامس على مستوى الدولة باستخدام
على طيف  700 ميغاهرتز وهي تعتبر طبقة 
من  أخرى  مجموعة  قامت  بدورها،  تغطية. 
فقط   DSS بتطبيق  األوروبيين  المشغلين 

في المدن باستخدام طيف 2100 ميغاهرتز.

اعتبار  يمكن  السيناريوات  من  أي  في 
الطيف الديناميكي حاًل؟ ومتى يجب أن 
يعتمد المشغلون هذه التقنية ومتى 

ال يجب عليهم اعتمادها؟ 
على الرغم من النفقات التي تترافق مع تقنية 
الطيف الديناميكي، ال يزال من الممكن اعتبار 
ذلك طريقة سريعة إلدخال الجيل الخامس إلى 
بإمكان  كان  إذا  المثال،  سبيل  على  السوق. 
)الجيل  الديناميكي  الطيف  تنفيذ  المشغل 
 700 تردد  نطاق  ضمن  والرابع(  الخامس 
ميغاهرتز ودمجها مع مجموعة شركات النقل 
يوفر  أن  فيمكن  األخرى،   LTE تردد  لنطاقات 
الخامس  الجيل  لشبكات  معقوالً  أداًء  ذلك 
مع شعار الجيل الخامس. يعتبر ذلك مناسبًا 
النطاق  ال يمتلكون طيف  الذين  للمشغلين 
2.6 جيغاهرتز(.  أو  )3.5 جيغاهرتز  المتوسط 
الحاالت، يمكن أن تكون تقنية  في مثل هذه 
الجيل  لبداية  األولى  الخطوة  هي   DSS
المشغل  يصل  عندما  ذلك  وبعد  الخامس 

إلى طيف النطاق المتوسط ، سيكون انتقاًلًا 
سلسًا إلى شبكة الجيل الخامس عالية األداء.

على عكس ذلك، إذا كان لدى المشغل كمية 
كافية من الطيف في النطاق المتوسط )3.5 
جيغاهرتز(، فال ُينصح بتنفيذ DSS على النطاق 
األدنى بسبب تدهور األداء معها. بدالً من ذلك، 
المتوسط  النطاق  استخدام  للمشغل  يمكن 
للجيل الخامس والنطاقات األدنى لـ LTE والجمع 
  EN-DC مع  االتصاالت  شركات  جميع  بين 
(E-UTRA-NR Dual Connectivity)  والتي 

ستوفر تجربة ممتازة.

المشغلين  بعض  أن  نرى  عام،  بشكل 
يخططون لتطبيق DSS في الشرق األوسط 
وأفريقيا. تتمثل حالة االستخدام الرئيسة في 
المبنية على  المشغل  تمكين استراتيجيات 
في  الخامس”  الجيل  أيقونة  بـ“لعبة  الفوز 
المدن حيث ال يتوفر بعد نطاق 3.5 جيغاهرتز 
تنفيذ  سيتم  طوياًل.  وقًتا  نشره  يستغرق  أو 
نطاقات  على  أساسي  بشكل   DSS تقنية 
LTE غير مستغلة بالكامل - 2100 ميغاهرتز 

أو 2600 ميغاهرتز )FDD( في المدن. 

لطالما كانت 
نوكيا رائدة في 
تقنية المشاركة 

الديناميكية 
للطيف DSS وهي 
تدعم المشاركة 

الديناميكية للطيف 
منذ سنوات حلول 

الجيل الثاني – الجيل 
 2G-LTE, الثالث
     3G-LTE
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التكنولوجية  التقنيات  في   e& تستثمر 
خبرتها  من  انطالقًا  الرقمية  والخدمات 
بـ“  تتمّثل  وهي  المجال  هذا  في  الواسعة 
الجديد  الرقمي  العالم  لمواكبة  الحياة”، 
والتجارة  الترفيه  خدمات  كل  وتشمل 
 e&“ المالية،  والتكنولوجيا  االلكترونية 
في  رقمية  خدمات  توّفر  التي  المؤسسات” 
االستثمار”   e&“و والحكومي  العام  القطاع 

التي تعزز االستثمارات على أنواعها. 

في ظّل تداعيات الوباء التي ما زلنا نشهدها 
لغاية اليوم، سّرعت الشركات عملية التحول 

خصوصًا  المستويات  كافة  على  الرقمي 
االنترنت  على  العمالء  نشاط  تغّير  مع 
باإلمكانات  تتمتع  احتياجاتهم.  وتعدد 
االستجابة  تخّولها  التي  والقدرات  الكافية 
تعزيز  خالل  من  المتسارعة  التحوالت  إلى 
قطاع  في  الرقمية  والمشاريع  االبتكارات 
الواقع  إلى  نظرًا  والتكنولوجيا.  االتصاالت 
الجديد وانتشار الشبكات الالسلكية كالجيل 
إضافة  مع  العمالء  تجربة  ُتحّسن  الخامس. 
المستقبلية  والتقنيات  الخدمات  من  ُحزمة 
من  المزيد  وإتاحة  الشراكات  دعم  جانب  إلى 

الفرص أمام المستثمرين.  

سمو  أعرب  الخطوة،  هذه  على  تعليقًا 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
المؤسسية  الهوية  بإطالق  اعتزازه  عن 
هذه  ستحققه  الذي  النجاح  مؤكدًا  الجديدة 
االستثنائية  والمكانة  التجارية  العالمة 
االستثمارات  مجال  في  سترّسخها  التي 
عالمية  بمواصفات  تتسم  التكنولوجية. 
نظرًا  واسعة  منافسة  خوض  ُتخّولها 
إنترنت  تشمل  التي  التقنية  لقدراتها 
والذكاء  السحابية  الحوسبة  األشياء، 

االصطناعي. 

أطلقت مجموعة اتصاالت هويتها المؤسسية الجديدة مع مطلع هذا العام تحت العالمة 
 e& لتكون النموذج األمثل لصورة الشركة المستقبلية. ُتجّسد العالمة التجارية e&التجارية

طموح الشركة بتحقيق التحول الرقمي مع اعتماد استراتيجية مرنة تتمّثل بدعم قطاع 
األعمال واالستجابة إلى متطلبات العمالء بكافة أنحاء اإلمارات والعالم حيث تنتشر خدماتها 

اليوم في 16 سوقًا عالميًا. 

&e تقود ثورة جديدة في 
عالم اإلتصاالت 
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تحالفات وشراكات لتعزيز االتصال بين 
العمالء وتوفير تجربة مميزة

رؤية  لتنفيذ  الواعدة  مشاريعها  ضمن 
والشرق  اإلمارات  في  ناجحة  مستقبلية 
التي  والتعاونات  الشراكات  تنّوع   األوسط، 
والتي  اليوم  حتى  إطالقها  منذ  أجرتها 
واألفراد  الشركات  لمصلحة  جميعها  تصب 
على حّد سواء. في هذا اإلطار، وّقعت مؤخرًا 
E Vision التابعة لمجموعة   رؤية اإلمارات – 
مقّرها  استثمارية  شركة   ،ADQ والقابضة 
على  لالستحواذ  ملزمة  اتفاقية  أبوظبي، 
من   %  57 نحو  تبلغ  التي  األغلبية  حصة 
في  الرائدة  المنصة  أرابيا”،  “ستارزبالي 
تقديم خدمات بث الفيديو. يأتي هذا االتفاق 
الرقمنة  لتحفيز  الشركة  جهود  مع  تماشيًا 
االستثمار  هذا  خالل  من  األعمال.  قطاع  في 
أوسع  انتشارًا  أرابيا”  “ستارزبالي  ستضمن  
تقليل  إلى  باالضافة  المحلية  األسواق  عبر 

المحتوى. االنفاق على 

تعاونت   لها،  المخطط  للشراكات  تبعًا 
نظام  أول  لنشر  وهواوي  إريكسون  مع 
إيكولوجي شامل ومتعدد الموردين لتقنية 
الجديدة  الالسلكية  الشبكات  عبر  الصوت 
الجيل  على  التقنية  هذه  تعتمد   .VoNR
وتعزز  االتصال  تجربة  لتحّسن  الخامس 
التشويش  إزالة  إلى  باالضافة  البيانات،  نقل 

الصوتي.  

االتصال  تمكين  على  التقنية  هذه  ترّكز 
للحصول على جودة أفضل في الصوت حيث 
سيطلق مصنعو الهواتف المحمولة األجهزة 
تستعد  وقت  في   VoNR لتقنية  الداعمة 
بما  شبكاتها  لترقية  االمارات  اتصاالت  فيه 
الجديدة  التقنية  متطلبات  مع  يتماشى 

المتكاملة. 

في  االتصاالت  أهمية  إلى  الخبراء  ويشير 
اعتماد  بعد  سّيما  ال  اليومية  العمالء  حياة 
شبكة  انتشار  وتوّسع  ُبعد  عن  العمل 
هذا  والجوار.  الدولة  في  الخامس  الجيل 
والتكنولوجيا  االتصاالت  شركات  وتلتزم 
مسيرة  لدعم  مستقبلية  خطط  بتطوير 
األمن  من  قدر  أعلى  وتوفير  الرقمي  التحول 

السيبراني في آن معًا. 

مجال  في  الرائدة  الشركات  نموذج  ُتمثل 
لكافة  المرن  العمل  تؤّمن  حيث  االتصاالت 
القطاعات في دولة اإلمارات والمنطقة ككل. 
هذا وتستجيب  إلى متطلبات العالم الرقمي 
المتسارع مع تعزيز االستثمارات التكنولوجية 
خالل  من  والحكومية  الخاصة  القطاعات  في 
األشياء  إنترنت  االصطناعي،  الذكاء  اعتماد 

والحوسبة السحابية. 

حيث  عمليات  توّسعت  آخر،  جانب  من 
شركة  في  حصتها  زيادة  امكانية  ناقشت 
 %  50 بنسبة  )موبايلي(  االتصاالت  اتحاد 
عرض  خالل  من  واحد  سهم  إلى  باالضافة 
“العرض  مسبقة  لشروط  خاضع  جزئي 
رياًلا   47 سعر   e& اقترحت  وقد  المحتمل”. 
باإلضافة  موبايلي،  سهم  لكل  سعوديًا 
45.1 % على  و   % 38.8 زيادة بنسبة  إلى 
المرجح  األسعار  متوسط   3 إلى  التوالي 
أشهر   6 و  الشهر  مدار  التداول على  بحجم 
الخطوة  هذه  فتأتي  موبايلي  ألسهم 

الشركتين.  بين  العالقات  لتعزيز 

تحملها   خاصة  وعروض  باقات 
للعمالء خالل شهر رمضان 

أساسيًا  محركًا  اإلمارات”  “اتصاالت  ُتعد 
في  والتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  لنمو 
تجربة  تقديم  خالل  من  ومحليًا  الدولة 
األعمال  من  المزيد  وتوفير  للعمالء  مميزة 

الريادية.  واالمكانات 

مع حلول شهر رمضان المبارك هذه السنة، 
االتصاالت  ركيزة  اإلمارات”  “اتصاالت  أطلقت 
العروض  من  مجموعة  مجموعة  في 
وفي  العمالء.  بين  التواصل  لتعّزز  والحزم 
الخطوط  مشتركو  يحصل  التفاصيل، 
اآلجل  الدفع  وخطوط  مقدمًا  المدفوعة 
مجاني  واشتراك  متعددة  عروض  على 
المحتوى  مشاهدة  يخّولهم  شهر  لمدة 
إلى  وذلك  لديهم،  المفّضل  التلفزيوني 
األجهزة  على  متنوعة  خصومات  جانب  
50 % على باقة األفالم المميزة من  وخصم 

 .eLife

العروض  اإلمارات  اتصاالت  وتوفر  هذا 
االحتفال  لمشتركيها  تتيح  التي  الحصرية 
والتمتع  عائالتهم  مع  المبارك  بالشهر 
خصومات  مع  التقنية  األجهزة  بأحدث 
الذكية،  الهواتف  على   %  80 إلى  تصل 
وأجهزة  الذكية،  التلفاز  وأجهزة  والملحقات، 
القابلة  التقنية  واألجهزة  الذكي،  المنزل 
المحمولة،  والحواسيب  واأللعاب،  لالرتداء، 

اللوحية.  واألجهزة 

مشتركو  سيحصل  نفسه،  الخط  على 
 50 رصيد  على  اآلجل  الدفع  خطوط 
 100 مقابل  البيانات  من  جيغابايت 
اشتراك  على  سيحصلون  وكذلك  درهم 
األفالم  لمشاهدة  خاصة  منصة  في 
سيحصل  بينما  الحصرية.  والمسلسالت 
على  مقدمًا  المدفوعة  الخطوط  مشتركو 
 1 )بمعدل  جيغابايت   30 بيانات  رصيد 
مقابل  يومًا(  ثالثين  لمدة  يوميًا  جيغابايت 
60 درهمًا ودخول مجاني إلى باقة المحتوى 

ويشمل   Switch TV تطبيق  في  العربي 
محدود  غير  مجانيًا  توصياًل  الباقتين  كال 

لطلبات الطعام من تطبيق “بسمات”.

إلى   2021 العام  خالل  إيرادات   إرتفاع 
53.3 مليار درهم

مجموعة  أحرزتها  التي  االنجازات  ضوء  على 
اتصاالت خالل العام الماضي، سّجلت  ارتفاعًا 
 53.3 بلغت  التي  االيرادات  بنسبة  ملحوظًا 
وقد   .%  3.2 سنوية  بزيادة  أي  درهم  مليار 
بلغت أرباحها الصافية الموحدة 9.3 مليارات 
 .%  3.2 نسبتها  سنوية  وبزيادة  درهم، 
الخدمات  ناحية  من  عاليًا  أداء  وأظهرت  هذا 
التصدي  من  عبرها  تمّكنت  والعروضات 
السوق  يشهدها  التي  القوية  للمنافسة 
الصعوبات  على  والتغّلب  اليوم  المحلي 
التي نشهدها مع اتخاذ كل التدابير الضرورية 

للتعافي من تداعيات الوباء. 

على  لتشهد  المستقبلية  آفاقها  ُترّسخ 
العديد من التحوالت بالتوازي مع طرح الكثير 
يقف مشغلو  آمنة.  رقمية  لبيئة  الحلول  من 
اعتماد  إما  خيارين،  أمام  واالتصاالت  الخدمات 
كانت  بما  واالستمرار  التقليدي  العمل  نهج 
اعتماد  أو  الوباء  قبل  األعمال  وتيرة  عليه 
النهج الرقمي الجديد الذي يرتكز على الحلول 
وتحقيق  السريع  العصر  لمواكبة  االلكترونية 
االيرادات  وتضاعف  األرباح  من  أعلى  مستوى 

السنوية. 

على المستوى المحلي، تعزز مجموعة اتصاالت 
فتكون  خدماتها  بجميع  لالرتقاء  جهودها 
السباقة في طرح المزيد ضمن منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا. أما على المستوى العالمي، 
تحسين  على  اتصاالت  مجموعة  فتعمل 
العالمة التجارية  لتكون في الطليعة وُتمّثل 

أقوى العالمات التجارية المناِفسة.

ُيعد المشهد الرقمي محفزًا بارزًا لالنتقال إلى 
مرحلة جديدة في عالم األعمال واالستثمارات، 
بين  الفجوة  تسديد  على  تعمل  لذلك 
بقدرات  تتمتع  التي  تلك  خصوصًا  القطاعات 
خالل  اتصاالت  مجموعة  تهدف  كما  محدودة. 
األمام  إلى  المجتمعات  لدفع   2022 العام 
من الناحية االقتصادية واالجتماعية والتقنية 
على  الناشئة  والشركات  األفراد  يساعد  مما 
عملية  تسّرع  متطّورة  ابتكارات  اكتشاف 
عدد  ارتفاع  مع  بالتوازي  الرقمي  التحول 
حول  الالسلكية  بالشبكات  المشتركين 
اإلمارات  دولة  وتعمل  هذا  وعربيًا.  العالم 
عالم  في  الريادة  على  المتحدة  العربية 
أكثر  لمستقبل  والتكنولوجيا  االتصاالت 
والمعنوية  المالية  األدوات  توّفر  مع  اشراقًا 

لتمكين التحول الشامل. 
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ويب 3.0، المعروف أيضًا بشبكة االتصاالت الالمركزية - الجيل 
الثالث، هو المرحلة التالية التي وصلت إليها شبكة الويب 

العالمية. يوفر هذا الجيل شبكة ويب داللية تعتمد على 
البيانات الالمركزية بهدف تطوير تجربة أكثر ذكاًء وتواصًلًا  

للمستخدمين. 

مستقبل اإلنترنت 
َيِعد بجيل جديد من 

شبكات االتصاالت 
الالمركزية “ويب 3.0”

ُتعد شبكة الويب التقليدية شبكة ثابتة غير 
الفردية  االحتياجات  مع  التكّيف  على  قادرة 
لكل شخص يقوم باستخدامها. بينما شبكة 
ديناميكية  أكثر  فهي  الالمركزية    3.0 ويب 
وتفاعلية. من خالل تطبيق الذكاء االصطناعي 
وتقنية البلوك تشين، ستعيد تعريف تجربة 
التحول  الهيكلية لضمان  بالتغييرات  الويب 

المرن عبر جميع جوانب اإلنترنت. 

بشكل  البيانات  بتخزين   3.0 ويب  يقوم 
يلغي  مما  أجهزة،  عّدة  عبر  وتوزيعها  آمن 
الحاجة إلى الخوادم المركزية. يقلل مثل هذا 
التصميم من مخاطر تسّرب البيانات كونها 
لم تعد مخزنة مركزيًا – وهذا ما يجعلها أكثر 
إلى ويب  الويب 1.0  االنتقال من  مرونة. بعد 
2.0، لم يتم اعتماد شبكة الويب 3.0 بشكل 
لغاية  واألفراد  الشركات  كافة  قبل  من  تام 
اللحظة، فال يزال الخبراء يطرحون العديد من 
الالمركزية  الشبكة  مكانة  حول  التساؤالت 
على  المستخدم.  خدمة  على  قدرتها  ومدى 
التي  والتقنيات  اآلالت  يتم تطوير  ضوء ذلك، 
بإمكانها أن تتبنى هذه الشبكة ال سّيما مع 
انتشار تقنيات البلوك تشين وإنترنت األشياء 

والمنازل واألجهزة الذكية. 

يرتكز عمل ويب 3.0 على االنترنت الالمركزي، 
االصطناعي  الذكاء  المحمولة،  الهواتف 

وتخزين البيانات ليسمح للشركات الصغيرة 
عبر  ببياناتهم  التحكم  واألفراد  والكبيرة 
شبكة المركزية  دون الحاجة إلى طرف خارجي. 
على  بقدرتها   3.0 ويب  شبكة  وتتميز  هذا 
باتصال محّسن، توحيد  المستخدمين  تزويد 
جانب  إلى  التطبيقات  كافة  بين  األنظمة 
الخدمات  هذه  االفتراضي.  الواقع  استخدام 
والتعاون  المعلومات  تداول  توفر  وسواها 
االستثمارات  سيزيد  مما  المستخدمين  بين 
في كافة القطاعات وازدهار االقتصاد الرقمي 

عالميًا. 

حركة  لنمو  يستجيب   3.0 الويب 
البيانات

ال يزال الجدل قائمًا حول تعريف ومكانة الويب 
3.0 وعالقته بالعالم الرقمي؛ فهل مستقبل 
الشبكة  من  الثالث  بالجيل  مرتبط  االنترنت 
الالمركزية؟. في وقت تتزايد فيه استخدامات 
األجهزة الذكية واالتصال بالمواقع االلكترونية 
مساحة  الجديد  الجيل  لك  يوّفر  ضروريًا،  بات 
بحسب  وتخزينها.  البيانات  لنقل  هائلة 
بروتوكول  مرور  حركة  ارتفعت  الدراسات، 
منذ  أضعاف  ثالثة  للمستهلكين  االنترنت 
بنسبة  مركب  سنوي  بمعدل   2017 العام 
العام  في   .2022 العام  إلى  وصوالً   %  27
2020 فقط، تم إنشاء 2.5 كوينتيليون بايت 
ويقدر  آليًا.  منها   %  40 يوميًا،  البيانات  من 
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سيكون   ،2025 العام  بحلول  أنه  الخبراء 
في  باالنترنت  متصل  جهاز   152200 هناك 

الدقيقة الواحدة. 

مدعومة  بالمركزيته   3.0 الويب  يتمّيز 
االصطناعي  والذكاء  اآللي  التعلم  بتقنيات 
اآلمن  التواصل  يضمن  مما  تشين  والبلوك 
العمالء  يحافظ  ذلك،  جانب  إلى  األفراد.  بين 
أو  بها  والتحكم  بياناتهم  خصوصية  على 
يتيح  كذلك  الملكية.  فقدان  دون  تداولها 
الدخول  تسجيل  للمستخدمين   3.0 الويب 
إلى أي موقع إلكتروني من دون تعقب هوية 

االنترنت الخاصة بهم. 

من  الدول  تستفيد  العالمي،  الصعيد  على 
من  وكفاءة.  مرونة  أكثر  ألعمال   3.0 الويب 
ويب  بين  االختالفات  تحديد  نسبيًا  السهل 
الثالث  الويب  جيل  مع  إنما   ،2.0 وويب   1.0
غير  بوضوح  االختالفات  ُتحّدد  فلم  لالنترنت 
العمالء  بين  والتفاعل  العالقة  يسّهل  أنه 

االلكترونية.   والمنصات 

ُتثبت  أن  فيمكن  والمصانع  الشركات  أما 
في  واالستثمار  األعمال  ريادة  أنشطة 
وامتالك   3.0 الويب  خالل  من  المستقبل 

البيانات عبر األصول الرقمية المرّمزة. يتجاوز 
تسمح  هي  بل  فعليًا  ذلك   3.0 الويب  دور 
مما  البيانات  وربط  عاٍل  بنطاق  بالتفاعل 
يؤدي إلى ظهور أسواق جديدة بشكل جديد 

إلى جانب نماذج األعمال المرتبطة بها. 

شبكات  وخدمات  األشياء  إنترنت 
االتصاالت الالمركزية

نطاق  على  األشياء  إنترنت  تقنية  تتوّسع 
أنواع األجهزة واألنظمة  أكبر لتشمل مختلف 
باإلجمال.  األعمال  بيئة  تطوير  بهدف   وذلك 
العام  الشركات  أنفقت  الخصوص،  هذا  في 
لربط  دوالر   مليار   16.5 من  أكثر  الماضي 
بتكنولوجيا  اآلالت  وتزويد  باالنترنت  أجهزتها 

إنترنت األشياء. 

المركزية  بنية  على  الشركات  وتعتمد  هذا 
تقدم  كونها   3.0 ويب  يقدمها  التي  كتلك 
برامج مفتوحة المصادر يمكن الوصول إليها 
والتفاعل  وتنفيذها  المطورين  قبل  من 
إذن  دون  العالم  حول  األفراد  كل  مع  معها 

من هيئة إدارية. 

التكنولوجيا  التقنيات  الكثير من  مع ظهور 
3.0 أمام  إلى جانب إنترنت األشياء، برز ويب 

اآلالت  العتماد  والشركات  المستخدمين 
اتصاالت  شبكة  عبر  والتفاعل  به  المدعومة 
المركزية. من الواضح أن ويب 3.0 يوفر اليوم 
البتكار  الخدمات  لمزودي  كبيرة  مساحة 
األخذ  مع  الجديدة  التطبيقات  من  المزيد 
المميزة.  والتجربة  والكفاءة  الجودة  باالعتبار 
إنترنت األشياء والويب  أن  البعض  قد يعتبر 
مختلفان  هما  بل  بعضهما  يكمالن  ال   3.0
وطريقة  المنصات  تقديم  طريقة  حيث  من 
إزالة الحدود بين العالم والماضي والمحتوى 

الرقمي. 

دعم  إلى   3.0 الويب  يحتاج  قد  ذلك،  ومع 
لتقديم  الصلة  ذات  التكنولوجية  التقنيات 
والمشاركة  لالنفتاح  األساسية  المبادئ 
سيكون  الحالة  بهذه  للبيانات.  األوسع 
في  الحاسمة  السمات  إحدى  األشياء  إنترنت 

تطوير البنية التحتية للويب 3.0. 

بالعمالت  التبادالت  ينقل   3.0 ويب 
المشفرة إلى مرحلة جديدة 

توّسع سوق العمالت المشفّرة خالل السنوات 
القليلة الماضية مع تطّور التكنولوجيا ورواج 
العام  أما  عالم ميتافيرس.  االستثمارات في 
العمالت  النطالق  فرصة  فسيكون   2022
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التي تدعم  البلوك تشين  المشفرة وتقنية 
 .3.0 الالمركزية مثل ويب  الشبكات 

يمّكن  االفراضي،  العالم  دعم  إلى  باالضافة 
3.0 وجود العمالت الرقمية المشفّرة  الويب 
NFTs. إن الهدف  – غير قابلة  لالستبدال  
تحققها  التي  المبادئ  نفس  هو  األساس 
األنظمة  البلوك تشين للحفاظ على  شبكة 
المعتمدة وضمان ثباتها. هذا ويقّدم الويب 
العمل  عن  بعيدة  نموذجية  آفاقًا   3.0
وترى  والمجتمع.  االقتصاد  لنمو  التقليدي 
لتداول  أكبر  سهولة  الناشئة  الشركات 
الالعبين  دور  يعزز  مما  المشفّرة  العمالت 
األساسيين في توزيع هذه العمالت خصوصًا 
أساسًا  يرتكز  الرقمي  العالم  مستقبل  وأن 

على هذا النوع من العمالت. 

ركيزة  تشين   البلوك  تقنية  ُتعد  هنا،  من 
مطورو  يستفيد  3.0؛  للويب  أساسية 
المحسنين  والخصوصية  األمان  من  البرامج 
تشين  البلوك  تقنية  تقدمهما  اللذين 
هذه  بإعتبار  اإلنترنت.  مستخدمي  لجذب 
نقطة  توجد  فال  المركزية،  شبكة  التقنية 
بسهولة.  اختراقها  يمكن  واحدة  تحكم 
أن  يعني  هذا   ،3.0 للويب  بالنسبة 

بشكل  واإلنترنت  الفردية  الويب  مواقع 
الهجمات  لصد  أماًنا  أكثر  ستكون  عام، 
 3.0 وويب  تشين  البلوك  السيبرانية. 
أفضل  وتعدين  بتداول  سيسمحان  معًا  

المشفرة. للعمالت 

األجيال  قدرات   3.0 ويب  موجات  تتجاوز 
البيانات والشركات واآلالت  ربط  السابقة مع 
الشبكة  مع  آمنة.  المركزية  بشبكة  واألفراد 
االصطناعي  للذكاء  يمكن  الجديدة، 
وإلتقاط  المستخدم  رغبات  إلى  االستجابة 
يسمح  مباشرمما  بشكل  المعلومات 
واحد.  آن  في  والصور  الكلمات  لمعالجة 
الويب  فسيتيح  األلعاب،  عالم  عن  أما 
لتّقرب  األبعاد  ثالثية  رسومات  أيضًا   3.0
الواقعي.  العالم  إلى  االفتراضي  العالم 
التطبيقات،  االعالنات،  لديك  وستتوّفر  هذا 
والبحث  االلكترونية  المواقع  البرامج، 
التفاعل  خالل  من  أفضل  بطريقة  الفوري 
نحن  ها  إذًا  الذكية.  األجهزة  مع  المباشر 
الويب  سيغّير  حيث  جديدة  مرحلة  أمام 
فاصلة  نقطة  ليكون  االنترنت  عالم   3.0
يتطلب  مما  الرابعة  الصناعية  الثورة  في 
المواكبة  الشركات  تقودها  جديدة  أنظمة 

للتطورات. 

من الواضح أن ويب 3.0 
يوفر اليوم مساحة 

كبيرة لمزودي 
الخدمات البتكار المزيد 
من التطبيقات الجديدة 

مع األخذ باالعتبار 
الجودة والكفاءة 
والتجربة المميزة
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تعتني الحكومات حاليًا بمتطلبات المواطنين واالستجابة لها من خالل توفير الخدمات 
المتطورة والتخطيط الستراتيجية قابلة التنفيذ على مدار السنوات المقبلة. 

إعادة هيكلة الحكومات 
المستقبلية إستجابًة 

إلى الواقع الجديد 

ُتسّخر اليوم مؤسسات القطاع العام والخاص 
والتحول  الرقمية  التقنيات  لدعم  امكاناتها 
عبرالتكنولوجيا  الذكية  الخدمات  إلى 

المعاصرة. تبدأ عملية الرقمنة من خالل تبادل 
بمجّرد  االلكترونية  األنظمة  عبر  المعلومات 
االتصال بشبكة االنترنت. من هذا الوحي، يؤكد 

موظفو المؤسسات العامة والخاصة التغيير 
اليومي الذي أصبح  الجذري في نمط عملهم 

أسهل، أسرع وموّثقًا بملفات إلكترونيًا. 
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معامالته  إنجاز  المواطن  بإمكان  بات  كذلك 
عن ُبعد من دون الحضور شخصيًا إلى المراكز 
االجراءات  كل  باالعتبار  األخذ  مع  الحكومية 
وتخصص  الوباء.  مرحلة  بعد  المتبعة 
استثماراتها  والخاص  العام  القطاع  إدارات 
الخدمات  لتطوير  الشابة  والمهارات  المادية 
لتتبنى  التكنولوجية  واألنظمة  الرقمية 
مختلف الفئات المجتمعية هذه الحلول دون 

استثناء. 

من  سلسلة  المستقبلية  الحكومات  تقّدم 
العملي  الصعيد  على  األساسية  الخدمات 
الرقمية.  الهوية  بدعم  أوالً  تتمّثل  والفردي 
تعزز الهوية الرقمية اآلمنة إدارة األعمال والحد 
من المعامالت الورقية. إلى جانب ذلك، يمكن 
مع  والتواصل  العامة  الخدمات  إلى  الوصول 
بشكل  مشكلة  أي  لمعالجة  العمل  فريق 
إلكتروني. هذا وتدعم الهوية الرقمية األعمال 
التجارية محليًا وعالميًا باالضافة إلى انعاش 

عجلة االقتصاد الرقمي. 

بما أن النشاط االلكتروني ُيعّرض المستخدم 
تفرض  السيبرانية،  الهجمات  خطر  إلى 
المعلومات  لحماية  قوانينها  الحكومات 

األمن  وتفعيل  الشخصية  والبيانات 
الشركات  ُتكّثف  الغاية  لهذه  السيبراني. 
سياسة  حول  التوعية  حمالت  الخاصة 
المواقع  استخدام  وكيفية  الخصوصية 
االلكترونية لمشاركة البيانات بطريقة آمنة. 

القطاعات الحكومية بأنظمة جديدة
الخليج   دول  الحكومات خصوصًا في  تحرص 
من  انطالقًا  الرقمي  التحول  تحقيق  على 
الرقمية ولالستجابة إلى  آلية الخدمات  تعزيز 
المتغّيرة بسرعة. هذا  المواطنين  متطلبات 
المعّوقات  إزالة  المعنية على  الجهات  وترّكز 
فيه  ترتفع  وقت  في  الثغرات  وحّل  التقنية 
والذين  باالنترنت  المشتركة  األفراد  نسبة 
يحتاجون إلى اتصال دائم بالخدمات الرقمية. 
من   %  85 نحو  يقيم  الدراسات،  فبحسب 
وهم  الكبرى  المناطق  في  الخليج  سكان 
الرقمية  الحكومية  الخدمات  يستخدمون 

بشكل منتظم إلنجاز معامالتهم. 

هنا يأتي دور شركات االتصاالت والتكنولوجيا 
سهلة  وتطبيقات  بمنصات  العمالء  لتزويد 
تطوير  على  العمل  جانب  إلى  االستخدام 
التحتية  والبنية  الالسلكية  الشبكات 
بين  البيانات  تدفق  إلى  لالستجابة  الرقمية 

كافة األنظمة المتصلة. 

قطاعات  على  الرقمي  التحول  يقتصر  ال 
بل  فقط  السحابية  والحوسبة  المعلوماتية 
القطاع  المصرفي،  القطاع  تحويل  يشمل 
إلى  والتجاري  الزارعي  االستشفائي،  التربوي، 
الرقمية  الوسائل  تتبنى  معاصرة  قطاعات 

وتعتمد على المواقع االلكترونية. 

التحول  يحملها  التي  المزايا  هي  ما  ولكن 
الرقمي على أرض الواقع؟ 

من المتوقع أن تتجاوز قيمة التحول الرقمي 
أن  إال   2026 العام  لغاية  دوالر  مليار   370
التحول  هذا  من  تستفيد  النامية  الدول 
العالم.  مستوى  على  مكانتها  لتعزيز 
شفافة  رؤية  الرقمي  التحول  ويوفر  هذا 
معايير  على  المستقبلية  الحكومات  لبناء 
واالتصاالت  عصراالنترنت  تحاكي  مختلفة 
تستفيد  ذلك،  جانب  إلى  والتكنولوجيا. 
الدول من التحول الرقمي لتحقيق المزيد من 
التكاليف  تخفيض  مقابل  السنوية  االيرادات 
جهة  من  والوقت  الجهد  اختصار  خالل  من 

وتسريع وتيرة العمل إلكترونيَا. 

الشبكات  أمام  المجال  الرقمي  التحول  يتيح 
الجيلين  وانتشار  للتوسع  الالسلكية 
نطاق  على  قريبًا  والسادس  الخامس 
عن  األخيرة  هذه  إدارة  على  القدرة  مع  أوسع 

التي  التكاليف  باالعتبار  األخذ  ومع  ُبعد. 
التطّور،  هذا  لتحقيق  الحكومات  ستتكّبدها 
المعنية على تطوير حلول  الشركات  تعمل 
لمشاركة  االصطناعي  والذكاء  اآللي  التعلم 
النظام  يخدم  بما  عبرها  البيانات  وتحليل 

االيكولوجي الجديد. 

العمل  لدعم  تكنولوجية  توجهات 
الحكومي

من  سلسلة  المستقبلية  الحكومات  تحدد 
التكنولوجيا  العتماد  األساسية  التوجهات 
ببياناتهم  التحّكم  قدرة  المواطنين  ومنح 
مؤسسات  تتطلع  اإلطار،  هذا  في  إلكترونيًا. 
على  نشاطها  توسيع  الى  العام  القطاع 
دوري  بشكل  للتواصل  الرقمية  المنصات 

بين األقسام والسكان.

فتلجأ  العمل،  في  المرونة  لضمان  أما 
السحابية  الحوسبة  إلى  الرقمية  الحكومات 
الحفاظ  مع  والمعلومات  البيانات  لتحميل 
على شروط األمن السيبراني. إلى جانب ذلك، 
تحسين  على  المستقبلية  الحكومات  ُتركز 
المواقع  تفعيل  خالل  من  السكان  تجربة 
االلكترونية وتمويل األعمال لنقل المزيد من 
كذلك  االنترنت.  استخدام  وتعزيز  الخدمات 
المرحلة  إلى  الحكومية  المؤسسات  تستعد 
لتبّني  الخامس  الجيل  اعتماد  مع  المقبلة 
القطاعات  في  الخدمات  وتحويل  االبتكارات 
الشبكة  هذه  خدمات  واستغالل  الحيوية 
لتطوير عّدة مجاالت. ومع نمو تدفق البيانات، 
االصطناعي   الذكاء  مع  المؤسسات  تتعامل 
لزيادة قدرتها على مواكبة االبتكارات الجديدة 
جانب  إلى  المستحدثة  اآلالت  مع  والتأقلم 

إنترنت األشياء لدعم مبدأ المدن الذكية. 

في وقت تتوسع فيه التقنيات التكنولوجية، 
المنصات  إلى  الحكومية  المؤسسات  تتجه 
الذكية إلدارة البيانات وحماية المعلومات من 
ومتعددة  المحتملة  السيبرانية  الهجمات 

المصدر. 

خالل  الرقمية  مراكزها  الدول  طّورت  وقد 
أصبحت  حيث  الماضية  األخيرة  السنوات 
تتم  الحكومية  الخدمات  من   %  99 نحو 
يتيح  كما  األسبوع.  أيام  طيلة  االنترنت  عبر 
التحول الرقمي معالجة كافة أنواع التحديات 
البنية  خالل  من  والسياسية  األجتماعية 
شبكات  توفر  مع  المتطورة  الرقمية  التحتية 
األسواق  على  يتعّين  لذلك  قوية.  السلكية 
المستقبلية لتطبق  رؤيتها  العالمية تجديد 
أجهزتها   كافة  ضمن  الرقمية  التكنولوجيا 
العامة والخاصة وبناء شبكات وصل لالنتقال 
العشر  السنوات  خالل  الكاملة  الرقمنة  إلى 

المقبلة. 
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مملكة البحرين عالمة فارقة 
في قطاع االتصاالت وتنمية 
التكنولوجيا من األولويات 

تأتي خطط البحرين المستقبلية ضمن استراتيجية المملكة للتنمية وتهدف إلى تطوير كافة 
القطاعات من بينها قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. في هذا اإلطار تؤّكد الوزارات المعنية 
أهمية العبور  للمرحلة المقبلة مع اعتماد رؤية محددة للتعافي من تداعيات الوباء االجتماعية 

واالقتصادية.
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استراتيجيتها  البحرين  مملكة  أعلنت 
وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  الخاصة 
الرقمي  االقتصاد  وتنمية  المعلومات 
 .2026 إلى   2022 من  الممتدة  للسنوات 
على  البحرين  مكانة  الخطوة  هذه  ُتعزز 
تطوير  ناحية  من  والعالم  المنطقة  صعيد 
التي  الخدمات  ودعم  والقدرات  الكفاءات 
وااللكترونية.  الرقمية  الحلول  على  ترتكز 
ُتصّعد  كما  السريعة،  التحوالت  ظّل  في 
البحث  في  جهودها  البحرين  مملكة 
مواكبًة  متقّدمة  مستويات  إلى  والتطوير 
الداخلية  والعوامل  الخارجية  للمؤثرات 
المساهمة  في االتجاه نحو التحول الرقمي 
وأشار  المستويات.  كافة  على  وتطبيقه 
لالتحاد  االقليمي  المكتب  في  المعنيون 
العربية  المنطقة  في  لالتصاالت  الدولي 
من  المعتمدة  االستراتيجية  أهمية  إلى 
بتنمية  تساهم  التي  البحرين  قبل 
بشكل  والخدماتي  الصناعي  القطاع 
الرقمي  االقتصاد  دعم  جانب  إلى  كبير 

وتعمل  هذا  والتكنولوجيا.  واالتصاالت 
على  مقوماتها  بكل  البحرينية  الحكومة 
 2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  تحقيق 
عملية  تسريع  ضرورة  باالعتبار  األخذ  مع 
المملكة  تمكين  إطار  في  الرقمي  التحول 
بمعايير  رقمية  بنية  وتأسيس  جهة  من 
المحاور  هي  فما  أخرى.  جهة  من  عالمية 
قطاع  استراتيجية  عليها  ترتكز  التي 
الرقمي  واالقتصاد  والتكنولوجيا  االتصاالت 
تحتضن  وكيف  لها؟  الداعمة  العوامل  وما 

الخامس؟  الجيل  شبكات  البحرين 

واستراتيجية  الرقمي  التحول  مسيرة 
 2022-2026 البحرين 

رقمية  تحتية  ببنية  البحرين  مملكة  تتمتع 
والجهات  الحكومة  تعتبر  حيث  متينة 
على  يفرض  الجديد  العصر  أن  المعنية 
التقنيات  تبني  والخاصة  العامة  القطاعات 
واألفراد  العمالء  لخدمة  تطورًا  األكثر 
هنا  من  والكبيرة.  الصغيرة  والشركات 
تهدف  واحدة  خطة  المعنية  الجهات  تتبع 
من خاللها الى تنفيذ المبادرات والتعاونات 

المملكة.  أنحاء  جميع  في  الرقمنة  لنشر 

الذكية  واألجهزة  االنترنت  استخدام  زيادة  مع 
إثر انتشار الوباء، وّسعت البحرين مشاريعها 
متوجهّة نحو تطبيق التحول الرقمي الشامل 
ولتكون  المقبلة  القليلة  السنوات  خالل 
المنطقة.  في  المتطّورة  للحكومات  نموذجًا 
الخدمات  المملكة  فّعلت  ذلك،  ضوء  على 
اعتماد  الرقمي،  الدفع  دعم  مع  االلكترونية 
المعامالت الحكومية الرقمية بدالً من الورقية 
مع حفظ البيانات والمستندات على السحابة 
عدد  أكبر  إلى  والوصول  األعمال  لتسهيل 
األخيرة،  للتطورات  تبعًا  السكان.  من  ممكن 
واالتصاالت  التكنولوجيا  دور  البحرين  عززت 
بيانات  شبكة  أكبر  إنشاء  مع  المملكة  في 
بيانات وطني،  إلى جانب مركز  آمنة،  وطنية 
وتفعيل  الذكية  الهوية  إصدار  إلى  باالضافة 
تغيير  إلى  التحوالت  أدت هذه  وقد  خدماتها. 
بتماشى  بما  البحرينية  الحكومة  توجهات 
التي  االلكترونية  الحكومة  رؤية  تنظيم  مع 
بدأت مع العام 2010 واستمرت للعام 2016 
كذلك  لحقتها.  التي  التعديالت  بعض  مع 
االقتصادية  األوضاع  إلى  البحرين  استجابت 
االلكترونية  الحكومة  استراتيجية  وطّورت 
 2018 العام  خطة  مع  لتتماشى  لديها 
جديدة  استراتيجية  مع  اليوم  إلى  وصواُل 
مع   .2022 بالعام  خاصة  الرقمية  للحكومة 
بتحويل  البحرين  تلتزم  االستراتيجية،  هذه 
إلى  رقمية  خدمات  إلى  التقليدية  خدماتها 
األجهزة  ودعم  الرقمية  البيئة  تعزيز  جانب 
الرقمية  الحكومة  وتطمح  هذا  االلكترونية. 
لمتطلبات  استجابّة  خدماتها  تطوير  إلى 

وذلك  المتبّدلة  وسلوكياتهم  المواطنين 
في  ُتقام  التي  المبادارات  مع  بالتنسيق 

المملكة. 

لعام  الرقمية  الحكومة  استراتيجية  ُتشّجع 
خالل  من  العمالء  مع  الحكومي  الدور   2022
الفرق  تعمل  كما  المتوفرة.  الرقمية  القنوات 
مع  الرقمية  الخدمات  توفير  على  المعنية 
خدمات  تصميم  وإعادة  األنشطة  رقمنة 
بعالم  لدمجها  والخاصة  العامة  القطاعات 

االنترنت. 

على   2022 الرقمية  االستراتيجية  وتنص 
بين  وتناقلها  الحكومية  البيانات  توحيد 
واألمن  الخصوصية  احترام  مع  المواطنين 
تطوير  على  العمل  يتم  كذلك  االلكتروني. 
بالتوازي  المتاحة  الذكية  واألجهزة  اآلالت 
والمنصات  والبرامج  األنظمة  تطوير  مع 
في  الرقمي  التحول  لدعم  االلكترونية 

ُتشّجع استراتيجية 
الحكومة الرقمية لعام 
2022 الدور الحكومي 
مع العمالء من خالل 

القنوات الرقمية 
المتوفرة. كما تعمل 
الفرق المعنية على 

توفير الخدمات 
الرقمية مع رقمنة 

األنشطة وإعادة 
تصميم خدمات 
القطاعات العامة 

والخاصة لدمجها بعالم 
االنترنت
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الحكومة  تعزز  كما  والشركات.  المؤسسات 
لكافة  االنترنت  خدمات  توفير  البحرينية 
الرقمي  للشمول  خطتها  ضمن  المناطق 
مع احترام التكاليف المتدنية، االتصال الدائم 
المعامالت  إتمام  على  والقدرة  باالنترنت 
المنصات  عبر  ُبعد  عن  والعمل  والتعلم 
بسرعة  المملكة  في  المتاحة  االلكترونية 
بسد  الخطوات  هذه  وتساهم  وسهولة. 
والشركات  للعمالء  دعمُا  الرقمية  الفجوة 
بأسعار  والبرمجيات  االنترنت  توفر  خالل  من 

مدروسة. 

على  البحرين  في  الرقمي  الشمول  يرتكز 
الرقمية،  التحتية  والبنية  المبادرات  تعزيز 
فاي،  الواي  بشبكة  المجاني  االتصال  توفير 
الرقمي  المحتوى  إلى  الوصول  إمكانية 
في  الخامس  الجيل  نشر  على  والعمل 
التي  تلك  خصوصّا  والمدن  المناطق  كافة 

سكانية. بكثافة  تتمتع 

دعم  على   2022 استراتيجية  وتركز  هذا 
األشياء  وإنترنت  االصطناعي  الذكاء 
توسيع  جانب  إلى  الجديد  للواقع  استجابًة 
الخدمات  الرقمية وتحسين  الحكومة  أعمال 
البيانات  أمن  حفظ  على  التركيز  مع 

المتشاركة.  الشخصية  والمعلومات 

تسريع الجهود لتطوير خطة االقتصاد 
الرقمي وحماية البيانات

جديدة  فرص  بخلق  كورونا  جائحة  ساهمت 
الذكية  األجهزة  و  البرمجيات  وبانتشار 
والذكاء  األشياء  إنترنت  بتقنيات  المدعومة 
الرقمية  البيئة  مع  للتوافق  االصطناعي 

التكنولوجية. 

البحرين  مملكة  حكومة  وتهدف  هذا 
الرقمي  االقتصاد  استراتيجية  تعزيز  إلى 
والعالمية.  المحلية  الدفع  خدمات  عبر 
المهارات  مع  التعامل  الضروري  من  كما 
لتطوير  البالد  في  الموجودة  والكفاءات 
توفير  الرقمية،  والحكومة  االستراتيجية 
تعزيز  والخاصة،  العامة  للقطاعات  البيانات 
لتحقيق  االصطناعي  الذكاء  استخدام 

 .2025 العام  بحلول  المستدامة  التنمية 

حماية  بمسألة  البحرين  تهتم  ذلك،  مقابل 
للعمل  أساسًا  عنصرًا  باعتبارها  البيانات 
حماية  قانون  أنشأت  حيث  االلكتروني، 
تطبيقه  يسري  الذي  الشخصية  البيانات 
هذا  بموجب  وخارجها.  المملكة  داخل 
لحماية  خاصة  هيئة  إنشاء  تم  القانون 
لالنتهاكات  والتصدي  الشخصية  البيانات 
المركز  ُأنشئ  نفسها،  وللغاية  الرقمية. 
تتم  حيث  السيبراني  لألمن  الوطني 

والملفات  البيانات  ومراقبة  البحوث  فيه 
في  الخصوصية  حماية  سياسة  لتمكين 
في  عالية  منافسة  على  والحفاظ  المملكة 

السيبراني. األمن  مجال 

ريادة  البحرين  تدعم  ذلك،  مع  تماشيًا 
تكثيف  خالل  من  المملكة  في  األعمال 
والجودة  االنتاجية  تحسين  االبتكارات، 
مع  أكثر  التفاعل  من  العمالء  وتمكين 
يفتح  مما  واالنترنت  االلكترونية  المواقع 
بالتوسع  المجاالت  من  العديد  أمام  المجال 

المنطقة.  مستوى  على 

التحول  عجلة  المملكة  في  الحكومة  ُتسّرع 
خالل  من  الرقمي  االقتصاد  وتنمي  الرقمي 
إلى  الوصول  وإمكانية  الناشئة  المشاريع 
برامج تمويل متخصصة بالعالم االفتراضي 
أطلقت  كذلك  االلكترونية.  والحلول 
بالحوسبة  الخاصة  البرامج  المملكة 
إلى  متكاملة  خطة  مع  بالتوازي  السحابية 
في  وتطبيقه  تشين  البلوك  تفعيل  جانب 

والخاص.  العام  القطاعين  مؤسسات 

التحول  في  السباقة  البحرين  وكانت 
األفراد  مشاركة  بعد  الذكية  المدن  نحو 
تعمل  التكنولوجي.  بالعالم  والشركات 
في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة 
والبلديات  الطاقة  وزارة  جانب  إلى  المملكة 
على توفير كل الشروط الالزمة لالنتقال إلى 
زيادة  تتم  أن  على  الذكية  المدينة  مفهوم 
الرقمية  التحتية  البنية  في  االستثمارات 
أجهزة  التحكم،  أنظمة  المرور،  )إشارات 
إنترنت األشياء والذكاء  االستشعار وتقنيات 
من  التي  المتجددة  والطاقة  االصطناعي(  
العام  بحلول   %  5 ُتستخدم  أن  المرجح 

2025 وبنسبة 10 % بحلول العام 2030. 

البحرين ُتصّعد مكانتها بنشر شبكات 
الجيل الخامس

البيئة  في  كبيرة  مرونة  البحرين  ُتقّدم 
مجال  وفي  لالتصاالت  التنظيمية 
التاحة  أساسًا  عنصرًا  ُيعد  مما  التكنولوجيا 
القطاعات  لجميع  التقنية  الحلول  كل 
وبأسعار مناسبة. هذا ويلعب المشغلون في 
البحرين دورًا بارزًا في ما يتعّلق بتطور قطاع 
دراسة  بحسب  المتاحة.  والخدمات  االتصاالت 
لالتحاد الدولي لالتصاالت، حققت البحرين في 
العام 2021 أعلى تصنيف للجيل الرابع في 
المعلومات  تكنولوجيا  تنظيم  مستويات 
المرتبة  البحرين  احتلت  كذلك  واالتصاالت. 
حيث  من  العربية  الدول  أفضل  بين  الثانية 
وجودة  للعمالء  المقدمة  البيانات  حجم 
السياق،  هذا  في  العريض.  النطاق  خدمات 
يشير المعنيون في المملكة إلى تطور قطاع 

لتصبح  الرقمي  التحول  وخطط  االتصاالت 
المملكة مركزًا رقميًا فريدًا في المنطقة. 

بالكثير  االتصاالت  شركات  تقوم  بدورها 
وابتكارات  شبكات  لتوفير  التعاونات  من 
رؤية  مع  تماشيًا  المستدامة  الخامس  الجيل 
إلى  وتحولها  للمملكة  الرقمي  االقتصاد 
االتحاد  عن  صادر  تقرير  وكشف  ذكية.  مدينة 
أن مملكة  الدولي لالتصاالت في وقت سابق 
في  عالميًا  الرابعة  المرتبة  احتلت  البحرين 
حيث   ،)TII( لالتصاالت  التحتية  البنية  مؤشر 
المحمول  الهاتف  في  االشتراك  معدل  بلغ 
مع  تماشيًا  السكان.  إجمالي  من   %  140
ذلك، نشرت البحرين رسمًيا في العام 2021 
خدمات الجيل الخامس التجارية على الصعيد 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  عملت  كما  الوطني. 
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مع وزارة المواصالت واالتصاالت وجميع الجهات 
لتسهيل  الدولة  في  الصلة  ذات  الحكومية 
إطالق خدمات الجيل الخامس ولجعل مملكة 
البحرين من أوائل الدول التي تغطي سكانها 

بشبكة الجيل الخامس.

تؤكد هيئة تنظيم االتصاالت محافظة البحرين 
قطاع  في  رائد  عالمي  كمركز  مكانتها  على 
وتهدف  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
التطبيقات  ألحدث  االستعداد  تحسين  إلى 
الناشئة مثل اتصاالت إنترنت األشياء واتصاالت 
M2M. في بلدان مثل البحرين، يكون االعتماد 
أعلى   2030 العام  بحلول  لألتمتة  المتوقع 
من المتوسط العالمي المتوقع البالغ 32 %، 
على أن ُتطّبق التحول الشامل خالل السنوات 

العشر المقبلة. 

تدعم البحرين ريادة األعمال في المملكة من خالل تكثيف االبتكارات، 
تحسين االنتاجية والجودة وتمكين العمالء من التفاعل أكثر مع 
المواقع االلكترونية واالنترنت مما يفتح المجال أمام العديد من 

المجاالت بالتوسع على مستوى المنطقة
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ُتمارس الشركات سياساتها الدفاعية للحفاظ على أمن أجهزتها االلكترونية والخوادم 
والشبكات الالسلكية وخصوصية البيانات إنطالقًا من أعمال الحوسبة السحابية، تفعيل 

البلوك تشين وتقسيم الوظائف األمنية إلى عّدة فئات. ُتشدد الدول دفاعاتها السيبرانية 
نظرًا لتكاثر وتعدد الهجمات االلكترونية التي تطال الشركات واألفراد في الفترة األخيرة.

تزداد حّدة الحرب السيبرانية في الدول العربية 
وتجارة  األعمال  مجال  في  سّيما  ال  والغربية 
الشركات  فتجد  الرقمي،  واالقتصاد  التجزئة 
استراتيجياتها  تطوير  إلى  بحاجة  نفسها 
وتعزيز  الرقمية  المخاطر  من  للحّد  الداخلية 
مجال  في  الكفاءات  ودعم  التقنية  قواتها 
األمن السيبراني. مقابل ذلك، يعاني العالم 

هذا  في  الخبراء  وقّلة  المهارات  نقص  من 
الحماية  تطبيق  عملية  ُيّصعب  مما  القطاع 

االلكترونية. 

مليون  نحو  المتحدة  الواليات  في  يعمل 
بينما  السيبراني  األمن  مجال  في  شخص 
يبلغ عدد الوظائف الشاغرة 600 ألف وظيفة 

وفقًا  الخاص،  القطاع  في  ألفًا   560 تقريبًا، 
تشير  اإلطار،  هذا  في  األخيرة.  للدراسات 
شركة  في  البشرية  الموارد  أبحاث  مديرة 
نقص  ازدياد  إلى  كون،  جيمي  “غارتنر”، 
حيث  السيبراني  األمن  مجال  في  المواهب 
الذي  المهنيين  عن  بشّدة  الشركات  تبحث 
للحد  المطلوبة  التقنية  المهارات  يملكون 

بين الوظائف 
الشاغرة 

والتهديدات 
المتتالية..
نمو تكلفة

األمن السيبراني 
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ثغراتها.  ومعالجة  االلكترونية  الهجمات  من 
البرامج،  مطوري  على  اليوم  الطلب  يكثر 
عن  البحث  جانب  إلى  الشبكات  مهندسي 
خبراء ومحللي األمن السيبراني بعد اعتماد 
استخدام  نسبة  وارتفاع  ُبعد  عن  العمل 
فباتت  المنزلية  والشبكات  الذاتية  األجهزة 
لحماية  التحتية  البنية  لتطوير  الحاجة ملحة 
الموظفين من المخاطر االلكترونية وعمليات 

االختراق المحتملة.

تحسين الشروط ورفع األجور في مجال 
األمن السيبراني

إرتفعت محاوالت االحتيال االلكتروني وكذلك 
مما  االفتراضية  الحسابات  عبر  الفدية  طلب 
يدعو إلى تحقيق أمن المعلومات على صعيد 
البرامج  أو  الثغرات  لتجّنب  والشركات  األفراد 
الى  السيبراني  األمن  وظائف  تتفّرع  الضارة. 
عّدة مستويات إنطالقًا من حماية التطبيقات 
أخذ  كيفية  الشبكات،  أمن  تعزيز  الذكية، 
القرارات والتدابير لمواجهة المشاكل التقنية 

وقدرة التعافي من التهديدات المستمرة. 

على  االلكترونية  البرامج  نشر  فقبل 
العمل  فريق  يحدد  واألجهزة،  المستخدمين 
البيانات  إلى  للوصول  المناسبة  المعايير 
الضارة.  البرامج  عن  بعيدة  سليمة  بطريقة 
الشخصية  البيانات  بحماية  يقوم  آخر  فريق 
من  والتأكد  النهائيين  المستخدمين  لكل 
سالمة الحسابات عند نقل وتخزين البيانات. 

السوق  لمتطلبات  مختصة  فرق  تستجيب 
المتغّيرة لمعالجة كل ما له عالقة بالثغرات 
حدوثها  قبل  وتفاديها  المستجدة  األمنية 
التشغيلية  القدرات  تحديث  إلى  باالضافة 
السنة.  مدار  على  األعمال  استمرارية  لضمان 
المنظمات على  تأخذ بعض  إلى جانب ذلك، 
عاتقها تدريب المستخدمين من كافة الفئات 
األمن  مع  التعامل  كيفية  على  االجتماعية 
ألي  فيمكن  األخرى  والعوامل  الشيبراني 
أو أن  المزّيفة  الروابط  شخص أن يقع في فخ 
انتهاك  غايتها  نصية  رسائل  إلى  يستجيب 

المعلومات الشخصية.

تظهر مشاكل نقص المؤهلين للعمل في 
في  والتكنولوجيا  واالتصاالت  التقنية  مجال 
الناشئة  والمؤسسات  والمنظمات  الشركات 
مراحلها  في  زالت  ما  التي  الصغيرة  أو 
في  األساسية  المشكلة  وتكمن  االبتدائية. 
األجور  دفع  على  المنظمات  هذه  قدرة  عدم 
خلق  ما  وهذا  التقنيين  للعاملين  الجاذبة 

فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص. 

والهجمات  بالثغرات  الشركات  هذه  تتأثر 
تعّرض  مع  متواصل  بشكل  السيبرانية 

التي  االنتهاكات  إلى  الرقمية  التحتية  البنية 
تهدد نشاط المستخدم على االنترنت. وُترّجح 
البنية  وأمن  السيبراني  األمن  وكالة  مديرة 
األساسية في الواليات المتحدة، جين إسترلي، 
أن نشهد على 3.5 مليون وظيقة شاغرة في 

قطاع األمن السيبراني بحلول العام 2025. 

اليد  لجذب  جديدًا  نظامًا  الحكومات  تضع 
مع  السيبراني  األمن  مجال  الى  العاملة 
فرص  لرفع  العمل   وساعات  األجور  تعديل 
أصدرها  لبيانات  ووفقًا  الكفاءات.  توظيف 
األجر  وسط  بلغ  العمل،  إحصاءات  مكتب 
السنوي لمحللي أمن المعلومات 107,580 
متوّسط  ضعف  أي   2020 العام  في  دوالرًا 
األجور السنوية للوظائف في الواليات المتحدة 

مجتمعة. 

بين  السيبراني  األمن  تخصصات  تنقسم 
االلكترونية  األجهزة  تشغيل  الشبكة،  تجزئة 
والحسابات  البيانات  حماية  آمن،  بشكل 
الالسلكي،  األمن  توفير  االلكتروني،  والبريد 
التحليل  البيانات،  حركة  ومراقبة  صيانة 
المحتملة،  للتهديدات  التصدي  السلوكي، 

تطوير البنية التحتية الرقمية. 

وكيفية  المستخدمين  حماية  آلية 
التصدي للهجمات االلكترونية

في  واسعة  مكانة  السيبراني  األمن  يأخذ 
آلية  عن  تساءلت  هل  لكن  اليومية،  حياتنا 
هذه  لتطبيق  تتخذ  التي  والتدابير  العمل 

الحماية؟ 

يعمل األمن السيبراني على تشفير الرسائل 
االلكترونية والبيانات الخاصة لحماية حسابات 
هذا  االلكترونية.  وأجهزتهم  المستخدمين 
بروتوكوالت  طرح  على  العمل  فرق  وتعتمد 
لمواجهة مختلف أنواع الهجمات والفيروسات 
إلى جانب مراقبة سلوك المستخدم ورموزها. 

األمنية  الثغرات  السيبراني  األمن  يحصر 
الشبكة  عن  بعيدة  افتراصية  شبكة  ضمن 
الالسلكية المستخدمة إلى أن يتم اكتشاف 
األنسب  الطريقة  وايجاد  التقنية  المشكلة 

لمكافحتها. 

أما من ناحية الحماية والتدابير الذاتية لتجّنب 
المتخصصون  فينصح  االلكترونية  المخاطر 
الهواتف  على  البرامج  بتحديث  التقنيون 
مضادة  برامج  واستخدام  واألجهزة،  الذكية 
للحصول  أما  وإزالتها.  الفيروسات  لمكافحة 
على أعلى درجة من األمان، فعلى المستخدم 
استخدام كلمات مرور قوية مؤلفة من أرقام 
الرسائل  تجّنب  وصغيرة  كبيرة  وأحرف 
يهدف  التي  المشبوهة  والروابط  النصية 

البيانات  إلى  الوصول  خاللها  من  المقرصن 
والمعلومات الخاصة. واألهم من ذلك ُينصح 
العامة  فاي  الواي  شبكات  استخدام  بعدم 
األكثر  االلكترونية  المخاطر  من  تعتبر  التي 

شيوعًا.  

إليكم تكلفة األمن السيبراني والدول 
حجم  من   %  5 على  تستحوذ  العربية 

االنفاق العالمي 
الكثير  والعالمية  العربية  الدول  ُتنفق 
 2019 العام  ففي  لديها،  البيانات  لحماية 
بلغت خسائر الواليات المتحدة من الهجمات 
رفع  إلى  أدى  3.5 مليار دوالر مما  السيبرانية 
االستثمارات في هذا المجال. أما الشركات من 
5 % من  ُتنفق نحو  القطاعات فهي  مختلف 

استثماراتها على األمن السيبراني.

األعوام  في  المتكررة  الهجمات  ضوء  على 
األمن  تكلفة  ارتفاع  المرتقب  من  الماصية 
البيانات  تدفق  مع  خصوصًا  السيبراني 
بشكل أكبر من السابق باالضافة إلى دخول 
الدول مجال االتصاالت والتكنولوجيا والتقنية 
تتعدد  التي  السعودية  العربية  كالمملكة 
فيها اليوم المواقع االلكترونية والتطبيقات.  

من  العديد  يبحث  الجديد،  الواقع  ظل  في 
سّيما  ال  الخاصة  تطبيقاتها  طرح  الحكومات 
الرقمي:  التحول  نحو  الكبير  التوجه  مع 
في  االلكتروني  النشاط  تحصر  فالصين 
يتيح  الذي  تشات”  “وي  برنامج  عبر  الدولة 
وبيع  شراء  الصينيين  للمستخدمين 

والدردشة إلكترونيًا. 

خالل السنوات المقبلة قد تصبح تكلفة األمن 
السيبراني من مسؤولية الفرد أو المستخدم 
نفسه من دون اللجوء إلى الشركات الخاصة 
من  التحقق  أجهزة  رفع  مع  التطبيقات  أو 
الخاصة  البرامج  من  وغيرها  والوجه  البصمة 
لحماية األفراد على االنترنت. وتنقسم أساليب 
التقنية  عالم  في  المعلومات  من  التحقق 
البصمة،  )عبر  المحسوس  النوع  نوعين:  إلى 
التعرف على الوجه أو الصوت( والنوع الثاني 
مع المعلومات الشخصية التي يتم ادخالها.   

على  االعتماد  وزيادة  ُبعد  عن  العمل  مع 
العالمي  االنفاق  ارتفع  الذكية  التطبيقات 
الدول  وتستحوذ  السيبراني  األمن  على 
أصبح  وقد  االنفاق.  إجمالي  5 % من  العربية 
ضرورة   والمعلومات  البيانات  بأمن  االهتمام 
بسبب  السنوية  الخسائر  ُتقدر  وقت  في 
األمن السيبراني بنحو 2 تريليون دوالر، على 
المختصة  والمنظمات  الحكومات  تطرح  أن 
الخسائر  لتفادي  الخاصة  استراتيجياتها 

للسنوات القادمة.  
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يظهر مشهد المرحلة المقبلة أمامنا حاماًل معه العديد من التقنيات الجديدة وسرعات بفي 
االنترنت. ويستعرض الخبراء في مجال التقنية أهم االبتكارات التكنولوجية التي سُتطرح 

في المستقبل القريب إنطالقًا من برامج الذكاء االصطناعي، إنترنت األشياء، أنظمة االتصاالت 
والشبكات الالسلكية من الجيلين الخامس والسادس.

تعاون قطاع األعمال
وشركات التقنية لتطبيق 

الحلول التكنولوجية 
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يعمل القّيمون في مختلف دول العالم على 
إنشاء مساحات تحمل التكنولوجيا الجديدة ال 
سّيما مع تفعيل عصر الميتافيرس الذي يربط 
إلى  اإلشارة هنا  ُبد من  ال  بالمستقبل.  الواقع 
ضرورة دعم الشراكات بين الحكومات المحلية 
الخدمات  ومزودي  التكنولوجيا  وشركات 
والتطبيقات  العمالء  بين  التفاعل  لتأمين 
والبرامج  الرقمية  القدرات  وتعزيز  الذكية 
المهم  من  كما  المتقدمة.  التكنولوجية 
إقرارها  التي يجب  القوانين  إلى  أيضًا  التعّرف 
الرقمي في كافة  التحول  لالتجاه سريعًا نحو 
توفير  جانب  إلى  والخاصة  العامة  القطاعات 

األدوات الالزمة للتأقلم مع الواقع الجديد.

من  يعانون  العديد  يزال  ال  ذلك،  مقابل 
صعوبات في التعامل مع األجهزة الذكية التي 
تتيحها التكنولوجيا بينما االبتكارات الجديدة 
تعزز التواصل واالتصال بين األفراد. إن الترابط 
من  ُيترجم  ميتافيرس  عالم  يخلقه  الذي 

خالل التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة التي 
تحث الحكومات والجيل الجديد على اعتماده 

بشكل أسرع لالستفادة من خدماته. 

في ظّل هذه التحوالت يبحث العمالء عن األمان 
والسرعة في العالم االفتراضي بما يلبي كل 
يركز  وقت  في  تجربتهم  لتحسين  رغباتهم 
التي  المستقبلية  المجاالت  العالم على  فيه 

لها عالقة مباشرة مع التكنولوجيا. 

األمن  توفير  على  العمل  ينبغي  هنا  من 
االلكترونية  الهجمات  لمحاربة  السيبراني 
االنترنت.أما  على  المزّيفة  الحسابات  ومتابعة 
واألفراد  الشركات  على  فيجب  ذلك  لتحقيق 
تحديث برامجهم بشكل دوري ومراعاة شروط 
مع  أوالً  يتماشى  بشكل  االفتراضي  التفاعل 

السالمة االلكترونية.  

عالم  في  األخيرة  للتحوالت  سريع  عرض  في 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، استعرضت 
رقمية  وأدوات  أنظمة  التكنولوجيا  شركات 
حديثة متاحة لكافة أفراد المجتمع إلى جانب 
القطاع  لتطوير  المالية  التمويالت  تعزيز 
نظرًا  المستويات  كافة  على  التكنولوجي 
والعملية.  اليومية  حياتنا  على  الكبير  ألثره 
االقتصاديون  الخبراء  يقول  السياق  هذا  في 
سيزداد  التقني  القطاع  في  االستثمارات  إن 
بشكل ملحوظ خالل السنوات المقبلة مع بروز 
الرقمية  الحلول  إلى  والشركات  األفراد  حاجة 

إلنجاز أعمالهم عن ُبعد. 

حجم  تضاعف  األخيرة،  الدراسات  بحسب 
عالميًا  التكنولوجيا  شركات  في  االستثمار 
ليصل إلى 675 مليار دوالر خالل العام 2021 
المستقبلية  االستثمارات  اتجاه  يعكس  مما 

نحو هذا المجال. 

لندن  احتلت  التحديات،  الرغم من كل  وعلى 
عالميًا  والرابعة  أوروبا  في  األولى  المرتبة 
التكنولوجيا  التي جمعت فيها شركات  هي 
الناشئة مبلغًا قياسيًا وصل إلى 25.5 مليار 
دوالر. علxى الصعيد الدولي، تقدمت بريطانيا 
على ألمانيا التي جمعت شركات التكنولوجيا 
فرنسا  بينما  دوالر،  مليار   19.9 نحو  فيها 

جمعت شركاتها 12.9 مليار دوالر.

تعتبر الدول العربية وأهمها المملكة العربية 
المتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  السعودية، 
المستدامة  للتنمية  األساسي  النموذج 
مجال  في  لالستثمارات  المفضلة  والوجهة 
التقنية والرقمنة واالتصاالت. تخصص حكومات 
تخصصها  كبيرة  مالية  مبالغ  الدول  هذه 
السنوات  مدار  الرقمية على  البرامج  لتفعيل 

المقبلة. 

أعلى  الناشئة  التكنولوجية  الشركات  تحتل 
الدرجات خصوصًا في بورصة األسواق العالمية، 
إيراداتها  لزيادة  الدول  عليها  تعتمد  حيث 
وأرباحها المالية السنوية نسبًة لزيادة االتصال 
باالنترنت والمنافسة العالمية القائمة في هذا 

المجال. 

إلى مدينة  يتحول   2020 إكسبو  موقع 
District 2020 الذكية 

عالم  في  مكانتها  جديدة  مّرة  دبي  تبرهن 
الرقمنة وُتثبت أهمية  التكنولوجيا إلى أبعد 
 ،2020 اكسبو  فعاليات  انتهاء  فبعد  حدود. 
المدينة  لتحول  الدولة  في  القّيمون  يخطط 
ذكية  مدينة  إلى  إكسبو  فيها  أقيم  التي 

تمامًا. 

التصال  االصطناعي  الذكاء  استخدام  سيتم 
كما  المتواجدة،  واإلدارات  بالمباني  المنصات 
لسكان  والراحة  األمان  الخدمات  هذه  ستوّفر 
من  نخبة  ستضم  التي   2020 دستركت 
التنموية  والبرامج  والشركات  األعمال  مجتمع 

الناشئة. 

هذا وتركز المدينة الذكية على توفير الطاقات 
االنبعاثات المضرة بالهواء  المتجددة لتقليل 
التكرير.  عمليات  تسهيل  جانب  إلى  والبيئة 
لزيادة  دبي  في  النظيفة  الطاقة  وتعمل 
اإلجمال  من   %  75 إلى  المتجددة  الطاقة 
االعتماد على  إلى جانب   2050 العام  بحلول 
استراتيجية الري الذكي الذي يساهم بتقليل 

هدر المياه. 

ستنتشر  االلكتروني،  باألمن  يتعلق  ما  وفي 
اتصاالت  شبكات   ”2020 “دستركت  في  
الفائقة  الخامس  الجيل  شبكات  من  قوية 
السيارات  تنقل  على  سنشهد  كما  السرعة 
من  مجموعة  إلى  باالضافة  القيادة  ذاتية 
التقنيات الذكية. وبما أن التحدي األكبر يتمثل 
يعمل  الرقمية،  التهديدات  مواجهة  بكيفية 
القيمون على هذه المدينة على إنشاء بنية 
الثغرات  مع  للتفاعل  متينة  رقمية  تحتية 
العمالء  خصوصية  على  والحفاظ  ومنعها 

والمستخدمين. 

نسبة  ارتفاع  المرجح  من  نفسه،  الخط  على 
أكثر  لتسجل  الذكية  المدن  في  االستثمارات 
من 250 مليار دوالر بحلول العام 2030 بعدما 
وصلت في العام 2021 إلى 100 مليار دوالر. 
مع  بالغة  اقتصادية  بفوائد  دبي  وتعد  هذا 
إلى   2020 اإلقدام على تحويل موقع اكسبو 
مدينة ذكية حيث ستبلغ نسبة األرباح نحو 20 
تريليون دوالر بحلول العام 2026 لتتميز اإلمارة 
برؤيتها المستقبلية التي ترتكز في األساس 

على الرقمنة على كافة المستويات. 
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قيمة األرباح التشغيلية لشركة stc تبلغ 3.8 مليار ريال في 
الربع األول من 2022

“اإلمارات لالتصاالت المتكاملة” ُتحافظ على تقّدمها للربع 
األول من العام 2022

أعلنت شركة االتصاالت السعودية stc ارتفاع 
من  األول  الربع  في   %  2.8 الفصلية  أرباحها 
 2.95 مقابل  ريال،  مليار   3.03 إلى   ،2022

مليار ريال في الربع األول من 2021.

 أما على أساس فصلي ارتفعت األرباح %16، 
حيث كانت في الربع السابق 2.6 مليار ريال. 
كما بلغت قيمة األرباح التشغيلية في الربع 
مقابل  ريال،  مليار   3.8 نحو   ،2022 األول من 
3.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 

الماضي بنمو 9.8 %.

إن  الشركة  قالت  النتائج  على  تعليقًا 
األول  الربع  خالل  الربح  صافي  ارتفاع  سبب 

ريال  مليون   83 بمبلغ   2022 العام  من 
السابق  العام  من  المماثل  بالربع  مقارنة 
بشكل رئيسي يعود إلى أسباب من بينها 
ريال  مليون   1.296 بمبلغ  اإليرادات  ارتفاع 
اإليرادات  تكاليف  في  ارتفاع  قابله  والذي 
703 ماليين ريال، مما أدى إلى ارتفاع  بمبلغ 
هذا  ريال.  مليون   593 بمبلغ  الربح  إجمالي 
الدخل  وضريبة  الزكاة  مصروف  وانخفض 

59 مليون ريال. بمبلغ 

التشغيلية  المصاريف  ارتفعت  المقابل،  في 
يعود  وذلك  ريال،  مليون   251 بمبلغ 
ارتفاع كل من مصاريف  إلى  بشكل رئيسي 
مليون   116 بمبلغ  واإلطفاء  االستهالك 
بمبلغ  واإلدارية  العمومية  والمصاريف  ريال، 

115 مليون ريال.

بمبلغ  اأُلخرى  المصاريف  إجمالي  ارتفع  كما 
بشكل  يعود  وذلك  ريال،  مليون   279
رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج 
شركات  في  لالستثمارات  القيمة  وانخفاض 
زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 229 مليون 

ريال مقارنة بمبلغ 22 مليون ريال.

الربح  ارتفاع صافي  الشركة أن سبب  وذكرت 
خالل الربع األول من العام 2022م بمبلغ 421 
بشكل  السابق  بالربع  مقارنة  ريال  مليون 
رئيسي يعود إلى ارتفاع اإليرادات بمبلغ 904 
تكاليف  في  ارتفاع  قابله  والذي  ريال  مليون 
اإليرادات بمبلغ 269 مليون ريال مما أدى إلى 

ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 635 مليون ريال.

إلى جانب ذلك ارتفع إجمالي المصاريف األخرى 
ريال، ويعود ذلك بشكل  225 مليون  بمبلغ 
أخرى  مصاريف  صافي  تسجيل  إلى  رئيسي 
بمبلغ 58 مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات 
أخرى بمبلغ 170 مليون ريال في الربع السابق.

ثالث  لفترة  األرباح  توزيع  سياسة  مع  تماشيًا 
سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من 2021 
كما أقرها مجلس ادارة الشركة وُأعلن عنها 
اعتمادها  تم  والتي   2021 سبتمبر   27 في 
خالل اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 
بتوزيع  الشركة  ستقوم   ،2021 نوفمبر   30
أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع 
 1.997.1 بإجمالي   ،2022 العام  من  األول 

مليون ريال. 

أعلنت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة عن 
 2022 نتائجها المالية للربع األول من العام 
2022، مسجلًة  31 مارس  بتاريخ  والمنتهي 
إلى  % لتصل   8.5 بنسبة  اإليرادات  نموًا في 
3.1 مليار درهم نتيجة استمرار الطلب على 

خدمات النطاق العريض والهاتف المتحرك.

فهد  قال  المالية،  النتائج  على  تعليقًا 
الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات 

المتكاملة: لالتصاالت 

العام  األول من  للربع  المالية  نتائجنا  تؤكد 
إلى  العودة  في  عملياتنا  استمرار   2022
من  تدريجيًا  والتخلص  التعافي  مسار 
كوفيد19-،  جائحة  خّلفتها  التي  التأثيرات 
الواضح  االنتعاش  مالحظة  نواصل  حيث 
العام  والتحسن  األفراد  تنقل  صعيد  على 
خالل  تمكنا  وقد  االقتصادية.  البيئة  في 
جهودنا  تسريع  من  العام  من  األول  الربع 
من  المبتكرة  محفظتنا  نطاق  لتوسيع 
لمختلف  وتوفيرها  والخدمات  المنتجات 

الدقيق  التنفيذ  جانب  إلى  عمالئنا  فئات 
وقد  الشركة.  في  التحول  الستراتيجة 
البنية  في  الضخمة  استثمارتنا  مكنتنا 
في  االبتكار  عجلة  دفع  من  التحتية 
من  واألهم  عمالئنا،  تجارب  وإثراء  خدماتنا 
في  ساهمت  االستثمارات  تلك  أن  ذلك، 
القوي  األداء  من  لمزيد  متينة  أسس  إرساء 

. ” مستقباًل

الفوائد  اقتطاع  قبل  الشركة  أرباح  نمت 
بنسبة  واالستهالك  واإلهالك  والضرائب 
درهم  مليار   1.3 إلى  لتصل   %  13.3
الخدمات.  إيرادات  ارتفاع  بفضل  إماراتي 
الربع  خالل  الشركة  أرباح  صافي  وارتفع 
درهم  مليون   311 إلى   %  21 بنسبة  األول 
الحر  النقدي  التدفق  سجل  بينما  إماراتي، 
 75 بنسبة  نموًا  التشغيلية  العمليات  من 
إماراتي  درهم  مليون   964 إلى  ليصل   %
الفوائد  اقتطاع  قبل  األرباح  ارتفاع  بفضل 
عودة  وبدء  واالستهالك  واإلهالك  والضرائب 
الطبيعي  مسارها  إلى  الرأسمالية  النفقات 

الكثافة  ارتفاع  من  متتاليين  عامين  بعد 
الرأسمالية.

تعزيز  في  التجارية  المبادرات  ساهمت 
بنسبة  المتحرك  الهاتف  عمالء  قاعدة  نمو 
األول  الربع  الشركة  أنهت  حيث   ،%  10.4
الهاتف  خدمات  في  مشتركين  بقاعدة 
ويعود  مشترك  مليون   7.5 بلغت  المتحرك 
صافي  في  الملحوظة  الزيادة  إلى  ذلك 
عمالء  شريحتي  في  الجدد  المشتركين 

خدمات الدفع اآلجل والمسبق.

وتمكنت الشركة للربع الثالث على التوالي 
صافي  في  ملحوظ  نمو  تسجيل  من 
المشتركين الجدد في شريحة عمالء خدمات 
الدفع اآلجل التي بلغت 1.4 مليون مشترك. 
الدفع  خدمات  عمالء  شريحة  نمت  بينما 
بفضل  مشترك  مليون   6.1 إلى  المسبق 
واستمرار  للخدمات  المتنوعة  العروض 
السياحية  األنشطة  في  الملحوظ  التعافي 

وبيئة األعمال
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&e ُتعلن عن نتائجها المالية الموحدة للربع األول من العام 
2022

)المعروفة سابقًا باسم “مجموعة   e& أعلنت 
الموحدة للربع  المالية  اتصاالت”( عن نتائجها 

األول من العام 2022.

بلغت قيمة اإليرادات الموحدة لـ &e خالل الربع 
درهم،  مليار   13.3 الجاري  العام  من  األول 
في   ،%  0.8 نسبتها  بلغت  سنوية  بزيادة 
 2.4 الموحدة  الصافية  أرباحها  بلغت  حين 
نسبتها  بلغت  سنوية  وبزيادة  درهم،  مليار 
احتساب  قبل   e& أرباح  بلغت  فيما   ،%  3.6
 6.8 واإلطفاء  واالستهالك  والضريبة  الفائدة 
مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 
0.5 %، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة 
بنسبة  واإلطفاء  واالستهالك  والضريبة 
فقد  الثابتة،  الصرف  ألسعار  ووفقًا   .%  51
كما   ،%3.5 بنسبة  سنويًا  اإليرادات  ارتفعت 
ارتفعت األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء سنويًا بنسبة 2.8 %.

دولة  في  المشتركين  قاعدة  وصلت  كما 
األول  الربع  خالل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وصل  حين  في  مشترك،  مليون   13.1 إلى 
159 مليون  إجمالي عدد مشتركي &e إلى 
عن   %  2 نسبتها  بلغت  بزيادة  مشترك، 
الماضي.”قدمت  العام  من  نفسها  الفترة 
مؤشراتها  عبر  عالية  أداء  مستويات   e&
على  المتزايد  بالطلب  مدفوعة  الرئيسية، 
وقدرة  البيانات،  وخدمات  الرقمية  الخدمات 
شبكاتها  من  االستفادة  على  المجموعة 

المتفوقة”.

التي  التشغيلية  والمؤشرات  التطورات  أبرز 
حققتها &e خالل الربع األول:

قطاع  في  تجارية  عالمة  أقوى  تصنيفها 
أول  لتصبح  العالم،  مستوى  على  االتصاالت 
األوسط  الشرق  منطقة  في  اتصاالت  شركة 

وأفريقيا تحقق هذا اللقب.

موافقة مساهمي &e على توزيع أرباح نقدية 
بواقع 0.8 درهم للسهم عن العام 2021.

تحت   ،elGrocer على  بالكامل  االستحواذ 
مظلة تطبيق “بسمات”.

التعاون  من  جديدة  مرحلة  في  الدخول 
“مايكروسوفت”،  مع  االستراتيجية  والشراكة 
التحول  في  جهودها  يدعم  الذي  وبالشكل 

إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.
ولرقمنة  االبتكار،  لتعزيز  “ميتا”  مع  الشراكة 

الواقع  تجارب  ولتعزيز  المشتركين،  خدمات 
المعزز، والواقع االفتراضي، والتجارة اإللكترونية 

من خالل خططها للتحول الرقمي.

التواصل مع شركة موبايلي لمناقشة تقديم 
عرض محتمل لزيادة ملكيتها في الشركة.

توقيع مذكرة تفاهم بين اتصاالت مصر وشركة 
هانيويل لتقديم خدمات ومنتجات جديدة في 

مجال إنترنت األشياء والمدن الذكية.

“ترند  و  الرقمية  أبوظبي  هيئة  مع  شراكة 
السيبرانية”  “العين  مبادرة  إلطالق  مايكرو” 
للجهات  السيبراني  األمن  قدرات  لتعزيز 

الحكومية في إمارة أبوظبي.

: e& اتصاالت اإلمارات، من
األولى  الرقمية  التأمين  إطالق منصة خدمات 
خدمات  لتوفير  اإلمارات،  دولة  في  نوعها  من 
وتأمين  المركبات،  وتأمين  الصحي،  التأمين 

السفر بشكل فوري وبكل يسر وسهولة.

الصغيرة  للشركات  العالي  األداء  تكريم 
والمتوسطة المتميزة في دولة اإلمارات.

 (AWS) سيرفيسز  ويب  أمازون  مع  التعاون 
لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات 
مختلف  عبر  الرقمية  والخدمات  الحلول  على 

القطاعات.

: e& الحياة، من e&
التابعة   ،(E-Vision) اإلمارات”  “رؤية  شركة 
وقعتا   ،)ADQ) والقابضة   ،  e& لمجموعة 
اتفاقية ملزمة لالستحواذ على حصة األغلبية 
أرابيا”،  “ستارزبالي  من   %57 قرابة  تبلغ  التي 
المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث الفيديو.

المملوكة   ،)ejunior( جونيور”  “إي  قناة 
بالكامل لشركة “رؤية اإلمارات”، تحتفل برحلة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  نجاحها 

والتي امتدت لــ 21 عامًا.

: e& المؤسسات، من e&
أمن  في  المتخصصة   NICE مع  الشراكة 
السحابية   CXone منصة  لتفعيل  البيانات 

المبتكرة في دولة اإلمارات. 
التعاون مع Oracle الستضافة حلول األعمال 
بهدف  سحابيًا،  جارد”  “ترانس  لمجموعة 
لتملك وتشغيل  اإلجمالية  التكلفة  تخفيض 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 40% 
على مدى خمسة أعوام.

 
اآلفاق المستقبلية

منذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري 
عالمي، حافظت  على أدائها القوي، من خالل؛ 
حلول  وتطوير  المدروسة،  االستحواذ  عمليات 
إلى  باإلضافة  العمالء،  شرائح  لجميع  مبتكرة 
المزيد  خلق  إلى  الرامية  الشراكات  تعزيز 
والشركات  للمستهلكين  القيمة  من 

والمجتمعات.

تعليقًا على نتائج الربع األول من العام 2022، 
قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
&e : “تشكل النتائج المالية للربع األول دلياًل 
بدأت  التي  العالية  الكفاءة  على  ملموسًا 
فيها المجموعة الفصل الجديد من مسيرتها، 
تكنولوجيًا  تكتاًل  لتصبح  تحولها  إطار  في 
تمكين  على  يعمل  عالميًا  واستثماريا 

المجتمعات رقميًا”.

  e& مجموعة  “ستواصل  دويدار:  وأضاف 
نطاق  وزيادة  الواعدة،  النمو  فرص  استكشاف 
والحلول  الخدمات  جودة  وتعزيز  العروض، 
المقدمة للعمالء، وإبرام شراكات جديدة، وإطالق 
مبادرات رقمية لدعم جهود الجهات الحكومية، 
والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في 
التحول الرقمي، مستندة في ذلك على رؤيتها 
في إنشاء نموذج أعمال أكثر تطورًا يمكنها من 
استغالل الفرص التي يوفرها التطور الرقمي 

المتسارع لقطاعات األعمال”.

دولة  قيادة  بشكر  تصريحه  دويدار  إختتم   
اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها 
الدائم لقطاع االتصاالت، مؤكدًا حرص مجموعة 
الرائدة  والحلول  الخدمات  تقديم  على   e&
خالل  من  العمالء،  شرائح  لجميع  والمبتكرة 
الحفاظ على المرونة العالية في تنفيذ األعمال، 
وذلك  المستقبلية،  التقنيات  واالستثمار في 
على  العمل  فيه  ستواصل  الذي  الوقت  في 
ينعكس  وبما  الرقمي،  التحول  وتيرة  تسريع 
في  ويسهم  واألفراد،  الشركات  على  إيجابًا 

خلق قيمة مضافة للمساهمين.

بتغيير  مؤخرًا  اتصاالت”  “مجموعة  قامت 
التجارية  العالمة  إلى  المؤسسية  هويتها 
&e وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع 
وتيرة النمو من خالل نموذج أعمال مرن، يمثل 

قطاعات أعمالها الرئيسية المختلفة.
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دو وهواوي ُتعززان المهارات في اإلمارات لمواكبة التحوالت 
الرقمية

نمو أرباح “زين السعودية” بنسبة 98 % في الربع األول من 
العام 2022

وقعت دو وهواوي شراكة استراتيجية لتعزيز 
التنمية ودعم المهارات وتسريع الجهود لدفع 
تقدم المواهب في دولة اإلمارات من خالل ثالثة 
الشراكة  من  كجزء  أساسية.  تطوير  برامج 
بتزويد  دو  ستقوم  هواوي،  مع  األمد  طويلة 
المتدربين الخريجين والمتخصصين في مجال 
التكنولوجيا والمهنيين بالكفاءات الضرورية 
في  المطلوبة  التقنية  والمهارات  والمعرفة 
تدريب  إجراء  سيتم  كذلك  األعمال.  عالم 
تنافسية على القيادة في المملكة المتحدة 
األعمال  إدارة  كليات  مع  بالشراكة  وألمانيا 

المرموقة وبدعم من شركة هواوي.

لتحسين  هذه  التفاهم  استراتيجية  تأتي 
وضمان  العمل  سوق  في  المحلية  المواهب 
خالل  من  قّيمة  اقتصادية  مساهمات  تقديم 

التوظيف وريادة األعمال.

الحساوي،  فهد  قال  الشراكة،  على  وتعليقًا 
النجاحات  “بعد  التنفيذي لشركة دو:  الرئيس 
األولى  النسخة  حققتها  التي  االستثنائية 
العام  خالل  المشترك  التدريبي  برنامجنا  من 
الماضي، يسرنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا 
البرامج  من  جديدة  حزمة  لتقديم  هواوي  مع 

والدورات التدريبية التنافسية للخريجين الجدد 
وكبار المهنيين، والتي نهدف من خاللها إلى 
تثري  وقّيمة  جديدة  بخبرات  المشاركين  رفد 
التحوالت  مواكبة  من  وتمّكنهم  معرفتهم 
مع  وخاصًة  الرقمي،  عالمنا  في  المتسارعة 
السحابة  مثل  الناشئة  التقنيات  ظهور 
والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والجيل 
الخامس والتي بدأت آثارها اإليجابية تتبلور في 
مجتمعاتنا واقتصاداتنا بفضل ما تتمتع به من 
إمكانات هائلة. وانطالقًا من مكانتنا كشركة 
وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
االستثمار في  أهمية  دو  ندرك في  واالتصاالت، 
وإتاحة  المحلية  والمواهب  العاملة  القوى 
واكتساب  مهاراتهم  لتعزيز  أمامهم  المجال 
الذكية  التقنيات  مجال  في  جديدة  خبرات 
التي ستشكل معالم المستقبل، وذلك بما 
لدولة  الوطنية  األجندة  أهداف  مع  يتماشى 

اإلمارات العربية المتحدة”.

التدريب  برنامج  ُيعد  هواوي،  مع  بالتعاون 
الداخلي من هواوي ودو مسارًا تعليميًا فريدًا 
خريجي  من  المتدربين  يدعم  أن  شأنه  من 
اإلمارات على مدى 8-6 أشهر. ويتيح البرنامج 
أعمال  سيناريوات  مع  المشاركين  تفاعل 

العمل  بيئات  في  العمالء  متطلبات  تحاكي 
وذلك عبر اإلنترنت وفي الموقع أيضًا باالضافة 
على  القائم  والتدريب  الحاالت،  مشاركة  إلى 
األولى  التعلم  مرحلة  ستستمر  الممارسة. 
لمدة خمسة أشهر في إطار برنامج متخصص 
الخامس  الجيل  تعليم  حول  وستدور  تقني 
والمعرفة  الخامس  الجيل  شبكة  وتطبيق 

األساسية بتكنولوجيا المعلومات.

بدوره قال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة 
هواوي: “سيواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات 
المقبل  العقد  في  كبيرة  تحديات  واالتصاالت 
في ما يتعلق بكيفية تحقيق نجاح هائل في 
الرحلة الرقمية عمليًا. عادًة ما يتم تضمين أربع 
 ، مراحل: تحويل الشبكة، وتحويل المؤسسة 

وتبسيط العمليات ، وتنمية المواهب.”

تشمل المرحلة التدريبية الثانية من البرنامج 
انخراط المشاركين لمدة خمسة أيام ببرنامج 
المتحدة  المملكة  في  التنفيذية  القيادة 
األعمال  إدارة  كليات  مع  بالشراكة  وألمانيا 
فرص  على  للتعرف  للمشاركين  وهواوي 
الرقمي  التحول  الخامس في مواجهة  الجيل 

من خالل األساليب المرنة. 

المالية  نتائجها  عن  السعودية”  “زين  أعلنت 
تابعت  والذي   ،2022 العام  من  األول  للربع 
إيجابية  مالية  نتائج  تحقيق  الشركة  خالله 
الربحية  والقاعدة  المتين  المالي  األداء  تعزز 
السنوات  خالل  ملفت  بشكل  نمت  التي 

الخمس الماضية.

أرباحها  في  نموًا  السعودية”  “زين  وحققت 
بنسبة 98 % خالل الربع األول من العام الحالي 
لتسجل 81 مليون ريال، مقارنًة بـ 41 مليون 
ريال للربع األول من العام 2021، وذلك نتيجة 
للنمو في إيرادات قطاع األعمال وخدمات الجيل 
أخرى، حيث سجلت  إيرادات  الخامس ومصادر 
إيرادات الشركة خالل الربع األول من عام 2022 
من  األول  بالربع  مقارنة   ،%  12 بنسبة  نموًا 

العام 2021، لتصل إلى 2179 مليون ريال.

تعكس هذه النتائج االستراتيجية االستثمارية 
والتشغيلية لشركة “زين السعودية”، والتي 

مكنتها من التأقلم مع كل المتغيرات طوال 
الوقت  وفي  الماضية،  الخمس  السنوات 
التجربة  لتطوير  نوعية  استثمارات  عينه ضخ 
الرقمية في المملكة من خالل توسعة خدمات 
ومنتجات الجيل الخامس التي تشكل ركائز 
المستقبل الرقمي في العالم وتدفع عملية 
وفق  المملكة  في  الشامل  الرقمي  التحّول 

مستهدفات رؤية 2030.

الرئيس  قال  النتائج،  هذه  على  وتعليقًا 
المهندس  السعودية”  لـ”زين  التنفيذي 
سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: “نتائج الربع 
األول من العام 2022 إنما هي امتداد لألداء 
إلى  والمستند  للشركة  المنسجم  المالي 
هيكلة  تحقيق  أبرزها:  عدة  رئيسية  عوامل 
جميع  إطفاء  في  أسهمت  صلبة  رأسمال 
قواعد  أرست  فّعالة  وحوكمة  الخسائر، 
أيضا  المالية،  واإلدارة  التشغيل  الكفاءة في 
وخدمات  األعمال  قطاع  إيرادات  في  النمو 

في  االستثمار  ومواصلة  الخامس  الجيل 
في  الرقمية  والخدمات  المنتجات  تطوير 
يمكنني  آخر،  صعيٍد  وعلى  المملكة. 
تقنيات  إلتاحة  نهجنا  إطار  وفي  إنه،  القول 
عمالئنا  خدمة  في  ووضعها  المستقبل 
اليوم، فإن الربع األول من العام 2022 شكل 
التقنيات  هذه  لتقديم  لنا  مهمة  محطة 
الشراكات  من  للعديد  عقدنا  عبر  الجديدة 
العالمية  الشركات  كبرى  مع  االستراتيجية 

المتخصصة في هذا المجال”.

العمل  في  السعودية”  “زين  وتستمر  هذا 
على أكثر من صعيد لتطوير منظومة رقمية 
خدمات  من  متنوعة  محفظة  توفر  متكاملة 
رقمنة  إلى  باإلضافة  األعمال،  وقطاع  األفراد 
قطاعات اقتصادية وخدماتية متنوعة، سواء 
التقنية المالية أو الترفيه الرقمي أو غيرهما 
من القطاعات، لتحاكي لغة العصر وتواكب 

المستقبلية. المتغيرات 
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مجموعة Ooredoo ُتحقق إيرادات مرتفعة في الربع األول من 
العام 2022

للربع  المالية  نتائجها  عن   Ooredoo أعلنت 
األول من العام والمنتهي في 31 مارس 2022.

السنة  ربع  إيرادات  وصلت  التفاصيل،  وفي 
 5.5 إلى   2022 مارس   31 في  المنتهي 
 %  23 بنسبة  انخفاضًا  يعد  ما  ر.ق،  مليارات 
أما  الماضي.  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة 
فكانت   Ooredoo إندوسات  استثناء  عند 
اإليرادات سترتفع بنسبة 4 %. كما بلغت األرباح 
واالستهالك  والضريبة  الفائدة  اقتطاع  قبل 
وإطفاء الدين للفترة 2.3 مليار ر.ق منخفضة 
إندوسات  استثناء  وعند   .28  % بنسبة 
الفائدة  اقتطاع  قبل  األرباح  كانت   Ooredoo
ستنمو  الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضريبة 
خالل  الرأسمالي  اإلنفاق  وصل   .%  1 بنسبة 
الفترة إلى 372 مليون ر.ق. أما التدفق النقدي 
الحر فوصل إلى 2 مليار ر.ق، ما يشكل ارتفاعًا 
 .Ooredoo إندوسات  باستثناء   %  8 بنسبة 
 %  241 بنسبة  للفترة  الربح  صافي  وارتفع 
نتيجة  وذلك  ر.ق  مليون   659 إلى  ووصل 
تحسن األداء التشغيلي في مختلف شركاتنا 
الخسائر  من  أقل  عدد  إلى  باإلضافة  العاملة، 
ميانمار.  األجنبية في  العملة  في سعر صرف 
صافي  كان  الصرف  سعر  أثر  استثناء  وعند 

الربح سيرتفع بنسبة 48 %.

بالنسبة للقاعدة الموحدة للعمالء باستثناء 
مليون   55 بلغت  فقد   Ooredoo إندوسات 
والكويت  قطر  في  بالنمو  مدفوعة  عميل، 
والعراق وفلسطين، وعادل ذلك انخفاض عدد 

العمالء في ميانمار.  

وشركة   Ooredoo إندوسات  الندماج  نتيجًة 
Hutchison في إندونيسيا اعتبارًا من 4 يناير 
ألكبر  المحاسبية  المعاملة  تغيرت   ،2022
شركة دولية تابعة لـ Ooredoo سابقًا. ولذلك، 
الفائدة  اقتطاع  قبل  واألرباح  اإليرادات  فإن 
وعدد  الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضريبة 

 Indosat الرأسمالي لشركة العمالء واإلنفاق 
Ooredoo Hutchison IOH لم تعد موحدة 
مع نتائج المجموعة وذلك ألن الشركة المدمجة 
مع  موحدة  غير  انها  على  مصنفة  حديثًا 
شركات Ooredoo، فالشركة الجديدة مصنفة 
أنه  حيث  مشتركة”.  “شركة  أنها  على  حاليًا 
أضفنا  فقد  بالمثل”  “المثل  لمقارنة  بالنسبة 
مستثنين  اليمنى  الجهة  على  مؤقتًا  جدوالً 

النتائج الموحدة في إندونيسيا لعام 2021.

الشيخ  سعادة  قال  النتائج،  على  تعليقًا   
فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة: 
“حققت مجموعة Ooredoo عددًا من النتائج 
القوية خالل الربع األول من 2022 حيث بلغت 
اإليرادات 5.5 مليارات ر.ق. وبالرغم من استمرار 
حالة عدم االستقرار الجيوسياسي في العالم 
 Ooredoo شركات  جميع  أن  إال  عام،  بوجه 
في  ارتفاع  تحقيق  في  استمرت  العاملة 

إيراداتها بالعملة المحلية.

كما أننا أعلنا في 4 يناير عن استكمال عملية 
 Ooredoo إندوسات  شركتنا  بين  االندماج 
نتج  الذي   ،CK Hutchison شركة  وبين 
 Indosat Ooredoo شركة  تأسيس  عنه 

.Hutchison

وألننا نضع عمالءنا واحتياجاتهم في مقدمة 
الرقمي  التحول  جهود  كانت  فقد  أولوياتنا، 
والتكنولوجيا بوجه عام أحد األسباب المهمة 
للتغيرات   Ooredoo مجموعة  استجابة  في 
إلى  وباإلضافة  بسرعة.  السوق  ظروف  في 
ذلك، فقد تم اختيار Ooredoo لتكون المقدم 
خالل  العالم  في  االتصاالت  لخدمات  الرسمي 
األمر   ،2022 FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 
الذي ُيعُد شهادة على الخدمات التي نوفرها 
والموثوقة،  والمبتكرة  القوية  شبكتنا  عبر 
والتي تفوق أفضل المعايير والممارسات في 

العالم.”

العضو  العثمان فخرو،  السيد عزيز  كما علق 
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب 
“حققت  بقوله:  النتائج  على   Ooredoo
مجموعة Ooredoo مجموعة قوية من النتائج 
في نهاية الربع المنتهي في 31 مارس 2022. 
 ،Ooredoo إندوسات  نتائج  استثناء  وعند 
اقتطاع  قبل  المجموعة  وأرباح  إيرادات  أن  نجد 
الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضريبة  الفائدة 
% على الترتيب.  % و1  قد ارتفعت بنسبة 4 
نتائج  بتحقيق  مستمرون  أننا  بالذكر  ويجدر 
للتحول،  استراتيجيتنا  لتبني  نتيجة  جيدة 
وهو ما يتجلى في التدفق النقدي الحر الذي 
زيادة بنسبة  ر.ق، والذي يشكل  2 مليار  بلغ 

.Ooredoo 8 % عند استثناء إندوسات

فقد  قوية،  نتائج  قطر  األولى  سوقنا  حققت 
إلى  ووصلت   %  6 بنسبة  اإليرادات  ارتفعت 
1.9 مليار ر.ق، وارتفعت قاعدة العمالء بنسبة 

6 % لتصل إلى 3.2 ماليين عميل.

في  زيادة  الكويت   Ooredoo وسجلت 
 693 إلى  ووصلت   %  14 بنسبة  إيراداتها 
األرباح  هامش  بتحسن  مدعومة  ر.ق،  مليون 
واالستهالك  والضريبة  الفائدة  اقتطاع  قبل 

وإطفاء الدين الذي وصل إلى 29 %.

أرباحها  ارتفعت  فقد  ُعمان   Ooredoo أما 
واالستهالك  والضريبة  الفائدة  اقتطاع  قبل 
321 مليون  % إلى   2 وإطفاء الدين بنسبة 
 Ooredoo من  كل  حققت  حين  في  ر.ق. 
في  كبيرًا  نموًا  تونس   Ooredoo و  الجزائر 
 % و3   %  5 بلغ  المحلية  بالعملة  اإليرادات 

على الترتيب.

للجيل  شبكتها  تغطية  آسياسل  ووسعت 
التابعة  المواقع  من   %  100 لتشمل  الرابع 
سرعات  بتعزيز  الشبكة  بترقية  وقامت  لها، 
الشبكة  مرونة  وحسنت   ،+4G البيانات 
المجزأ  التوجيه  أسلوب  الستخدام  نتيجة 
segmented routing في شبكة النقل مما 

ساهم في زيادة عدد العمالء بنسبة 10 %.

فقد   Indosat Ooredoo Hutchison أما 
وقعت عددًا من اتفاقيات الشراكة خالل الربع 
األول من العام، مستفيدة من مكانتها كونها 
ثاني أكبر شركة اتصاالت في سوق إندونيسيا، 
جديدة  وخدمات  منتجات  توفيرها  إلى  إضافة 
في إندونيسيا. ونأمل بتحقيق مزيد من النمو 

في أعمالنا في الفترة القادمة.”
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تلتزم معاهد البحوث البيئية والطاقة بتطوير 
كافة القطاعات المتعلقة باالستهالك اليومي 
حيث تبحث مؤخرًا كيفية رقمنة قطاع المياه 
بتدفق  للسماح  استراتيجية  خطة  ووضع 
كميات أكبر للمستهلكين. ُتعد الرقمنة من 
الفرص  لزيادة  حاليًا  المطروحة  الحلول  أهم 

المستويات.  كافة  على  المشاكل  وتخفيف 
وقدرات  خدمات  القطاعات  أغلبية  وتختبر 
التقنيات التكنولوجية ال سّيما إنترنت االشياء 
برنامج  من  لالنتقال  االصطناعي  والذكاء 
العمل التقليدي إلى برنامج ذكي. على الخط 
لُتغطي  المياه  رقمنة  حلول  تتوسع  نفسه، 

تساهم  أنها  كما  والمجاالت  المناطق  أغلب 
الشبكات  دعم  عبر  أفضل  حياة  بتأمين 
ويؤكد  التشغيلية.  والكفاءات  الرقمية 
الخبراء أن رقمنة قطاع المياه ُتقلل االنبعاثات 
الطبيعية  الكوارث  وُتجّنب  بالبيئة  المضرة 
كما  مناخي.  وجفاف  فيضانات  من  المرتقبة 

يشهد عالمنا اليوم ارتفاعًا سكانيَا ملحوظًا مما ُينذر بأزمة غذائية قادمة خالل السنوات 
القليلة المقبلة. بحلول نهاية العام 2050، سيصل عدد السكان  في المناطق التي تعاني 

ندرة في كمية المياه إلى 5.7  مليارات شخص. بالتوازي مع ارتفاع نسب الوالدات من المتوقع 
استهالك المياه والطعام واستنزاف مصادر الطاقة بكمية أكبر. 

رقمنة قطاع 
المياه لتحسين 
البنية التحتية 
ورفع اإلنتاجية   
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البنية  المياه  قطاع  رقمنة  عملية  تتخطى 
األنظمة  إلى  لتصل  التقليدية  التحتية 
المعلومات  كل  توفر  بذلك  فهي  الهجينة، 
بكل  العالمهم  اآلني  بالوقت  للمستهلكين 
وجودتها.  المتوفرة  المياه  بكمية  يتعلق  ما 
التحول  مسيرة  والحكومات  البلديات  تقود 
تعتمد  أنها  كما  األعمال  لتحسين  الرقمي 
لتحقيق  وتحليلها  البيانات  جمع  على 
االستخدامات  وتمكين  المستدامة  التنمية 
األكثر كفاءة. ويؤكد المتخصصون في قطاع 
هذا  في  الرقمية  الحلول  نشر  ضرورة  المياه 
المتنوعة  االستخدامات  لتحسين  المجال 
على  الحفاظ  مع  المجتمع  احتياجات  وتلبية 

نظام بيئي صحي. 

عبر  المياه  إمدادات  خطوط  إدارة 
األشياء  إنترنت  الذكية،  العدادات 

والبلوك تشين
التقنيات  دمج  ضرورة  األخيرة  التقارير  تؤّكد 
للمياه.  المزودة  بالشركات  التكنولوجية 
مستوى  مراقبة  المياه  قطاع  رقمنة  تتيح 
مع  الذكية،  العدادات  خالل  من  المياه  تدفق 
الناتجة  الهائلة  الرواسب  االعتبار  في  األخذ 
المياه  عّداد  يعمل  المياه.  تسرب  عن 
المدعوم بتقنية إنترنت األشياء على مراقبة 
من  وغيرها  الحرارة  ودرجة  والضغط  التدفق 
التوزيع؛  أنابيب  خطوط  داخل  المعلومات 
بأكمله  التوزيع  نظام  بمراقبة  يسمح  كما 
التكنولوجيا  بمساعدة  اآلني  الوقت  في 
إلى  باالضافة  المستشعر.  إلى  المستندة 
ذلك، تتيح العدادات الذكية المراقبة عن ُبعد 
بميزة السلكية، لتجنب متاعب زيارة المواقع 

في كثير من األحيان. 

تقنية  تعمل  االشياء،  إنترنت  جانب  إلى 
توزيع  مشاكل  حل  على  تشين  البلوك 
تساعد  كما  عالية،  وفعالية  بكفاءة  المياه 
المراقبة  وتمكين  المخاطر  تخفيف  على 
االستباقية ألنظمة إدارة المياه. توفر شبكات 
مستمرة  بوتيرة  معلومات  تشين  البلوك 
الحكومية  والجهات  المياه  لمنظمات 
وعمليات  التحتية  البنية  واقع  لمتابعة 
للحصول  تشين  البلوك  ُيستخدم  الفوترة. 
تراخيص  حالة  وإدارة  المعلومات  على 
تقنية  تقدم   كما  التوزيع.  وشبكات  المياه، 
واصدار  المياه  إلدارة  فرصة  تشين  البلوك 
استخدامها  يمكن  ومباشرة،  سريعة  بيانات 
ممارسات  خطط  في  والتحسينات  للتحليل 

االستهالك.

أمرًا  التكنولوجية  التقنيات  استخدام  ُيعد 
ضروريًا للحفاظ على الثورة المائية والتخفيف 
العشوائي.  واالستخدام  الهدر  عمليات  من 
التطبيقات الذكية في الحفاظ  هذا وتساعد 

الطارئة  األزمات  ظّل  في  المياه   جودة  على 
كالتي مّر بها العالم مع انتشار وباء كوفيد 
تحليل  على  البيانات  تساعد  بدورها   .19  -
منها  تتشكل  التي  األساسية  المكونات 
آلية  تحسين  إلى  باالضافة  المياه  تدفقات 
العمل في مؤسسات المياه وإعادة التكرير. 

الموظفين  تدريب  يتم  ذلك،  ضوء  على 
الستخدام  المياه  توزيع  شركات  في  الجدد 
مع  والتأقلم  أسهل  بطريقة  التكنولوجيا 
التغييرات في هذا المجال: إن كان من ناحية 
المواقع  إدارة  الذكية،  والبرامج  التطبيقات 
االستجابة  رمز  استخدام  تعزيز  االلكترونية، 
التحتية  البنية  وتطوير   QR code السريع 
االستشعار  أجهزة  واستخدام  الرقمية 

وأنظمة الري عن ُبعد. 

التنمية  لتحقيق  المياه  قطاع  رقمنة 
المستدامة

قطاع  لرقمنة  جهودها  الحكومات  ُتكّثف 
وتنظيم  ناحية  من  كامل  بشكل  المياه 
التعاونات التي تصب لهذه الغاية من ناحية 

أخرى. 

الرقمنة  لتحقيق  المطروحة  الخطط  ضمن 
على كافة المستويات، ُتنّظم قطر سلسلة 
على  الضوء  لتسليط  العمل  ورش  من 
أهمية رقمنة قطاع المياه على صعيد الدولة 
بنظام  التكنولوجيا  دمج  خالل  من  واألفراد 
الخطوة  هذه  تعتبر  قطر.  في  المياه  إدارة 
الدولة  التنمية داخل  لتحقيق  محركًا أساسًا 
نتعرض  التي  المناخية  التغيرات  ظل  في 
المعنية  الهيئات  وُتشجع  هذا  حاليًا.  لها 
القائمة الستخدام تقنيات  على نشر الحلول 
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء باالضافة 
اآلنية  والمعلومات  البيانات  مشاركة  إلى 
والتي  المياه  خطوط  بمسار  المتعلقة 
قطر  في  المياه  قطاع  على  ستؤثرايجابًا 

خصوصًا. 

صيانة  في  خبراء  يشير  اإلطار،  هذا  في 
أهمية  إلى  الصحي  الصرف  شبكات 
الحلول  واعتماد  الذكية  والبرامج  األنظمة 
التكنولوجية إلدارة المياه والتحكم بها. كما 
من المهم أيضًا العمل لالنتقال إلى البرامج 
حلول  لطرح  والمصانع  المرافق  في  الذكية 

ملموسة بعيدة المدى. 

االردنية  الحكومة  تعمل  األردن،  في  كذلك 
بكل ما لها من قدرات على تحسين خدماتها 
االلكترونية لتمكين رقمنة قطاع المياه لديها 
من  واالستشعارات  التقنية  حلولها  وتطوير 
الصناعية  األقمار  الذكية،  التطبيقات  خالل 

وغيرها من األدوات األساسية. 

المياه  تقنيات  تطوير  إلى  الدول  تسارع 
فرضها  التي  التحديات  ظّل  في  الرقمية 
الذكية  التطبيقات  إطالق  جانب  إلى  الوباء، 

التي تتيح انجاز المهام عن ُبعد. 

التنمية  الرقمي محور  التحول  اليوم  ُيشّكل 
معالجة  في  يساهم  مما  المستدامة 
باالضافة  أسرع  والتحديات بشكل  المشاكل 
واستراتيجيات  سياسات  اعتماد  إلى 
ُيعد  بينما  الحياة.  جودة  لتحسين  إنمائية 
األساسية  القطاعات  من  المياه  قطاع 
كما  والعالم،  األوسط  الشرق  منطقة  في 
لتعزيز  سنويًا  المليارات  الحكومات  ُتنفق 
إلى  البيانات  تدفق  ودعم  الشبكات 
لخدمة  العاملة  التقنية  االبتكارات  جانب 
والعمالء  المستهلكون  ويتمتع  القطاع. 
العائدات  زيادة  مع  عالية  بكفاءة  اليوم 
العمليات  تكلفة  وخفض  واالستثمارات 

التشغيلية. 

والبلديات  المياه  مرافق  تواجه  ذلك،  مقابل 
المياه  قطاع  في  الرقمنة  تعتمد  لم  التي 
األداء،  بمراقبة  يتعّلق  ما  في  عّدة  صعوبات 
ال  كما  المخاطر.  ومواجهة  العمليات  تنفيذ 
الرقمية على تحسين خدمة  تقتصر الحلول 
المهام  بتنفيذ  بل تساهم  العمالء فحسب 

اليومية بشكل أفضل. 

وتطوير  الرقمي  التحول  إعتماد 
التقنيات في مرحلة ما بعد كورونا

يمّكن التحول الرقمي العمل المشترك بين 
المشاكل  ومعالجة  أكبر  بكفاءة  الشركات 
المستجدة في قطاع المياه وسائر المجاالت. 
تتيح  االفتراضية،  االجتماعات  خالل  ومن 
الحلول التكنولوجية تدّخل الخبراء من كافة 
المشكلة  وتشخيص  العالم  حول  المناطق 
من  التشغيلية  العملية  ومراقبة  بسهولة 

النهائية. المرحلة األولى حتى 

السوقية  القيمة  بلغت   ،2020 العام  في 
 4.89 العالمية  الذكية  المياه  لعدادات 
أن  تصل  أن  المتوقع  ومن  دوالر  مليارات 
بحلول  أميركي  دوالر  مليارات   9.71 إلى 
مركب  سنوي  نمو  معدل  مع   ،2030 العام 
متناٍم بنسبة 7.3 % خالل فترة الممتدة من 

.2021-2030

تبلغ الحاجة إلى رقمنة القطاعات ذروتها في 
الذكية والحلول  التقنيات  عصر تهيمن فيه 
التكنولوجية. وفي عصر ينتشر فيه الذكاء 
يصبح  المستويات،  كافة  على  االصطناعي 
لتفادي  أسرع  الرقمي  التحول  نحو  االتجاه 
وضمان  المفاجئة  واألزمات  المشاكل 

تحسين االنتاجية ورفع قيمة اإليرادات. 
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قد تشارك الكثير من معلوماتك الشخصية على االنترنت ومنها ما يخولّك تصّفح بعض 
المواقع االلكترونية التي تطلب منك تحديد موقع سكنك، عنوان بريدك االلكتروني، رقم 

الهاتف، االسم الكامل وغيرها العديد. إال أن هذه المعلومات قد تسمح للمتسللين بالوصول 
إلى بياناتك الشخصية بكل سهولة من دون سابق إنذار. 

سوق اإلعالنات الرقمي يتجاوز 
المليارات سنويًا فهل من خطر 

على البيانات الشخصية؟ 
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المعلومات  سرقة  على  العواقب  تقتصر  ال 
عرضة  تكون  قد  بل  فحسب  الشخصية 
معلوماتك  مشاركة  بعد  المالي  لالحتيال 
بدورها  تكون  قد  التي  الشركات  إحدى  مع 
البيانات.  أو لتسريب  معّرضة لخطر االختراق 
المعلومات  أن  الى  األخيرة  الدراسات  تشير 
الشخصية المشاركة على االنترنت يمكن أن 
يتم تبادلها بين طرف آخر أو بيعها لجهات 
من   %  91 للرأي،  استطالع  بحسب  خارجية. 
االعالنات  أن  يالحظون  االنترنت  مستخدمي 
بالمعلومات  تتعّلق  أمامهم  تظهر  التي 

التي يشاركونها أو التي تثير اهتمامهم. 

متابعة  بإمكانك  العمليات  هذه  من  للحّد 
على  للحفاظ  الخطوات  من  العديد 
عمليات  وتجّنب  الشخصية  معلوماتك 
من  فيصبح  الرقمي  واالختراق  االحتيال 
بياناتك  تجمع  أن  الشركات  على  الصعب 
أبرز  هي  ما  أساسها.  على  االعالنات  لعرض 

الشركات التي تقوم بجمع البيانات؟ 

عمالقة  أهم  من  غوغل  شركة  ُتعد 
على  البيانات  تجمع  التي  التكنولوجيا 
ربحية  أهداف  تحقيق  أجل  من  االنترنت 
والتوصل إلى العمالء لرغبات إعالنية. لذلك 
الشخصية  المعلومات  ازالة  األفضل  من 
إلى عناصر  الدخول  بمجّرد  من موقع غوغل 
كروم  غوغل  متصفح  نشاط  في  التحّكم 
الصفحات  أو  المواقع  كل  ستجد  حيث 
يمكن  ثانيًا،  تصفّحتها.  التي  االلكترونية 
إلزالة  بغوغل  الخاصة  التخزين  ذاكرة  مسح 
أو  البحث  محّرك  على  المخّزنة  المعلومات 
معلوماتك  لكل  إزالة  طلب  تقديم  حتى 

الشخصية في حال ما زالت تظهر أمامك. 

االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  وبما 
قاعدة  ُتشّكل  االلكترونية  والمنصات 
مع  خصوصًا  اليومية،  لنشاطاتنا  أساسية 
وتويتر،  وفيسبوك  انستغرام  استخدام 
إعدادات  على  دائم  بشكل  االطالع  يجب 
وتعديلها  المنصات  هذه  عبر  الخصوصية 
بعض  تحدد  حيث  المستخدم  لرغبة  وفقًا 
إعدادات مماثلة  االجتماعي   التواصل  مواقع 
وذلك  نفسه  المستخدم  علم  دون  من  لها 

االنترنت.  البيانات الخاصة عبر  لتتبع 

إيرادات  اإلعالنات اإللكترونية وراء نمو 
التكنولوجيا  شركات 

إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  تهدف 
االيرادات  جني  أجل  من  المستخدمين  تتبع 
المستهدفة  االعالنات  من  األرباح  وتحقيق 
معلومات  على  أحيانًا  تعتمد  والتي 
تجاوزت   ،2020 العام  ففي  المستخدم، 
أما  دوالر.  مليار   146 غوغل  إعالنات  عائدات 

العالمي  اإلعالنات  سوق  من  غوغل  حصة 
 %  10 بنحو  ارتفعت  حيث   ،%  44 فبلغت 
تعليقًا  الماضية.  الخمس  السنوات  خالل 
على  أميركية  باحثة  تؤّكد  ذلك،  على 
على  وسيطرتها  غوغل  نجاح  استمرار 
النسبة األكبر من سوق االعالنات الرقمية مع 
االلكترونية.  المعلنين والمواقع  ارتفاع عدد 

شركات  عمالقة  أعلن   ،2021 العام  خالل 
حيث  المالية  نتائجها  أبرز  عن  التكنولوجيا 
ارتفاع  من  مستفيدة  طائلة  أرباحًا  حققت 
التحول  نحو  والتوجه  االنترنت  استخدام 
على  الوباء  انتشار  مع  ترافق  الذي  الرقمي 
حققت  ذلك،  جانب  إلى  القطاعات.  كافة 
مبيعات  عائدات  التكنولوجيا  شركات 
بسبب   2021 العام  في  الدوالرات  بمليارات 
النسبة  تزيد  أن  على  االلكترونية  االعالنات 

المقبلة.  القليلة  أكثر خالل السنوات 

من  وغيرهما  وتويتر  غوغل  من  كل  أعلن 
غير  أرقام  عن  االجتماعي  التواصل  منصات 
إيرادات االعالنات خالل  مسبوقة حققتها في 
الربع األول من العام 2021. بحسب التقارير، 
نمت عائدات شركتي فيسبوك وغوغل من 
باالعالنات  مدعومة   % و68   %  55 االعالنات 

الرقمية. 

شركات  تواصل  ذلك،  ضوء  على 
االعالنات  نشر  في  جهودها  التكنولوجيا 
العمالء  ومتطلبات  رغبات  لمعرفة  الهادفة 
الرغم  على  االعالنات.  عبر  لها  واالستجابة 
من ذلك، يشدد بعض الخبراء أن هذا النمو 
قد  الرقمية  االعالنات  سوق  في  الملحوظ 
الحياة  الوباء وعودة  تراجع حّدة  ينخفض مع 
إلى طبيعتها أما البعض اآلخر فيراهن على 
إلى  العودة  دون  من  الجديد  الواقع  ترسيخ 
على  بات  األكبر  التركيز  وأن  خصوصًا  الوراء 
الستقطاب  االلكتروني  والتسويق  التجارة 

المزيد من العمالء من كافة أنحاء العالم. 

حجز مساحات إعالنية أوسع يؤدي إلى 
المعلنين بين  منافسة 

يواجه المعلنون منافسة كبيرة مع المواقع 
مساحة  تأخذ  التي  الكبرى  االلكترونية 
والتطبيقات  االنترنت  شبكة  على  لها  أكبر 
على  يتعّين  ذلك،  ضوء  على  الذكية. 
لحجز  المال  من  المزيد  دفع  المعلنين 
الخاصة  مواقعهم  على  العالناتهم  مكانة 
المعروفة  االلكترونية  المواقع  إحدى  أو على 
إلى  ومنتجاتهم  سلعهم  ايصال  بهدف 
بحسب  المستهلكين.   من  عدد  أكبر 
بين  االعالنات  وسطاء  يستحوذ  الدراسات، 
30 % إلى 50 % من قيمة كل عملية شراء 
االلكتروني.  الموقع  على  إعالنية  لمساحة 

االعالنات  أسواق  في  االحتكار  عمليات  تكثر 
المنظمة  القوانين  لغياب  نظرًا  االلكترونية 

في هذا المجال.

مع  االلكتروني   االعالن  على  االنفاق  إرتفع 
ففي  الرقميين،  المتسوقين  عدد  زيادة 
االلكتروني  االعالن  شمل   2021 العام 
 2019 العام  في  كان  بعدما   %  64.4
للمسوقين  الرقمي  االعالن  يتيح   .%  52.1
االعالن  تابعوا  الذين  األشخاص  عدد  معرفة 
أو  الرابط  على  نقروا  الذين  األشخاص  وعدد 

الموقع.  تصفحوا 

الرقمي  االعالن  ُيعد  المقبلة  المرحلة  خالل 
وازدهارًا  نموًا  وأكثرها  القطاعات  أهم  من 
فبعدما  والعالم،  المنطقة  مستوى  على 
حقق في العام 2021 /463.81  مليار دوالر 
 500 قيمة  القطاع  يتجاوز  أن  المرجح  من 
تصل  أن  إلى   2022 العام  في  دوالر  مليار 

إلى 632 مليار دوالر بحلول العام 2025. 

ميتافيرس  مفهوم  انتشار  وبعد  اليوم  أما 
بوسائل  العمالء  إلى  المعلنون  فيصل 
االفتراضية  االعالنات  وضع  خالل  من  مختلفة 
للسلع  للتسويق  ميتافيرس  عالم  في 

بشكل جديد. 

قطاع  ثغرات  ُيصلح  تشين  البلوك 
االعالنات 

التكنولوجيا  قطاع  في  الخبراء  يرهن 
تشين  البلوك  تقنية  على  واالتصاالت 
سّيما  ال  تقّدمها  أن  يمكن  التي  والخدمات 
تحذف  االنترنت.  على  االعالنات  قطاع  في 
تعتمد  التي  الرقمية  االعالنية  المنصات 
الناشر  بين  الوسيط  تشين  البلوك  تقنية 

والعمالء مما يقلل التكاليف ويزيد األرباح. 

التحّكم  من  العمالء  سيتمّكن  كذلك 
المواقع  على  الشخصية  بمعلوماتهم 
التحكم  خالل  من  والتطبيقات  االلكترونية 
من  سيشاركونها.  التي  البيانات  بحجم 
أيضًا  التحكم  فبإمكانهم  الناشرين  ناحية 
ومنع  تطبيقاتهم  على  الظاهرة  باالعالنات 

المسيئة.  االعالنات 

االعالنية،  الشركات  بين  الوسطاء  حذف  مع 
صعيد  على  بالكثير  تشين  البلوك  يِعد 
أرباح  بزيادة  المساهمة  مع  الرقمية  االعالنات 
تجربة  لتوفير  التكاليف  واختصار  الناشرين 
المستخدمين  وإرضاء  للمعلنين  مميزة 
أنظمة  تزدهر  ان  على  سواء  حد  على 
خالل  سريع  بشكل  االنترنت  على  االعالنات 
العمالء  سلوك  تغّير  مع  المقبلة  السنوات 

وتبّدل احتياجاتهم.  
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هواوي تتغّلب على العقوبات األميركية وتضاعف 
استثماراتها في البحث والتطوير

أوريدو قطر وإريكسون تعززان تجربة الجيل الخامس

تكنولوجيز”،  “هواوي  شركة  ضاعفت 
نصف  مدى  على  والتطوير  للبحث  موازنتها 
في  دوالر  مليار   22.1 إلى  الماضي  العقد 
ذلك  يمثل  للبيانات  وفقًا   .2021 العام 
نسبة 22.4 %من مبيعاتها في ذلك العام.

رقائق  تطوير  على  اصرارها  هواوي  تؤكد 
ومعدات الشبكات، والهواتف الذكية الخالية 
من التكنولوجيا األميركية التي ُحظرت منذ 
“هواوي”  لـ  واشنطن  اتهام  بعد   2019 عام 
للخطر.  األميركي  القومي  األمن  بتعريض 
ثلث  نحو  على  الشاملة  العقوبات  وقضت 
زادت  2021، كما  العام  الشركة في  إيرادات 
األبحاث.  على  “هواوي”  تنفقها  التي  النسبة 
ناحية  من  أعلى  الرقم  يبقى  ذلك؛  ومع 

القيمة المطلقة مقارنًة مع العام السابق.

ابنة  وانزو،  منغ  قالت  السياق،  هذا  في 
مارس:  شهر  في  فاي،  تشنغ  رن  المؤسس 
“تكمن القيمة الحقيقية لـ”هواوي” في إمكانات 
البحث والتطوير التي جمعناها عبر استثمارنا 
األساسي  األجل..والقانون  وطويل  المستمر 
من   %  10 سننفق  أنَّنا  على  ينص  للشركة 

إيراداتنا السنوية على البحث والتطوير”.

بحسب البيانات الصادرة، ُتعد شركة “هواوي” 
ست  من  واحدة  وهي  للتداول  مدرجة  غير 
منها  كلٌّ  أنفق  التي  عالميًا،  فقط  شركات 
أكثر من 20 مليار دوالر على البحث والتطوير 
العام الماضي. كما حصلت الشركة الصينية 
العام  أميركية  اختراع  براءة   2770 على 
بعد  الخامس  المركز  في  لتصبح  الماضي، 
)IBM(، وفقًا   “ بيزنس ماشينز  “انترناشونال 

لدراسة مستقلة.

على الخط نفسه، تفوقت “أمازون” و”ألفابت” 
مليار   65 بلغ  إنفاق  بإجمالي  الجميع  على 
وبلغ  التوالي،  على  دوالر  مليار  و31.6  دوالر، 
 2.9 عشرة  الخمس  الشركات  إنفاق  أوسط 

ملياردوالر.

رئاسة  التي ُفرضت خالل  العقوبات  أنَّ  برغم 
مجال  في  أعمالها  أعاقت  ترمب  دونالد 
من  معداتها  بيع  ومنعت  الذكية،  الهواتف 
أوروبا وآسيا؛  أجزاء من  الخامس عبر  الجيل 
عن  المال  رأس  زيادة  من  “هواوي”  تمّكنت 
محفظة  على  واالعتماد  األصول،  بيع  طريق 

القطاع. الرائدة في  الفكرية  الملكية 

“هواوي”  أبحاث  موازنة  تضاعفت  حين  في 
خمس  قبل  عليه  كانت  عّما   2021 لعام 
كما  السنوية؛  تقاريرها  على  بناًء  سنوات، 
في  موظف  ألف   195 عن  هواوي  أعلنت 
“عملوا   %  55 حوالى  منهم   ،2021 العام 

والتطوير”. البحث  في 

اإلدارة  مجلس  رئيس  بينغ،  غوه  قال  بدوره 
لمجلس  الحالي  والرئيس  السابق  بالتناوب 
التي  “المشاكل  إنَّ  “هواوي”:  في  اإلشراف 
عبر  حلها  يمكن  ال  اآلن  )هواوي(  تواجهها 
الشركة  تستطيع  فال  النفقات..  خفض 
المتقّدمة،  التكنولوجيات  على  الحصول 
تطوير  في  االستثمار  زيادة  وعلينا 

التكنولوجيا”.

إريكسون  عززت Ooredoo قطر شراكتها مع 
لنشر قنوات اتصال الموجات الدقيقة لتجميع 
مع  بالتزامن  شبكتها  على   0+4 الناقل 
استعداد قطر الستضافة حدث عالمي رئيسي 
لكرة القدم، التي تعد البطولة الرياضية األهم 
واألكثر متابعة وترقبًا في جميع أنحاء العالم، 

والتي تقام في الربع األخير من عام 2022.

يمثل نشر هذه القنوات أول عملية نشر مباشر 
عالي  إريكسون  لنظام  العالم  مستوى  على 
 0+4 لينك  ميني-  الناقل  لتجميع  السعة 
)MINI-LINK(، وهي تأتي بهدف تحسين تجربة 
استخدام الجيل الخامس في جميع أنحاء البالد.

قدرة  تعزيز  النظام  هذا  نشر  وسيتيح  هذا 
بسالسة  التعامل  على   Ooredoo شبكة 

عدد  في  المتوقعة  الكبيرة  الزيادة  مع 
بالشبكة،  المتصلة  واألجهزة  المستخدمين 
كما  ممكن.  أداء  أفضل  تقديم  ويضمن 
الناقل  لتجميع  إريكسون  جهاز  سيضاعف 
سعة   ،0+4 لينك  ميني-   6365 فئة  من 
الخامس  الجيل  تجربة  يعزز  مما  الشبكة، 

لمشتركي Ooredoo قطر.

لينك  ميني-  الناقل  تجميع  نظام  سيمنح 
في  وزيادة  جًدا،  كبيرة  سرعات  يوفر  الذي 
السعة وقدرات اتصال نطاق عريض استثنائية 
أسرع  نشر  عملية  تنفيذ  المحمولة،  لألجهزة 
وأكثر موثوقية لشبكة الجيل الخامس، فضًلا 
عن أنه يوفر مرونة في النشر وإنتاجية كبيرة 
في  النظام  هذا  يساعد  كما  للمستخدم. 
تقليل االنبعاثات الكربونية بشكل كبير إذ أنه 

يتميز بمستويات استهالك طاقة متدنية.

أوتيندورفر،  غونتر  قال  الصدد،  هذا  في 
والبنية  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئيس 
لنا  “سيتيح  قطر:   Ooredoo في  التحتية 

تجميع  إريكسون في نشر نظام  تعاوننا مع 
الناقل ميني- لينك 4+0 تعزيز تجربة الجيل 
التي  المالعب  في  للمستخدمين  الخامس 
تستضيف مباريات الحدث العالمي الرئيسي 
أنه سيوفر اتصاًلا  القدم في قطر، كما  لكرة 
اقتراب  ومع  للمستخدمين.  السعة  عالي 
فإننا  العالمية،  البطولة  هذه  انطالق  موعد 
اتصال لمشتركينا  أفضل  توفير  إلى  نتطلع 

ليتمتعوا بتجربة غامرة غير مسبوقة”.

من جانبه، قال كيفين مورفي، نائب الرئيس 
شمال  منطقة  في  العمالء  وحدة  ورئيس 
العالمية  العمالء  ووحدة  األوسط  الشرق 
إريكسون  شركة  في   Ooredoo لمجموعة 
تجميع  نظام  “ُيعد  وأفريقيا:  األوسط  الشرق 
حجر  إريكسون  من  لينك  ميني-  الناقل 
مثالية،  تجربة جيل خامس  لتقديم  األساس 
على  النظام  هذا  قدرة  من  واثقون  ونحن 
عالي  االتصال  على  المتزايد  الطلب  تلبية 
الرياضية  الفعاليات  تتطلبه  الذي  الجودة 

الكبرى في قطر.
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كوموسكوب ُتسّرع مراحل تغطية الجيل الخامس

نظام   CommScope كوموسكوب  قدمت 
هوائي  نظام  وهو   ،Mosaic- موزايك 
نشط جديد يساعد المشغلين في تبسيط 
الجيل  شبكات  أبراج  نشر  عمليات  وتسريع 

الخامس.

يتعرض  جديدة،  تردد  نطاقات  توفر  مع 
استثماراتهم  لزيادة  لضغوط  المشغلون 
بسرعة.  الطيف  ونشر  حد  أقصى  إلى 
المحايدة  المعيارية  األجهزة  تصميم  يساعد 
شبكات  مشغلي  موزايك  من  للراديو 
الجيل  تغطية  نشر  على  المحمول  الهاتف 
الرابع  الخامس مع دعم عمليات نشر الجيل 
القديمة التي ال تزال أمامها سنوات عّدة من 

االستخدام.

غالبًا ما تعني مضاعفة قدرات الجيل الخامس 
إضافة معدات جديدة في أعلى البرج، بما في 
التي   )AAS( الهوائية النشطة  ذلك األنظمة 
موزايك  نظام  ويسمح   .MIMO تقنية  تدعم 
قدرات  بدمج  للمشغلين  كوموسكوب  من 
بطريقة  والسلبي  النشط  الهوائي  النظام 
من  وتقلل  للبرج،  العلوي  التعقيد  تبسط 
مع  الرياح  وتحميل  المشغولة  البرج  مساحة 

الحفاظ على أداء جميع التقنيات.

تشير التقديرات العالمية إلى أن المشغلين 
 2019( دوالر  تريليون  من  يقرب  ما  ينفقون 
لنشر  الرأسمالية  النفقات  من   )2025  -
ما  في  للنمو  تحقيقهم  أثناء  الشبكة 
يتعلق بشبكات الجيل الخامس. من جانبه، 
األول  الرئيس  نائب  فيروزباخت،  فريد  قال 
ورئيس قطاع الشبكات الالسلكية الخارجية، 
خلف  الذكية  الهندسة  “توفر  كوموسكوب: 
موزايك طريقة عملية إلضافة كل من السعة 
والقدرة مع تعظيم االستثمارات السابقة في 
الرابع”. “ تتصدى  الطيف ومواقع خاليا الجيل 
نشر  في  الكبير  التحدي  إلى  كوموسكوب 
المشغلون  يتمكن  حتى  الخامس  الجيل 

من  الدخل  تحقيق  طرق  أولويات  تحديد  من 
شبكاتهم باستخدام اتصال الجيل الخامس 

فائق السرعة.”

من  العديد  السابق  في  تسببت  قد  ربما 
موقع  في  التكنولوجية  واألجيال  التقنيات 
واحد بحدوث تداخل وأثرت على أداء الشبكة. 
ويواجه تصميم موزايك هذا التحدي من خالل 
التحتية  البنية  مع  التعايش  إمكانية  ضمان 
القديمة للجيل الرابع مع الهوائيات النشطة 

لشبكات الجيل الخامس.

من  موزايك  يقلل  نفسه،  الخط  على 
من  العلوي  الجزء  في  المطلوبة  البصمة 
تركيب  على  القدرة  توفير  خالل  من  البرج 
على  الضخمة   MIMO AAS معدات 
تقليدي  سلبي  هوائي  من  الخلفي  الجزء 
وممارسات  متقدمة  تقنيات  باستخدام 
المنافذ  عدد  نطاق  إن  معيارية.  تصميم 
الهوائي  وحدة  في  وأطوالها  المتاحة 
إلى  االرتقاء  السهل  من  يجعل  المنفعل 
النطاقات  جميع  دعم  مع   5G mMIMO

القديمة. جيغاهرتز   6 الفرعية 

إرتفاع صافي مبيعات نوكيا مع بداية العام 2022

كان الربع األول لهذا العام بداية قوية بالنسبة 
او  المبيعات  صافي  حيث  من  سواء  لنوكيا، 
الربحية. فقدارتفع صافي مبيعات الربع األول من 
العام 2022 بنسبة 5 % على أساس سنوي 
إلى 5.3 مليارات يورو، بينما قفزت أرباح الفترة 
بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 

416 مليون يورو.

وتعليقًا على نتائج الربع األول من العام 2022، 
قال بيكا لوندمارك، الرئيس والمدير التنفيذي 
لشركة نوكيا: “أنا سعيد ببداية العام 2022. 
 ، النهائية مرتفًعا  أسواقنا  الطلب في  يزال  ال 
وعلى الرغم من استمرار قيود سلسلة التوريد 
في التأثير على نمونا، فإننا حققنا نمًوا ثابًتا في 
صافي مبيعات العمالت بنسبة 1 % في الربع 
للمقارنة  القابل  التشغيل  كان هامش  األول. 

مستقًرا على أساس سنوي عند 10.9 % حيث 
تم تعويض التحسينات األساسية القوية في 
البحث  في  االستثمار  زيادة  خالل  من  الربحية 
اآلخر  التشغيلي  الدخل  وانخفاض  والتطوير، 
مقارنة بالعام السابق، وبعض تأثيرات التوقيت 

في تقنيات نوكيا “.

نموًا  للشبكة  التحتية  البنية  قطاع  حقق 
بنسبة 9 % مع استمرار الزخم القوي في كل 
من الشبكات الثابتة والمتحركة بينما استمرت 
دفع  في  الخامس  للجيل  األساسية  األعمال 
النمو الجيد في الخدمات السحابية والشبكات 

بنسبة 5 %.

شهدت  للعملة،  المستمر  النمو  حيث  من 
بنسبة  انخفاًضا  المحمول  الهاتف  شبكات 

التوريد،  سلسلة  قيود  بسبب   %  4
بنسبة   تكنولوجيز  نوكيا  شركة  وانخفضت 
17% نظًرا ألن التراخيص التي انتهت صالحيتها 

في العام 2021 لم يتم تجديدها بعد.

للهامش  نوكيا  توقعات  افتراضات  تتراوح 
العام  في  أعمال  مجموعة  لكل  التشغيلي 
لشبكات   %  9.5 إلى   6.5 بين  ما   2022
التحتية  للبنية   %  12.5 إلى   9.5 المحمول؛ 
السحابية  للخدمات   %  7 إلى   4 للشبكة؛ 

والشبكات؛ و< %75 لتقنيات نوكيا.

النقد  صافي  سجل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
واالستثمارات المالية التي تحمل فوائد المبلغ 
عنها تغيرًا بنسبة 33 % على أساس سنوي، 
 3.7 من  يورو  مليارات   4.9 إلى  وصل  حيث 

مليارات يورو.

قوية،  الطلب  بيئة  “تظل  لوندمارك:  واختتم 
التوريد  سلسلة  تحديات  تزال  ال  وبينما 
والتضخم قائمة ، فإننا على ثقة من أننا قادرون 
2022 ومواصلة  على تحقيق توقعاتنا لعام 

إحراز تقدم جيد نحو أهدافنا طويلة األجل”.
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إرتفع عدد عمليات الهجمات السيبرانية خالل السنوات الخمس 
الماضية وذلك يعود إلى اعتماد أساليب جديدة من قبل الجهات 

المقرصنة. في هذا اإلطار، يشير كبار مسؤولي أمن تقنية 
المعلومات وقادة األمن التقني إلى التحوالت التي شهدها 

عالم االنترنت مؤخرًا والمبادرات الدفاعية التي باتت تقدم عليها 
المصارف خصوصًا مع تأثر القطاع المالي بهذه الهجمات.

المؤسسات  تتعَرض  األخيرة،  التقارير  بحسب 
المالية إلى هجمات خطرة مثل برامج الفدية 
الموّظف.  أو  العمالء  ضحيتها  يقع  قد  التي 
كذلك لم تعد تقتصر عمليات القرصنة على 
االحتيال االلكتروني بل باتت تطال التحويالت 
العالمية  األسواق  وتستهدف  المالية 
والمحلية للسيطرة على الحسابات وانتهاك 
خصوصيتها عبر قرصنة الشبكة. هذا وتركز 
سرقة  على  اإللكترونية  الجريمة  عصابات 
لألسواق:  الُمعلنة  غير  الخاصة  المعلومات 
نسب اإليرادات، وعروض االكتتاب، أو العمليات 
وبالحديث  المؤسسات.  هذه  لدى  الكبرى 
من   %  66 فإن  االلكترونية  الهجمات  عن 
استهدفت  لهجمات  تعّرضت  المؤسسات 
عمليات  وتنسجم  للسوق.  استراتيجياتها 
التجسس  أنشطة  مع  الجديدة  االحتيال 
لممارسة  استغاللها  يمكن  التي  االقتصادي 

التداول من الداخل رقميًا.

عمليات  تقرير  كشف  اإلطار،  هذا  في   
من   %  63 أن  البنوك  على  الحديثة  السطو 
الرتفاع  بتعّرضها  تعترف  المالية  المؤسسات 
الضارة.  السيبرانية  الهجمات  معّدل  في 
منها   %  74 نحو  تعّرض  ذلك،  إلى  إضافة 
ابتزاز واحدة على األقل عبر هجمات  لمحاولة 
الخط  على   .2021 العام  خالل  الفدية  برامج 
% من الضحايا مبلغ الفدية   63 نفسه سدد 

المطلوب.

الهجمات  هذه  خلف  المعنية  الجهات  أما 
سياسة  لتحقيق  عظمى  دول  إلى  فتعود 
الحكومات  وانتهاك  االلكتروني  الضغط 

المستهدفة في فضاء االنترنت.

وفقًا للتقارير األخير للعام 2022، شهدت 67 
للتالعب  المالية  محاوالت  المؤسسات  % من 
هذه  من   %  44 بينما  الزمنية  بالبصمة 
ما  وفي  السوق.  مراكز  استهدفت  الهجمات 
يتعّلق بالعمالت المشّفرة، أبدى 83 % قلقهم 
من الجوانب األمنية المتعلقة بتداول العمالت 
اإللكترونية  الجريمة  وتعتبرعصابات  الرقمية. 
أن استهداف عمليات تبادل العمالت المشّفرة 
يمّثل فرصة كبيرة في حال نجاح هذه الهجمات، 
نقود  إلى  مباشرة  تحويلها  بإمكانهم  إذ 

إلكترونية.

المؤسسات  غالبية  ُتخطط  ذلك،  ضوء  على   
المالية لزيادة ميزانياتها المخصصة بمعّدل 20 
إلى 30 % هذا العام. وتتضمن قائمة أولويات 
الكشف واالستجابة  االستثمارات عمليات  هذه 
وأمن  العمل،  أعباء  تأمين   ،XDR الموّسعة 

استخدام الهاتف المحمول.  

األمن  رواد  يعتبر  الواقع،  هذا  على  تعليقًا   
السيبراني أن الحماية االلكترونية أصبحت من 
بشأن  وتدخل  الشركات  من  نوع  أي  أولويات 
األعمال ال سّيما في ظّل التطورات العالمية على 
واالجتماعي.  والسياسي  االقتصادي  الصعيد 
األعمال  إقامة  المقرصنة  الجهات  تستغّل 
للوصول إلى المعلومات المطلوبة. من جهتها، 
ُتدرك المؤسسات المالية أن الهجمات الحديثة 
االبتزاز،  إلى  السرقة  اليوم من عمليات  تنتقل 
يؤثر  مما  التدمير،  إلى  التخريب  محاولة  ومن 
على كل القطاع دون استثناء. لذلك تتعاون 
الحكومات واألطراف المعنية باألمن السيبراني 
ومكافحة  المحتملة  للهجمات  التصدي  عاى 

التهديدات المرتقبة بكل األساليب المتاحة. 

إرتفاع معّدل الهجمات 
االلكترونية يطال المؤسسات 

المالية والقطاع المصرفي
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دو تدعم الجهود الخيرية واالنسانية 
داخل االمارات وخارجها

البحرين تمنح 
“سبيس إكس” 
رخصة لتقديم 

خدمات اإلنترنت

قطر ُتنفذ مبادرة وطنية لتطوير 
الحوسبة الكمومية

الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة   du  - دو  وقعت 
وقد  عجمان.  في   )ICO( الدولية  الخيرية 
وّقع االتفاقية كل من سعادة الدكتور خالد 
الهيئة  عام  أمين  الخاجة،  الوهاب  عبد 
رئيس  الريس،  وعادل  العالمية  الخيرية 
المؤسسية  والبروتوكوالت  االتصاالت 

.du بشركة 

الخاجة:  الدكتور  قال  ذلك،  على  تعليقًا 
في  دو  مع  التعاون   ICO في  “ُيسعدنا 
ستسمح  واإلنسانية.  الخيرية  المبادرات 
تغيير  إحداث  بمواصلة  الشراكة  هذه  لنا 
في  هم  الذين  األفراد  حياة  في  إيجابي 

إليها”. الحاجة  أمس 

األعمال   du ستدعم  االتفاقية،  هذه  بموجب 
للعمالت  األولي  للعرض  واإلنسانية  الخيرية 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  وخارج  داخل 
النصية  الرسائل  دعم  خالل  من  ذلك  يتم 
للعرض  والتبرعات  التبرعات  لجمع  القصيرة 

األولي للعمالت باستخدام تطبيق du للهاتف 
المحمول. تتماشى مذكرة التفاهم مع حملة 
#RamadanInYou الخاصة بشركة االتصاالت 
والتي تركز على رد الجميل للمجتمع المحلي 

.du بطريقة مستدامة وتشرك موظفي

تسليطًا على جهود du في مجال المسؤولية 
الريس:  عادل  قال  للشركات،  االجتماعية 
 ،RamadanInYou# حملتنا  مع  “تماشيًا 
على  سيعمل  الجديد  التعاون  هذا  فإن 
تأثير  إلحداث  الفردية  كياناتنا  قوة  تسخير 

أكبر.”

يعد التعامل مع أصحاب المجال جزءًا أساسيًا 
على  التأثير  برامج  في  المساهمة  من 
مجال  في  أنشطتها  من  كجزء  المجتمع. 
المسؤولية االجتماعية للشركات في رمضان، 
 ،CAFU و ،Tarahum اليونيسف، و du تدعم
ومبادرة مليار وجبة وغيرها من المؤسسات 

الخيرية من خالل الرسائل القصيرة.

في  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أعلنت 
سبايس  شركة  منحت  أنها  البحرين، 
إكس، رخصة لتقديم خدمات “ستارلينك” 
في  اإلنترنت  وخدمات  الصناعية  لألقمار 

المملكة.

مجلس  في  دولة  أول  البحرين  ُتعد 
رخصة  تمنح  التي  الخليجي  التعاون 
“ستارلينك”  أن  ُيذكر  الخدمة.  لهذه 

متوفرة حاليًا في 29 دولة فقط. 

اإلنترنت  خدمة  تؤدي  أن  المتوقع  من 
باتت  التي  االصطناعية  األقمار  بواسطة 
إذ  المنافسة،  اشتداد  إلى  تجاريًا  واقعًا 
المنخفض  المدار  في  األقمار  آالف  ُتنشر 
كل  في  عريضًا  نطاقًا  يوفر  ما  لألرض، 
البنية  ُيغني عن استخدام  العالم  أنحاء 

األرضية. التحتية 

من  قريبًا  األقمار  وجود  فإن  ذلك  مقابل 
الكثير  إرسال  الضروري  يجعل من  األرض 
سيبلغ  هنا  ومن  المدار،  إلى  األقمار  من 
من  أكثر  لـ”أمازون”  التابعة  تلك  عدد 
3200، في مقابل آالف لـ”ستارلينك”، من 

بينها 1500 تعمل حاليًا.

اإلنترنت  توفير  نحو  الكبير  التوجه  يأتي 
مواكبًة  االصطناعية  األقمار  بواسطة 
شهدناها  التي  االحتياجات  في  للزيادة 

مؤخرًا.

الدولي  “االتحاد  اعتبر  ذلك،  ضوء  على 
في  المتحدة،  لألمم  التابع  لالتصاالت” 
الذي  باإلنترنت  “االتصال  أن  مارس/آذار، 
أمرًا  أصبح  الكماليات  من  ُيعتبر  كان 
خالل  الناس  من  لكثير  األهمية  بالغ 
جائحة كوفيد19-، إذ اضطروا إلى البقاء 
وأعمال  أنشطة  وانتقلت  منازلهم،  في 

كثيرة إلى الشبكة”.

إلتزامًا منها ببناء قدرات االبتكار والتكنولوجيا 
خليفة  بن  حمد  جامعة  تلقت  قطر،  في 
)HBKU( منحة بحثية بقيمة 10 ماليين دوالر 
مبادرة  لتنفيذ  استخدامها  وسيتم  أميركي 

وطنية حول الحوسبة الكمومية.

مركز  إنشاء  لتمويل  المنحة  تعيين  تم 
وسيتم   ،)QC2( الكمومية  للحوسبة  قطر 
من  الخاص  بفريقه  الجديد  المركز  تجهيز 
الخبراء باإلضافة إلى الموارد الضرورية إلجراء 
الصلة  ذات  المجاالت  في  واالبتكارات  األبحاث 
والتشفير  الكمومية  بالحوسبة  المتعلقة 
 .)AI( الكمومي والذكاء االصطناعي الكمي

سيف  الدكتور  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 
الكواري، األستاذ المساعد في كلية العلوم 
خليفة:  بن  حمد  جامعة  في  والهندسة 
بتعزيز  خليفة  بن  حمد  جامعة  “تلتزم 
واالجتماعية  واالقتصادية  البشرية  التنمية 
محورية  المجاالت  هذه  قطر.  في  والبيئية 
تمثل  والتعليمية.  البحثية  لرسالتنا 
البحثية  القوة  بنقاط  واضحًا  اعتراًفا  المنحة 

التقنيات  في  خليفة  بن  حمد  جامعة  في 
المبتكرة”.

وأضاف الدكتور الكواري: “سنستخدم خبراتنا 
الوطنية  المبادرة  هذه  لتنفيذ  ومواردنا 
الكمومية.  الحوسبة  مجال  في  المهمة 
منا  كل  دور  تعزيز  على  تعاوننا  سيعمل 
المستقبل  تأمين  على  المساعدة  في 
كالعب  ومكانتها  قطر  لدولة  االستراتيجي 

عالمي في التقنيات الناشئة”.

في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة 
األبحاث  تدفع  والهندسة،  العلوم  بكلية 
المبتكرة والمشاريع البحثية واسعة النطاق 
تحليالت  في  كبيرة  دولية  مساهمات 
والذكاء  اآللي،  والتعلم  الضخمة  البيانات 
والحوسبة  الكمبيوتر،  ورؤية  االصطناعي، 
تتناول  المجاالت.  من  وغيرها  الكمومية، 
المبتكرة  التطبيقية  الحوسبة  أبحاث 
الحوسبة  تحديات  التخصصات  متعددة 
الوطنية  األولويات  تعالج  التي  الحاسمة 

والعالمية للنمو والتنمية.
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سلطة دبي لتنظيم 
األصول االفتراضّية: 
أول هيئة تنظيمية 

في العالم تدخل 
عالم ميتافيرس

دول الخليج تتّصدر التصنيف العالمي 
لسرعات الهاتف المحمول

سلطة  دخول  عن  دبي،  إمارة  أعلنت 
عالم  االفتراضّية  األصول  لتنظيم  دبي 
“ميتافيرس” وتأسيسها مقرًا رسميًا في 
العالم االفتراضي “ذا ساند بوكس” وهي 
أول هيئة تنظيمية في العالم تدخل هذا 

العالم.

األصول  لتنظيم  دبي  سلطة  تأسست 
االفتراضية في شهر آذار )مارس( الماضي 
األصول  لتنظيم  قانون  أول  بموجب 

االفتراضية في اإلمارة.

دبي  حكومة  “ثقة  الخطوة  هذه  تعكس 
من  يتجزأ  ال  جزء  االفتراضية  األصول  بأن 
وتؤّكد  المستقبلي،  الرقمي  االقتصاد 
استعدادها لترسيخ مكانة اإلمارة عاصمًة 

لألصول االفتراضية في العالم”.

يضم عالم “ميتافيرس” شركات أخرى تعتبر 
باالضافة  اإلنترنت،  مستقبل  أسس  من 
يتم  المتوازية،  العناصر  من  مجموعة  إلى 
خالل  من  أساسي  بشكل  إليها  الوصول 

منصات الواقع المعزز واالفتراضي.

الشيخ  دبي  عهد  ولي  قال  السياق،  في 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:”تتواجد 
في  دبي  إمارة  في  حكومية  سلطة  أول 
عالم الـ”ميتافيرس” لتدشن مرحلة جديدة 
في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية 
والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر 

أدوات مستقبلية حديثة”.

وأضاف الشيخ حمدان “ تعمل سلطة دبي 
بناء  على  االفتراضية  األصول  لتنظيم 
اقتصادنا  يخدم  جديد  اقتصادي  قطاع 
فرص  توفير  في  ويسهم  الوطني 
عبر  للمتعاملين  واقتصادية  استثمارية 

توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة”.

 Ookla's Speedtest تصنيفات  ظهرت 
Global Index للربع األول من العام 2022، 
وال  األوسط،  الشرق  منطقة  تضع  والتي 
في  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  سّيما 
المستمرة  الجهود  ذلك  ُيجسد  المقدمة. 
هذه  في  االتصاالت  شركات  تبذلها  التي 
البلدان في تعزيز االتصال والتحول الرقمي.

تم  التي  للبيانات  العالمي  الترتيب  في 
احتفظت   ،  2022 مارس  حتى  جمعها 
بمكانتها  المتحدة  العربية  اإلمارات 
للهاتف  سرعة  أسرع  ذات  الدولة  باعتبارها 
في  ميغابت   135.35 بمتوسط  المحمول، 
والمملكة  قطر  من  كل  تقّدمت  الثانية. 
بمقدار  ترتيبهما  في  السعودية  العربية 
 120.69( الثالث  المركز  لتحتال  واحد، 
 102.79( والسابع  الثانية(  في  ميغابت 
ميغابت في الثانية( على التوالي. باالضافة 
محققة  مرتبتين،  الكويت  قفزت  ذلك،  إلى 
 96.23 بمعدل  عالميًا  الثامن  المركز 

الثانية. في  ميغابت 

يبلغ متوسط األداء العالمي من حيث سرعة 
التنزيل عبر الهاتف المحمول للربع األول من 
عام 2022 29.96 ميغابت في الثانية بينما 
في  ميغابت   8.70 التحميل  سرعة  تبلغ 
 29 الوصول عند  الثانية، ويتم تسجيل زمن 

مللي ثانية.

متوسط  على  بناًء  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
العربية  اإلمارات  إدراج  تم  التنزيل،  سرعة 
دول   10 أفضل  قائمة  في  وقطر  المتحدة 
منذ  المحمول  الهاتف  عبر  إنترنت  ألسرع 

العام 2019. وتحتل اإلمارات العربية المتحدة 
حين  في   ،2020 العام  منذ  األولى  المرتبة 
والكويت  السعودية  العربية  المملكة  قامت 
في  المحمولة  هواتفهما  سرعات  بتحسين 

العامين الماضيين.

لـ  المحدثة  التحليالت  بعض  يلي  ما  في 
 Ookla من   Speedtest Intelligence
الربع  خالل  األوسط  الشرق  ومنطقة  ألفريقيا 

األول من العام 2022 )الهاتف المحمول(:

 15.71( تنزيل  سرعة  متوسط  ألسرع   MTN
ميغابت في الثانية( ودرجة تناسق (71.1 %) 

في ساحل العاج

سرعة  متوسط  أسرع   Safaricom حققت 
تنزيل للهاتف المحمول )20.49 ميغابت في 

الثانية( في كينيا

تصدرت شركتا Airtel و MTN الطريق بسرعة 
22.42 ميغابت في الثانية و 21.71 ميغابت 

في الثانية على التوالي في نيجيريا

حققت Ooredoo متوسط سرعة تنزيل الجيل 
الخامس بلغت 443.37 ميغابت في الثانية 
 Vodafone 425.88 شركة  حققت  بينما 

ميغابت في الثانية في قطر.

تنزيل  سرعة  متوسط  أسرع   MTN سجلت 
عند  أفريقيا  جنوب  في  الخامس  للجيل 
سجلت  بينما  الثانية  في  ميغابت   213.37
في  ميغابت   Vodacom 132.11 شركة 

الثانية.



مايو 2022رزنامة النشاطات52

آخر األخبار على
www.telecomreviewarabia.com

17
-

19

23
-

25

07
-

08

و 
ماي

و 
ماي

بر
سم

دي

Cabsat 2022
يجمع Cabsat هذا العام نخبة من الشركات لتعزيز 

قطاع األعمال، ودعم مكانة العالمات التجارية المتواجدة 
في الحدث. مع أكثر من 10000 زائر من 120 دولة، 

يجمع الحدث الرواد والمستثمرين والقادة، المتحمسين 
لمعرفة المزيد حول منتجات وحلول الشركات.

Dubai World Trade Center :المكان

 Telecom Review
 Leaders’ Summit 2022

تجمع النسخة السادسة عشرة من قّمة تيليكوم ريفيو 
لقادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022 

رواد القطاع ورجال األعمال من مختلف الشركات العربية 
والعالمية المتخصصة في المجال لطرح األفكار ومناقشة 

أهم المواضيع في عالم التقنية والتكنولوجيا من خالل 
حلقات حوار حضوريًا وافتراضيًا..

Intercontinental Dubai Festival City, UAE :المكان

 Comex 2022
ُيقام الحدث السنوي بنسخته الـ31 هذه السنة من 23 إلى 25 

مايو 2022 حضوريًا وُيبث عبر منصات الفيديو افتراضيًا. سيشمل 
الحدث عّدة معارض ومؤتمرات، كما سيتم توزيع الجوائز، تقديم 

ورش عمل وندوات، إضافًة إلى برامج التدريب واأللعاب، وغيرها 
من حلقات نقاش ستضم نخبة من رواد األعمال وشركات عالمية 

للبحث بآخر تطورات التقنية والتكنولوجيا. 

Oman Convention & Exhibition Centre – OCEC :المكان
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