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أبرز المستجدات خالل الربع األول 2022:

•  إجراء تجربة ناجحة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية االرتفاع 
"HAPS“ في مشروع البحر األحمر

بالمملكة  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  لقطاع  االستدامة  تقرير  إصدار    •
العربية السعودية

•  إصدار تنظيمات الشبكات الالسلكية المحلية "WLAN" لتمكين الجيل األحدث 
من تقنيات "الواي فاي"

•  تفاصيل حول تدابير الهيئة لتعزيز خدمات االتصاالت، بما في ذلك مزادات 
الطيف الترددي والتنظيمات الجديدة ووثائق طلب مرئيات العموم

رؤى
رقمية

الربع األول



الملخص التنفيذي
االرتفاع  عالية  المنصات  أنظمة  عبر  عالمية  تجربة  أول  إجراء  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  نجحت 
"HAPS“باستخدام الطائرات لتوسيع نطاق خدمة الجيل الخامس بمنطقة مشروع البحر األحمر بالشراكة مع شركة 
Deut- المتحدة، وهي شريك لشركة االتصاالت األلمانية Stratospheric Platforms Limited (SPL) في المملكة 

sche Telekom (DT)۔ وتمتاز تقنية HAPS بتوفير إشارة واضحة عالية االرتفاع وموزعة بالتساوي مما يتيح إمكانات 
تغطية إضافية۔

أطلقت الهيئة تقرير االستدامة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة، والذي يرصد االستدامة في جميع 
االتجاهات  التقرير  وُيحدد  االزدهار۔  ومجاالت  الرئيسة  النجاح  عوامل  على  الضوء  وُيسلط  االتصاالت،  مجاالت 
االستراتيجية لالستدامة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات مثل تقليص الفجوة الرقمية وزيادة خدمات قطاع 
التقنيات  في  واالبتكار  والبحث  االستثمار  ودعم  والنائية  الريفية  المناطق  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 

الحديثة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالقطاع۔

أصدرت الهيئة تنظيمات الشبكات الالسلكية المحلية " WLAN" لتمكين الجيل األحدث من تقنيات "الواي فاي" 
وتقنيات اإلعفاء من التراخيص، وتهدف إلى تشجيع تبني الجيل األحدث من تقنيات االتصاالت عالية السرعة في 

المملكة وإتاحة استخدام التقنيات الناشئة والمستقبلية۔ 

أعلنت الهيئة عن طرح مزاد الطيف الترددي األول من نوعه للشبكات غير األرضية على نطاق 2100 ميجاهرتز، مما 
سيعزز اتصال شبكات الجيل الخامس غير األرضية ويعزز ريادة الهيئة العالمية في تمكين التقنيات المتقدمة مثل 
واالتصال  الهجينة  الشبكات  أنظمة  وتوصيل  الخامس  الجيل  لشبكات  الصناعية  األقمار  عبر  المتنقلة  االتصاالت 
االرتفاع  عالية  المنصات  ومحطات  الصناعية  األقمار  خالل  من   (IoT) األشياء  وإنترنت  الطائرات  على  الالسلكي 

.(LAPS) ومحطات المنصات منخفضة االرتفاع (HAPS)

إثر  على   ،2021 لعام   " اإللكترونية  لأللعاب  البالتيني  "المشغل  جائزة  السعودية  االتصاالت  شركة  الهيئة  منحت 
تحقيقها نتائج مميزة في العديد من المجاالت بما في ذلك استضافة ألعاب الفيديو محلًيا وتقليل زمن الوصول 

وتوفير الدعم الفني لالعبين في جميع أنحاء المملكة۔

منحت الهيئة "جائزة أفضل تجربة مستخدم 2021" لشركة موبايلي تقديًرا لجودة تقديم الخدمات وتشجيع المنافسة 
في هذا القطاع۔

شهدت خدمات االتصاالت بين اآلالت (M2M) نمًوا هائًال، إذ ارتفع عدد المشتركين في هذا النوع من الخدمات إلى 
.(IoT) 10.3 مليون في الربع األول على خلفية تحسين خدمات االتصاالت وزيادة اإلقبال على تقنيات إنترنت األشياء

يبلغ 21 مللي  ألعاب عالية األداء بمتوسط زمن استجابة  الربعي عن شريحة   "Game Mode" يكشف تقرير الهيئة
ثانية لإلنترنت الثابت و27 مللي ثانية لشبكات الجيل الخامس۔

أبرز اإلنجازات الرقمية في الربع األول من عام 2022

اشتراك في االتصاالت المتنقلة، 
بمعدل انتشار 157%

54.96 
اشتراك لإلنترنت الثابت 

عالي السرعة

2.24
اشتراك في خدمات االتصاالت بين 

اآلالت (M2M)، بزيادة قدرها %160 سنوًيا

10.3
مليون مليون مليون 

تقرير عن بيانات 2021

استخدام التجارة 98.1%94.2%69%
اإللكترونية

استخدام الخدمات 
الحكومة اإللكترونية

معدل انتشار 
اإلنترنت
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جدول المحتويات
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أبرز ملفات الربع األول: تجربة شبكات الجيل الخامس 
“ HAPS " عبر أنظمة المنصات عالية االرتفاع

مستجدات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات خالل الربع األول

اتجاهات سوق االتصاالت وتقنية المعلومات

إجراء الهيئة أول تجربة لشبكات الجيل الخامس

ما الهدف من استخدام أنظمة المنصات عالية االرتفاع " HAPS “؟

االتصاالت المتنقلة

اإلنترنت الثابت عالي السرعة

(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت

األخبار والمبادرات

حقق مقدمو الخدمات أوقات استجابة سريعة لأللعاب

حصلت شركة االتصاالت السعودية على جائزة "المشغل البالتيني لأللعاب اإللكترونية " لعام 2021

أصدرت هيئة االتصاالت أول تقرير لالستدامة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة

منحت هيئة االتصاالت شركة موبايلي "جائزة أفضل تجربة مستخدم لعام 2021"

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترشحها لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

التراخيص

"WLAN " أصدرت الهيئة تنظيمات الشبكات الالسلكية المحلية

إطالق المرحلة الثانية من اعتماد وكالء أسماء النطاقات السعودية

اإلعالن عن مزاد الطيف الترددي األول من نوعه للشبكات غير األرضية على النطاق 2100 ميجاهرتز

طرح هيئة االتصاالت لوثيقة تنظيمات الوصالت الالسلكية الثابتة

تجدد هيئة االتصاالت دعوة العموم لمراجعة وثيقة تنظيم منصات المحتوى الرقمي

طرح هيئة االتصاالت وثيقة طلب مرئيات العموم حول تراخيص راديو الشبكة المتخصصة في النطاق 450 ميجاهرتز

تعلن هيئة االتصاالت عن موعد المزاد الخامس للطيف الترددي ألنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية
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أبرز ملفات الربع األول: 
تجربـــة شـــبكات الجيل 
أنظمة  عبـــر  الخامـــس 
المنصات عالية االرتفاع 

" HAPS "
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وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة  أجـــرت 
عالميـــة  تجربـــة  أول  المعلومـــات 
لشـــبكات الجيل الخامـــس عبر أنظمة 

" HAPS " المنصات عالية االرتفاع

قامت هيئة االتصاالت في فبراير 2022 بالتعاون مع شركة Stratospheric Platforms Limited (SPL) في 

المملكة المتحدة، وهي شريك لشركة االتصاالت األلمانية Deutsche Telekom (DT)، حيث نجحت في تتبع 

.Stratospheric Platforms التقنيات الرائدة التي توفر تغطية لشبكات الجيل الخامس المقدمة من شركة

هذا وُأجريت التجربة في الخامس من فبراير في منطقة مشروع البحر األحمر على الساحل الغربي للمملكة، 

وكان االختبار هو أول عرض تجريبي في العالم ألنظمة المنصات عالية االرتفاع (HAPS) باستخدام الطائرات 

لتوسيع نطاق خدمة الجيل الخامس، والتي تغطي مساحة جغرافية تبلغ 450 كيلومتًرا مربًعا۔ 

واضحة  إشارة  توفير  في  عالية  ارتفاعات  على  المتواجدة  االرتفاع  عالية  المنصات  أنظمة  لمحطات  يمكن 

وموزعة بالتساوي وتغطية في المناطق التي ال يوجد بها تغطية الشبكات األرضية أو التي تم تغطيتها جزئًيا۔

توفير تغطية في المناطق التي ال توجد بها تغطية شبكات 

سد الفجوات في تغطية الشبكات

التعافي من الكوارث - دعم الشبكات األرضية المتضررة

إنترنت األشياء (IoT) - توصيل أجهزة االستشعار واألجهزة واآلالت والمركبات

تغطية مؤقتة لألحداث/األماكن السياحية المهمة - زيادة قدرات الشبكة في مواقع محددة

الوصول الالسلكي الثابت - بديل واسع النطاق لنشر الخطوط الثابتة

التوصيل لغرض التنقل الجوي في المناطق الحضرية والطائرات بدون طيار - توفير اتصال أفضل في الهواء

الشبكات الخاصة - تمكين المؤسسات من االتصال بالشبكات الخاصة بهم

توصيل المواقع األرضية - توصيل المحطات األساسية ومراكز البيانات الطرفية باإلنترنت

ما الهدف من استخدام أنظمة المنصات عالية االرتفاع (HAPS)؟

 (HAPS) يمكن أن تدعم أنظمة المنصات عالية االرتفاع
مجموعـــة متنوعـــة من حاالت االســـتخدام، وتشـــمل:
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تتمتع بالقدرة على توفير تغطية كافية لمساحة تصل إلى أكثر من %95 من المملكة 
أو إلى 15 مليون عميل، بإفتـــراض أن نصف قطر منطقة الخدمة يبلغ 70 كم وعرض 
نطاق القنـــاة 20 ميجاهرتز۔ وبعد نجاح التجربة ســـينتقل التركيز في هذه اآلونة إلى 

مزيد من التطوير التجاري بدعٍم من التعاون بين القطاعين العام والخاص۔

ُتمّثل أنظمة المنصات عالية االرتفاع (HAPS) محطات راديوية تقع على جســـم طائر 
أو عائـــم يقـــع فـــي طبقـــة الستراتوســـفير Stratospheric۔ واســـتخدمت شـــركة 
Stratospheric Platforms Limited (SPL) طائـــرة ألمانية الصنع ذات قدرة عالية من 
التحمـــل من طراز "Grob" خالل التجربة في المملكة۔ وُرغم أن أنظمة المنصات عالية 
االرتفاع تعتبر تقنية ناشئة، إال أنها تتمتع بإمكانية توصيل التغطية بالمناطق التي ال 

تغطيها الشبكات األرضية أو التي تم تغطيتها جزئًيا۔

(HAPS) الوصالت الهوائية ألنظمة المنصات عالية االرتفاع

ما المقصود بأنظمة المنصات عالية االرتفاع (HAPS)؟
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أبـــرز االتجاهات فـــي ســـوق االتصاالت 
وتقنية المعلومات

االشتراكات االتصاالت المتنقلة
ُيعتبر سكان المملكة من أكثر سكان المنطقة العربية ارتباطًا بشبكات االتصاالت المتنقلة، ويستمر معدل 

انتشار الشبكات المتنقلة في الزيادة في الربع األول من عام 2022.

االتصاالت  في  اشـــتراك 
المتنقلة

معـــدل انتشـــار خدمـــات 
االتصاالت المتنقلة

%54.9157 مليون

االشتراكات في االتصاالت المتنقلة (مليون)

48.1147.1647.72
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االشتراكات

ال يزال الطلب على خدمات اإلنترنت الثابت قوًيا في الربع األول۔

اإلنترنت 
عالي السرعة

الثابت  لإلنترنت  اشـــتراك 
عالي السرعة

في  المنازل  اشـــتراك  نسبة 
الثابـــت  اإلنترنـــت  خدمـــات 

عالي السرعة

%2.2436.7 مليون

اشتراكات اإلنترنت الثابت عالي السرعة (مليون)

2,22

2,22,2

2,23

2,24

2021-Q12021-Q22021-Q32021-Q42022-Q1

رؤى رقمية08



(M2M) خدمات االتصاالت بين اآلالت

ســـاهم النطاق الترددي األوسع ووقت االستجابة المعزز واالعتماد المتزايد على تقنيات 
إنترنت األشياء في دعم النمو السريع في خدمات االتصاالت بين اآلالت في الربع األول۔

اشتراك في خدمات 
(M2M) االتصاالت بين اآلالت

 10.3

نسبة الزيادة سنوًيا في 
اشتراكات خدمات االتصاالت 

(M2M) بين اآلالت

160%

مليون

اشتراكات خدمات االتصاالت بين اآلالت (مليون)

555
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2021-Q12021-Q22021-Q32021-Q42022-Q1

االشتراكات
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اســـتطاعت شـــركات تقديم خدمات االتصاالت وتقنيـــة المعلومات تقديم 
خدمات اســـتجابة ســـريعة لأللعاب اإللكترونية على مستوى المملكة في 

الربع األول من عام 2022.

يصنـــف تقرير " Game Mode " الصادر عن الهيئة للربع األول لعـــام 2022 مقدمي خدمات االتصاالت في المملكة بناًء 
على مدى تميز أدائها في مجال األلعاب اإللكترونية۔

وُيقـــارن كذلـــك التقرير زمن الوصـــول ومعدل زمن االســـتجابة بين مقدمـــي خدمات االتصاالت فيمـــا يخص األلعاب 
اإللكترونية االكثر شيوًعا في المملكة العربية السعودية، ويشير التقرير أيًضا إلى منصات األلعاب الرائجة بين الالعبين، 

يوفر إرشادات مهمة لالعبين لتحسين جودة االتصال باإلنترنت لممارسة األلعاب۔

ما هي نتائج تقرير "Game Mode" في الربع األول من عام 2022؟

الخطوط الثابتة

الخدمات المتنقلة

خدمات الجيل الخامس

3 (21ms)

3 (35ms)

3 (28ms)

2 (14ms)

1 (30ms)

1 (23ms)

4 (33ms)

2 (34ms)

2 (26ms)

   1 (10ms) 

--

--

  5 (35ms)

--

--

متوسط زمن االستجابة

213427

أحدث اإلنجازات الرقمية 
في القطاع

يقدم تقرير وضع األلعاب رؤى 
مفيدة حول كٍل مما يلي:

• سوق األلعاب اإللكترونية في 
المملكة۔

• األلعاب األكثر شيوًعا بين مجتمع 
الالعبين۔

• إرشادات مهمة لالعبين لتحسين 
جودة االتصال باإلنترنت

مللي ثانية
الخط الثابت

مللي ثانية
الخدمات المتنقلة

مللي ثانية
خدمات الجيل الخامس
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حصلت شركة االتصاالت السعودية 
لأللعاب  البالتيني  الُمشغل  "بجائزة 

اإللكترونية " لعام 2021

وتعد هذه الجائزة جزًءا من مبادرة "وضع األلعاب" التي 
أطلقتها هيئـــة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتي 
تهدف إلـــى تعزيز مســـتويات الخدمـــة واالبتكار في 
الصناعـــة من خالل تشـــجيع المنافســـة۔ كما تتضمن 
المبـــادرة تقاريـــر ربع ســـنوية تقارن زمن االســـتجابة 
بخدمـــات اإلنترنـــت التـــي تقدمها شـــركات خدمات 
االتصاالت لبعض األلعاب األكثر شيوعًا في المملكة، 
والجديـــر بالذكر أن معدل زمن االســـتجابة قد تحســـن 
بنســـبة %82، باإلضافة إلى رعايـــة 6 من أكبر بطوالت 
األلعـــاب اإللكترونية، حيث تقـــدم STC باقات إنترنت 
مناســـبة لأللعاب ألكثر من 6 ماليين العب، كما تقدم 
الدعم الفنـــي ألكثر من 100,000 العب وتوفر خدمات 

الدفع المباشر لـ 5 ألعاب إلكترونية۔

حصلت شـــركة االتصاالت الســـعودية (STC) بجائزة "الُمشـــغل البالتينـــي لأللعاب اإللكترونيـــة"، على إثر 
تحقيقها نتائج مميزة في العديد من المجاالت بما في ذلك اســـتضافة ألعاب الفيديو محلًيا وتقليل زمن 

الوصول وتوفير الدعم الفني لالعبين في جميع أنحاء المملكة۔
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مللي ثانية
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تصدر أول تقرير لالستدامة في 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة

على هامش منتدى مؤشـــرات االتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2022، أصدرت هيئة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات تقرير االســـتدامة األول في قطاع االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات بالتنســـيق مـــع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومـــات، والذي يرصد مفاهيم 

االستدامة وعالقتها بالقطاعات األخرى ونجاحها۔

األخبار 
والُمبادرات

وباعتبارها أول جهة تنظيمية رقمية تطلق مثل هذا التقرير في المملكة، فقد حددت هيئة 
االتصاالت توجهاتها االســـتراتيجية لالســـتدامة في قطاع تقنيـــة المعلومات واالتصاالت، 
وتتمثـــل تلـــك التوجهات فـــي تقليص الفجـــوة الرقمية، وتوســـيع نطاق خدمـــات تقنية 
المعلومات واالتصـــاالت في المناطق الريفية والنائية، ودعم االســـتثمار والبحث واالبتكار 
فـــي التقنيات الحديثة، باإلضافة إلى زيادة اســـتخدام مصادر الطاقـــة المتجددة في قطاع 

تقنية المعلومات واالتصاالت۔

وتســـعى الهيئة كذلك إلى زيادة عمليات إعادة تصنيع وإعادة 
تدوير المنتجات واألجهزة اإللكترونية، لتحقيق أقصى اســـتفادة 
من البنيـــة التحتيـــة الرقمية بوصفها عـــامًال أساســـًيا لتمكين 
تشـــغيل المدن الذكية والخدمـــات اإللكترونيـــة، وتعزيز التنوع 
والتعدديـــة، وتوفيـــر الوظائف فـــي قطاع تقنيـــة المعلومات 

واالتصاالت لجميع قطاعات المجتمع۔

لالطالع على التقرير، ُيرجى اتباع الرابط التالي:  هذا الرابط۔

 ICT AND SUSTAINABILITY
IN SAUDI ARABIA
ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT

2022
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  
تمنح شركة موبايلي جائزة "أفضل تجربة 

للمستخدمين" لعام 2021 

في شـــهر فبراير 2022، منحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات شـــركة موبايلي جائزة أفضل 
تجربة للمســـتخدمين لعام 2021، حيث يتم منح تلك الجائزة ســـنوًيا إلحدى شركات االتصاالت في 

المملكة لتشجيع المنافسة ورفع مستويات خدمة العمالء۔

وتســـتند الجائزة على مجموعة من المعايير، تتضمن مؤشـــرات رضا المســـتخدمين، واســـتعداد 
المســـتخدمين للتوصية بخدمات الشـــركة لألقـــارب واألصدقـــاء، وتقييم العمليـــات المتعلقة 

بالحصول على الخدمات۔
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أعلنت المملكة العربية الســـعودية في شهر مارس ترشـــحها لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت 
لالحتفـــاظ بمقعدها في المجلس التابع لألمم المتحدة، وقد قّدمت المملكة، بوصفها عضًوا في مجلس 
االتحاد الدولي لالتصاالت منذ أكثر من 57 عاًما، إسهامات كبيرة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 

جنًبا إلى جنب مع الدول األعضاء باالتحاد، مما له األثر الكبير على االقتصاد العالمي۔

 المملكة العربية الســـعودية تعلن ترشحها لعضوية مجلس االتحاد 
الدولي لالتصاالت

وُتعد المملكة العربية الســـعودية عضًوا ملتزًما في االتحاد الدولي لالتصاالت منذ عام 1949، وًتمارس 
دورها بصفتها عضًوا نشًطا في المجلس منذ عام 1965.   

وقد ســـّخرت المملكة قدراتها البشـــرية لدعم مهمة االتحاد الدولي لالتصاالت وأنشـــطته في إدارة 
الطيف الترددي، وتخصيص المدارات الساتلية، وإعداد المعايير التقنية العالمية المتعلقة بالشبكات 

المستقبلية، وأمن الشبكات والجوانب التشغيلية، فضًال عن جودة الخدمات۔

يضـــم مجلس االتحـــاد الدولي لالتصاالت 48 دولـــة، ُتنتخب من بين 193 دولة عضوة فـــي االتحاد۔ وبصفته 
الهيئـــة اإلداريـــة لالتحاد، فـــإن من األمـــور المحوريـــة الختصـــاص المجلس ضمـــان تفعيل السياســـات 
واالســـتراتيجيات والبرامج في الوقت المناسب لتوجيه قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت العالمي في 

ضوء التحوالت السريعة الحالية۔
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الُمستجدات التنظيمية 

نشرت هيئة االتصاالت في شهر فبراير اللوائح التنظيمية للشبكة الالسلكية 

المحلية " WLAN”، والتي من شـــأنها تعزيز ريادة المملكـــة إقليمًيا وعالمًيا 

في مجال تقنيات شـــبكة Wi-Fi والتقنيـــات المعفاة من الترخيص، وتهدف 

إلى تشـــجيع تبني الجيل األحدث من تقنيات االتصاالت عالية الســـرعة في 

المملكة وإتاحة استخدام التقنيات الناشئة والمستقبلية۔

أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في يناير 2022 المرحلة الثانية من 

اعتماد وكالء تسجيل أسماء النطاقات السعودية، حيث أتاحت عملية اإلطالق 

لجهات من القطاع الخاص استكمال التسجيل والحصول على الخدمات بحلول 

شهر مارس 2022، مما يســـهم في منح خيارات متنوعة للمستفيدين، وزيادة 

المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين۔

ومن خالل عملية االعتماد هذه، تســـعى الهيئة إلى تعزيز صناعة سوق مجال النطاقات السعودي 

وزيادة استخدامه وإيجاد شركات محلية متخصصة في خدمات اإلنترنت وأسماء النطاقات۔

وتفرض الهيئة على الوكالء المتقدمين للحصول االعتماد بعض المتطلبات اإلدارية والتنظيمية كما يلي:

وتحدد تلك اللوائح السياسة التنظيمية الستخدام تطبيقات شبكة المنطقة المحلية الالسلكية في المملكة، كما تتيح 

طيًفا ترددًيا جديًدا في نطاقي 6 جيجاهيرتز و60 جيجاهيرتز لتحفيز مزيد من استخدام تطبيقات شبكة المنطقة المحلية 

.”WLAN " الالسلكية

هيئة االتصاالت تصدر تنظيمات الشـــبكات 
"WLAN " الالسلكية المحلية

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تطلق المرحلة 
الثانية من اعتماد وكالء تســـجيل أسماء النطاقات 

السعودية

وتأمل هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات أن تؤدي هذه اللوائح إلى تســـريع 

اعتماد ونشر الجيل الجديد من أجهزة Wi-Fi وهي أجهزة (Wi-Fi6E) في المملكة۔

.السعودية

يجب أن يكون 
المتقدم شركة 
محلية ُمسجلة 

في "منصة تك"۔

يجب تخصيص الشركات 
للمؤسسات العاملة 

بقطاع تقنية المعلومات 
والتقنيات الناشئة۔

يجب على المتقدمين تقديم 
أدلة على الخبرات في 

األنشطة المتعلقة باستضافة 
وتقديم الخدمات اإللكترونية۔
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أعلنـــت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في فبراير 2022 عن المزاد 
األول من نوعه لترددات نطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير األرضية من 
الجيل الخامس، والذي ســـيعقد في 23 أغســـطس 2022، كما ستصدر 

الهيئة مذكرة المعلومات وقواعد المزاد مسبًقا في 26 يونيو 2022.

أصدرت الهيئة فـــي فبراير "لوائح الوصالت الالســـلكية الثابتـــة" والتي تقدم 
الهيئـــة مـــن خاللها قنوات ذات أوســـع نطـــاق، وتعتمد آليـــة ترخيص جديدة 
للوصالت الالســـلكية الثابتة، وتحـــدد المبادئ التوجيهيـــة لتمكين تطبيقات 

الوصول الالسلكي الثابت في المملكة۔

وتحدد هـــذه اللوائح نطاقـــات ترددات الـــوصالت الالســـلكية الثابتة، وخطط 
تخصيص قنواتهـــا، وآلية الترخيص فـــي المملكة، فضًال عن الشـــروط الفنية 
والتنظيمية الســـتخدام الوصالت الالســـلكية الثابتة للنطاقات المحددة لهذه 

الخدمات۔

ووفًقا لمرئيات العموم وتقييم احتياجات المســـتخدمين، تهدف الوثيقة إلى 
تحســـين اســـتخدام الطيف الترددي الحالي للوصالت الالســـلكية الثابتة، مما 
سيزيد من كفاءة استخدام الطيف، ويدعم التوصيل الالسلكي لشبكات الجيل 

الخامس، ويحسن طرح شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة۔

 وتتوقـــع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أن هذه الشـــبكات ســـتمثل تطوًرا في االتصال الالســـلكي 
وتـــؤدي دوًرا فـــي تعزيز االتصال عريـــض النطاق في جميع أنحاء المملكة، حيث ُتنشـــر البنية األساســـية 

الالسلكية خارج سطح األرض۔

وُيعدß هذا المزاد جزًءا ال يتجزأ من برنامج الشـــبكات غير األرضيـــة التابع لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
لتســـهيل وتمكين نشـــر مصفوفات مـــن التقنيات غيـــر األرضية في المملكـــة وفًقا لتوقعـــات الهيئة 

لالستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2023-2021.

هيئة االتصاالت تعلن عـــن المزاد األول من 
نوعه عالمًيا لترددات نطاق 2100 ميجاهرتز 

للشبكات غير األرضية

هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات ُتصدر وثيقة 
تنظيمات الوصالت الالسلكية الثابتة

وُيعد هذاالمزاد األول من نوعه التصال الشـــبكات غير األرضية من الجيل الخامس، مما يعكس الريادة العالمية 
لهيئـــة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات في تمكين التقنيـــات المتقدمة مثل االتصـــاالت المتنقلة عبر األقمار 
الصناعيـــة من الجيل الخامـــس وتكامل مكونات الجيل الخامـــس األرضية والســـاتلية (MSS / CGC)، واالتصال 
 ،(HAPS) من خالل األقمار الصناعية، والمنصات عالية االرتفاع (IoT) الالســـلكي على الطائرات، وإنترنت األشياء

.(LAPS) ومحطات المنصات منخفضة االرتفاع
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دعـــت هيئة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات العمـــوم لتقديم مرئياتهم حـــول وثيقتين 
رئيســـيتين، وهما وثيقة تنظيم منصات المحتوى الرقمي، وثيقة تراخيص راديو الشبكة 

المتخصصة في النطاق 450 ميجاهرتز۔

وستمكن شبكة النطاق العريض الالسلكية هذه حاالت االستخدام الحرجة مثل االستشعار 
عـــن ُبعد والمراقبـــة والتحكم، كما ســـتعمل على أتمته عمليات الشـــركات في صناعات 

مختلفة مثل النفط والغاز والنقل والتصنيع، من بين صناعات أخرى۔

مرئيات العموم حول 
الوثائق التنظيمية القادمة

وتهدف وثيقة تراخيص راديو الشـــبكة المتخصصـــة في النطاق 450 ميجاهرتـــز إلى منح النطاق 

الترددي 450 ميجاهرتز للشـــركات إلنشـــاء شـــبكات متخصصة عريضة النطاق من شأنه تسهيل 

التحـــول الرقمي للقطـــاع الصناعي فـــي المملكة وتســـريع اعتمـــاده للتقنيـــات والتطبيقات 

الالسلكية۔

وتســـعى الهيئة من خالل طلب مرئيات العموم لوثيقـــة تنظيم منصات المحتوى الرقمي 

إلى رفع مســـتوى النضـــج التنظيمي لمنصـــات المحتـــوى الرقمي مـــن خالل وضع إطار 

تنظيمي واضح وشفاف، مع مراعاة مصالح أصحاب المصلحة والمستخدمين۔

وُتعد الوثيقة جزًءا مـــن مبادرة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومـــات لتطوير آلية ترخيص 
منصـــات المحتوى الرقمي بالتنســـيق مع الهيئـــة العامة لإلعالم المرئي والمســـموع 
والجهـــات األخرى ذات الصلة، كما تهدف الوثيقة إلى إنشـــاء إطـــار تنظيمي لمنصات 

المحتوى الرقمي ودعم تطويرها بما يتماشى مع الممارسات الدولية۔
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نشـــرت هيئة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وثيقة مرئيـــات العموم حـــول "مذكرة 
المعلومات وقواعد المـــزاد" الخاصة بمزاد الطيف التـــردي الخامس ألنظمة االتصاالت 

المتنقلة الدولية۔

وتعتـــزم الهيئة منح نطاقات الطيـــف التـــرددي (600 و700 و3800) ميجاهرتز من خالل 
المـــزاد الُمنعقد في 19 يونيـــو 2022 وفًقا لتوقعات الهيئة الســـتخدام الطيف الترددي 

التجاري والمبتكر 2023-2021.

وسيســـهم المزاد في توســـيع تغطية شـــبكة الجيل الخامس الالســـلكية على الطرق 
والمناطق الريفية في المملكة، فضًال عن رفع ســـرعات اإلنترنت للمستخدمين، وتعزيز 
االســـتثمار والمنافسة في الخدمات الالسلكية۔ عالوًة على ذلك، قد يتيح المزاد الفرصة 

للوافدين الجدد لتقديم خدمات االتصاالت في السوق السعودية۔

هيئة االتصاالت تعلن عن موعد مزاد الطيف الترددي 
الخامس ألنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية

رؤى رقمية20
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