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 لمحة 
عـــامــة

يعد الطيف الترددي موردًا طبيعيًا نادرًا وممكنًا لجميع األنظمة 
الراديوية، وحيويًا لضمان األمن الوطني وسالمة المواطنين، 

وداعمًا الستمرار العجلة االقتصادية في عصر التكنولوجيا.

ارتفاعًا كبيرًا في الطلب  الترددي  يواجه الطيف 

من مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات 

والتقنيات  الالسلكي  االتصال  ازدهار  بسبب 

األنظمة  استخدام  تطبيقات  وتنوع  المتطورة 

الراديوية. وقد أحرزت المملكة تقدمًا ملحوظًا في 

معالجة بعض من العوائق المهمة في استخدام 

الترددي على الوجه األمثل، خاصة فيما  الطيف 

يتعلق بتقنيات االتصاالت المتنقلة الدولية )IMT(؛ 

مجموع  في  الرائدة  الدول  مصاف  في  لتصبح 

مخصصات الطيف الترددي لهذه التقنيات. ومع 

من  المزيد  لبذل  ملحة  حاجة  هناك  زالت  ال  هذا؛ 

مع  والتعامل  المكانة،  هذه  على  للحفاظ  الجهد 

العديد من التحديات الجديدة المتعلقة باستخدام 

الطيف الترددي.

االتصاالت  إمكانات  آفاق  فتح  في  رؤيتنا  تتمثل 

زاهر  مستقبل  أجل  من  المملكة  في  الراديوية 

بفعالية  الترددي  الطيف  إدارة  خالل  من  وآمن 

وكفاءة. وسنحقق ذلك من خالل تيسير استخدام 

الطيف الترددي لجميع المستخدمين لالستفادة 

الوثيق  بالتعاون  وذلك  والنمو،  االبتكار  في  منه 

مع جميع الجهات ذات العالقة.

تصف االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025 

حصرها  تم  حيث  المستقبلية،  ألولوياتنا  مخططًا 

في ركيزتين رئيسيتين مدعومة بعوامل تمكين:

• تهدف الركيزة )أ( إلى »فتح آفاق المستقبل« من 

خالل تلبية الطلب الحالي على الطيف الترددي 

وتوقع االحتياجات المستقبلية بشكل استباقي، 

المخصصات  تحسين  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويتم 

الترددية المتقادمة، وتعزيز االستخدامات التجارية 

لالستخدامات  الترددات  وتأمين  والمبتكرة، 

الهامة والحيوية على المستوى الوطني. 

إلى توفير إمكانات »طيف  الركيزة )ب(  • تهدف 

تم  الذي  الطلب  تلبية  أجل  من  ذكي«  ترددي 

تحديده في الركيزة )أ( بطريقة مبتكرة وفّعالة من 

إدارة  وخدمات  أدوات  من  مجموعة  تعزيز  خالل 

األدوات  اعتماد  ذلك  في  بما  الترددي،  الطيف 

للخدمات  الوصول  وتيسير  المرنة،  التنظيمية 

منهجيات  واعتماد  فيها،  واالستثمار  الالسلكية 

عمل مبنية على تحركات السوق.

األسس«  »إرساء  إلى  التمكين  عوامل  تهدف   •

للتأكد من جاهزية القدرات واألدوات المؤسسية 

والتنظيمية، ومنظومة الطيف الترددي لتحقيق 

األهداف االستراتيجية.   

للطيف  الوطنية  لالستراتيجية  يكون  أن  نتوقع 

الترددي أثر كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 

في  كبير  بشكل  تساهم  أن  نتوقع  حيث   :2030

االقتصاد )المساهمة مباشرة في الناتج المحلي 

وغير  سنويًا،  ريال  مليون   500 بحوالي  اإلجمالي 

نسبة  في  تقريًبا   %20 قدرها  بزيادة  مباشرة 

الحالي  بالوضع  مقارنة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

غير  اإليرادات  إلى  باإلضافة   ،  )2025 عام  بحلول 

النفطية التي تتراوح ما بين ١8 إلى 36 مليار ريال، 

لتقديم  المخصص  الترددي  الطيف  ومضاعفة 

فضاًل  الراهن،  بالوضع  مقارنة  واالبتكار  الخدمات 

على  بالنفع  ستعود  التي  العديدة  المزايا  عن 

المملكة ألن تصبح في مصاف الدول الـعشرين 

الرائدة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

بحلول 2030.
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السياق العام واألهمية على 
مستوى العالم

يعد الطيف الترددي موردًا طبيعيًا يتيح االتصاالت 

ذلك  شامال  القطاعات،  جميع  في  الالسلكية 

مثل  المتعددة  الراديوية  والتطبيقات  الخدمات 

اإلذاعي  والبث  المتنقلة،  االتصاالت  شبكات 

البحرية،  واالتصاالت  والمسموع،  المرئي 

األرض،  واستكشاف  بعد،  عن  واالستشعار 

واالتصال في حاالت الطوارئ والكوارث، وأنظمة 

النقل والطيران، واألرصاد الجوية والرصد البيئي، 

واستكشاف  المواقع،  لتحديد  العالمي  والنظام 

الفضاء وغيرها. 

هرتز  كيلو   3 بين  يتراوح  نطاق  الترددي  للطيف 

الكهرومغناطيسي.  الطيف  من  هرتز  جيجا  و300 

ويتجاوز البث الالسلكي الحدود السياسية للدول 

مما قد يتسبب بإحداث تداخل ضار على اإلشارات 

في  العاملة  الراديوية  األنظمة  بين  الالسلكية 

الترددي  الطيف  إدارة  فإن  لذلك  الدول.  هذه 

مسألة ذات أهمية كبيرة على المستوى الوطني 

الدولي  االتحاد  ويتولى  والدولي.  واإلقليمي 

المتخصصة  الوكاالت  إحدى  وهو  لالتصاالت، 

إدارة استخدام  المتحدة، مسؤولية  التابعة لألمم 

الصناعية  األقمار  ومدارات  الترددي  الطيف 

أنظمة  معايير  ووضع  الدولي،  المستوى  على 

الخالفات  لحل  والتوسط  الالسلكية،  االتصاالت 

من  وغيرها  الترددي،  الطيف  استخدام  حول 

القضايا المتعلقة باالتصاالت وتقنية المعلومات.  

 الطيف الترددي 
 في المملكة 

العربية السعودية
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الترددي  الطيف  على  العالمي  الطلب  يشهد 

على  المتزايد  بالطلب  مدفوًعا  سريًعا  تزايًدا 

جديدة  تقنيات  وظهور  الحالية  الخدمات 

واستخدامات آخرى. 

كأي مورد طبيعي آخر، يعد الطيف الترددي ثروة 

يساهم  حيث  كبيرة.  اقتصادية  قيمة  لها  وطنية 

وبشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي، وتوفير 

النفطية،  غير  اإليرادات  وزيادة  العمل،  فرص 

والتطور التقني واالستثماري.

بيانات  المستخلصة من مختلف  التحليالت  تشير 

التي تم إجراء المقارنات المعيارية عليها  الدول 

االقتصاد  في  يساهم  الترددي  الطيف  أن  إلى 

بنحو  اإلجمالي(  المحلي  الناتج  تعزيز  خالل  )من 

في  رائدة  دولة   20 أفضل  في  األقل  على   %3.4

هو  كما  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  مجال 

موضح في الشكل 2. وعندما يرتبط ذلك بمؤشر 

يمكننا  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  تطوير 

مالحظة أن مساهمة المملكة في الناتج المحلي 

اإلجمالي تبلغ حالًيا ما يقارب 2.4%. مما يعني أن 

تستطيع  كبيرة  إضافية  اقتصادية  قيمة  هناك 

المملكة أن تستغلها من الطيف الترددي.   

يساهم استخدام الطيف الترددي بشكل كبير في 

رفع مستوى الكفاءة االقتصادية وزيادة االنتاجية 

والربحية من خالل تشجيع اعتماد تقنيات جديدة 

إمكانية  عدم  من  الرغم  وعلى  االبتكار.  وتعزيز 

إن  إال  مباشر،  بشكل  المساهمة  هذه  قياس 

معظم الخبراء يعزون زيادة الكفاءة ورفع مستوى 

زيادة  إلى  اإليجابية  اآلثار  من  وغيرها  االنتاجية 

االعتماد على االتصاالت وتقنية المعلومات. 

كما يوفر الطيف الترددي دورًا هامًا على صعيد 

الخدمات االجتماعية والعامة. وال يمكن لألجهزة 

وخدمات  المدني  والدفاع  والعسكرية  األمنية 

السريعة  االستجابة  أجهزة  من  وغيرها  اإلسعاف 

من العمل بفعالية إال من خالل اتصاالت متنقلة 

للجهات  يتيح  الترددي  فالطيف  وآمنة.  موثوقة 

وله  فاعلية؛  بكل  مهامها  أداء  المستخدمة 

يساهم الطيف الترددي في االقتصاد )من 
خالل تعزيز الناتج المحلي اإلجمالي( بتمكين 

نحو 3.4% على األقل في أفضل 20 دولة رائدة 
في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات



5 الجوي  النقل  سالمة  ضمان  في  أساسي  دور 

والبحري والبري. 

بالطيف  المتعلقة  األنشطة  تساهم  أن  نتوقع 

الترددي في المملكة العربية السعودية بحوالي 

اإلجمالي  الناتج  في  سنويا  ريال  مليون   500

المحلي  الناتج  بتمكين  تساهم  وأن  المحلي؛ 

 .2025 عام  حلول  مع   %3 عن  يزيد  بما  اإلجمالي 

يساهم  أن  فنتوقع  النفطية،  غير  اإليرادات  أما 

الموزعة  الرئيسية  النطاقات  استخدام  ترخيص 

ريال  مليار   36  –  ١8 بمبلغ  التجارية  لالستخدامات 

سعودي تقريبًا بحلول عام 2025. 

»الذكية«  اإلدارة  تهيئ  سوف  ذلك،  عن  فضاًل 

التجاري  القطاع  في  كبير  نمو  الترددي  للطيف 

زيادة  مع  إنه  حيث  االبتكار.  تحفيز  خالل  من 

التجارية  األغراض  الترددي في  الطيف  استخدام 

واالبتكار بمقدار ضعف ما هو عليه اليوم، ستصبح 

مجال  في  دولة   20 أفضل  بين  من  المملكة 

االتصاالت وتقنية المعلومات بحلول العام 2030. 

الترددي،  الوطنية للطيف  وتهدف االستراتيجية 

تنظيمية  بيئة  خلق  إلى  أخرى،  أمور  بين  من 

خالل  من  وذلك  واالستقرار،  بالشفافية  تتسم 

الذي  الترددي  الطيف  استخدام  رسوم  مراجعة 

لالستثمارات  خصبة  بيئة  استحداث  شأنه  من 

كما  المثال.  سبيل  على  التحتية،  البنية  في 

ستمكن االستراتيجية المملكة من تقديم خدمات 

بمعايير عالية الجودة للخدمات الالسلكية الثابتة 

الشركات  على  بالنفع  يعود  بما  والمتنقلة، 

اتسع  فكلما  سواء؛  حد  على  والمستخدمين 

نطاق التغطية في المناطق الواقعة خارج المدن 

وانخفضت  الشبكات،  أداء  وتحسن  الرئيسية، 

األسعار، كلما ازدهرت الحياة الشخصية والعملية 

للمستخدمين. 

تظل السالمة واألمن الوطني أولوية استراتيجية 

إلتاحة  خاصة  أهمية  االستراتيجية  وتولي  هامة؛ 

أصحاب  الترددي  الطيف  لمستخدمي  الفرصة 

إلى  الراديوية  أنظمتهم  بتحديث  العالقة 

االستيعابية  القدرة  حيث  من  أعلى  مستوى 

والموثوقية واألمان، وتمكينهم أيضًا من تحسين 

البيانات  ونقل  وتبادل  البيني  التشغيل  إمكانية 

توفير  ضمان  في  سيساهم  مما  والمعلومات، 

بيئة آمنة تدعم ازدهار االقتصاد الوطني.

إدارة الطيف الترددي: مهام 
واختصاصات هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

تشمل إدارة الطيف الترددي العديد من األنشطة 
االستراتيجية واإلدارية والفنية واالقتصادية التي 
تتيح االستخدام الفّعال للطيف الترددي من قبل 
المستخدمين دون التسبب في تداخل ضار على 

أنظمتهم الالسلكية.

الهيئة  ُتنفذها  التي  الرئيسية  وتشمل األنشطة 
ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:

توزيع النطاقات الترددية للخدمات الراديوية.   •

للمستخدمين في مختلف  الترددات  تخصيص   •
المؤسسات  ذلك  في  بما  القطاعات، 
الحكومية والجهات الخاصة مثل المؤسسات 

الصناعية.
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شروط  خالل  من  الترددات  باستخدام  السماح   •
مثل  الترخيص،  من  إلعفائها  عامة  وأحكام 
الطبية،  أو  العلمية  أو  الصناعية  التطبيقات 
القدرة  ومنخفضة  المدى  قصيرة  األجهزة  أو 

المستخدمة من قبل العموم.

ترخيص استخدام الترددات لشبكات لالتصاالت   •
تنافسية  آليات  خالل  من  العامة  الالسلكية 
التي  العناصر  من  العديد  االعتبار  في  تضع 
تسهم في االستخدام األمثل للطيف الترددي 
والتزامات  للتردد  عادلة  قيمة  تحديد  مثل 

التغطية وجودة الخدمة.

إخالء النطاقات الترددية من التقنيات القديمة   •
من  كفاءة  األكثر  للتطبيقات  توزيعها  وإعادة 

حيث االستخدام واألفضل قيمة.

إعادة توجيه حركة طلب استخدام الترددات من   •
نطاقات  إلى  ازدحامًا  األكثر  الترددية  نطاقات 

ترددية آخرى باستخدام مختلف المحفزات. 

للوصول  الدولي  المستوى  على  التنسيق   •
لشبكات  والمدارية  الترددية  الموارد  الى 

وأنظمة األقمار الصناعية.

لجميع  الالسلكي  البث  محطات  فحص   •
مستخدمي الطيف الترددي ومراقبة استخدام 
التراخيص  بشروط  االلتزام  لضمان  الترددات 

الممنوحة ومنع حدوث التداخالت الالسلكية.

 المتطلبات والتحديات 
التي تواجه الطيف الترددي 

في المملكة العربية السعودية 

حققت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات نجاًحا 
كبيًرا في منح تراخيص استخدام الطيف الترددي 
لشبكات الهاتف المتنقل العامة التي تستخدم 
تقنيات االتصاالت المتنقلة الدولية. وفي مطلع 
تخصيص  في  يتمثل  رئيسيًا  إنجازًا  حققت   ،20١٩
الترددية  النطاقات  من  هرتز  جيجا   ١.١ من  أكثر 
الدولية،  المتنقلة  االتصاالت  لتقنيات  المحددة 
حيث تم طرح النطاقات 2.3 جيجا هرتز، و2.6 جيجا 
العلني مما ساهم  بالمزاد  جيجا هرتز  هرتز، و3.5 
في زيادة سرعات اإلنترنت في المملكة، وكجزء 
الخامس،  الجيل  تقنية  طرح  تسهيل  جهود  من 
الجيل  بتقنية  المعني  العمل  فريق  تشكيل  تم 
على  يشرف  الوطني  المستوى  على  الخامس 

لنشر  الترددات  باستخدام  المتعلقة  المسائل 
شبكات الجيل الخامس. 

أن  البد  المسيرة،  هذه  في  قدًما  المضي  ومع 
توفير  في  الريادي  المملكة  مركز  على  نحافظ 
النطاقات الترددية المحددة لالتصاالت المتنقلة 
الدولية، والتغلب في نفس الوقت على العديد 
فالتحديات  تواجهنا،  التي  األخرى  التحديات  من 
التي  الترددية  النطاقات  توزيع  بإعادة  المتعلقة 
أعاقت تقدم خدمات االتصاالت المتنقلة الدولية 
وتطبيقات  خدمات  تعيق  تزال  ال  الماضي  في 

راديوية أخرى. 

كما تواجه المملكة حاالت تداخل السلكي محلية 
ودولية متكررة قد تهدد أمنها الوطني وتتسبب 
من  العديد  تشغيل  على  ضرورية  غير  بقيود 

الخدمات واألنظمة الراديوية. 
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إطار عمل إدارة الطيف الترددي 
على المستوى العالمي

يتعين على هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

على  الترددي  الطيف  إدارة  عن  المسؤولة 

مجموعة  باالعتبار  األخذ  الوطني  المستوى 

اإلدارية،  واآلليات  العوامل  من  واسعة 

والتنظيمية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتقنية 

بفعالية  الترددي  الطيف  استخدام  لضمان 

بين  التوازن  تحقيق  أيًضا  يشمل  وهذا  وكفاءة. 

يتعلق  فيما  التنافسية  العوامل  من  مجموعة 

بالعرض والطلب على الطيف، بما في ذلك:

• من جانب الطلب، يتعين علينا تلبية متطلبات 

جميع الخدمات الراديوية على المدى المتوسط 

والمدى البعيد من خالل إجراء البحوث القطاعية 

والبحث عن مدخالت مباشرة من الجهات المعنية 

مختلف  من  المستقبلي  الطلب  توقع  أجل  من 

االستخدامات  على  هذا  وينطبق  القطاعات، 

واألمن  العامة  السالمة  مثل  والعامة  التجارية 

الوطني ووسائل اإلعالم؛

من  التأكد  إلى  فنحتاج  العرض،  جانب  من  أما   •

تضمن  الترددي  الطيف  إدارة  في  إمكانياتنا  أن 

وفعالية  بكفاءة  الالزم  الترددي  الطيف  توفير 

من  المطلوب  المستوى  على  الحرص  مع 

المرونة وسرعة االستجابة بما يكفي للتكيف مع 

التغييرات في التقنيات والطلب من مستخدمي 

الطيف الترددي وكذلك المستخدمين النهائيين.

الوطنية  االستراتيجية  وضع  في  اتبعنا  لقد 

المعيارية  المقارنة  منهجية  الترددي  للطيف 

الشاملة، ومن ثم أجراء مقابالت مع خبراء دوليين 

مستخدمي  مع  عمل  ورش  وعقدنا  ومحليين، 

الطيف الترددي الرئيسيين في المملكة، وأجرينا 

جميع  مشاركة  نضمن  حتى  عامة  مشاورات 

الجهات ذات العالقة في منظومة إدارة الطيف 

الترددي. ولقد عملنا بشكل وثيق مع أكثر من 55 

جهة ذات عالقة )بما يشمل مستخدمي الطيف 

من  فرًدا  و50  النهائيين(  والمستخدمين  الترددي 

للطيف  وطنية  استراتيجية  إلعداد  الهيئة  داخل 

الترددي ترتكز على البيئة المحلية للمملكة.
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الطموح

رؤية  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  لدى 

االتصاالت  وإمكانات  آفاق  فتح   « أجل:  من 

زاهر  مستقبل  أجل  من  المملكة  في  الراديوية 

وآمن“. وهي رؤية شمولية تحدد إمكانات الطيف 

الترددي الالسلكي لتحويل المملكة إلى مجتمع 

المختلفة،  الصناعات  تمكين  خالل  من  رقمي 

ووسائل  والفضاء،  النقل،  وسائل  ذلك  في  بما 

وتتناسق  الرابعة.  الصناعية  والثورة  اإلعالم، 

ضمان  خالل  من   2030 المملكة  رؤية  مع  رؤيتنا 

الجهات  احتياجات  لتلبية  الترددي  الطيف  توفر 

والسالمة  األمن  خدمات  تقدم  التي  الحكومية 

األساسية. ونهدف أيضا إلى ضمان تلبية الطيف 

مباشر  بشكل  مستخدميه  الحتياجات  الترددي 

والمستخدمين النهائيين، مما يسهم في خدمة 

مصالح المواطنين والمملكة بشكل عام.  

 االستراتيجية  الوطنية 
للطيف الترددي 2025
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»توفير  خالل  من  رؤيتنا  تحقيق  إلى  نطمح 

الوصول للطيف الترددي لجميع المستخدمين 

لالستفادة منه في االبتكار والنمو، وذلك من 

وفعالية  بكفاءة  الترددي  الطيف  إدارة  خالل 

المعنية«.  الجهات  مع  الوثيق  بالتعاون 

احتياجات  تلبية  في  أولوياتنا  أهم  وتتمثل 

الطيف  قيمة  وتعظيم  المستخدمين،  جميع 

الترددية  النطاقات  توزيع  طريق  عن  الترددي 

وتخصيصها الستخدامات فعالة وذات كفاءة، 

الجهات  كافة  مع  والتشاور  التعاون  وضمان 

المعنّية حول سياسات وإدارة الطيف الترددي 

سيتم ترسيخ جهودنا نحو تحقيق رؤيتنا من خالل 

ثالثة مبادئ توجيهية تحدد كيفية إنجاز العمل، 

وإشراك الجهات المعنية، وتطوير األنظمة:

يتم  حيث  سياساتنا  في  المستقبلي  التوجه   .١

الترددي  الطيف  مستخدمي  احتياجات  تلبية 

واستباقها مما يسهم في تعزيز االستثمار.

استباقي  وبشكل  بكفاءة  الفرص  عن  البحث   .2

الترددي  الطيف  استخدام  لتحسين 

الحد  إلى  قيمته  تزيد  بحيث  لمستخدميه 

األقصى بالنسبة للمجتمع.

الجهات  كافة  مع  وثيقة  عالقات  إقامة    .3

أن  الوطني، لضمان  المستوى  المعنية على 

تعكس قرارات إدارة الطيف الترددي ديناميكية 

مصالح  تمثيل  وتعزيز  والصناعات،  األسواق 

المملكة على المستوى الدولي.  
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 الركائز االستراتيجية 

 الركيزة )أ( الطلب: 
فتح آفاق المستقبل 

تتمثل إحدى أولوياتنا االستراتيجية الرئيسية في 

قدرة  ضمان  خالل  من  المستقبل«،  آفاق  »فتح 

توفير  على  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة 

الوقت  في  الترددي  للطيف  الكافي  الوصول 

والمستقبلي،  الحالي  الطلب  لتلبية  المناسب 

وبالتالي تحسين الفوائد االقتصادية واالجتماعية 

ضمن  المبذولة  الجهود  وتغطي  للمملكة. 

الطيف  على  الطلب  االستراتيجية  الركيزة  هذه 

والمستخدمين  القطاعات  مختلف  من  الترددي 

في القطاعين العام والخاص.   

 أ1 تحسين تعيينات الطيف 
الترددي المتقادمة

الترددي  الطيف  مخصصات  تحسين  أ.1.1 

القصور  أوجه  تحديد  إلى  نهدف  المتقادمة: 

الحالية في تخصيصات الطيف الترددي بالمملكة 

التي  العقبات  على  التغلب  مع  ومعالجتها، 

تحول دون االستخدام االمثل لنطاقات الترددات 

أدت  المثال،  سبيل  على  دوليًا.  المنسقة 

التخصيصات القديمة المتراكمة للوصالت الثابتة 

إلى وجود العديد من الخطط المتداخلة للنطاق، 

والتي تخفض كم الكفاءة التقنية للمستخدمين؛ 

مراجعة  بإجراء  سنقوم  الحلول  إحدى  ضمن  لذا 

النطاق  خطط  لتحديد  الثابتة  للوصالت  شاملة 

األمثل. سيكون هدفنا العام في هذا المجال هو 

البالغ  القديم  الطيف  إجمالي  وتحسين  مراجعة 

5.4 جيجا هرتز بحلول عام 2025. 

أ2 تعزيز االستخدامات               
التجارية والمبتكرة

التجارية  واالستخدامات  االبتكار  نشجع  سوف 

الوصول  زيادة  خالل  من  الترددي  للطيف 

من  والمعفى  )المرخص  الترددي  الطيف  إلى 

الترخيص على حد سواء(، وضمان اتباع آليات تعزز 

الترددي،  للطيف  األمثل  واالستخدام  التنافسية 

تقنية  بسوق  الخاصة  المشكالت  ومعالجة 

المعلومات واالتصاالت المحلي 

أ.2.1 دعم تطوير شبكة الجيل الخامسسيؤدي دعم 

تطوير شبكة الجيل الخامس لوضع المملكة بين 

االستخدام  حاالت  تبني  مجال  في  الرائدة  الدول 

القائمة على  األداء  عالية  المبتكرة  والتطبيقات 

المبادرة  هذه  ستركز  الخامس.  الجيل  شبكة 

المناسب  الوقت  في  كاٍف  وصول  توفير  على 

من  التقنيات  لهذه  المحدد  الترددي  للطيف 

قبل مزودي الخدمة بطريقة تمكنهم من تحقيق 

حيث  من  الخدمة  تقديم  في  الجودة  أهداف 

األداء واألسعار والتغطية. كما يهدف تعزيز شبكة 

الخامس         إلى تمكين تطوير شبكات  الجيل 

المتخصصة  للقطاعات  الخاصة  الخامس  الجيل 

المملكة  داخل  النائية  المناطق  في  كالمصانع 

الخيارات.  هذه  مثل  من  كبير  بشكل  لالستفادة 

نماذج  بتطوير  سنقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

احتياجات  تلبي  فعالة  ترددات  استخدام  ترخيص 

المشغلين وفي الوقت ذاته تتوافق مع المصالح 

هدفًا  وضعنا  المستهلكين.  ومصالح  الوطنية 

خالل  من  الطليعة  في  المملكة  إلبقاء  طموحًا 

توفير 4,660 ميجاهرتز على األقل باإلضافة إلى١,١00 

لتقنية  السابق  في  توفيرها  تم  التي  ميجاهرتز 

االتصاالت المتنقلة الدولية بحلول عام 2025.

الراديو  وتقنيات  والعلوم  االبتكار  تسريع  أ.2.2 

خالل  من  االبتكار  تسريع  إلى  تهدف  حيث 

سنركز  الراديوية،  والتطبيقات  التقنيات  تعزيز 

على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  التطبيقات  على 

الترددي  الطيف  إلى  السهل   / الحر  الوصول 

الراديوية.  باألنظمة  المرتبط  االبتكار  آفاق  وفتح 

غير  الترددي  الطيف  إجمالي  رفع  إلى  نهدف 

الشبكات  لتمكين  هرتز  جيجا   5.5 إلى  المرخص 

التقنيات  وتعزيز  األشياء،  إلنترنت  الالسلكية 

نهدف إلى »فتح آفاق المستقبل«، من خالل ضمان 
قدرة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على توفير 

الوصول الكافي للطيف الترددي في الوقت المناسب 
لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي
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الناشئة مثل المنصات عالية االرتفاع الالسلكية 

HAPS ، وإمكانية االستفادة منها لرفع مستوى 

إلى  باإلضافة  النائية،  المناطق  في  التغطية 

من  وغيرها  العلمية  الراديوية  الخدمات  تعزيز 

واألرصاد  الهواة،  راديو  مثل  الراديوية  الخدمات 

الجوية، وعلم الفلك الراديوي. 

كفاءة  تحسين  على  تركز  اإلعالم  تطوير  أ.2.3 

اإلعالم  لوسائل  المستخدم  الترددي  الطيف 

)مثل: البث التلفزيوني / اإلذاعي الصوتي( ودعم 

تمكين  على  تعمل  التي  الناشئة  التوجهات 

الخدمات  من  وغيرها  اإلعالم  خدمات  إدماج 

الراديوية. على سبيل المثال، لقد بدأنا بتنفيذ هذا 

التحسين من خالل تمكين التوسع في الخدمات 

مناطق  جميع  في  االرضية  الرقمية  االذاعية 

المناقشات  بمتابعة  أيضا  وسنقوم  المملكة. 

في  ونفكر  ميجاهرتز  نطاق600  بخصوص  الدولية 

إعادة توزيع أجزاء من هذا النطاق الموزع للخدمة 

األرضي(  الرقمي  التلفزيوني  )البث  االذاعية 

للطيف  كفاءة  أكثر  استخدام  إلى  للوصول 

االعالم، والعمل على  الترددي من قبل خدمات 

من  الطيف  على  المتزايدة  بالمتطلبات  الوفاء 

البث  شعبية  تراجع  ضوء  في  االخرى  الخدمات 

اإلذاعي المرئي األرضي في المملكة.  

أ3 تأمين الترددات للخدمات الوطنية

الترددي  الطيف  إلى  الوصول  حماية  أجل  من 

سنحرص  استراتيجيا،  الوطني  المستوى  على 

المدنية  الحكومية  الجهات  حصول  ضمان  على 

والسالمة  األمن  مثل  هامة  خدمات  تقدم  التي 

والنقل على موارد الطيف الترددي الذي تحتاج 

إليه في حينه.

سيركز  الفضائي  الترددي  الطيف  تمكين  أ.3.1 

على دعم توفير الطيف الترددي لقطاع الفضاء 

الدولية  المناقشات  في  المملكة  في  الناشئ 

وداخل المملكة. وسيتم ذلك من خالل الشراكات 

االستراتيجية مع هيئة الفضاء السعودية المنشأة 

االتحاد  مع  كثب  عن  نعمل  وسوف  مؤخرا. 

الجهات واإلدارات  الدولي لالتصاالت وغيره من 

الدولية بشأن طلبات تنسيق الشبكات الساتلية 

الطلبات  هذه  تلبية  على  وسنعمل  الوطنية، 

بأفضل شكل ممكن. سيتيح ذلك لخدمات األقمار 

الصناعية القائمة والمستقبلية إمكانية الوصول 

مع  بالتنسيق  المختلفة  الترددية  النطاقات  إلى 

سنمنح  الدولية.  المتنقلة  االتصاالت  تطبيقات 

تفعيل  طرق  لتحديد  المبذولة  للجهود  األولوية 

الخامس  الجيل  شبكات  في  الساتلي  المكون 

من خالل دعم التقنيات ذات العالقة، مثل األقمار 

الصناعية  واألقمار  اإلنتاجية  عالية  الصناعية 

مستقرة  الغير  الصناعية  واألقمار  الصغيرة 

المدار  على  تعمل  التي  مثل  لألرض،  بالنسبة 

األرضي المنخفض والمدار األرضي المتوسط. 

أ.3.2 تمكين مجال الصناعة والخدمات اللوجستية 

للخدمات  المستقبل  آفاق  فتح  إلى  يسعى 

والمرافق  الرابعة،  الصناعية  والثورة  اللوجستية، 

الذكية في المملكة. نهدف إلى تحقيق ذلك من 

التي  واالزدحام  التداخل  مشكالت  معالجة  خالل 

البحرية  النقل  وسائل  مستخدمو  منها  يعاني 

نطاقات  تحديد  إمكانية  نستكشف  والجوية. 

تدابير  واتخاذ  البري  النقل  لوسائل  مخصصة 

في  الناشئة  التوجهات  لتمكين  بشأنها  خاصة 

على  عالوة  الذكية.  النقل  أنظمة  مثل  المملكة 

ذلك، سنلبي احتياجات الطيف الترددي الخاصة 

بالثورة الصناعية الرابعة والمرافق العامة لتمكين 

يكُمن  الذكية.  التوزيع  شبكات  مثل  التطبيقات 

الترددي  الطيف  تخصيص  في  الحالي  الهدف 

معظم  ونقل  مشتركة  شبكة  لتطوير  الالزم 

مستخدمي خدمات الراديو المتنقلة المتخصصة 

بتقييم  سنقوم  ذلك،  وبعد  الشبكة.  هذه  إلى 

النطاق  عريضة  مشتركة  شبكة  تطوير  جدوى 

للمستخدمين المدنيين.
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العامة  والسالمة  األمن  مجال  تحسين  أ.3.3 

للجهات  الترددي  الطيف  احتياجات  على  يركز 

وحساسة،  هامة  خدمات  تقدم  التي  الحكومية 

أن  يجب  حيث  والدفاع.  واألمن  الطوارئ  مثل 

شبكات  تطوير  تيسير  على  الجهود  هذه  تساعد 

وطنية لهذه الجهات بما فيها شبكات اتصاالت 

تفرق  مشكلة  على  للقضاء  الحرجة  المهام 

قبلها،  من  المستخدمة  الترددية  النطاقات 

الطوارئ  خدمات  احتياجات  تلبية  وضمان 

والدفاع واألمن الوطني للطيف الترددي بشكل 

دائم. مما سيسمح لمستخدمي الطيف الترددي 

األنظمة  تعزيز  والعسكرية  األمنية  لألغراض 

الراديوية العاملة لديهم إلى مستوى أعلى من 

واألمن.  والموثوقية  االستيعابية  القدرة  حيث 

وكذلك تحسين إمكانية التشغيل البيني وتبادل 

توفير  في  ويساهم  المتعددة،  الوسائط  بيانات 

بيئة آمنة تدعم ازدهار االقتصاد الوطني.

 الركيزة )ب( العرض: توفير 
إمكانات الطيف الترددي »الذكي«

جانب  على  خاص  بشكل  ستركز  الركيزة  هذه 

التحسين  مجاالت  مع  التعامل  خالل  من  العرض 

التي يتم تحديدها والتي تتعلق بتأدية مهام إدارة 

إمكانيات  توفير  وإن  الرئيسية.  الترددي  الطيف 

بالفائدة  سيعود  الترددي  للطيف  حديثة  إدارية 

منظومة  في  المعنّية  الجهات  كافة  على 

المملكة  وضع  في  وسيساهم  الترددي  الطيف 

بين أفضل الدول من حيث ممارسات وتطبيقات 

إدارة الطيف الترددي. 

ب1 اعتماد اآلليات التنظيمية القابلة 
للتغيير

والواضحة  المرنة  التنظيمية  اآلليات  تعد 

مستقرة    منظومة  إلنشاء  المفتاح  والمبسطة 

بذل  سنواصل  وعليه  الترددي.  الطيف  إلدارة 

التنظيمية  السياسات  تطوير  في  الجهود 

من  وغيرها،  المالية  والمقابالت  والتوزيعية، 

خالل اتباع نهج مرن يتناسب مع بيئة دائمة التغير 

والتطور.

التنظيمية  واإلجراءات  السياسات  تبسيط  ب.1.1 

للخدمات  تنظيمية  سياسات  وضع  يستلزم 

المعلومات  جميع  لتوضيح  الرئيسية  الراديوية 

المتعلقة بالنطاقات الترددية، واجراءات الترخيص 

نسعى  ونحن  وشروط.  قيود  وأية  المطبقة 

بالنطاقات  دراية  على  الجميع  يكون  أن  لضمان 

وشروط  الراديوية،  الخدمات  لمختلف  الترددية 

االستخدامات  حماية  ومعايير  إليها  الوصول 

فيها. باإلضافة إلى ذلك سنقوم بإضفاء الطابع 

ونشرها،  وتبسيطها  اإلجراءات  على  الرسمي 

المقدمة  الطلبات  في  النظر  مدة  يقلص  بما 

للحصول على مختلف الخدمات الراديوية.  

يركز  الترددي  الطيف  استخدامات  تحسين  ب.1.2 

لتحديد  الترددي  للطيف  المراجعات  إجراء  على 

المتعلقة  البيانات  جميع  وتنقيح  واستكمال 

المملكة.  في  الترددية  النطاقات  باستخدام 

تحسين  من  سيمكننا  هذا  أن  بالذكر  والجدير 

هذه  تزيد  وسوف  للترددات،  الوطني  السجل 

المراجعات من مستوى الثقة في جودة البيانات 

وتساعد على اتخاذ قرارات إدارة الطيف الترددي 

كذلك  نستفيد  وسوف  مستنيرة.  أسس  وفق 

تحديد  في  جمعها  تم  التي  المعلومات  من 

عن  الترددية  النطاقات  استخدام  تحسين  فرص 

طريق إخالؤها من المستخدمين وإمكانية إعادة 

المثال  سبيل  على  أخرى.  أغراض  في  توزيعها 

من  الترددي  الطيف  حجز  ظاهرة  مع  سنتعامل 

المئوية  النسبة  لزيادة  عامة  مؤسسات  قبل 

نحو  من  الحكومية  غير  للجهات  المتاح  للطيف 

30% إلى نحو 50% في النطاقات أقل من 6 جيجا 

هرتز ما أمكن ذلك.

الترددي   بالطيف  الخاصة  األبحاث  دعم  ب.1.3 

المملكة  لمساهمة  يؤسس  أن  شأنه  من  وهذا 

نحن نولي اهتماًما خاًصا بإدارة جانب العرض 
للطيف الترددي بهدف معالجة نقاط الضعف 

والعمل على التحسينات الالزمة فيما يتعلق 
بوظائف إدارة الطيف الترددي
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على  الراديو  مجال  في  والتطوير  االبتكار  في 

دراسة  خالل  من  والعالمي  اإلقليمي  الصعيدين 

الترددي، وإثراء جهود  جدوى طرق إدارة الطيف 

الطيف  مجال  في  المحلية  والتطوير  البحث 

فعال  دور  وتأدية  الالسلكية،  واألنظمة  الترددي 

على  الدولية،  والتطوير  البحث  مبادرات  في 

االتصاالت  تقنيات  تأثير  دراسة  المثال  سبيل 

  )Quantum Communication( الكمومية 

ولتحقيق  الراديوي.  الطيف  استخدامات  على 

الشراكات  تعزيز  على  سنعمل  األهداف،  هذه 

المؤسسات  ومع  األكاديمية  الجهات  مع 

الراديوية  االتصاالت  صناعات  في  المتخصصة 

إدارة  أدوات  وباستخدام  القطاعات.  من  وغيرها 

البيانات  قواعد  مثل  المبتكرة،  الترددي  الطيف 

الذكاء  وأدوات   Blockchain تقنية  على  القائمة 

تخصيص  خاللها  من  يمكن  التي  االصطناعي 

الطيف الترددي ديناميكيا، وغيرها من األساليب 

الكفاءة  تحسين  من  تمكننا  أن  شأنها  من  التي 

من  المتأتية  القيمة  ومضاعفة  التشغيلية 

الطيف الترددي.

ب2 تيسير الحصول على الخدمات 
الراديوية واالستثمارات

في  الترددي  الطيف  مستخدمي  لتمكين  سعيًا 

بصورة  تخصيصاتهم  من  االستفادة  من  المملكة 

الوظائف  وتنقيح  مراجعة  على  سنركز  فّعالة، 

بما  الترددي  الطيف  إلدارة  األساسية  واألنشطة 

يتضمن أسعار الطيف الترددي والتراخيص واإلطار 

التنظيمي العام التخاذ القرارات وإجراءات العمل. 

ب.2.1 تخصيص األسعار 

يهدف إلى إعادة تصميم إطار التسعير من خالل 

الخصومات  ودراسة  النهائية  الخطوات  تحديد 

اجل  من  المملكة  في  التفضيلية  واألسعار 

تطبيقات  وتطوير  واالستثمار  االبتكار  تشجيع 

السالمة العامة وغيرها. تسعى هذه النتائج إلى 

تحقيق فوائد ومزايا هامة عن طريق تقليل عبء 

الرسوم على مستخدمي الطيف الترددي وفتح 

متعددة  أهداًفا  وضعنا  لالستثمار.  النمو  آفاق 

المملكة  وضع  بهدف  المبادرة،  لهذه  وطموحة 

على قائمة أفضل 20 دولة في فئة القدرة على 

تحمل التكاليف. ستعزز مراجعات التسعير الدورية 

من القدرة التنافسية بشكل مستمر.

الترخيص  إجراءات  وتحسين  مراجعة  ب.2.2 

سيؤدي ذلك إلى دراسة الوضع الراهن لمحفظة 

التراخيص في المملكة مع تحديد الفرص لخدمة 

هذه  ستعمل  كما  الجديدة.  االستخدام  حاالت 

القديمة  التراخيص  بعض  مراجعة  على  المبادرة 

في المملكة وضبطها.  هدفنا هو دمج ٩5% من 

إنشاؤه  تم  الذي  اإلطار  في  الحالية  التراخيص 

حديثًا وإجراء دورتين لمراجعة التراخيص. من خالل 

منح شروط االستخدام المصممة خصيًصا لتطبيق 

معين، سنمكن مستخدمي الطيف الترددي من 

غضون  في  الممكنة.  الخدمات  أفضل  تقديم 

إجراءات  تبسيط  على  أيضا  سنعمل  ذلك، 

التراخيص العامة واستخدام الطيف الترددي من 

خالل االنتقال إلى تراخيص موحدة وأقل تعقيدًا 

وطرح أنواع تراخيص جديدة تتسم بالمرونة، مثل، 

االختبارات  ألغراض  الترددات  استخدام  تراخيص 

والتجارب وكذلك تراخيص االستخدام المؤقت.

ب.2.3 اعتماد التخطيط والتخصيص للمستقبل

نهج  العتماد  محددة  طرق  على  ذلك  سيركز 

الترددي  الطيف  إلدارة  ومنهجية  استشرافي 

على  يركز  كما  والتوزيعات.  القرارات  واتخاذ 

وضع إطار »تقييم األثر« الذي يساعد على اتخاذ 

الطيف  باحتياجات  للتنبؤ  أدوات  وتطوير  القرار، 

الترددي الخاصة بالخدمات الرئيسية والقطاعات 

عام  بشكل  المبادرة  هذه  ستساهم  المتخصصة. 

التي  التغييرات  وتوقع  تخطيط  من  تمكيننا  في 

بشكل  الترددي  الطيف  استخدامات  على  تطرأ 

األسواق  توّجهات  تحليل  خالل  من  استباقي 

والقطاعات. 

ب3 اعتماد منهجية ترتكز على 
السوق

السوق  على  قائمة  نماذج  اعتماد  إلى  نتطلع 

إلدارة الطيف الترددي واستخدام آليات وأدوات 

ترتكز على ديناميكية السوق. فإن ذلك يعني أننا 

إلدارة  المركزي  االسلوب  عن  االبتعاد  سنواصل 

الطيف الترددي دون الحصول على أي مدخالت 

من السوق.

الترددي  الطيف  لمشاركة  فرص  تحديد  ب.3.1 

الترددي  الطيف  كفاءة  تعظيم  إلى  تهدف 

من  المستخدمين  من  العديد  تمكين  خالل  من 

ذاته في وقت  الترددي  الطيف  استخدام نطاق 

أي  بدون  ذاتها  الجغرافية  المنطقة  في  واحد 
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إيجاد  في  هذا  من  الهدف  ويكمن  ضار.  تدخل 

مشاركة  خاللها  يمكن  التي  الطرق  من  العديد 

الطيف الترددي واستخدامه سواء ضمن الخدمة 

المجموعة  نفس  من  المستخدمين  أو  ذاتها 

الترددي  للطيف  المشاركة  المثال،  سبيل  )على 

مع  أو  المتنقلة(  االتصاالت  شبكات  مختلف  بين 

الخدمات ومجموعات المستخدمين )على سبيل 

المتنقلة  واالتصاالت  البث  خدمات  بين  المثال، 

أو بين الشبكات التجارية والخدمات الحكومية(

سنبحث  الالمركزية  للمهام  عقود  تفعيل  ب.3.2 

ترخيص   / تخصيص  تفويض  إمكانيات  في 

الخدمات/  مجموعات  لبعض  الترددي  الطيف 

تنظيم  هيئات  إلى  المستهدفة  المستخدمين 

اإلدارية  التشغيلية  التكاليف  لخفض  القطاعات 

وتقديم خدمة بمستوى أعلى من الجودة وفي 

وقت أقل.   

 يكمن هدفنا بين اآلن وعام 2025 في تجربة ثالث 

خالل  من  الالمركزية  لتحقيق  األقل  على  جهود 

األخرى.  القطاعات  هيئات  مع  الشراكات  إقامة 

وقد تختبر هذه المبادرة خلق سوق ثانوية للطيف 

توزيع  أكبر في  انسيابية  تحقيق  الترددي بهدف 

الترددات ومستوى أعلى من المرونة في إصدار 

التراخيص بالمملكة. 

عوامل التمكين: إرساء األساس

سعيًا لتحقيق األهداف المرجوة من خالل الركائز 

أ وب، قمنا بتحديد مجموعة من عوامل التمكين 

المشاركة  تحسين  في  ستساهم  التي  الرئيسية 

مجموعة  وتوسيع  الطيف  إدارة  منظومة  في 

أدواتنا باستخدام معدات أفضل، مع زيادة قدراتنا 

المؤسسية وقدرات الجهات المعنية.

ج1 تحسين المشاركة

تعد منظومة إدارة الطيف متعددة المستويات، 

المستوى  على  الطيف  مستخدمي  وتشمل 

على  المجاورة  الدول  في  واإلدارات  الوطني 

الدولية مثل  المستوى اإلقليمي والمؤسسات 

الطيف  إدارة  تتطلب  لالتصاالت.  الدولي  االتحاد 

والفعال  المتكامل  التواصل  المملكة  بنجاح في 

مع الجهات المعنّية على المستويات الثالثة.

يجب أن يكون لدى المملكة فهم شامل للطلب 

الشركات  من  الترددي  الطيف  على  الوطني 

والمؤسسات  النهائيين  والمستخدمين 

مصالحها  لتحقيق  سعيًا  وغيرها  الحكومية 

تكون  أن  المملكة  وبالتالي يجب على  الوطنية. 

من  الوطنية  المطالب  تلك  تلبية  على  قادرة 

المستوى  على  المناقشات  في  دعمها  خالل 

المتعلقة  الدولي  المستوى  وعلى  االقليمي 

بالطيف الترددي. 

في  المحلية  المعنية  الجهات  ج.1.1إشراك 

بإدارة  المتعلقة  السياسات  وضع  أوجه  مختلف 

التواصل  الترددي من خالل تطوير سبل  الطيف 

بهدف  وذلك  الترددي  الطيف  مستخدمي  مع 

التامة  بالشفافية  تتسم  بيئة  على  المحافظة 

الترددي  الطيف  لمستخدمي  تسمح  والتي 

باالطالع على قرارات ومستجدات وخطط الهيئة 

ثنائي  التبادل  هذا  إن  الترددي.  الطيف  إلدارة 

بالمعلومات  االستعانة  من  سيمكننا  االتجاه 

إلى  يقود  بما  المستخدمين  اآلتية من  والخبرات 

أن  شأنه  ومن  جهة،  من  قراراتنا  نوعية  تحسين 

مستخدمي  تحفز  ومؤاتيه  مستقرة  بيئة  يخلق 

قد  بمعلومات  وتمدهم  االستثمار  على  الطيف 

تحسن قدرتهم على بناء مخططات لمشاريعهم 

خالل  من  ذلك  نحقق  وسوف  أخرى.   جهة  من 

المحتوى  حيث  من  التواصلية  قدراتنا  تحسين 

السبل  أنجع  وتحديد  واألدوات،  والمنهجيات 

القنوات  وتطوير  المعنية  األطراف  مع  للتفاعل 

األطراف  بين  االستراتيجي  التوافق  لتحقيق 

المعنية على أهم المسائل. 

سعيًا لتحقيق األهداف المرجوة من خالل الركائز أ وب، 
قمنا بتحديد مجموعة من عوامل التمكين الرئيسية التي 

ستساهم في تحسين المشاركة في منظومة إدارة الطيف 
وتوسيع مجموعة أدواتنا باستخدام معدات أفضل، مع 

زيادة قدراتنا المؤسسية وقدرات الجهات المعنية.
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قدرتنا  لتعزيز  للمملكة  الدولي  التأثير  تعزيز  ج.1.2 

على التأثير في مخرجات المناقشات واألنشطة 

والتي  الترددي  بالطيف  تعنى  التي  الدولية 

للمملكة  الوطنية  المصالح  على  كبير  أثر  لها 

الوطنية  المصالح  تمثيل  المثال،  سبيل  )على 

سوف  لذا  الراديوية(.  االتصاالت  مؤتمرات  في 

نطور قدراتنا على التفاوض والنهوض بمصالحنا 

والدولية.  اإلقليمية  المحافل  في  الوطنية 

نواصل  سوف  الهدف،  هذا  لتحقيق  وسعيا 

المشاركة في األنشطة ونرفع من وتيرة تصدرنا 

الترددي  الطيف  مشكالت  حول  للمناقشات 

الفريق  سّيما  وال  الرئيسية  والدولية  اإلقليمية 

العربي الدائم للطيف الترددي، واالتحاد الدولي 

وغيرها  الراديوية  االتصاالت  -قطاع  لالتصاالت 

معينة  قطاعات  في  المختصة  المنظمات  من 

قيادي  بدور  االضطالع  أجل  ومن  اللزوم.  عند 

على المسرح الدولي، ستحتاج األطراف المعنية 

جديدة  وشراكات  تحالفات  إقامة  إلى  بالمملكة 

مثل  الرئيسية  الدولية  المعنية  الجهات  مع 

الدولية  األحداث  وباستضافة  المعدات  موّردي 

بين  ما  الفترة  وفي  الترددي.  للطيف  الرئيسية 

فعاليات   ١0 استضافة  إلى  سنهدف   ،2025-2020

دولية متعلقة باالتصاالت الراديوية في المملكة 

مجموعات   5 في  والمشاركة  السعودية  العربية 

في  الراديوية  االتصاالت  لقطاع  تابعة  دراسات 

االتحاد الدولي لالتصاالت. 

ج2 توسيع مجموعة األدوات

جديدة  وإمكانيات  أدوات  إضافة  على  سنعمل 

المعلومات  تقنية  أنظمة  ترقية  ذلك  في  بما 

الحالية الخاصة بالطيف الترددي حتى نتمكن من 

المتمثلة في تخطيط وتوزيع  تنفيذ مسؤولياتنا 

الطيف الترددي بكل كفاءة، ومراقبة استخدامه 

وحل أي تداخل قد يحدث. 

الذي  األمر  الترددي  الطيف  مراقبة  تعزيز  ج.2.1 

الترددات  مراقبة  قدرات  من  يعزز  أن  شأنه  من 

الراديوية لدينا  من خالل جمع المعلومات لحظيا 

بالمملكة.  الترددي  الطيف  استخدامات  عن 

المجموعة  وتوسيع  تحديث  إلى  هذا  ويهدف 

الكاملة ألنظمة ومعدات المراقبة )مثل: األجهزة 

الثابتة(،  والمحطات  والمركبات  المحمولة 

المهام  وتحسين  المراقبة،  عمليات  وتجديد 

الترددي  الطيب  مراقبة  لموظفي  اليومية 

بشكل  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  بهيئة 

تثقيف  على  سنعمل  داعم،  وكنشاط  عام، 

والمستخدمين  الترددي  الطيف  مستخدمي 

التشغيلية  ممارساتهم  لتحسين  النهائيين 

األجهزة  استخدام  ولمنع  الالسلكية  للمعدات 

العيوب  معالجة  إلى  تهدف  كما  القانونية.  غير 

من  اإلنفاذ  إجراءات  في  القصور  وأوجه  الحالية 

المستخدمين،  مع  االتصال  قنوات  تحسين  خالل 

في  الفحص  لعمليات  القانونية  الشروط  وتعزيز 

الموقع، وتعزيز العالقات مع الجهات الحكومية 

المراقبة  معدات  جميع  ترقية  سيتم  الصلة.  ذات 

 %١00 بنسبة  وتشغيلها  لها  المخطط  والقياس 

بحلول العام 2025.

للطيف  المعلومات   تقنية  أنظمة  تحديث  ج.2.2 

إدارة  عمليات  نوعية  تحسين  بهدف  الترددي 

أبسط  تصبح  لكي  وخدماته  الترددي  الطيف 

البرمجيات  تصميم  إعادة  خالل  من  فعالية  وأكثر 

والخدمات اإللكترونية الموجودة ضمن منظومة 

متكامل  بنظام  الهيئة  لتزويد  المعلومات  تقنية 

التلقائية  لإلدارة  الجودة  مستويات  وبأعلى 

للطيف الترددي )ASMS(. لقد بدأنا هذا المجهود 

بمراجعة مواصفات نظام اإلدارة التلقائية للطيف 

الترددي الجديد، وسنعمل أيضا على مراجعة تجربة 

المستخدم وواجهة المستخدم لموقعنا وبواباتنا 

أفضل  إلكترونية  خدمات  لضمان  اإللكترونية 

العام 2025،  الترددي. بحلول  لمستخدمي الطيف 

بنسبة   )ASMS( الجديد  النظام  لتدشين  نخطط 

١00% وضمان استالم ما يزيد عن ٩٩% من طلبات 

ترخيص الطيف الترددي إلكترونيا من خالل النظام 

سيوفر  الجديد  النظام  أن  من  سنتأكد  الجديد. 

الوطني  السجل  لبيانات  آمنًا  سيبرانيا  وصوال 

بعمليات  القيام  على  قادرا  ويكون  للترددات، 

تحليل البيانات الضخمة التي سيتم جمعها لحظيا 

الطيف  مراقبة  نظام  خالل  من  مستمر  بشكل 

مستقبلية  قرارات  اتخاذ  عملية  لتعزيز  الترددي 

النظامين  كال  إن  الترددي.  الطيف  بإدارة  تتعلق 

)المعدات والبرمجيات( سيكونان البنية التي يتم 

وصوال  الترددي  الطيف  إدارة  تطوير  خاللها  من 

بشري  تدخل  بدون  الترددي  للطيف  ذاتية  إلدارة 

مستقبال. 
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ج3 بناء القدرات

ستتمكن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من 

واإلصالح  التطوير  عمليات  لكافة  األسس  إرساء 

وتطوير  تحسين  خالل  من  المستقبل  في 

إدارة  في  المؤسسية  والقدرات  اإلجراءات 

الطيف الترددي. 

الطيف  إلدارة  األساسية  العمليات  تجديد  ج.3.1 

سيتم ذلك من خالل المراجعة  الترددي وخدماته 

المنظمة للعمليات األساسية. وهذا ما يستدعي 

المختلفة  الفرق واإلدارات  بين  التفاعالت  تقييم 

أجل  من  الترددي  الطيف  إدارة  ضمن  العاملة 

سبيل  على  الخدمات.  وجودة  إمكانية  تحسين 

المثال، يتمثل أحد األهداف في تقليص الوقت 

المستغرق لالستجابة لشكاوى التداخل إلى أقل 

من 6 ساعات وحلها بالكامل في أقل من يومي 

عمل.

دفع  إلى  تهدف  الكفاءات  تنمية  ج.3.2 

الكفاءات  تنمية  خالل  من  المؤسسي  النمو 

وإلى  أساسي  بشكل  الهيئة  إلى  واستقطابها 

أطرافها.  بكافة  الترددي  الطيف  منظومة 

يهدف  والتطوير  للتعليم  وطنيا  برنامجا  سنطور 

والقدرات  االحترافية  المعرفة  تحسين  إلى 

الترددي  الطيف  بإدارة  تتعلق  التي  بالمجاالت 

هذا  سيتضمن  المحتملين.  الموظفين  لدى 

الجهات  بين  الموظفين  وتبادل  إعارة  البرنامج 

سبيل  )على  مهاراتهم  تطوير  بهدف  النظيرة 

المعنية  الجهات  بين  الموظفين  تبادل  المثال، 

بين  أو  المملكة  في  الترددي  الطيف  بإدارة 

من  موظفين  واستعارة  الحكومية،  الجهات 

مؤسسات عالمية مثل االتحاد الدولي لالتصاالت 

وغيرها. نسعى إلى االنتهاء من خطة التوظيف 

مع  االستراتيجية  هذه  من  كجزء  وضعها  تم  الي 

حلول 2025. 
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 الخطوات
الالحقة 

هذه  لتنفيذ  اإلجمالي  األثر  مراقبة  سنواصل 

االستراتيجية من خالل متابعة مؤشرات ومقاييس 

من  القصوى  القيمة  الستخراج  الرئيسية  األداء 

القرارات  تعميم  إلى  باإلضافة  الترددي،  الطيف 

الترددي  الطيف  بإدارة  المتعلقة  المستقبلية 

بشكل عام.

نسبة  الطلب  حيث  من  المقاييس  هذه  تشمل 

الطيف المخصصة الستخدامات معينة وخدمات 

غير  الترددي  الطيف  ذلك  في  )بما  الراديو 

المرخص(، ونسبة الموائمة مع المعايير الدولية، 

خاصة  الترددي  الطيف  كفاءة  استخدام  وكذلك 

العرض،  حيث  من  أما  المزدحمة.  النطاقات  في 

الترددي  الطيف  بنسبة  المقاييس  هذه  فتعنى 

الحكومي،  الترددي  الطيف  مقابل  التجاري 

وخطط  الترددي،  الطيف  خدمات  وتكاليف 

مشاركة الطيف الترددي.

على  الطلب  في  التغيرات  متابعة  سنواصل 

الترددي.  الطيف  إدارة  الترددي وفعالية  الطيف 

المستهلكون  وتغير  التقنيات،  تطور  ومع 

واألسواق على أثرها، سنعدل اتجاهنا االستراتيجي 

وتوظيف جهودنا ومواردنا. وبحسب ما تقتضي 

والرد  الجديدة  التطورات  بتقييم  سنقوم  الحاجة، 

في  )بما  المعنية  الجهات  مع  بالتشاور  عليها 

التنظيمية األخرى  المستخدمين، والجهات  ذلك 

والجهات الحكومية وغيرها(. 

هناك مسيرة واضحة إلحراز التقدم، كما تم تحديده 

في خطة التنفيذ من حيث إعداد خارطة الطريق 

للمشاريع سعيًا لتحقيق طموحنا وتحديد العوائق 

والمخاطر الرئيسية وترسيم خطط للحد والتخفيف 

منها، ونحن على ثقة تامة أن التعاون الوثيق مع 

سيضع  المعنية  والجهات  المستخدمين  مختلف 

المملكة على الطريق الصحيح لفتح أفاق جديدة 

الراديوية  لالتصاالت  الكاملة  اإلمكانيات  وإطالق 

بالمملكة. 
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