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الملخص التنفيذي

منذ اإلعالن عن رؤية المملكة العربية الســـعودية 2030، يشـــهد قطاع الســـياحة فـــي المملكة واحدة من أكبر 

التحـــوالت التي مـــر بها العالم، فمع انطالق مشـــاريع عمالقة مثل نيـــوم وأماال والبحر األحمـــر والقدية، تتحول 

المملكة بوتيرة ســـريعة لتصبح أحد المراكز الترفيهية اإلقليمية التي تتمتع ببنية تحتية عامة متطورة تستفيد 

مـــن التقنيات الناشـــئة وخدمـــات االتصال من الجيـــل التالي. وقد شـــهدت البالد طفرة ملحوظة فـــي الطلب على 

السياحة المحلية والدولية على مدار العقد الماضي.

ومن المتوقع أن تؤدي عمليات تدشـــين ونشـــر شـــبكات الجيل الخامس في قطاع الســـياحة إلى تعزيز إمكانية 

االتصال، وذلك على كافة المســـتويات، بدايًة من قطاع النقل وحتى الترفيه والضيافة. وقد َشَرَعْت شبكات الجيل 

الخامس في إدخال العديد من التحسينات والتطورات التقنية على مستوى المنظومة التقنية داخل هذا القطاع 

الســـياحي. كما يتم نشـــر تقنيات شـــاملة لزيادة نطاق التجارب االجتماعية والثقافية وتوســـيعها، بما في ذلك 

الحفالت الموسيقية وُدور السينما والمعالم السياحية. 

قامت عدة مؤسسات من القطاعين العام والخاص بتجربة حاالِت استخداٍم مختلفٍة لتقنية شبكات الجيل الخامس. 

كمـــا وضعت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات برنامًجا تجريبًيا واســـع النطاق ســـيتم االنتهاء منه خالل العامين 

المقبليـــِن لعرض اإلمكانات التقنية لقطاع الســـياحة. وســـُتظهر هذه التجـــارب إمكانيَة الجمع بين شـــبكات الجيل 

الخامس والتقنيات الناشئة لتسليط الضوء على الوجهات السياحية المقصودة والفعاليات الثقافية والتراث في 

المملكة العربية الســـعودية للزوار والمســـتثمرين من جميع أنحاء العالم. وستتيح شـــبكات الجيل الخامس إجراء 

الحوســـبة المتقدمة فـــي الوقت الفعلي، ما يوفـــر إمكانية االتصال األساســـية للتقنيات اإلحالليـــة، مثل الواقع 

المعزز والواقع االفتراضي والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي. 

وسيســـتمتع الســـائحون بإمكانيـــة االتصـــال المتقدمة باإلضافـــة إلى الحصول علـــى تجربة الترفيـــه االفتراضي 

والجـــوالت وعمليات المحـــاكاة المذهلة. وفي ظل اإلمكانية المتقدمة لشـــبكات الجيـــل الخامس في االتصال؛ 

ســـتصبح واجهات التطبيقات والمساعدات الرقمية والترجمة الحية والجوالت االفتراضية في الوقت الفعلي هي 

بعـــة؛ األمـــر الذي يمنح الســـائح تجربـــًة ال مثيل لهـــا. وفيما يتعلق بالشـــركات العاملـــة في قطاع  Èالقاعـــدة الُمت

الســـياحة، ســـتوفر األفـــكار القائمـــة على شـــبكات الجيـــل الخامـــس رؤيـــًة شـــاملًة لعمالئها، حيث ســـتتمكن 

المؤسسات من االستفادة من البيانات بقصد تحسين أوضاع خدماتها والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة اإليرادات 

وتحقيق رضا العمالء. 

ُتسلط هذه الوثيقة الضوء على بعض المبادرات التقنية الرئيسية التي يضطلع بها القطاعان العام والخاص في 

قطاع السياحة. كما تبحث في بعض حاالت االستخدام الرئيسية التي يمكن االستفادة منها في تعزيز القطاع 

وتوفير الفرص لمقدمي الخدمات والسائحين على السواء.
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مة لتعزيز إرســـاء ثقافة  Èيمثل التحـــول الرقمي عامَل تمكيٍن رئيســـي في تحقيق رؤيـــة المملكة 2030 الُمصم

الـــة واقتصاد مزدهر مدفوع بالتقنية المتقدمة. وســـيوفر التحول الرقمي القتصاد المملكة قدرًة هائلًة على  Èفع
استحداث قطاعاٍت ناجحة وُمنتجة تتسم بالكفاءة من خالل إحداث تحول جذري في الخدمات المختلفة والمقدمة 

من اصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية.

ومـــن المتوقع أن تؤدي شـــبكات الجيل الخامـــس دوًرا محورًيا في هـــذا التحول، إذ جعلتها المملكـــُة واحدًة من 
عوامل التمكين األساســـية لرقمنتها، وُتَعّد المملكة العربية الســـعودية واحدًة من الدول الرائدة في المنطقة 
بأســـرها في مجال نشر شبكات الجيل الخامس وحاالت اســـتخدامها في قطاعات متعددة. حيث يتحقق ذلك عبر 
التـــزام الحكومة بالجمـــع بين كل أصحاب المصلحـــة المعنيين من أجل تحقيـــق اإلنجاز الُمتمِثل فـــي كونها صاحبة 

السبق في نشر شبكات الجيل الخامس في المنطقة.

أ      تهيئة بيئة مواتية إلطالق شبكات الجيل الخامس

نشـــرت وزارة االتصـــاالت وتقنية المعلومات المعنية بوضع سياســـات تقنية المعلومـــات واالتصاالت في المملكة 
العربية الســـعودية "اســـتراتيجية قطـــاع االتصاالت وتقنية المعلومـــات في المملكة العربية الســـعودية لعام 
2023" في أغســـطس 2019، والتـــي تتضمن 13 أولوية اســـتراتيجية، من بينها: "ضمان جاهزيـــة البنية التحتية 
لالتصـــاالت لتمكيـــن الرقمنـــة التقنيـــة والقطاعية". عـــالوًة على ذلـــك، تتضمن اســـتراتيجية االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات 24 مبـــادرًة، منها: "تمكين اعتماد شـــبكات الجيـــل الخامس"، مؤكـــدًة اهتمام المملكـــة العربية 

السعودية بتطوير التقنيات اإلحاللية واستخدامها، بما يتفق مع رؤية 2030.

وتماشًيا مع االســـتراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، تم تشكيل فريق عمل وطني َمعنّي 

بشبكات الجيل الخامس من أجل نشر التقنية واعتمادها، وذلك وفًقا للمعايير واألسس المرجعية العالمية. وقد 

اضطلعـــت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بدورٍ حيوي فـــي فريق العمل الوطني من خالل التعاون الوثيق مع 

مختلـــف مؤسســـات القطاع العـــام من أجل تهيئـــة بيئة مواتية لالســـتثمار فـــي البنية التحتية لشـــبكات الجيل 

الخامس.  

 ب   ريـــادة المملكـــة العربية الســـعودية في نشـــر شـــبكات الجيـــل الخامس على 

        الصعيد العالمي

وصل متوســـط الســـرعة للجيل الخامس المتنقل لللربـــع األول من عـــام 2022 الـــى 372 ميغابت/الثانية؛ومع 

تخصيـــص أكثر مـــن 1100 ميغاهرتز من الطيف الترددي شـــركات االتصاالت؛ أصبحت المملكة العربية الســـعودية 

الثانية بين دول مجموعة العشرين.

القيادة  جائزة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزارة  في  ُممثَلًة   ،(MWC2020) للجوال  العالمي  المؤتمر  منح 

الرقمي  لالقتصاد  الداعمة  التنظيمية  واللوائح  السياسات  أفضل  وضع  في  ولجهودها  لتميزها  الحكومية 

وتحفيز االستثمار واإلبداع. كما سّلط المؤتمر العالمي للجوال 2020 الضوَء على إسهام المملكة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الشفافية، وكذلك تناُول وجهات النظر 

العامة واالستقالل التنظيمي في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

استفادت جميع القطاعات في المملكة بما في ذلك: قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع 

المصرفي من القفزات المذهلة في سرعات النطاق العريض والشبكة التي توفرها شبكات الجيل الخامس.

فيما يتعلق باستخدامات الجيل الخامس في قطاع الرعاية الصحية، تتميز شبكات الجيل الخامس بقدرة فريدة 

على اإلضافة إلى نظام العالج الوقائي باستخدام معدالت نقل البيانات السريعة لتحسين انتشار بيانات أجهزة 

االستشعار والتي تيسر حصول المرضى على مراقبة شبيهة بالمستشفى، ولكن في المنزل. وفي ظل الوباء 

م المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البالد العديد من خدمات التطبيب عن  Õالعالمي الذي يقيد الحركة، ُتقد

ُبعد. كما أصبحت الفصول الدراسية عن ُبعد التي تركز على تقنيات تعلÖم الواقع االفتراضي ممكنًة بفضل شبكات 

م  Èالجيل الخامس. ويجري تطوير التدريس في الفصول الدراسية الواقعية بمساعدة معلمي التصوير الُمجس

وعوامل دعم التدريس، مثل مقاطع الفيديو والفصول الدراسية االفتراضية. أّما بالنسبة إلى القطاع المالي، 

فتساعد شبكاُت الجيل الخامس في تقليل الوقت المستغرق في إجراء التسويات المالية وتقليل زمن استجابة 

المعامالت في الوقت الفعلي.

ا ج    دفع شبكات الجيل الخامس للنمو االقتصادي عالمي©

من المتوقع أن تتحقق الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة بشكل كامل في السنوات المقبلة، وذلك مع 

واإلرسال  والنقل  االتصال  إمكانية  تقنيات  من  غيرها  جانب  إلى  واسع  نطاق  على  الخامس  الجيل  شبكات  نشر 

تحسين  ذلك  في  بما  الفرص،  من  واسعة  مجموعة  أمام  المجال  الخامس  الجيل  شبكات  وستفتح  والوصول. 

تقديم الخدمة، وصنع القرارات، وتجربة المستخدم النهائي.

من المتوقع أيًضا أن ُتسِهم شبكات الجيل الخامس في االبتكار الصناعي في جوانب عدة، مثل تمكين عمليات 

وتعزيز  والعمال،  العمل  أماكن  سالمة  وتحسين  التنبؤية  المعلومات  خالل  من  الة  Èوالفع السريعة  التحقق 

الفاعلية التشغيلية. وتتمتع شبكات الجيل الخامس أيًضا بإمكانية التأثير في العديد من القطاعات عن طريق 

إدارة البصمة الكربونية وسد الفجوة الرقمية.

ومن بين أهداف التنمية المســـتدامة السبعة عشر التي حددتها األمم المتحدة، َفِمن المتوقع أن تحقق شبكات 

الجيل الخامس قيمة اجتماعية في 11 مجاًال رئيســـًيا. وُتســـتَمد هذه القيمة –في المقام األول– من اإلســـهام 

في تحســـين الصحة والرفاه، وتدعيم البنية التحتية، وتشـــجيع التحول الصناعي المســـتدام، وتشـــجيع االبتكار. 

وتشـــمل المجاالت الرئيســـية األخرى التي يمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس أن تحقق قيمة مـــن خاللها، وتمكين 

ع أن يكون االتصال الذكي  Èالمدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز فرص العمل الكريم والنمو االقتصادي. وُيتوق

ر بنحـــو 13.2 تريليون دوالر  Èالـــذي توفره شـــبكات الجيل الخامـــس– حافًزا لالقتصـــاد العالمي؛ ليصل إلى مـــا ُيقد–

أمريكي بحلول عام 2035.

ا، فإن قطاع الســـياحة في المملكة شـــمل الزوار القادمين بغرض الحج إلى األماكن المقدسة في المنطقة  Ùتاريخي

الغربيـــة من البالد. وتمثلت تلك المواقع بشـــكل أساســـي في مدينتي مكـــة المكرمة والمدينـــة المنورة وبعض 

المواقع األخرى حول هذه المدن ذات األهمية الدينية. ولم تصدر التأشـــيرات الســـياحية إال ألداء فريضة الحج. إال أّنه 

منذ عام 2019، بدأت الدولة في إصدار تأشيرات سياحية لألغراض العامة. إذ شهدت أعداد السياح تزايًدا مّطرًدا منذ 

عام 2017؛ ليصل إلى حوالي 18 مليون زائر، بينما ارتفع هذا الرقم في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليون زائر، وبلغ 

إجمالي اإلنفاق السياحي 154 مليار ريال سعودي. 

ُشـــّكل قطاع الســـياحة عامَل نمو مهم في مســـتقبل االقتصاد السعودي. وتهدف االســـتراتيجية السياحية 

للمملكة العربية الســـعودية إلـــى تحقيق األهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 من خالل رفع مســـاهمة 

القطـــاع إلى 10 % من حصته في الناتج المحلي اإلجمالـــي، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل، واجتذاب 100 مليون 

زائـــر محلي ودولي بحلول عام 2030. كل ذلك من شـــأنه أن يؤدي إلى اعتماد التقنية بشـــكل كبير، بما في ذلك 

خدمات االتصال المتقِدمة مثل شـــبكات الجيل الخامس. ومع نمو القطاع، لن تكون شبكات الجيل الخامس هي 

األســـاس إلمكانية االتصال فحسب؛ بل ســـتؤدي كذلك إلى ظهور حاالت استخدام خاصة في قطاع بعينه، مثل 

الواقع المعزز، والواقع االفتراضي، والترفيه الغامر، واألمن.

التحوًل الوطني مدفوعا بشبكات الجيل الخامس 
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مة لتعزيز إرســـاء ثقافة  Èيمثل التحـــول الرقمي عامَل تمكيٍن رئيســـي في تحقيق رؤيـــة المملكة 2030 الُمصم

الـــة واقتصاد مزدهر مدفوع بالتقنية المتقدمة. وســـيوفر التحول الرقمي القتصاد المملكة قدرًة هائلًة على  Èفع
استحداث قطاعاٍت ناجحة وُمنتجة تتسم بالكفاءة من خالل إحداث تحول جذري في الخدمات المختلفة والمقدمة 

من اصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية.

ومـــن المتوقع أن تؤدي شـــبكات الجيل الخامـــس دوًرا محورًيا في هـــذا التحول، إذ جعلتها المملكـــُة واحدًة من 
عوامل التمكين األساســـية لرقمنتها، وُتَعّد المملكة العربية الســـعودية واحدًة من الدول الرائدة في المنطقة 
بأســـرها في مجال نشر شبكات الجيل الخامس وحاالت اســـتخدامها في قطاعات متعددة. حيث يتحقق ذلك عبر 
التـــزام الحكومة بالجمـــع بين كل أصحاب المصلحـــة المعنيين من أجل تحقيـــق اإلنجاز الُمتمِثل فـــي كونها صاحبة 

السبق في نشر شبكات الجيل الخامس في المنطقة.

أ      تهيئة بيئة مواتية إلطالق شبكات الجيل الخامس

نشـــرت وزارة االتصـــاالت وتقنية المعلومات المعنية بوضع سياســـات تقنية المعلومـــات واالتصاالت في المملكة 
العربية الســـعودية "اســـتراتيجية قطـــاع االتصاالت وتقنية المعلومـــات في المملكة العربية الســـعودية لعام 
2023" في أغســـطس 2019، والتـــي تتضمن 13 أولوية اســـتراتيجية، من بينها: "ضمان جاهزيـــة البنية التحتية 
لالتصـــاالت لتمكيـــن الرقمنـــة التقنيـــة والقطاعية". عـــالوًة على ذلـــك، تتضمن اســـتراتيجية االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات 24 مبـــادرًة، منها: "تمكين اعتماد شـــبكات الجيـــل الخامس"، مؤكـــدًة اهتمام المملكـــة العربية 

السعودية بتطوير التقنيات اإلحاللية واستخدامها، بما يتفق مع رؤية 2030.

وتماشًيا مع االســـتراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، تم تشكيل فريق عمل وطني َمعنّي 

بشبكات الجيل الخامس من أجل نشر التقنية واعتمادها، وذلك وفًقا للمعايير واألسس المرجعية العالمية. وقد 

اضطلعـــت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بدورٍ حيوي فـــي فريق العمل الوطني من خالل التعاون الوثيق مع 

مختلـــف مؤسســـات القطاع العـــام من أجل تهيئـــة بيئة مواتية لالســـتثمار فـــي البنية التحتية لشـــبكات الجيل 

الخامس.  

 ب   ريـــادة المملكـــة العربية الســـعودية في نشـــر شـــبكات الجيـــل الخامس على 

        الصعيد العالمي

وصل متوســـط الســـرعة للجيل الخامس المتنقل لللربـــع األول من عـــام 2022 الـــى 372 ميغابت/الثانية؛ومع 

تخصيـــص أكثر مـــن 1100 ميغاهرتز من الطيف الترددي شـــركات االتصاالت؛ أصبحت المملكة العربية الســـعودية 

الثانية بين دول مجموعة العشرين.

القيادة  جائزة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزارة  في  ُممثَلًة   ،(MWC2020) للجوال  العالمي  المؤتمر  منح 

الرقمي  لالقتصاد  الداعمة  التنظيمية  واللوائح  السياسات  أفضل  وضع  في  ولجهودها  لتميزها  الحكومية 

وتحفيز االستثمار واإلبداع. كما سّلط المؤتمر العالمي للجوال 2020 الضوَء على إسهام المملكة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الشفافية، وكذلك تناُول وجهات النظر 

العامة واالستقالل التنظيمي في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

استفادت جميع القطاعات في المملكة بما في ذلك: قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع 

المصرفي من القفزات المذهلة في سرعات النطاق العريض والشبكة التي توفرها شبكات الجيل الخامس.

فيما يتعلق باستخدامات الجيل الخامس في قطاع الرعاية الصحية، تتميز شبكات الجيل الخامس بقدرة فريدة 

على اإلضافة إلى نظام العالج الوقائي باستخدام معدالت نقل البيانات السريعة لتحسين انتشار بيانات أجهزة 

االستشعار والتي تيسر حصول المرضى على مراقبة شبيهة بالمستشفى، ولكن في المنزل. وفي ظل الوباء 

م المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البالد العديد من خدمات التطبيب عن  Õالعالمي الذي يقيد الحركة، ُتقد

ُبعد. كما أصبحت الفصول الدراسية عن ُبعد التي تركز على تقنيات تعلÖم الواقع االفتراضي ممكنًة بفضل شبكات 

م  Èالجيل الخامس. ويجري تطوير التدريس في الفصول الدراسية الواقعية بمساعدة معلمي التصوير الُمجس

وعوامل دعم التدريس، مثل مقاطع الفيديو والفصول الدراسية االفتراضية. أّما بالنسبة إلى القطاع المالي، 

فتساعد شبكاُت الجيل الخامس في تقليل الوقت المستغرق في إجراء التسويات المالية وتقليل زمن استجابة 

المعامالت في الوقت الفعلي.

ا ج    دفع شبكات الجيل الخامس للنمو االقتصادي عالمي©

من المتوقع أن تتحقق الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة بشكل كامل في السنوات المقبلة، وذلك مع 

واإلرسال  والنقل  االتصال  إمكانية  تقنيات  من  غيرها  جانب  إلى  واسع  نطاق  على  الخامس  الجيل  شبكات  نشر 

تحسين  ذلك  في  بما  الفرص،  من  واسعة  مجموعة  أمام  المجال  الخامس  الجيل  شبكات  وستفتح  والوصول. 

تقديم الخدمة، وصنع القرارات، وتجربة المستخدم النهائي.

من المتوقع أيًضا أن ُتسِهم شبكات الجيل الخامس في االبتكار الصناعي في جوانب عدة، مثل تمكين عمليات 

وتعزيز  والعمال،  العمل  أماكن  سالمة  وتحسين  التنبؤية  المعلومات  خالل  من  الة  Èوالفع السريعة  التحقق 

الفاعلية التشغيلية. وتتمتع شبكات الجيل الخامس أيًضا بإمكانية التأثير في العديد من القطاعات عن طريق 

إدارة البصمة الكربونية وسد الفجوة الرقمية.

ومن بين أهداف التنمية المســـتدامة السبعة عشر التي حددتها األمم المتحدة، َفِمن المتوقع أن تحقق شبكات 

الجيل الخامس قيمة اجتماعية في 11 مجاًال رئيســـًيا. وُتســـتَمد هذه القيمة –في المقام األول– من اإلســـهام 

في تحســـين الصحة والرفاه، وتدعيم البنية التحتية، وتشـــجيع التحول الصناعي المســـتدام، وتشـــجيع االبتكار. 

وتشـــمل المجاالت الرئيســـية األخرى التي يمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس أن تحقق قيمة مـــن خاللها، وتمكين 

ع أن يكون االتصال الذكي  Èالمدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز فرص العمل الكريم والنمو االقتصادي. وُيتوق

ر بنحـــو 13.2 تريليون دوالر  Èالـــذي توفره شـــبكات الجيل الخامـــس– حافًزا لالقتصـــاد العالمي؛ ليصل إلى مـــا ُيقد–

أمريكي بحلول عام 2035.

ا، فإن قطاع الســـياحة في المملكة شـــمل الزوار القادمين بغرض الحج إلى األماكن المقدسة في المنطقة  Ùتاريخي

الغربيـــة من البالد. وتمثلت تلك المواقع بشـــكل أساســـي في مدينتي مكـــة المكرمة والمدينـــة المنورة وبعض 

المواقع األخرى حول هذه المدن ذات األهمية الدينية. ولم تصدر التأشـــيرات الســـياحية إال ألداء فريضة الحج. إال أّنه 

منذ عام 2019، بدأت الدولة في إصدار تأشيرات سياحية لألغراض العامة. إذ شهدت أعداد السياح تزايًدا مّطرًدا منذ 

عام 2017؛ ليصل إلى حوالي 18 مليون زائر، بينما ارتفع هذا الرقم في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليون زائر، وبلغ 

إجمالي اإلنفاق السياحي 154 مليار ريال سعودي. 

ُشـــّكل قطاع الســـياحة عامَل نمو مهم في مســـتقبل االقتصاد السعودي. وتهدف االســـتراتيجية السياحية 

للمملكة العربية الســـعودية إلـــى تحقيق األهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 من خالل رفع مســـاهمة 

القطـــاع إلى 10 % من حصته في الناتج المحلي اإلجمالـــي، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل، واجتذاب 100 مليون 

زائـــر محلي ودولي بحلول عام 2030. كل ذلك من شـــأنه أن يؤدي إلى اعتماد التقنية بشـــكل كبير، بما في ذلك 

خدمات االتصال المتقِدمة مثل شـــبكات الجيل الخامس. ومع نمو القطاع، لن تكون شبكات الجيل الخامس هي 

األســـاس إلمكانية االتصال فحسب؛ بل ســـتؤدي كذلك إلى ظهور حاالت استخدام خاصة في قطاع بعينه، مثل 

الواقع المعزز، والواقع االفتراضي، والترفيه الغامر، واألمن.
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مة لتعزيز إرســـاء ثقافة  Èيمثل التحـــول الرقمي عامَل تمكيٍن رئيســـي في تحقيق رؤيـــة المملكة 2030 الُمصم

الـــة واقتصاد مزدهر مدفوع بالتقنية المتقدمة. وســـيوفر التحول الرقمي القتصاد المملكة قدرًة هائلًة على  Èفع
استحداث قطاعاٍت ناجحة وُمنتجة تتسم بالكفاءة من خالل إحداث تحول جذري في الخدمات المختلفة والمقدمة 

من اصحاب المصلحة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية.

ومـــن المتوقع أن تؤدي شـــبكات الجيل الخامـــس دوًرا محورًيا في هـــذا التحول، إذ جعلتها المملكـــُة واحدًة من 
عوامل التمكين األساســـية لرقمنتها، وُتَعّد المملكة العربية الســـعودية واحدًة من الدول الرائدة في المنطقة 
بأســـرها في مجال نشر شبكات الجيل الخامس وحاالت اســـتخدامها في قطاعات متعددة. حيث يتحقق ذلك عبر 
التـــزام الحكومة بالجمـــع بين كل أصحاب المصلحـــة المعنيين من أجل تحقيـــق اإلنجاز الُمتمِثل فـــي كونها صاحبة 

السبق في نشر شبكات الجيل الخامس في المنطقة.

أ      تهيئة بيئة مواتية إلطالق شبكات الجيل الخامس

نشـــرت وزارة االتصـــاالت وتقنية المعلومات المعنية بوضع سياســـات تقنية المعلومـــات واالتصاالت في المملكة 
العربية الســـعودية "اســـتراتيجية قطـــاع االتصاالت وتقنية المعلومـــات في المملكة العربية الســـعودية لعام 
2023" في أغســـطس 2019، والتـــي تتضمن 13 أولوية اســـتراتيجية، من بينها: "ضمان جاهزيـــة البنية التحتية 
لالتصـــاالت لتمكيـــن الرقمنـــة التقنيـــة والقطاعية". عـــالوًة على ذلـــك، تتضمن اســـتراتيجية االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات 24 مبـــادرًة، منها: "تمكين اعتماد شـــبكات الجيـــل الخامس"، مؤكـــدًة اهتمام المملكـــة العربية 

السعودية بتطوير التقنيات اإلحاللية واستخدامها، بما يتفق مع رؤية 2030.

وتماشًيا مع االســـتراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، تم تشكيل فريق عمل وطني َمعنّي 

بشبكات الجيل الخامس من أجل نشر التقنية واعتمادها، وذلك وفًقا للمعايير واألسس المرجعية العالمية. وقد 

اضطلعـــت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بدورٍ حيوي فـــي فريق العمل الوطني من خالل التعاون الوثيق مع 

مختلـــف مؤسســـات القطاع العـــام من أجل تهيئـــة بيئة مواتية لالســـتثمار فـــي البنية التحتية لشـــبكات الجيل 

الخامس.  

 ب   ريـــادة المملكـــة العربية الســـعودية في نشـــر شـــبكات الجيـــل الخامس على 

        الصعيد العالمي

وصل متوســـط الســـرعة للجيل الخامس المتنقل لللربـــع األول من عـــام 2022 الـــى 372 ميغابت/الثانية؛ومع 

تخصيـــص أكثر مـــن 1100 ميغاهرتز من الطيف الترددي شـــركات االتصاالت؛ أصبحت المملكة العربية الســـعودية 

الثانية بين دول مجموعة العشرين.

القيادة  جائزة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزارة  في  ُممثَلًة   ،(MWC2020) للجوال  العالمي  المؤتمر  منح 

الرقمي  لالقتصاد  الداعمة  التنظيمية  واللوائح  السياسات  أفضل  وضع  في  ولجهودها  لتميزها  الحكومية 

وتحفيز االستثمار واإلبداع. كما سّلط المؤتمر العالمي للجوال 2020 الضوَء على إسهام المملكة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الشفافية، وكذلك تناُول وجهات النظر 

العامة واالستقالل التنظيمي في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

استفادت جميع القطاعات في المملكة بما في ذلك: قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع 

المصرفي من القفزات المذهلة في سرعات النطاق العريض والشبكة التي توفرها شبكات الجيل الخامس.

فيما يتعلق باستخدامات الجيل الخامس في قطاع الرعاية الصحية، تتميز شبكات الجيل الخامس بقدرة فريدة 

على اإلضافة إلى نظام العالج الوقائي باستخدام معدالت نقل البيانات السريعة لتحسين انتشار بيانات أجهزة 

االستشعار والتي تيسر حصول المرضى على مراقبة شبيهة بالمستشفى، ولكن في المنزل. وفي ظل الوباء 

م المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البالد العديد من خدمات التطبيب عن  Õالعالمي الذي يقيد الحركة، ُتقد

ُبعد. كما أصبحت الفصول الدراسية عن ُبعد التي تركز على تقنيات تعلÖم الواقع االفتراضي ممكنًة بفضل شبكات 

م  Èالجيل الخامس. ويجري تطوير التدريس في الفصول الدراسية الواقعية بمساعدة معلمي التصوير الُمجس

وعوامل دعم التدريس، مثل مقاطع الفيديو والفصول الدراسية االفتراضية. أّما بالنسبة إلى القطاع المالي، 

فتساعد شبكاُت الجيل الخامس في تقليل الوقت المستغرق في إجراء التسويات المالية وتقليل زمن استجابة 

المعامالت في الوقت الفعلي.

ا ج    دفع شبكات الجيل الخامس للنمو االقتصادي عالمي©

من المتوقع أن تتحقق الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة بشكل كامل في السنوات المقبلة، وذلك مع 

واإلرسال  والنقل  االتصال  إمكانية  تقنيات  من  غيرها  جانب  إلى  واسع  نطاق  على  الخامس  الجيل  شبكات  نشر 

تحسين  ذلك  في  بما  الفرص،  من  واسعة  مجموعة  أمام  المجال  الخامس  الجيل  شبكات  وستفتح  والوصول. 

تقديم الخدمة، وصنع القرارات، وتجربة المستخدم النهائي.

من المتوقع أيًضا أن ُتسِهم شبكات الجيل الخامس في االبتكار الصناعي في جوانب عدة، مثل تمكين عمليات 

وتعزيز  والعمال،  العمل  أماكن  سالمة  وتحسين  التنبؤية  المعلومات  خالل  من  الة  Èوالفع السريعة  التحقق 

الفاعلية التشغيلية. وتتمتع شبكات الجيل الخامس أيًضا بإمكانية التأثير في العديد من القطاعات عن طريق 

إدارة البصمة الكربونية وسد الفجوة الرقمية.

ومن بين أهداف التنمية المســـتدامة السبعة عشر التي حددتها األمم المتحدة، َفِمن المتوقع أن تحقق شبكات 

الجيل الخامس قيمة اجتماعية في 11 مجاًال رئيســـًيا. وُتســـتَمد هذه القيمة –في المقام األول– من اإلســـهام 

في تحســـين الصحة والرفاه، وتدعيم البنية التحتية، وتشـــجيع التحول الصناعي المســـتدام، وتشـــجيع االبتكار. 

وتشـــمل المجاالت الرئيســـية األخرى التي يمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس أن تحقق قيمة مـــن خاللها، وتمكين 

ع أن يكون االتصال الذكي  Èالمدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز فرص العمل الكريم والنمو االقتصادي. وُيتوق

ر بنحـــو 13.2 تريليون دوالر  Èالـــذي توفره شـــبكات الجيل الخامـــس– حافًزا لالقتصـــاد العالمي؛ ليصل إلى مـــا ُيقد–

أمريكي بحلول عام 2035.

ا، فإن قطاع الســـياحة في المملكة شـــمل الزوار القادمين بغرض الحج إلى األماكن المقدسة في المنطقة  Ùتاريخي

الغربيـــة من البالد. وتمثلت تلك المواقع بشـــكل أساســـي في مدينتي مكـــة المكرمة والمدينـــة المنورة وبعض 

المواقع األخرى حول هذه المدن ذات األهمية الدينية. ولم تصدر التأشـــيرات الســـياحية إال ألداء فريضة الحج. إال أّنه 

منذ عام 2019، بدأت الدولة في إصدار تأشيرات سياحية لألغراض العامة. إذ شهدت أعداد السياح تزايًدا مّطرًدا منذ 

عام 2017؛ ليصل إلى حوالي 18 مليون زائر، بينما ارتفع هذا الرقم في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليون زائر، وبلغ 

إجمالي اإلنفاق السياحي 154 مليار ريال سعودي. 

ُشـــّكل قطاع الســـياحة عامَل نمو مهم في مســـتقبل االقتصاد السعودي. وتهدف االســـتراتيجية السياحية 

للمملكة العربية الســـعودية إلـــى تحقيق األهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 من خالل رفع مســـاهمة 

القطـــاع إلى 10 % من حصته في الناتج المحلي اإلجمالـــي، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل، واجتذاب 100 مليون 

زائـــر محلي ودولي بحلول عام 2030. كل ذلك من شـــأنه أن يؤدي إلى اعتماد التقنية بشـــكل كبير، بما في ذلك 

خدمات االتصال المتقِدمة مثل شـــبكات الجيل الخامس. ومع نمو القطاع، لن تكون شبكات الجيل الخامس هي 

األســـاس إلمكانية االتصال فحسب؛ بل ســـتؤدي كذلك إلى ظهور حاالت استخدام خاصة في قطاع بعينه، مثل 

الواقع المعزز، والواقع االفتراضي، والترفيه الغامر، واألمن.

رؤية 2030 - قطاع السياحة بالمملكة

 100
مليون

1.6
%10مليون

الزوار عدد الوظائف التي عـــدد 
تم توفيرها

مساهمة قطاع السياحة في االقتصاد السعودي 2030

في  المســـاهمة 
الناتـــج الـمـحـلــــي 

اإلجمالي

قطاع السياحة مهيأ للنمو في المملكة 
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تحديات قطاع السياحة

أ       إمكانية التصدي لتحديات قطاع السياحة

ـــل قطاع الســـياحة بالمملكة تاريخًيـــا، في الحجاج الزائرين ألداء شـــعائر العمرة و/أو الحـــج في مدينتي مكة  Èَتمث
ع  Èالمكرمـــة والمدينة المنورة والمواقع التاريخية المحيطة. ومع ذلك، وكجزٍء من خطط التنويع االقتصادي، ُيتوق

أن يؤدي قطاع السياحة دوًرا مهًما في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة في إطار رؤية عام 2030.

ســـتظهر تحديات عديدة في هـــذا القطاع، كما هو الحال في دول العالم النامي، وال ســـيما فـــي البلدان التي 

تعتمد بقوة على السياحة كجزٍء من ُمحرÕكات نموها االقتصادي. 

تجربة السائح

اإلدارة الفّعالة

األمن والسالمة

سير العمليات بسالسة

ُيمّثل كل من هذه التحديات تهديًدا كبيًرا لنمو قطاع الســـياحة، إال أن شـــبكات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة 

األخرى تتيح الفرصة لمواجهة هذه التحديات. 



1       الصحة والسالمة
واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المواقع السياحية هي أنها تتعرض لتدفق أشخاص جدد بشكل مستمر 

وال توجد بيانات عنهم. حيث يمكن للعنصر اإلجرامي أن يتنكر في صورة ســـائح، ويتســـبب في أضرار جســـيمة ينتج 

عنها تأثير ســـلبي في تجربة السياح ككل، أو أعمال إجرامية تستهدف األعمال التجارية والسياحة. ويمكن لمثل 

هذه الممارسات إحداث خسائر مالية، وتكوين صورة سلبية، والتسبب في فقدان السمعة الطيبة. 

الحل التقني: 

هناك العديد من الحلول التقنية المتاحة بالنســـبة إلى األعمال التجارية ومؤسسات القطاع الحكومي –اليوم– 

فـــي قطاع الســـياحة تكفل قدرتها على توفيـــر بيئة آمنة ومأمونة للزوار. وتشـــمل هذه الحلـــول، أنظمة اإلنذار، 

ونظام الدوائر التليفــــزيونية المغلقة، وأجهزة كشف التسلل، وأنظـــــمة التعرف الــــذكية على الوجوه والقائمة 

على نظام الدوائر التليفزيونية المغلقة، والنســـخ االحتياطي للبيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي، وتعلم اآللة 

التـــي مـــن شـــأنها أن تدعم هيئـــات إنفاذ القــــانون في تحديـــد التهديـــدات المحتملة مســـبًقا، واتخــــاذ التدابير 

التصحيحية المناسبة.

2      تجربة السائح
في ظل العالم المترابط حالًيا، يتوقع السياح الحصول على أفضل الخدمات العالمية مدعومًة بتقنيات توفر لهم 

تجربة سلسة. إذ أن حجز الفنادق والمتاحف والتذاكر عبر اإلنترنت ألي موقع/ نشاط لمشاهدة المعالم السياحية 

بات هو األمر الطبيعي، ويمثل التنقل في جميع أنحاء المدن باســـتخدام األجهزة الذكية المتصلة ووســـائل النقل 

والوصول إلى خدمات الطوارئ جزًءا أساسًيا في أي رحلة.

الحل التقني:  

إن الحلول التقنية المترابطة تمكنها مســـاعدة القطاع في تلبية توقعات السياح. ويجري اعتماد الحلول التقنية 

عالمًيـــا؛ لضمان تحســـين تجربة الزوار. وقد أســـهمت التقنية في خفـــض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشـــغيلية، 

م برامج االتصال وحجز المواعيد وخدمة الضيوف المحّســـنة الدعَم  Õوتحســـين الخدمات وتجربة العمالء. كما ُتقـــد

للمســـتهلكين واألعمال على حٍد ســـواء. وتســـاعد الحلول التقنية من خالل العمالة التقنية– في االستغناء عن 

العمالة البشـــرية باهظة التكلفـــة، ما يؤدي إلى انخفاض تكاليـــف العمالة. وبالمثل فإن أنظمـــة حجز التذاكر عبر 

اإلنترنـــت المدعومة ببرامج الدردشـــة اآللية وحجـــز الفنادق عبر األجهزة المحمولة وتســـجيل الوصـــول والمغادرة 

ا، في الفنادق، والمتاحف، أو من خالل أي جولة لمشـــاهدة المعالم الســـياحية تقود بدورها الســـياَح إلى  Ùرقمي

الة وسلســـة. وفي عالمنا اليوم، حيث الســـفر يســـير، ُيشّكل تقديُم تجربة ســـياحية ال مثيل لها عنصًرا  Èتجربة فع

ا في تطوير قطاع السياحة. Ùأساسي
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3      سير العمليات بسالسة
شهد الســـفر ألغراض الســـياحة خالل العقد الماضي (2010 - 2020) زيادًة كبيرة. وفرضت هذه الزيادة ضغوًطا 

كبيـــرًة على عمليات الشـــركات التي تقدم خدماٍت في قطاع الســـياحة، حيث واجهت خدمـــاُت الضيافة وتقديم 

الطعام والتموين وتنظيم الرحالت والســـفر ومواقع مشـــاهدة المعالم الســـياحية -مثـــل المتاحف والمواقع 

التاريخية والمطارات- تحدياٍت في إدارة أعداد الزوار الكبيرة. ومع تزايد عدد الزوار، ظهرت تحديات أخرى مثل ســـوء 

إدارة المواقع التاريخيـــة، واألضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية، وزيادة معدالت الجريمة، والمشـــكالت المرورية، 

وما إلى ذلك. وزاد من تفاقم ذلك غياب استخدام الحلول التقنية المتقدمة في الشركات بالقطاع. 

الحل التقني: 

يجري اعتماد حلول السياحة الذكية القائمة على التقنيات المتقدمة، مثل البيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي، 

وعلم اآللة، وإنترنت األشـــياء، والمركبات ذاتيـــة القيادة المدعومة بأحدث إمكانيات االتصال، مثل شـــبكات الجيل 

الخامس حول العالم لتحقيق أقصى قيمة من التوجه الســـياحي المتنامي في جميع أنحاء العالم. وتســـتخدم 

البلدان حلوًال تقنية في المطارات والطرق وأماكن انتظار السيارات والمواقع السياحية باستخدام نظام المراقبة 

بالفيديو فـــي الوقت الفعلي وحلول انتظار الســـيارات الذكية. ويجري اســـتخدام التطبيقـــات الذكية، مثل إصدار 

التذاكر اإللكترونية والتجربة االفتراضية للتنقل ونظم إدارة الفنادق، في المنظومة الســـياحية من أجل وضع حلول 

شاملة لهذا القطاع.  

الة 4     اإلدارة الفع®
من المتوقع أن يســـهم قطاع السياحة بشـــكل كبير في خطط التنويع االقتصادي للمملكة المستهدفة ضمن 

رؤيـــة 2030. بيد أن التحديات المتمثلة في انخفاض االســـتثمار فـــي البنية التحتية، وارتفـــاع تكاليف العمليات، 

وضعف مســـتويات الخدمات، وضعف فهم احتياجات الزوار؛ يمكن أن تؤدي إلى وضع أولويات غير متســـقة فيما 

بخص تنمية القطاع. ومن ثّم، فإن التوصل لرؤية شـــاملة للقطاع واســـتخدام البنية التحتيـــة والموارد يحتاج إلى 

الة لتحقيق أهداف القطاع.   Èإدارة فع

الحل التقني: 

أصبحت المنصات السياحية الذكية المعيار المعمول به في جميع أنحاء العالم لضمان إدارة جميع الموارد بكفاءة. 

وتوفر المنصات رؤى شـــاملًة بشأن جميع عناصر المنظومة السياحية ألصحاب المصلحة في هذا القطاع. ويمكن 

لمؤسســـات القطاع الحكومي عرض الرؤية الشـــاملة لمعايير األداء الرئيســـية لقطاع السياحة، في حين يمكن 

لمقدمـــي الخدمات اآلخرين –مثـــل المتاحف– اســـتخدام المنصة للتفاعل مـــع الزوار من خـــالل مختلف تطبيقات 

الهاتـــف المحمول الذكيـــة أو عبر اإلنترنت. ويمكن للزوار إدارة مســـارات رحالتهم بدايًة مـــن التخطيط وحتى إدارة 

تذاكرهم. وتؤدي التكنولوجيا المدعومة بإمكانية شـــبكات الجيـــل الخامس المتقِدمة في االتصال إلى تقديم 

تجربة سلسة للسائحين. 
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التحول الرقمي القائم على حاالت استخدام تقنية شبكات الجيل الخامس 
في قطاع السياحة

تستخدم حلول تقنية شبكات الجيل الخامس بشكل كبير في قطاع السياحة. وقد وضعت مؤسسات عديدة من 

القطاعين العام والخاص خطًطا لالستفادة من هذه التقنية بغية تقديم تجربة زائر ال مثيل لها. وقد ُنشرت العديد 

من حـــاالت االســـتخدام التجريبية بالشـــراكة مع أصحاب المصلحـــة، بما في ذلـــك الهيئات التنظيميـــة الحكومية 

وهيئات السياحة والوزارات ومقدمو خدمات التقنية، وشركات تشغيل االتصاالت ومنظومة الموردين .  

ُأطِلقْت عدة برامج لزيادة اعتماد التقنيات التي تستهدف جميع أصحاب المصلحة في منظومة االتصاالت وتقنية 

المعلومات. ويتبع أحُد هذه البرامج التي تديرها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نهًجا من ثالثة محاور:

وإلى جانب هذه المبادرات، َتجَمع الجهات الحكومية –مثل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات– بين مســـتخدمي 

التقنيـــة ومقدمي الخدمات من أجل تهيئِة بيئٍة من التســـهيل والدعم الفني ُتســـِهم فـــي زيادة الوعي بفوائد 

الحلول لألعمال، وتحسين عملية اعتماد الشركات في قطاع السياحة. 

تخطط وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتجربة عدد من حاالت االستخدام على مدى العامين المقبلين، والتي 

ســـتركز بشكل أساســـي على المدن الذكية والســـياحة والرعاية الصحية والتعليم. ويتمثل الهدف من ذلك في 

وضع مبادئ توجيهية فنية وتجارية العتماد التقنية في القطاعات األوسع نطاًقا. 

تعزيز تطوير القدرات التقنية  يرتكـــز البرنامج على تطوير البنية التحتية والنهوض بقدرات التقنيات مثل 
شبكات الجيل الخامس وإنترنت األشياء والحوسبة وتقسيم الشبكات، وما إلى ذلك.

برنامـــج تمكيـــن المنظومة  الـــذي ُيركز على استكشـــاف اســـتخدامات التقنية وتطويرهـــا عبر مختلف 
القطاعات داخل المملكة من خالل إشـــراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وبالنســـبة إلى هذه الحالة، فِمن 

ضمـــن أصحـــاب المصلحة الشـــركات المشـــغلة لالتصـــاالت، وشـــركات تنظيم الرحـــالت الســـياحية، ومقدمو 

الخدمات، والهيئات التنظيمية للسياحة.

برنامج مشـــاركة البنية التحتية  يركز على ضمان االســـتخدام األمثل للبنية التحتيـــة التقنية. حيث يضم 
البرنامج مقدمي الخدمات لوضع نموذج أعمال ذي منفعة متبادلة من أجل تحقيق أقصى استفادة من البنية 

التحتية لشبكات الجيل الخامس على مستوى المملكة.
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أ        نشـــر قطـــاع الســـياحة فـــي المملكـــة العديـــد مـــن حاالت اســـتخدام شـــبكات 
        الجيل الخامس

1        االتصال بطائرات الدرونز عبر شبكات الجيل الخامس: 
تمـــت تجربة تقنية طائـــرات الدرونز بنجاح في المملكة علـــى مدى العامين الماضيين. واســـُتخدمت طائرات الدرونز 

لتتبع الحشـــود في مناســـبات مختلفة كالحج والعمـــرة. واختبر مقدمو الخدمات هذه التقنية خالل موســـم الحج 

الســـنوي لتقديـــر حركة الحشـــود ومراقبة حركة المـــرور. وُتجرى مراقبة جميـــع العمليات من خـــالل مركز القيادة 

المركزي عبر عمليات بث حي تقدمها طائرات الدرونز باســـتخدام تقنية شـــبكات الجيـــل الخامس. من المتوقع أن 

يلعب اســـتخدام طائرات الدرونز دوًرا مهًما في المســـتقبل، خاصًة مع عزم المملكة إطالق العديد من الفعاليات 

والمهرجانات والحفالت الموســـيقية والفعاليات الرياضية في المســـتقبل، حيث ســـتكون إدارة الحشود وحركة 

المـــرور عامًال مهًما في تنظيـــم أي فعالية بنجاح. وقد اختبـــرت وزارة الدفاع ووزارة الحج والعمـــرة هذه التقنية، 

وقامت بنشرها على مدى السنوات القليلة الماضية.

2     اتصال الواقع المعزز / الواقع االفتراضي عبر شبكات الجيل الخامس: 
أتاحت شـــبكات الجيل الخامس مجموعًة من حاالت اســـتخدام تطبيقات الواقع المعزز/الواقع االفتراضي. وقد تم 

تركيب هذه التقنية في منطقة المســـجد الحرام؛ مما مكن الزوار من تجربة عمل جولة داخل الحرم المكي عن بعد. 

وكجزٍء من المشـــروع التجريبي تم عرض موجزات فيديو عالية الدقة بزاوية عرض 360 درجة على شاشـــات أكبر من 

حجم الغرفة لتوفير تجربة مســـتفيضة. تم اإلرســـال عبر شـــبكات الجيـــل الخامس مع عناصر التحكـــم بالفيديو في 

الوقـــت الحقيقـــي بأقل زمِن انتقاٍل. وأظهرت حالة االســـتخدام كذلك قدراَتها على توفير قـــدر أكبر من األمن للزوار. 

ووفر العديد من الموردين إمكانية االتصال بالتقنية، بما في ذلك شركة االتصاالت السعودية وموبايلي وزين. 

3      البطاقات الذكية القابلة لالرتداء المتصلة عبر شبكات الجيل الخامس: 
كجـــزء من المشـــروع التجريبـــي، تم تزويـــد الحجاج ببطاقـــات ذكيـــة تضمنت هوياتهـــم ومعلوماتهـــم الطبية 

ومعلومـــات االتصال الخاصة بهـــم. وَقدمت البطاقات الموقع الدقيق للحجاج في أثنـــاء تنقلهم بين مواقع الحج 

المختلفـــة. وتم ربط البطاقـــات الذكية بتطبيقات الجوال، حيث تمكن الحجاج مـــن تتبع موقعهم، وكذلك تخطيط 

تنقالتهم لتجنب المناطق المزدحمة. ونشرت وزارة الحج والعمرة هذه التقنية لتقديم خدمات سلسة للحجاج من 

خالل إدراج جميع بيانات الحجاج، بما في ذلك المعلومات الشخصية واإلقامة والسجالت الطبية.  

4     الرعاية الصحية عن ُبعد عبر شبكات الجيل الخامس: 
إن توفيـــر الخدمات الصحيـــة للحجاج في أماكن مثل مكـــة المكرمة أحد أهم عناصر الضيافة فـــي المملكة العربية 

ذت مبادرة تجريبية لتوفير خدمة قياس درجات الحرارة والعالمات الحيوية للحجاج، وُأرسلت إلى  Õالســـعودية. وقد ُنف

أطبـــاء خارج الموقـــع إلجراء المزيد مـــن عمليات التشـــخيص. وأظهرت التجربة التـــي أجريت بنجـــاٍح أن تطبيقات حالة 

االســـتخدام تلك ال تقتصر على قطاع الســـياحة فحسب، بل تشـــمل مجموعًة من القطاعات األخرى أيًضا، بما في 

ذلـــك التعدين والصناعة التحويلية واإلنتاج، فضًال عن قطاع النفط والغاز، حيث يمكن دعم الخدمات الطبية من خالل 

الروبوتات المتخصصة المتصلة بشبكات الجيل الخامس.

5      يشـــهد التحول الرقمي لقطاع المطارات  تقدًما على الصعيد العالمي، حيث يتزايد عدد المســـافرين 
يوًمـــا بعد يوم؛ ما ُيشـــكل ضغًطا كبيًرا على عمليات تشـــغيل المطـــارات. وكثيًرا ما تعجز جودة عمليات تشـــغيل 

المطـــارات عـــن مواكبة تلك التطلعـــات، حيث يتوقـــع المســـافرون الحصول على تجارب شـــخصية فائقـــة الجودة 

باســـتمرار. ولتلبيـــة احتياجات المطـــارات العصرية، يتـــم اعتماد االبتـــكارات التقنيـــة الحديثة، مثل شـــبكات الجيل 

الخامس المدعومة بالذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء والمنصات السحابية لخدمات الفيديو والبيانات الضخمة؛ 

إلدارة تحســـين العمليات وخفض التكاليف وتعزيز تجربة المســـافرين. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني مع 

شـــركاء التقنية لتنفيـــذ حلول المطـــارات الذكية القائمة علـــى أحدث التقنيـــات لضمان تجهيز مطـــارات المملكة 

بالتقنيات الحديثة إلدارة تدفق السائحين الكبير على وجه السرعة.

6     إمكانية االتصال الهائلة عبر شبكات الجيل الخامس: 
ق مقدمو الخدمات مع الهيئات الرقابية والوزارات تجربة خدمات اإلنترنت الالسلكي (الواي فاي)، حيث تم نشر  Èنس

آالف نقـــاط الوصـــول في مكـــة المكرمة والمدينة المنـــورة وغيرها من األماكن المقدســـة. وقـــد تمثلت أهداف 

المبادرة في توفير إمكانية االتصال الســـلس للحجاج في رحلتهم المقدسة. واختبرت شركات تشغيل االتصاالت 

هـــذه التقنية فـــي عامـــي 2018-،2019 وبدؤوا في اســـتخدامها منـــذ عام 2019 فصاعًدا. وأنشـــأت شـــركة 

االتصاالت السعودية، وموبايلي، وزين أبراج اتصال للحجاج الذين يزورون األماكن المقدسة. 
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تركيب هذه التقنية في منطقة المســـجد الحرام؛ مما مكن الزوار من تجربة عمل جولة داخل الحرم المكي عن بعد. 

وكجزٍء من المشـــروع التجريبي تم عرض موجزات فيديو عالية الدقة بزاوية عرض 360 درجة على شاشـــات أكبر من 
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كجـــزء من المشـــروع التجريبـــي، تم تزويـــد الحجاج ببطاقـــات ذكيـــة تضمنت هوياتهـــم ومعلوماتهـــم الطبية 

ومعلومـــات االتصال الخاصة بهـــم. وَقدمت البطاقات الموقع الدقيق للحجاج في أثنـــاء تنقلهم بين مواقع الحج 

المختلفـــة. وتم ربط البطاقـــات الذكية بتطبيقات الجوال، حيث تمكن الحجاج مـــن تتبع موقعهم، وكذلك تخطيط 

تنقالتهم لتجنب المناطق المزدحمة. ونشرت وزارة الحج والعمرة هذه التقنية لتقديم خدمات سلسة للحجاج من 

خالل إدراج جميع بيانات الحجاج، بما في ذلك المعلومات الشخصية واإلقامة والسجالت الطبية.  

ب    يمكـــن لحـــاالت االســـتخدام الشـــاملة للقطاعـــات المدفوعـــة بشـــبكات الجيل 
        الخامس أن تحقق قيمة لقطاع السياحة

يمكن نشـــر العديد من حاالت االستخدام في قطاع الســـياحة التي يجري اعتمادها في قطاعات أخرى، ليس في 

المملكة العربية الســـعودية فحسب، بل على الصعيد العالمي كذلك. ويمكن أن تعزز حاالت االستخدام هذه تجربة 

السياح بدرجة كبيرة، وأن ُتسِهم في تنمية القطاع في البالد على النحو المستهدف في إطار رؤية 2030.

4     الرعاية الصحية عن ُبعد عبر شبكات الجيل الخامس: 
إن توفيـــر الخدمات الصحيـــة للحجاج في أماكن مثل مكـــة المكرمة أحد أهم عناصر الضيافة فـــي المملكة العربية 

ذت مبادرة تجريبية لتوفير خدمة قياس درجات الحرارة والعالمات الحيوية للحجاج، وُأرسلت إلى  Õالســـعودية. وقد ُنف

أطبـــاء خارج الموقـــع إلجراء المزيد مـــن عمليات التشـــخيص. وأظهرت التجربة التـــي أجريت بنجـــاٍح أن تطبيقات حالة 

االســـتخدام تلك ال تقتصر على قطاع الســـياحة فحسب، بل تشـــمل مجموعًة من القطاعات األخرى أيًضا، بما في 

ذلـــك التعدين والصناعة التحويلية واإلنتاج، فضًال عن قطاع النفط والغاز، حيث يمكن دعم الخدمات الطبية من خالل 

الروبوتات المتخصصة المتصلة بشبكات الجيل الخامس.

5      يشـــهد التحول الرقمي لقطاع المطارات  تقدًما على الصعيد العالمي، حيث يتزايد عدد المســـافرين 
يوًمـــا بعد يوم؛ ما ُيشـــكل ضغًطا كبيًرا على عمليات تشـــغيل المطـــارات. وكثيًرا ما تعجز جودة عمليات تشـــغيل 

المطـــارات عـــن مواكبة تلك التطلعـــات، حيث يتوقـــع المســـافرون الحصول على تجارب شـــخصية فائقـــة الجودة 

باســـتمرار. ولتلبيـــة احتياجات المطـــارات العصرية، يتـــم اعتماد االبتـــكارات التقنيـــة الحديثة، مثل شـــبكات الجيل 
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المبادرة في توفير إمكانية االتصال الســـلس للحجاج في رحلتهم المقدسة. واختبرت شركات تشغيل االتصاالت 

هـــذه التقنية فـــي عامـــي 2018-،2019 وبدؤوا في اســـتخدامها منـــذ عام 2019 فصاعًدا. وأنشـــأت شـــركة 

االتصاالت السعودية، وموبايلي، وزين أبراج اتصال للحجاج الذين يزورون األماكن المقدسة. 

1       الالفتات الرقمية في قطاع السياحة: 
الالفتات الرقمية في أماكن الضيافة والســـفر عبارة عن شاشات كبيرة الحجم ُتستخدم لعرض الصور أو الرسائل، 

وربما اإلعالنات في بعض األماكن. وُتستخَدم الالفتات الرقمية في معظم أماكن الضيافة - المطاعم والفنادق 

على وجه التحديد - للترويج لعروض العالمات التجارية وإعالناتها في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.

تضيف الشاشـــات الرقمية تجارب تفاعلية وإعالمية منذ وقت الوصول وإلى المغادرة، ليس للضيوف فحسب، بل 

للموظفيـــن أيًضـــا. وفي ظل وباء كوفيـــد-19، فالقدرة على توصيـــل المعلومات في الوقـــت الفعلي دون تدخل 

بشـــري أصبحت أمًرا حيوًيا من أجل اســـتمرارية األعمال وتحقيق رضا الضيوف والموظفين. كما يزيد وجود الالفتات 

الرقميـــة من جمال المظهر العصري والبراعة التقنية للمنشـــأة. ثم يأتي تحســـين تدفقات اإليرادات في شـــكل 

استغالل أنظمة إدارة المحتوى إلثراء العروض ومرافق الراحة وتعزيزها.

تتوســـع التطبيقـــات وحاالت االســـتخدام المتعلقة بالالفتات الرقمية ســـريًعا على مســـتوى خدمـــات الضيافة 

والســـفر وتقديم الطعـــام. فبالنســـبة إلى قطاع المطاعم، تســـتخدم مطاعـــم الوجبات والخدمات الســـريعة 

الالفتـــات الرقمية في لوحـــات قوائم الطعام ومطاعم الوجبات الســـريعة. وبينما تعمـــل المطاعم ذات الخدمة 

الكاملة على تحويل أعمالها خارج أماكن العمل من خالل تســـلÖم وتسليم طلبات التوصيل، يجري استخدام حلول 

الالفتات الرقمية لتنبيه الضيوف وســـائقي التوصيـــل بمواقع التوصيل وأرقام الطلبـــات وأوقات االنتظار. ويمكن 

كذلـــك اســـتخدام تلك الالفتـــات الرقمية في األســـواق الحرة فـــي المطارات، حيث َتســـتخدم ُنســـًخا صغيرًة من 

الالفتات الرقمية على حواف الرفوف من أجل عرض األسعار، أو معلومات المنتجات، أو العروض الترويجية الخاصة.

2      السائحون المتصلون: 
يتوقع الســـائحون إمـــكان وصولهم إلى اإلنترنت عالي الســـرعة فـــي كل مكان يذهبون إليه. فاليوم، تســـعى 

الوجهـــات القائمة علـــى البنية التحتيـــة للمدن الذكية إلى اســـتقطاب الـــزوار ومنهم الشـــباب المتصلون رقمًيا 

بوســـائل التواصـــل االجتماعـــي بشـــكل متطـــور. ويمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس تمكيـــن هؤالء الســـياح من 

استكشـــاف الوجهات بســـهولة، وتشـــجيعهم على إجراء حجوزات المطاعم وحجز التذاكر عبـــر اإلنترنت. وتقدم 

التقنيـــة ميزًة إضافيـــًة تتمثل في زيادة اإلقبـــال، ليس فقط على األماكن الرئيســـية؛ ولكن أيًضـــا على المناطق 

المحيطـــة أو معالم الجذب في جميع أنحاء المدن التي يزورونها. ُيعد الكثير من حاالت االســـتخدام جزًءا من حلول 

المدينة الذكية التي تشـــمل المالعب الذكية ومراقبة البيئة ومواقف الســـيارات الذكية واإلضاءة الذكية ونظام 

النقـــل العام المتطور. وال يجري التخطيط لتطبيق حاالت االســـتخدام في المشـــاريع العمالقـــة الجديدة (نيوم، 

أمـــاال، القدية، مشـــروع البحر األحمر) فحســـب، بل إنه يمتد ليشـــمل بعض المدن الكبرى فـــي المملكة، حيث ُتعد 

ذت وزارة الشـــؤون البلدية والقروية مشروًعا تجريبًيا في عام 2017،  Èمدينة الرياض المســـتفيد الرئيسي. وقد َنف

كما تعمل حالًيا على توسيع نطاق التطبيق في 11 مدينة في المملكة كجزٍء من برنامج التحول الوطني.

3      األعمال غير التالمسية: 
دخلـــت تقنية عـــدم التالمس في مجالي الضيافة والســـفر، حيث بـــدأت الفنادق والمطاعـــم والعالمات التجارية 

ٍل  Öالخاصة بالســـفر في تطبيقها سريًعا وتعزيز التجارب الخالية من اللمس. وأّدت جائحة كوفيد -19ِ َلى ُحُدوِث َتَحو

َرْقِميã َسرِيٍع، حيث لم تكن الفنادق والمطاعم مهيأة لتلبية طلب المستهلكين على ارتفاع معدالت طلب عدم 

التالمس في ظل مخاوف اإلصابة بالمرض.

على الرغم من أن شـــبكات الجيل الخامس توفر اتصاًال أســـرع وأكثر أماًنا للمســـتخدمين، إال أنها ستكون ضرورية 

لألعمال المحلية التي تعتمد على الســـياحة. وســـتتمكن وســـائل النقل العام، مثل ســـيارات األجرة والحافالت، 

نهم من  Õوكذلـــك بائعو المواد الغذائية المتنقلون في المواقع، من االتصال بشـــبكات الجبل الخامـــس، ِمّما ُيَمك

قبول مدفوعات البطاقات/ األجهزة الذكية، ال سيما في المناطق الريفية وذلك من خالل معامالت آمنة وسريعة 

عبر شـــبكات الجيل الخامس، أو تسجيل الوصول إلى الفنادق من خالل األجهزة الذكية دون وجود حاجة مادية إلى 

االحتـــكاك بالعامليـــن في الفنادق. ويتمثـــل أحد العوامل المهمة عنـــد اختيار أي فندق بين الســـائحين في توافر 

خدمة الواي فاي، ســـواء لغرض العمل أو ترفيه المسافرين. ويشعر مقدمو خدمات الضيافة بمزيٍد من التحدي؛ 

ألن عدًدا كبيًرا من المســـافرين المتصلين يستخدمون الخدمة بسبب أمن شبكتهم وعرض النطاق الترددي. وهنا 

تحل شبكات الجيل الخامس هذه المعضالت بتوفير سرعات عالية للمستخدمين المختلفين في الوقت الذي يتم 

فيـــه تقليل األحمال على شـــبكات الواي فاي. وبإمكان الفنـــادق عن طريق االتصال بشـــبكات الجيل الخامس، أن 

تقدم المزيد من الخدمات الذكية، مثل اإلضاءة الذكية ومنظم الحرارة والشاشات العاملة باللمس.

4     خدمات الرعاية الصحية من الجيل القادم المقدمة للسائحين: 
تمثل إدارة الصحة والســـالمة أولويًة قصوى من أجل الحفاظ على ســـالمة الضيوف والموظفين على حد ســـواء. 

وســـتتطلب خدمات إدارة الصحة والسالمة من الجيل القادم أدواٍت ذكيًة ومتصلًة لتتبع نقاط االتصال ومتابعتها، 

مع االلتزام باعتبارات الخصوصية للضيوف.

ا  Ùسترصد خدمات إدارة الصحة والسالمة من الجيل القادم بروتوكوالت التنظيف وتتابعها، وتطلق تنبيًها استباقي

حـــال احتياج هذه المناطـــق إلى الصيانة، والتســـجيل عند إنجاز مهام التنظيف. وتســـتخدم الحلـــول المتصلة عبر 

شـــبكات الجيل الخامس تقنيات البلوك تشـــين، والماســـحات الضوئيـــة الحرارية، والقياســـات الحيوية، وكاميرات 

الفيديـــو، والـــذكاء االصطناعي، وإنترنت األشـــياء، وتحديد الهوية باســـتخدام موجات الراديو، ورموز االســـتجابة 

السريعة "QR"، والروبوتات.  وبصرف النظر عن حاالت االستخدام المذكورة أعاله، فمن المتوقع أن يتحول العديد 

من عمليات النشـــر إلى حقيقة واقعة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأشار ممثلو المشاريع الضخمة إلى 

أن التقنية األساســـية التي ســـتدعم أي نوع من االتصال ســـتعتمد على شـــبكات الجيل الخامس. وتتمثل بعض 

حاالت االســـتخدام الرئيسية التي ستغدو حقيقة واقعية نظًرا إلى انتقال تقنية شبكات الجيل الخامس من مبدأ 

إثبات المفهوم إلى مرحلة عمليات التنفيذ الفعلية في حلول المدن الذكية وخدمات المرافق والسالمة العامة 

وخدمات الطوارئ والنقل العام (الطيران، ومحطات القطار)، وتقديم المحتوى الرقمي واألصول وإدارة المرافق 

في بعض المشاريع العمالقة.
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ب    يمكـــن لحـــاالت االســـتخدام الشـــاملة للقطاعـــات المدفوعـــة بشـــبكات الجيل 
        الخامس أن تحقق قيمة لقطاع السياحة

يمكن نشـــر العديد من حاالت االستخدام في قطاع الســـياحة التي يجري اعتمادها في قطاعات أخرى، ليس في 

المملكة العربية الســـعودية فحسب، بل على الصعيد العالمي كذلك. ويمكن أن تعزز حاالت االستخدام هذه تجربة 

السياح بدرجة كبيرة، وأن ُتسِهم في تنمية القطاع في البالد على النحو المستهدف في إطار رؤية 2030.

1       الالفتات الرقمية في قطاع السياحة: 
الالفتات الرقمية في أماكن الضيافة والســـفر عبارة عن شاشات كبيرة الحجم ُتستخدم لعرض الصور أو الرسائل، 

وربما اإلعالنات في بعض األماكن. وُتستخَدم الالفتات الرقمية في معظم أماكن الضيافة - المطاعم والفنادق 

على وجه التحديد - للترويج لعروض العالمات التجارية وإعالناتها في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.

تضيف الشاشـــات الرقمية تجارب تفاعلية وإعالمية منذ وقت الوصول وإلى المغادرة، ليس للضيوف فحسب، بل 

للموظفيـــن أيًضـــا. وفي ظل وباء كوفيـــد-19، فالقدرة على توصيـــل المعلومات في الوقـــت الفعلي دون تدخل 

بشـــري أصبحت أمًرا حيوًيا من أجل اســـتمرارية األعمال وتحقيق رضا الضيوف والموظفين. كما يزيد وجود الالفتات 

الرقميـــة من جمال المظهر العصري والبراعة التقنية للمنشـــأة. ثم يأتي تحســـين تدفقات اإليرادات في شـــكل 

استغالل أنظمة إدارة المحتوى إلثراء العروض ومرافق الراحة وتعزيزها.

تتوســـع التطبيقـــات وحاالت االســـتخدام المتعلقة بالالفتات الرقمية ســـريًعا على مســـتوى خدمـــات الضيافة 

والســـفر وتقديم الطعـــام. فبالنســـبة إلى قطاع المطاعم، تســـتخدم مطاعـــم الوجبات والخدمات الســـريعة 

الالفتـــات الرقمية في لوحـــات قوائم الطعام ومطاعم الوجبات الســـريعة. وبينما تعمـــل المطاعم ذات الخدمة 

الكاملة على تحويل أعمالها خارج أماكن العمل من خالل تســـلÖم وتسليم طلبات التوصيل، يجري استخدام حلول 

الالفتات الرقمية لتنبيه الضيوف وســـائقي التوصيـــل بمواقع التوصيل وأرقام الطلبـــات وأوقات االنتظار. ويمكن 

كذلـــك اســـتخدام تلك الالفتـــات الرقمية في األســـواق الحرة فـــي المطارات، حيث َتســـتخدم ُنســـًخا صغيرًة من 

الالفتات الرقمية على حواف الرفوف من أجل عرض األسعار، أو معلومات المنتجات، أو العروض الترويجية الخاصة.

2      السائحون المتصلون: 
يتوقع الســـائحون إمـــكان وصولهم إلى اإلنترنت عالي الســـرعة فـــي كل مكان يذهبون إليه. فاليوم، تســـعى 

الوجهـــات القائمة علـــى البنية التحتيـــة للمدن الذكية إلى اســـتقطاب الـــزوار ومنهم الشـــباب المتصلون رقمًيا 

بوســـائل التواصـــل االجتماعـــي بشـــكل متطـــور. ويمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس تمكيـــن هؤالء الســـياح من 

استكشـــاف الوجهات بســـهولة، وتشـــجيعهم على إجراء حجوزات المطاعم وحجز التذاكر عبـــر اإلنترنت. وتقدم 

التقنيـــة ميزًة إضافيـــًة تتمثل في زيادة اإلقبـــال، ليس فقط على األماكن الرئيســـية؛ ولكن أيًضـــا على المناطق 

المحيطـــة أو معالم الجذب في جميع أنحاء المدن التي يزورونها. ُيعد الكثير من حاالت االســـتخدام جزًءا من حلول 

المدينة الذكية التي تشـــمل المالعب الذكية ومراقبة البيئة ومواقف الســـيارات الذكية واإلضاءة الذكية ونظام 

النقـــل العام المتطور. وال يجري التخطيط لتطبيق حاالت االســـتخدام في المشـــاريع العمالقـــة الجديدة (نيوم، 

أمـــاال، القدية، مشـــروع البحر األحمر) فحســـب، بل إنه يمتد ليشـــمل بعض المدن الكبرى فـــي المملكة، حيث ُتعد 

ذت وزارة الشـــؤون البلدية والقروية مشروًعا تجريبًيا في عام 2017،  Èمدينة الرياض المســـتفيد الرئيسي. وقد َنف

كما تعمل حالًيا على توسيع نطاق التطبيق في 11 مدينة في المملكة كجزٍء من برنامج التحول الوطني.

3      األعمال غير التالمسية: 
دخلـــت تقنية عـــدم التالمس في مجالي الضيافة والســـفر، حيث بـــدأت الفنادق والمطاعـــم والعالمات التجارية 

ٍل  Öالخاصة بالســـفر في تطبيقها سريًعا وتعزيز التجارب الخالية من اللمس. وأّدت جائحة كوفيد -19ِ َلى ُحُدوِث َتَحو

َرْقِميã َسرِيٍع، حيث لم تكن الفنادق والمطاعم مهيأة لتلبية طلب المستهلكين على ارتفاع معدالت طلب عدم 

التالمس في ظل مخاوف اإلصابة بالمرض.

على الرغم من أن شـــبكات الجيل الخامس توفر اتصاًال أســـرع وأكثر أماًنا للمســـتخدمين، إال أنها ستكون ضرورية 

لألعمال المحلية التي تعتمد على الســـياحة. وســـتتمكن وســـائل النقل العام، مثل ســـيارات األجرة والحافالت، 

نهم من  Õوكذلـــك بائعو المواد الغذائية المتنقلون في المواقع، من االتصال بشـــبكات الجبل الخامـــس، ِمّما ُيَمك

قبول مدفوعات البطاقات/ األجهزة الذكية، ال سيما في المناطق الريفية وذلك من خالل معامالت آمنة وسريعة 

عبر شـــبكات الجيل الخامس، أو تسجيل الوصول إلى الفنادق من خالل األجهزة الذكية دون وجود حاجة مادية إلى 

االحتـــكاك بالعامليـــن في الفنادق. ويتمثـــل أحد العوامل المهمة عنـــد اختيار أي فندق بين الســـائحين في توافر 

خدمة الواي فاي، ســـواء لغرض العمل أو ترفيه المسافرين. ويشعر مقدمو خدمات الضيافة بمزيٍد من التحدي؛ 

ألن عدًدا كبيًرا من المســـافرين المتصلين يستخدمون الخدمة بسبب أمن شبكتهم وعرض النطاق الترددي. وهنا 

تحل شبكات الجيل الخامس هذه المعضالت بتوفير سرعات عالية للمستخدمين المختلفين في الوقت الذي يتم 

فيـــه تقليل األحمال على شـــبكات الواي فاي. وبإمكان الفنـــادق عن طريق االتصال بشـــبكات الجيل الخامس، أن 

تقدم المزيد من الخدمات الذكية، مثل اإلضاءة الذكية ومنظم الحرارة والشاشات العاملة باللمس.

4     خدمات الرعاية الصحية من الجيل القادم المقدمة للسائحين: 
تمثل إدارة الصحة والســـالمة أولويًة قصوى من أجل الحفاظ على ســـالمة الضيوف والموظفين على حد ســـواء. 

وســـتتطلب خدمات إدارة الصحة والسالمة من الجيل القادم أدواٍت ذكيًة ومتصلًة لتتبع نقاط االتصال ومتابعتها، 

مع االلتزام باعتبارات الخصوصية للضيوف.

ا  Ùسترصد خدمات إدارة الصحة والسالمة من الجيل القادم بروتوكوالت التنظيف وتتابعها، وتطلق تنبيًها استباقي

حـــال احتياج هذه المناطـــق إلى الصيانة، والتســـجيل عند إنجاز مهام التنظيف. وتســـتخدم الحلـــول المتصلة عبر 

شـــبكات الجيل الخامس تقنيات البلوك تشـــين، والماســـحات الضوئيـــة الحرارية، والقياســـات الحيوية، وكاميرات 

الفيديـــو، والـــذكاء االصطناعي، وإنترنت األشـــياء، وتحديد الهوية باســـتخدام موجات الراديو، ورموز االســـتجابة 

السريعة "QR"، والروبوتات.  وبصرف النظر عن حاالت االستخدام المذكورة أعاله، فمن المتوقع أن يتحول العديد 

من عمليات النشـــر إلى حقيقة واقعة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأشار ممثلو المشاريع الضخمة إلى 

أن التقنية األساســـية التي ســـتدعم أي نوع من االتصال ســـتعتمد على شـــبكات الجيل الخامس. وتتمثل بعض 

حاالت االســـتخدام الرئيسية التي ستغدو حقيقة واقعية نظًرا إلى انتقال تقنية شبكات الجيل الخامس من مبدأ 

إثبات المفهوم إلى مرحلة عمليات التنفيذ الفعلية في حلول المدن الذكية وخدمات المرافق والسالمة العامة 

وخدمات الطوارئ والنقل العام (الطيران، ومحطات القطار)، وتقديم المحتوى الرقمي واألصول وإدارة المرافق 

في بعض المشاريع العمالقة.
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ب    يمكـــن لحـــاالت االســـتخدام الشـــاملة للقطاعـــات المدفوعـــة بشـــبكات الجيل 
        الخامس أن تحقق قيمة لقطاع السياحة

يمكن نشـــر العديد من حاالت االستخدام في قطاع الســـياحة التي يجري اعتمادها في قطاعات أخرى، ليس في 

المملكة العربية الســـعودية فحسب، بل على الصعيد العالمي كذلك. ويمكن أن تعزز حاالت االستخدام هذه تجربة 

السياح بدرجة كبيرة، وأن ُتسِهم في تنمية القطاع في البالد على النحو المستهدف في إطار رؤية 2030.

1       الالفتات الرقمية في قطاع السياحة: 
الالفتات الرقمية في أماكن الضيافة والســـفر عبارة عن شاشات كبيرة الحجم ُتستخدم لعرض الصور أو الرسائل، 

وربما اإلعالنات في بعض األماكن. وُتستخَدم الالفتات الرقمية في معظم أماكن الضيافة - المطاعم والفنادق 

على وجه التحديد - للترويج لعروض العالمات التجارية وإعالناتها في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.

تضيف الشاشـــات الرقمية تجارب تفاعلية وإعالمية منذ وقت الوصول وإلى المغادرة، ليس للضيوف فحسب، بل 

للموظفيـــن أيًضـــا. وفي ظل وباء كوفيـــد-19، فالقدرة على توصيـــل المعلومات في الوقـــت الفعلي دون تدخل 

بشـــري أصبحت أمًرا حيوًيا من أجل اســـتمرارية األعمال وتحقيق رضا الضيوف والموظفين. كما يزيد وجود الالفتات 

الرقميـــة من جمال المظهر العصري والبراعة التقنية للمنشـــأة. ثم يأتي تحســـين تدفقات اإليرادات في شـــكل 

استغالل أنظمة إدارة المحتوى إلثراء العروض ومرافق الراحة وتعزيزها.

تتوســـع التطبيقـــات وحاالت االســـتخدام المتعلقة بالالفتات الرقمية ســـريًعا على مســـتوى خدمـــات الضيافة 

والســـفر وتقديم الطعـــام. فبالنســـبة إلى قطاع المطاعم، تســـتخدم مطاعـــم الوجبات والخدمات الســـريعة 

الالفتـــات الرقمية في لوحـــات قوائم الطعام ومطاعم الوجبات الســـريعة. وبينما تعمـــل المطاعم ذات الخدمة 

الكاملة على تحويل أعمالها خارج أماكن العمل من خالل تســـلÖم وتسليم طلبات التوصيل، يجري استخدام حلول 

الالفتات الرقمية لتنبيه الضيوف وســـائقي التوصيـــل بمواقع التوصيل وأرقام الطلبـــات وأوقات االنتظار. ويمكن 

كذلـــك اســـتخدام تلك الالفتـــات الرقمية في األســـواق الحرة فـــي المطارات، حيث َتســـتخدم ُنســـًخا صغيرًة من 

الالفتات الرقمية على حواف الرفوف من أجل عرض األسعار، أو معلومات المنتجات، أو العروض الترويجية الخاصة.

2      السائحون المتصلون: 
يتوقع الســـائحون إمـــكان وصولهم إلى اإلنترنت عالي الســـرعة فـــي كل مكان يذهبون إليه. فاليوم، تســـعى 

الوجهـــات القائمة علـــى البنية التحتيـــة للمدن الذكية إلى اســـتقطاب الـــزوار ومنهم الشـــباب المتصلون رقمًيا 

بوســـائل التواصـــل االجتماعـــي بشـــكل متطـــور. ويمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس تمكيـــن هؤالء الســـياح من 

استكشـــاف الوجهات بســـهولة، وتشـــجيعهم على إجراء حجوزات المطاعم وحجز التذاكر عبـــر اإلنترنت. وتقدم 

التقنيـــة ميزًة إضافيـــًة تتمثل في زيادة اإلقبـــال، ليس فقط على األماكن الرئيســـية؛ ولكن أيًضـــا على المناطق 

المحيطـــة أو معالم الجذب في جميع أنحاء المدن التي يزورونها. ُيعد الكثير من حاالت االســـتخدام جزًءا من حلول 

المدينة الذكية التي تشـــمل المالعب الذكية ومراقبة البيئة ومواقف الســـيارات الذكية واإلضاءة الذكية ونظام 

النقـــل العام المتطور. وال يجري التخطيط لتطبيق حاالت االســـتخدام في المشـــاريع العمالقـــة الجديدة (نيوم، 

أمـــاال، القدية، مشـــروع البحر األحمر) فحســـب، بل إنه يمتد ليشـــمل بعض المدن الكبرى فـــي المملكة، حيث ُتعد 

ذت وزارة الشـــؤون البلدية والقروية مشروًعا تجريبًيا في عام 2017،  Èمدينة الرياض المســـتفيد الرئيسي. وقد َنف

كما تعمل حالًيا على توسيع نطاق التطبيق في 11 مدينة في المملكة كجزٍء من برنامج التحول الوطني.

3      األعمال غير التالمسية: 
دخلـــت تقنية عـــدم التالمس في مجالي الضيافة والســـفر، حيث بـــدأت الفنادق والمطاعـــم والعالمات التجارية 

ٍل  Öالخاصة بالســـفر في تطبيقها سريًعا وتعزيز التجارب الخالية من اللمس. وأّدت جائحة كوفيد -19ِ َلى ُحُدوِث َتَحو

َرْقِميã َسرِيٍع، حيث لم تكن الفنادق والمطاعم مهيأة لتلبية طلب المستهلكين على ارتفاع معدالت طلب عدم 

التالمس في ظل مخاوف اإلصابة بالمرض.

على الرغم من أن شـــبكات الجيل الخامس توفر اتصاًال أســـرع وأكثر أماًنا للمســـتخدمين، إال أنها ستكون ضرورية 

لألعمال المحلية التي تعتمد على الســـياحة. وســـتتمكن وســـائل النقل العام، مثل ســـيارات األجرة والحافالت، 

نهم من  Õوكذلـــك بائعو المواد الغذائية المتنقلون في المواقع، من االتصال بشـــبكات الجبل الخامـــس، ِمّما ُيَمك

قبول مدفوعات البطاقات/ األجهزة الذكية، ال سيما في المناطق الريفية وذلك من خالل معامالت آمنة وسريعة 

عبر شـــبكات الجيل الخامس، أو تسجيل الوصول إلى الفنادق من خالل األجهزة الذكية دون وجود حاجة مادية إلى 

االحتـــكاك بالعامليـــن في الفنادق. ويتمثـــل أحد العوامل المهمة عنـــد اختيار أي فندق بين الســـائحين في توافر 

خدمة الواي فاي، ســـواء لغرض العمل أو ترفيه المسافرين. ويشعر مقدمو خدمات الضيافة بمزيٍد من التحدي؛ 

ألن عدًدا كبيًرا من المســـافرين المتصلين يستخدمون الخدمة بسبب أمن شبكتهم وعرض النطاق الترددي. وهنا 

تحل شبكات الجيل الخامس هذه المعضالت بتوفير سرعات عالية للمستخدمين المختلفين في الوقت الذي يتم 

فيـــه تقليل األحمال على شـــبكات الواي فاي. وبإمكان الفنـــادق عن طريق االتصال بشـــبكات الجيل الخامس، أن 

تقدم المزيد من الخدمات الذكية، مثل اإلضاءة الذكية ومنظم الحرارة والشاشات العاملة باللمس.

4     خدمات الرعاية الصحية من الجيل القادم المقدمة للسائحين: 
تمثل إدارة الصحة والســـالمة أولويًة قصوى من أجل الحفاظ على ســـالمة الضيوف والموظفين على حد ســـواء. 

وســـتتطلب خدمات إدارة الصحة والسالمة من الجيل القادم أدواٍت ذكيًة ومتصلًة لتتبع نقاط االتصال ومتابعتها، 

مع االلتزام باعتبارات الخصوصية للضيوف.

ا  Ùسترصد خدمات إدارة الصحة والسالمة من الجيل القادم بروتوكوالت التنظيف وتتابعها، وتطلق تنبيًها استباقي

حـــال احتياج هذه المناطـــق إلى الصيانة، والتســـجيل عند إنجاز مهام التنظيف. وتســـتخدم الحلـــول المتصلة عبر 

شـــبكات الجيل الخامس تقنيات البلوك تشـــين، والماســـحات الضوئيـــة الحرارية، والقياســـات الحيوية، وكاميرات 

الفيديـــو، والـــذكاء االصطناعي، وإنترنت األشـــياء، وتحديد الهوية باســـتخدام موجات الراديو، ورموز االســـتجابة 

السريعة "QR"، والروبوتات.  وبصرف النظر عن حاالت االستخدام المذكورة أعاله، فمن المتوقع أن يتحول العديد 

من عمليات النشـــر إلى حقيقة واقعة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأشار ممثلو المشاريع الضخمة إلى 

أن التقنية األساســـية التي ســـتدعم أي نوع من االتصال ســـتعتمد على شـــبكات الجيل الخامس. وتتمثل بعض 

حاالت االســـتخدام الرئيسية التي ستغدو حقيقة واقعية نظًرا إلى انتقال تقنية شبكات الجيل الخامس من مبدأ 

إثبات المفهوم إلى مرحلة عمليات التنفيذ الفعلية في حلول المدن الذكية وخدمات المرافق والسالمة العامة 

وخدمات الطوارئ والنقل العام (الطيران، ومحطات القطار)، وتقديم المحتوى الرقمي واألصول وإدارة المرافق 

في بعض المشاريع العمالقة.
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المشـــاريع العمالقة – ضـــرورة تمكين مجموعة من حاالت االســـتخدام عن 
طريق إمكانية االتصاالت المتقدمة

باإلضافة إلى التركيز االســـتراتيجي على قطاع السياحة كجزء من رؤية 2030، ووضع العناصر التنظيمية وعناصر 

السياســـات المختلفة؛ أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع العمالقة لجذب الزوار من جميع 

ع ظهور تأثيرها الكبير في اعتماد شبكات الجيل الخامس في  Èأنحاء العالم. وهناك بعض المشاريع البارزة الُمتوق

قطاع السياحة والتي تشمل ما يأتي: 

نيوم وخليج نيوم: 
ُيعد مشـــروع نيوم البالغـــة تكلفته 500 مليـــار دوالر أمريكي حالًيا المشـــروع األكثر 

شـــهرة في المملكة العربية الســـعودية، وحجر الزاوية في برنامج التنويع االقتصادي 

ورؤية 2030 في المملكة العربية الســـعودية. وســـتعمل الطاقة المتجددة وأنظمة 

النقـــل ووســـائل الترفيـــه والبحـــث والتطوير علـــى توفير الطاقـــة للمدينـــة وخدماتها 

الفرعيـــة. وسُيشـــكل الوعد المتمثل فـــي االبتكار فـــي خدمات االتصـــال –مثل أحدث 

الموانـــئ البحرية والمطارات وشـــبكات النقل العام المســـتقلة والمركبـــات ذاتية القيادة وطائـــرات الدرونز– عنصًرا 

أساســـًيا في عمليات اســـتخدام شـــبكات الجيل الخامس في المســـتقبل. يعـــد "نيوم" من أوائل المشـــاريع في 

المملكة في نشـــر خدمات االتصال بشـــبكات الجيل الخامس. ومطـــار نيوم هو أول مطار في المملكة يســـتخدم 

شبكات الجيل الخامس، ويوفر خدمات االتصال للزائرين. ومن المقرر أن َتستخدم البنية التحتية بكاملها في "نيوم" 

شـــبكات الجيل الخامس، مثل تقنيات الشـــبكة الذكية والمياه الذكية وإدارة النفايات والمراقبة واألمن ومجموعة 

من الخدمات األخرى. وتشـــمل حاالت االســـتخدام في القطاع الســـياحي المعتمدة على شـــبكات الجيل الخامس 

ا  Ùمنصاِت الواقع المعزز/الواقع االفتراضي التفاعلية وخدمة اإلنترنت السلســـة وتســـجيل الوصول والمغادرة رقمي

والغـــرف الذكية وخدمات النقـــل المكوكية الذاتية. وهذه بعض حاالت االســـتخدام المبكـــر للتقنية، ومن المتوقع 

استخدام المزيد من حاالت االستخدام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والنقل في مشروع نيوم.

مشروع البحر األحمر: 
من المخطط أن توفر الوجهة السياحية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 28,000 

كم2 على ســـاحل البحر األحمر، مجموعـــًة نادرًة من التجارب تشـــمل جوالت الجزر 

واســـتراحات المنتجع والســـباقات الجبلية والتجـــارب التي تجـــوب الصحراء. ومن  

المزمع االنتهاء من هذه الوجهة السياحية بالكامل بحلول عام 2030، وتوفير 

10,000 غرفـــة للضيوف على شـــواطئ الُجـــزر وأماكن الخلوة الجبليـــة والمالذات الصحراوية والعقارات الســـكنية 

والمرافق التجارية/مرافق البيع بالتجزئة، فضًال عن المطارات الجديدة ومرسى اليخوت ومرافق الترفيه ونمط 
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الحياة، بما في ذلك خدمات الدعم اللوجســـتي والبنية التحتية والطرق الجديدة بطول 75 كم. وستتطلب كل هذه 

المرافق اتصاًال أساســـًيا قوًيا وعالي الســـرعة، حيث ستؤدي شـــبكات الجيل الخامس واألجيال التالية من خدمات 

االتصال دوًرا محورًيا. ومن المتوقع أن يســـتخدم مشروع البحر األحمر أحدث التقنيات لتوفير نمط حياة متميز للزوار 

والمقيمين على حد ســـواء. وتشمل حاالت االستخدام المقرر نشرها الســـياحة الذكية والتنقل الذكي والمباني 

الذكية والبيئة الذكية والمرافق الذكية والخدمات اللوجســـتية الذكية والصحة الذكية والتعليم الذكي. وتتضمن 

أبرز حاالت االســـتخدام القائمة على شـــبكات الجيـــل الخامس المقرر اســـتخدامها مبكًرا لتعزيز تجربة الســـائحين، 

منصـــات الواقـــع المعزز/الواقع االفتراضـــي التفاعلية والحجـــز وإصدار التذاكـــر وإدارة األمتعة الذكيـــة والمحافظ 

الرقمية وخدمات التأشيرات والالفتات الذكية والتطبيب عن ُبعد وخدمة اإلنترنت السلس.

القدية: 
ســـتتحول القدية، أكبر مدينة ترفيهية في المنطقة، إلى وجهة ثقافية وترفيهية 
ورياضيـــة للـــزوار حول العالم. تقـــع القدية على بعـــد 40 كم من الرياض، وســـتبلغ 
مســـاحتها أكثر من ضعف مســـاحة عالم والت ديزني في والية أورالندو، وستضم 
ســـتة معالم والعديد من الفنـــادق والمرافق الترفيهية. وســـتفتح القدية أبوابها 
للجمهور في الربع األخير من عـــام 2022، حيث تتميز بمجموعة كبيرة من المرافق 
الحديثة مدعومًة بالتقنيات الناشئة واالتصال عالي السرعة. ومن المقرر استخدام 
شـــبكات الجيل الخامس في الفعاليات الرياضية لتوفير خدمات االتصال لعدد كبير من الزوار، حيث إن برج شـــبكات 
الجيل الخامس قادر على دعم أكثر من ِضعف عمليات االتصاالت التي تدعمها أبراج شـــبكات الجيل الرابع أو الجيل 
الثالث. ومن المقرر اســـتخدام حل شـــبكات الجيل الخامس بصفته حل االتصال القياســـي لتحســـين التنسيق بين 
ـــن الســـالمة، بل إن شبكات  Õع أن ُيحس Èمختلف األطراف، مثل المنظمين والمتطوعين وفرق العمليات، والذي ُيتوق
الجيل الخامس سُتســـهم في توفير الســـالمة من خالل أزمنة االستجابة األسرع وشـــبكات الدوائر التليفزيونية 
م في القدية. وتشـــمل حاالت االستخدام األخرى المقرر  Èالمغلقة المترابطة، وذلك فيما يخص األحداث التي ُتنظ
ن بسرعات أعلى وزمن انتقال أقل، ومحتوى تقارب  Èنشرها تحديد المسار الُمعزز باستخدام تقنية التثليث الُمحس

ُمعزز، والترفيه المسرحي الُمعزز باستخدام تقنية الواقع الُمعزز عبر شبكات الجيل الخامس. 

أماال: 
سيركز مشروع أماال على االستشـــفاء والمعيشة الصحية. يقع المنتجع بجانب نيوم 
والبحر األحمر كجزء من مجموعة المشاريع العمالقة في المملكة العربية السعودية، 
والتي ستؤســـس منظومًة ســـياحيًة تدعم التنويـــع االقتصادي وتوفـــر فرص عمل 
رفيعة. ومـــن المزمع أن يمتد منتجع أماال على مســـاحة تزيد على 3800 كم2، حيث 
يضم 2525 غرفة فندقية و200 متجر للبيع بالتجزئة ومعارض فنية وَمراٍس، باإلضافة 

إلى 1496 مبًنى سكنًيا، بما في ذلك 700 فيالÈ لألثرياء. 
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أ        أفضل الممارســـات العالمية للشركات المشـــغلة لالتصاالت لحاالت استخدام 
         شبكات الجيل الخامس

يشهد اعتماد تقنية شبكات الجيل الخامس على الصعيد العالمي تقدًما سريًعا. وخالل مرحلة تطوير التقنية، 

عام  في  التجارية  الشبكات  إطالق  وَدَفَع  واختبارها.  صغير  نطاق  على  االستخدام  حاالت  من  العديد  وضع  تم 

شركات  تطبيق  ويزداد  الصناعية.  القطاعات  مختلف  في  النطاق  واسع  اعتماد  إلى  التجريبية  المشاريع   2020

ا ميزات عرض النطاق الترددي العالي وزمن االنتقال المنخفض لتقنية شبكات الجيل الخامس من  Ùاالتصاالت عالمي

أجل إعداد حاالت استخدام للمؤسسات والكيانات العامة. وٌيجرى تجريب حاالت االستخدام القائمة على شبكات 

الجيل الخامس في قطاع السياحة لتعزيز تجربة العمالء، وتطوير هذا القطاع.

تعزيز اعتماد حاالت استخدام شبكات الجيل الخامس

علـــى الرغم من أن تقنية شـــبكات الجيل الخامس في مراحلها األولى من االســـتخدام، فقـــد انصب التركيز على 

اســـتخدام خدمات االتصال األساســـية فـــي عامـــي 2019 و2020. إال أنه وبمرور الوقت، ومع تقدم مســـتوى 

التقنية، أي مع إصدار بروتوكوالت االتصاالت، مثل اإلصدار 16 المعني بتنظيم المعايير في مشروع شراكة الجيل 

الثالث (3GPP) في يونيو 2020؛ تظهر العديد من حاالت االستخدام الجديدة. 

توفر إمكانية االتصال بشبكات الجيل الخامس مزايا تقنيًة مميزًة ُمقاَرنًة بتقنيات االتصال القديمة لشبكات الجيل 

الرابـــع والجيل الثالث والجيل الثاني، إذ تعـــد االتصاالت المتنقلة بالنطاق العريض المعـــززة أحد أهم وأقدم حاالت 

االستخدام التي يتعرض لها المستخدمون النهائيون. 

يعمـــل مقدمـــو الخدمات علـــى إعـــداد مجموعة من عـــروض شـــبكات الجيل الخامـــس الخاصة بهـــم؛ لزيادة 

اشـــتراكات المستهلكين. وفيما يتعلق باألعمال، فإنهٌ جرى وضع العديد من حاالت االستخدام في منظومة 

شـــبكات الجيل الخامس؛ تعـــود بالفائدة على المؤسســـات في مختلف المجـــاالت التقنية، مثـــل الروبوتات 

وإنترنت األشياء والتحليالت. 

ســـتكون هذه المشـــاريع األولى من بين عديد من الجهود غير المســـبوقة الرامية إلى تحويـــل المملكة العربية 
الســـعودية إلى مركز ســـياحي عالمي على أعلى مســـتوى مدعوٍم بأحدث التقنيات. وســـتكون تقنية شبكات 
الجيل الخامس هي المزود الرئيســـي لخدمات االتصال في المشـــروع وفًقا لشركة أماال للتنمية. وتشمل بعض 
حاالت االستخدام التي يجري إعدادها بالشراكة مع االتحاد السعودي لالمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تعزيز 
األمن الســـيبراني، واســـتخدام طائرات الدرونز في أغراض األمن، والمراقبـــة، وإدارة المرافق الذكية القائمة على 

الذكاء االصطناعي، وتتبع األصول، ومراقبة البيئة. 

ٌيجرى تطبيق الوصول الالســـلكي الثابت لشبكات الجيل الخامس في مواقع مختلفة لتوفير اتصال مستمر 

للزوار. وٌيجرى استخدام التقنية في كوريا الجنوبية واليابان، ومن جانب العديد من شركات تشغيل االتصاالت في 

أوروبا، إذ أن زوار اليوم نشـــيطون جًدا على وســـائل التواصل االجتماعي، ويرغبون في البقاء على اتصال في أثناء 

تنقالتهم. ويقدم الوصول الالســـلكي الثابت لشـــبكات الجيل الخامس فرصًة هائلًة في اســـتخدامه، مثل مراكز 

التسوق الداخلية ومراكز النقل والمالعب الذكية والموانئ الذكية، وما إلى ذلك.
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تستثمر منطقة غرب إنجلترا في السياحة الذكية. ويهدف المشروع إلى االستفادة من البنية التحتية القائمة 

على شبكات الجيل الخامس وخدماتها الشاملة إلنشاء نماذج أعمال جديدة لقطاع السياحة في المنطقة. ومن 

المتوقع أن ُيســـهم المشروع في سلســـلة القيمة الكاملة لالقتصاد القائم على الزوار عن طريق تقديم تجربة 

مذهلـــة للزوار وتعزيز ســـالمتهم. ومـــن المتوقع أيًضا أن تحقق التقنيـــة جذًبا للجمهور األصغر ســـًنا إلدرار الدخل. 

وتشـــمل حاالت االستخدام الواقع االفتراضي عبر الهاتف الجوال للمواقع التراثية واستكشاف مقاطع الفيديو 

الغامـــرة علـــى الهاتف الجوال عنـــد الطلب عبر شـــبكات الجيل الخامس في مواقـــع التراث العالمـــي المتطورة. 

وتقسيم الشبكة من أجل سالمة الزوار، وإظهار كيف يمكن لتقسيم شبكات الجيل الخامس بمساعدة مراقبة 

الشـــبكات المعرفة برمجًيا، أن تعزز ســـالمة الزوار عن طريق إدارة البنية التحتية لالتصاالت للمهام الحساسة في 

الوقت الفعلي.

مطار غاتويك في المملكة المتحدة هو أول مطار في العالم يوجد به 2000 عالمة إرشادية تساعد الركاب 
فـــي التنقل بين مباني المطـــار والحصول على تحديثـــات دقيقة لمعلومـــات الرحلة والبوابـــة. باإلضافة إلى ذلك، 

تســـتخدم المتاجر هذه العالمات اإلرشادية إلرسال رسائل تســـويقية إلى المسافرين وهم في طريقهم إلى 

البوابة. وتتيح شبكات الجيل الخامس إضافة المزيد من العالمات اإلرشادية وأجهزة االستشعار إلى الشبكة إلى 

جانب نقل التحديثات والرسائل بشكل أسرع.

أما في كوريا الجنوبية، فقد تم التعاقد مع شركة تليكوم كوريا الجنوبية، وهي أكبر شركة تشغيل للجوال في 

كوريا الجنوبية؛ وذلك لبناء شـــبكات الجيل الخامس لدعم المشروع المقترح لنظام النقل الذكي في سيول. 

حيث يهدف هذا المشـــروع إلى جعل طرق العاصمة ســـيول أكثر أماًنا باستخدام تقنيات اتصال المركبات الحديثة 

من خالل نشـــرها على الطرق الرئيسية في المدينة، والمعروف بنظام النقل الذكي التعاوني. وستوفر تليكوم 

كوريـــا الجنوبية 2000 حافلة وســـيارة أجرة متصلة بشـــبكات الجيـــل الخامس، باإلضافة إلى مركـــز التحكم في 

ن المشروع الحافالت وسيارات األجرة من  Õشبكات الجيل الخامس لجمع البيانات ونقل المعلومات األمنية. وسُيمك

االتصال بمحطات الحافالت وإشـــارات المرور، وستكون حكومة المدينة أيًضا قادرًة على تحليل البيانات في الوقت 

الفعلي.

عقدت شـــركة مطـــارات ماليزيا القابضـــة بيرهارد ومنتجـــع بانوراما النكاوي  شـــراكًة مع شـــركة ديجي 

لالتصاالت لطرح أول تجربة ســـياحية افتراضيـــة واقعية في ماليزيا مدعومة بشـــبكات الجيل الخامس في مطار 

النكاوي الدولي. تم إنشاء عربة تليفريك ومنطقة واقع افتراضي تجريبية في المطار للسماح للزوار باالستمتاع 

بمنظر شـــامل لقمة جبل جونونج مات شينشـــانغ، والذي ُيبث مباشـــرًة من على ُبعد 20 كم مـــن خالل الكاميرات 

نت منطقة الواقع االفتراضـــي التجريبية الزوار من  Èالمثبتة في محطة النكاوي ســـكاي كاب الوســـطى. وقد مك

االســـتمتاع بمناظر واقعية فائقة الدقة لقمة مات شينشانغ دون بطء أو تأخير. وظلت تجربة السياحة االفتراضية 

عبر شـــبكات الجيل الخامس مفتوحة للجمهور حتى مارس 2020. وكان هذا المشروع التجريبي لشركة ديجي، 

حيـــث عملـــت على اتباع نهـــج تعاوني في بناء  منظومة شـــبكات الجيـــل الخامس مع الشـــركاء. كما دعم 

مشـــروع منطقـــة الواقع االفتراضـــي التجريبية مبـــادرة "زيـــارة ماليزيـــا 2020". وبعد مطار النكاوي، ســـتكون 

المطارات الدولية في كوااللمبور وبينانغ هي المواقع المستهدفة التالية.
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أوروبا، إذ أن زوار اليوم نشـــيطون جًدا على وســـائل التواصل االجتماعي، ويرغبون في البقاء على اتصال في أثناء 

تنقالتهم. ويقدم الوصول الالســـلكي الثابت لشـــبكات الجيل الخامس فرصًة هائلًة في اســـتخدامه، مثل مراكز 

التسوق الداخلية ومراكز النقل والمالعب الذكية والموانئ الذكية، وما إلى ذلك.
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تستثمر منطقة غرب إنجلترا في السياحة الذكية. ويهدف المشروع إلى االستفادة من البنية التحتية القائمة 

على شبكات الجيل الخامس وخدماتها الشاملة إلنشاء نماذج أعمال جديدة لقطاع السياحة في المنطقة. ومن 

المتوقع أن ُيســـهم المشروع في سلســـلة القيمة الكاملة لالقتصاد القائم على الزوار عن طريق تقديم تجربة 

مذهلـــة للزوار وتعزيز ســـالمتهم. ومـــن المتوقع أيًضا أن تحقق التقنيـــة جذًبا للجمهور األصغر ســـًنا إلدرار الدخل. 

وتشـــمل حاالت االستخدام الواقع االفتراضي عبر الهاتف الجوال للمواقع التراثية واستكشاف مقاطع الفيديو 

الغامـــرة علـــى الهاتف الجوال عنـــد الطلب عبر شـــبكات الجيل الخامس في مواقـــع التراث العالمـــي المتطورة. 

وتقسيم الشبكة من أجل سالمة الزوار، وإظهار كيف يمكن لتقسيم شبكات الجيل الخامس بمساعدة مراقبة 

الشـــبكات المعرفة برمجًيا، أن تعزز ســـالمة الزوار عن طريق إدارة البنية التحتية لالتصاالت للمهام الحساسة في 

الوقت الفعلي.

مطار غاتويك في المملكة المتحدة هو أول مطار في العالم يوجد به 2000 عالمة إرشادية تساعد الركاب 
فـــي التنقل بين مباني المطـــار والحصول على تحديثـــات دقيقة لمعلومـــات الرحلة والبوابـــة. باإلضافة إلى ذلك، 

تســـتخدم المتاجر هذه العالمات اإلرشادية إلرسال رسائل تســـويقية إلى المسافرين وهم في طريقهم إلى 

البوابة. وتتيح شبكات الجيل الخامس إضافة المزيد من العالمات اإلرشادية وأجهزة االستشعار إلى الشبكة إلى 

جانب نقل التحديثات والرسائل بشكل أسرع.

أما في كوريا الجنوبية، فقد تم التعاقد مع شركة تليكوم كوريا الجنوبية، وهي أكبر شركة تشغيل للجوال في 

كوريا الجنوبية؛ وذلك لبناء شـــبكات الجيل الخامس لدعم المشروع المقترح لنظام النقل الذكي في سيول. 

حيث يهدف هذا المشـــروع إلى جعل طرق العاصمة ســـيول أكثر أماًنا باستخدام تقنيات اتصال المركبات الحديثة 

من خالل نشـــرها على الطرق الرئيسية في المدينة، والمعروف بنظام النقل الذكي التعاوني. وستوفر تليكوم 

كوريـــا الجنوبية 2000 حافلة وســـيارة أجرة متصلة بشـــبكات الجيـــل الخامس، باإلضافة إلى مركـــز التحكم في 

ن المشروع الحافالت وسيارات األجرة من  Õشبكات الجيل الخامس لجمع البيانات ونقل المعلومات األمنية. وسُيمك

االتصال بمحطات الحافالت وإشـــارات المرور، وستكون حكومة المدينة أيًضا قادرًة على تحليل البيانات في الوقت 

الفعلي.

عقدت شـــركة مطـــارات ماليزيا القابضـــة بيرهارد ومنتجـــع بانوراما النكاوي  شـــراكًة مع شـــركة ديجي 

لالتصاالت لطرح أول تجربة ســـياحية افتراضيـــة واقعية في ماليزيا مدعومة بشـــبكات الجيل الخامس في مطار 

النكاوي الدولي. تم إنشاء عربة تليفريك ومنطقة واقع افتراضي تجريبية في المطار للسماح للزوار باالستمتاع 

بمنظر شـــامل لقمة جبل جونونج مات شينشـــانغ، والذي ُيبث مباشـــرًة من على ُبعد 20 كم مـــن خالل الكاميرات 

نت منطقة الواقع االفتراضـــي التجريبية الزوار من  Èالمثبتة في محطة النكاوي ســـكاي كاب الوســـطى. وقد مك

االســـتمتاع بمناظر واقعية فائقة الدقة لقمة مات شينشانغ دون بطء أو تأخير. وظلت تجربة السياحة االفتراضية 

عبر شـــبكات الجيل الخامس مفتوحة للجمهور حتى مارس 2020. وكان هذا المشروع التجريبي لشركة ديجي، 

حيـــث عملـــت على اتباع نهـــج تعاوني في بناء  منظومة شـــبكات الجيـــل الخامس مع الشـــركاء. كما دعم 

مشـــروع منطقـــة الواقع االفتراضـــي التجريبية مبـــادرة "زيـــارة ماليزيـــا 2020". وبعد مطار النكاوي، ســـتكون 

المطارات الدولية في كوااللمبور وبينانغ هي المواقع المستهدفة التالية.

ُتشـــّكل رؤيـــة 2030 القوة الدافعة لالســـتثمار الرئيســـي المتعلق بالتحـــول الرقمي للتنويـــع االقتصادي في 

المملكة. وكجزء من المبادرة، تم ضخ اســـتثمارات كبيرة في البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت، وكذلك 

لوضع منظومة بشأن التقنيات الناشئة. وقد كانت المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة في استخدام 

تقنية شـــبكات الجيل الخامـــس التي أتاحها العديد من أصحـــاب المصلحة. وكان لشـــراكة وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومـــات مع أصحاب المصلحـــة والهيئات التنظيميـــة والموردين ومقدمي خدمات االتصـــاالت دور مهم في 

إرســـاء هذه المنظومة. واستثمرت كل مؤسســـات تقنية المعلومات واالتصاالت العالمية التي تدرك اإلمكانات 

القائمة في الدولة من خالل إنشاء مكاتبها ومراكزها التقنية ومختبراتها البحثية لتعزيز نمو التقنية واالستفادة 

من فرص التنمية . ومع وجود عدد من المشاريع العمالقة قيد التنفيذ، فإن الفرصة متاحة بشكل كبير أمام جميع 

أصحاب المصلحة سواء كانوا من مقدمي خدمات األجهزة أو البرمجيات أو االتصال أو الخدمات المهنية. 

إن المســـتخدمين النهائيين للتقنية يدركون جيًدا تأثيرها في أعمالهم، ولذلك فإن هناك تركيًزا كبيًرا على تنفيذ 

خطط التحول الرقمي حتى في ظل مواجهة الوباء العالمي. ويعتقد المستخدمون النهائيون أن التقنية تزيد من 

قدرتهم التنافســـية من خالل كفـــاءة عمليات األعمال، وتخفيـــض التكاليف، وتطويـــر المنتجات/الخدمات التي 

تعتمد على تقنية شبكات الجيل الخامس. 
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الخاتمة

إن اســـتراتيجية السياحة والمشـــاريع العمالقة وضعت البالد على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في 

تنويع اقتصادها وتحقيق أهدافها االستراتيجية التي حددتها رؤية 2030. وتحرص الحكومة على جعل المملكة 

العربية السعودية مركًزا للسياحة في المنطقة، والتزمت التزاًما كبيًرا بدعم هذا القطاع.

توفر تقنية شـــبكات الجيل الخامـــس آفاًقا هائلة لتحقيق أقصى اســـتفادة من مناطق الجذب الســـياحي بالبالد. 

رة للزوار واســـتحداث مصادر إيرادات جديدة  Èوعلى الصعيد العالمي، يجري اعتماد هذه التقنية لتقديم تجربة مطو

لألعمال وتوفير فرص العمل. إن المملكة العربية السعودية ليست ببعيدة في هذا المجال، بل إنها تقوم بالفعل 

على تطوير شـــبكات الجيـــل الخامس من خالل وضع المعاييـــر التنظيمية، والبحث والتطوير، ونشـــر البنية التحتية 

للشـــبكات، وبناء سلســـلة القيمـــة للقطـــاع، والمشـــاركة في ســـيناريوهات حـــاالت االســـتخدام التي تحظى 

باالهتمام.

المنظومة والفرص 

ُتشـــّكل رؤيـــة 2030 القوة الدافعة لالســـتثمار الرئيســـي المتعلق بالتحـــول الرقمي للتنويـــع االقتصادي في 

المملكة. وكجزء من المبادرة، تم ضخ اســـتثمارات كبيرة في البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت، وكذلك 

لوضع منظومة بشأن التقنيات الناشئة. وقد كانت المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة في استخدام 

تقنية شـــبكات الجيل الخامـــس التي أتاحها العديد من أصحـــاب المصلحة. وكان لشـــراكة وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومـــات مع أصحاب المصلحـــة والهيئات التنظيميـــة والموردين ومقدمي خدمات االتصـــاالت دور مهم في 

إرســـاء هذه المنظومة. واستثمرت كل مؤسســـات تقنية المعلومات واالتصاالت العالمية التي تدرك اإلمكانات 

القائمة في الدولة من خالل إنشاء مكاتبها ومراكزها التقنية ومختبراتها البحثية لتعزيز نمو التقنية واالستفادة 

من فرص التنمية . ومع وجود عدد من المشاريع العمالقة قيد التنفيذ، فإن الفرصة متاحة بشكل كبير أمام جميع 

أصحاب المصلحة سواء كانوا من مقدمي خدمات األجهزة أو البرمجيات أو االتصال أو الخدمات المهنية. 

إن المســـتخدمين النهائيين للتقنية يدركون جيًدا تأثيرها في أعمالهم، ولذلك فإن هناك تركيًزا كبيًرا على تنفيذ 

خطط التحول الرقمي حتى في ظل مواجهة الوباء العالمي. ويعتقد المستخدمون النهائيون أن التقنية تزيد من 

قدرتهم التنافســـية من خالل كفـــاءة عمليات األعمال، وتخفيـــض التكاليف، وتطويـــر المنتجات/الخدمات التي 

تعتمد على تقنية شبكات الجيل الخامس. 
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شكر وتقدير

تود "آي دي ســـي" أن تعرب عن امتنانها لإلســـهامات القيمة ألصحاب المصلحة في إعداد هذه الوثيقة التقنية. 

وُنقـــدر إســـهام وزارة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات في تســـليط الضوء علـــى التطورات التي شـــهدها قطاع 

الســـياحة عبر اســـتخدامه لتقنية شـــبكات الجيل الخامس. ونشـــكر شـــركة هـــواوي على تقديمهـــا الدعم في 

التنسيق والتوجيه من أجل وضع المحتويات. وأخيًرا نشكر المشاركين ووزارة السياحة وممثلي مختلف المشاريع 

العمالقة على رؤاهم بشأن اعتماد تقنية شبكات الجيل الخامس في مجالهم.
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قطاع سياحة في المملكة 
Tourism Investment (mt.gov.sa)

استخدام تطبيقات الواقع المعزز/الواقع االفتراضي (AR / VR) في مكة 
https://www.arabnews.com/node/1672746/saudi-arabia

استخدام البطاقة الذكية 
Maximum technology utilized by Saudi authorities to ensure safety of pilgrims (arabnews.com)

مطار GACA الذكي 
https://www.gaca.gov.sa/web/en-gb/news/242019-/03/aa

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية 2023 
https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/strategy_summary.pdf

تخصيص الطيف الترددي 
Spectrum Outlook for Commercial and Innovative Use 20212023-.pdf (citc.gov.sa)

التأثير االقتصادي لشبكات الجيل الخامس 
WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf (weforum.org)

النمو االقتصادي 
WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf (weforum.org)

االقتصاد الصيني 
5G will drive China's digital economy: Consultant - Chinadaily.com.cn

المراجـع

https://www.citc.gov.sa/en/mediacenter/pressreleases/PublishingImages/Pages/2021033001/Spectrum%20Outlook%20for%20Commercial%20and%20Innovative%20Use%202021-2023.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/23/WS5cbeff71a3104842260b7db7.html
https://mt.gov.sa/en/TourismInvestment/Pages/TourismInvestment.aspx
https://www.arabnews.com/node/1672746/saudi-arabia
https://www.arabnews.com/node/1897551/saudi-arabia
https://www.gaca.gov.sa/web/en-gb/news/24/03/2019-aa
https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/strategy_summary.pdf
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شركة البحر األحمر للتطوير 
The Red Sea Development Company to Deliver Saudi’s First Underwater Excavation on Red 

Sea Coast

نموذج حالة استخدام شبكات الجيل الخامس 
5G Related Aspects in ITU-R Working Party 5D (Responsible group for terrestrial IMT in ITU-R)

السياحة االفتراضية المدعومة بتقنية  شبكات الجيل الخامس 
Digi, partners to launch Malaysia’s first 5G virtual tourism experience | Tech/Gadgets | Malay Mail

https://www.theredsea.sa/en/media-center/news/trsdc-first-underwater-excavation-on-red-sea-coast
https://www.itu.int/en/membership/documents/missions/gva-mission-briefing-5g-28sept2016.pdf
https://www.malaymail.com/news/tech-gadgets/2020/01/15/digi-partners-to-launch-malaysias-first-5g-virtual-tourism-experience/1828244
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الملحق: االختصارات

AIالذكاء االصطناعي

AR/ VR( (VR ) الواقع االفتراضي /(AR) الواقع المعزز

CCTVدائرة  تليفزيونية مغلقة

CITCهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

C-ITSنظام النقل الذكي التعاوني

FWAمدخل السلكي ثابت

GACAالهيئة العامة للطيران المدني

GDPالناتج المحلي اإلجمالي

ICTتقنية المعلومات واالتصاالت

IDC(آي دي سي) إنترناشونال داتا كوربوريشن

IoTإنترنت األشياء

LTEالتطور طويل األمد

MAHBمطارات ماليزيا القابضة بيرهارد

MCITوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

MWCالمؤتمر العالمي للجوال

NTPخطة التحول الوطني

PoCمبدأ إثبات المفهوم

RFIDتحديد الهوية باستخدام موجات الراديو

SAFCSPاالتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز

SDGأهداف التنمية المستدامة

SKTتليكوم كوريا الجنوبية


