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المحتوى
٣

رسالة من الرئيس

٤

Number of spectrum
licences issued

.QA

1,311

هيئة تنظيم االتصاالت
خالل عام 2017

رسالة من الرئيس
مــن التغييــر الكلــي
فتــرة
يشــهد قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
ً
ً
الســريع ،وعليــه فــإن دورنــا كجهــة تنظيميــة يتغيــر دائمــا مبــرزا تحديــات عديــدة
مثيــرة لالهتمــام.
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مقابلة مع
فيصل الشعيبي

إن التعديــات األخيــرة التــي أجريــت علــى قانــون االتصــاالت رقــم  36لعــام ،2006
والتــي صــادق عليهــا صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني ،تهــدف إلى
تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر المهمــة التــي تســمح لهيئــة تنظيــم االتصــاالت
ووزارة النقــل والمواصــات بتنظيــم وتطويــر قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت بمزيــد مــن الفاعليــة .ومثــال ذلــك أن هــذه التعديــات ســتعمل
علــى تعزيــز صالحيــات الهيئــة التنفيذيــة للتعامــل مــع الممارســات المناهضــة
للتنافســية ،وتشــجيع األســواق العادلــة ،وحمايــة المســتهلكين ،ودعــم عملية
انتقــال دولــة قطــر إلــى مجتمــع رقمــي ذكــي ومتواصــل ،وكلهــا عناصر أساســية
ال غنــى عنهــا فــي ســعينا لتحقيــق رســالتنا ورؤيتنــا التأسيســية.

16

انترنت األشياء
المستقبل اآلن!

.NET

.COM

محمــد علي المناعي
الرئيس

Number of new phone
numbers allocated

100,00

٦

أخبار هيئة تنظيم االتصاالت
في هذا الربع من العام

18

ما التغييرات التي ستسفر عنها
تكنولوجيا الجيل الخامس؟

19

شكاوى خدمات
االتصاالت المتكررة

ُ
وجدي ًــر بالذكــر أن هيئــة تنظيــم االتصــاالت حققــت فــي الســنوات األخيــرة تقدمــا
ّ
كبيــرا فــي إدارة وتخصيــص المــوارد األساســية والنــادرة والقيمــة للدولــة ،مثــل
خطــوات مهمــة فــي إدارة
الطيــف ،والترقيــم ،وأســماء النطاقــات .كمــا س ًــجلت
ً
يشــكل عنصــرا جوهريــا فــي اإلدارة السلســة
وتخصيــص الطيــف الراديــوي الــذي ُ
للفعاليــات العالميــة الكبــرى التــي تنظــم داخــل قطــر ،باإلضافــة إلــى العمليــات
اليوميــة لالتصــاالت ،والحكومــة ،والطيــران ،واألمــن ،والطاقــة ،وتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ،وغيرهــا مــن القطاعــات المهمــة على الصعيــد الوطني،
ـى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة .إلــى
والتــي تؤثــر فــي نهايــة المطــاف علـ ً
جانــب ذلــك ،فقــد شــهدنا نمــوا ملحوظــا فــي اعتمــاد النطاقــات القطريــة ،وعملنــا
علــى تحســين معــدالت حلــول شــكاوى العمــاء ،فــي حيــن شــاركنا مقدمــي
الخدمــات فــي مناقشــة الحلــول الناجعــة لمواجهــة التحديــات التــي تواجهنــا فــي
تقديــم أفضــل مســتويات خدمــات االتصــاالت علــى مســتوى دولــة قطــر.
وعلــی الرغــم مــن ذلــك ،یجــب أن نســتمر فــي تســھیل ھــذا التطــور حيــث یتعیــن
علــی الهيئــة أن تضــع لوائــح خاصــة بالقطاعــات لدعــم نمــو اقتصــاد المعرفــة
وتحســين مســتوى الشــفافیة فــي التعامــل مــع العمــاء وحمايتهــم .كمــا
نحتــاج إلــى التأكــد مــن أن المســتثمرين الذيــن يقومــون بأعمــال تجاريــة فــي قطــر
هــم علــى ثقــة تامــة بــأن القوانيــن واضحــة ويتــم تطبيقهــا بشــكل عــادل ونزيــه،
وأن يكــون المنافســين والمورديــن ملتزميــن بهــذه القوانيــن ،والعمــل على تقليل
الحواجــز المانعــة للمنافســة إلــى أدنــى حــد ممكــن .إن النظــام التنظيمــي يمكــن
التنبــؤ بــه والبنيــة التحتيــة الخاضعــة للتنظيــم فــي قطــر تعمــل بكفــاءة ويمكــن
االعتمــاد عليهــا .هــذا مــا ينبغــي أن تكــون عليــه أولوياتنــا فــي المســتقبل.
مــن أجــل إدارة القطاعــات المتغيــرة باســتمرار التــي تنظمهــا هيئــة تنظيــم
“متكامل”،
كطرف منظــم
االتصــاالت بكفــاءة ،وجــب علينــا المحافظــة علــى دورنا
ّ
ّ
ـي هــو الحــل
ـ
تنظيم
ـل
ـ
ح
ـل
ـ
أفض
أكثــر منــه مجــرد هيئــة تنظيميــة تقليديــة .ولعــل
ً
الــذي يكيــف التشــريعات مــع الخدمــات الجديــدة ويتحــرك تدريجيــا نحــو إطــار
االتســاق فــي جميــع
تنظيمــي قابــل للتطــور فــي منهجــه ،بمــا يضمــن حالــة مــن
ً
نواحــي السياســة التنظيميــة الوطنيــة فــي الوقــت ذاتــه .ونظــرا للتطــور الســريع
للتكنولوجيــا واالبتــكارات والحــدود الضبابيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
علــى وجــه الخصــوص ،والتقــارب الســريع بيــن خدمــات االتصــاالت التقليديــة
والوســائط المتعــددة وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات الجديــدة ،أصبحنــا نعتمــد
علــى نظــام قوانيــن قــادر علــى اســتيعاب التغيــرات التكنولوجيــة المســتقبلية
وديناميــات الســوق التــي وضعــت مــن خاللهــا.
ً
وختامــا ،تفخــر هيئــة تنظيــم االتصــاالت بتنظيمهــا وإدارتهــا واحــدة مــن أهــم
قطاعــات االقتصــاد القطــري ،وتؤكــد التزامهــا الدائــم بالعمــل الجــاد لدعــم رؤيــة
قطــر الوطنيــة .2030
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 -١النشرة الدورية لهيئة تنظيم االتصاالت

هيئة تنظيم االتصاالت
خالل عام 2017

146
عدد موظفي هيئة
تنظيم االتصاالت

إجمالي عدد تراخيص
الطيف الصادرة

1,311

.QA
.NET.QA
.COM.QA

عدد أرقام الهواتف
الجديدة المخصصة

100,000

إجمالي عدد النطاقات
المسجلة

3,272

عدد الشكاوى
واالستفسارات

2989

عدد مواقع الهاتف الجوال
التي تمت الموافقة عليها

127

٦

 -١النشرة الدورية لهيئة تنظيم االتصاالت ٧

 -١النشرة الدورية لهيئة تنظيم االتصاالت

أخبار هيئة تنظيم االتصاالت في هذا الربع من العام
مارس 2018 ,18

هيئة تنظيم االتصاالت:
نتائج االستبيان تشير إلى
تحسن وعي مستهلكي
خدمات االتصاالت
ختتمــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فعاليتهــا التوعويــة ،والتــي
تــم إقامتهــا بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق المســتهلك،
وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة بيــن  15مــارس و  18مــارس ،2018
في الحي الثقافي كتارا .أجرت الهيئة خالل الفعالية اســتبيان
وشــارك فيــه حوالــي  200زائــر ،وتبيــن مــن النتائــج أن  61%مــن
ً
المشــاركين يفضلــون التواصــل أوال مــع أحــد أفــراد العائلــة أو
األصدقــاء كمصدرهــم األولــي لطلــب النصيحــة أو للبحــث عن حل
عندما يواجهون مشــكلة في إحدى خدمات االتصاالت ،وأشــار
 21%مــن الــزوار المشــاركين أنهــم فــي هــذه الحالــة يتواصلــون
ً
أوال مع مقدم الخدمة الخاص بهم ،أما  12%منهم فيفضلون
أن يســألوا أشــخاص آخريــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

فبراير 2018 ,27

هيئة تنظيم االتصاالت تنشر تفاصيل الخطط
األولية لنطاقات التردد الخاصة بتكنولوجيا الجيل
الخامس لخدمة االتصاالت المتنقلة
نشــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت علــى
موقعهــا اإللكترونــي تفاصيــل الخطــط
األوليــة المعتمــدة لنطاقــات التــردد
الخاصــة بتكنولوجيــا الجيــل الخامــس
لخدمــة االتصــاالت المتنقلــة.

مارس 2018 ,14

فبراير 2018 ,26

هيئة تنظيم
االتصاالت تقيم
فعالية توعوية
بمناسبة اليوم
العالمي لحقوق
المستهلك

هيئة تنظيم
االتصاالت تشارك
في المؤتمر
العالمي لالتصاالت
المتنقلة في
برشلونة

تحتفــل هيئــة تنظيــم االتصــاالت باليــوم
العالمــي لحقــوق المســتهلك هــذا العــام
مــن خــال إقامــة فعالية توعويــة في الحي
الثقافــي كتــارا في الفتــرة الممتدة بين 15
مــارس و  18مــارس  ،2018بهــدف تمكيــن
المســتهلكين مــن معرفــة حقوقهــم
ومســؤولياتهم لتحســين تجربتهــم فيمــا
يتعلــق باســتخدام خدمــات االتصــاالت.

يشــارك وفــد رفيــع المســتوى مــن دولــة قطــر برئاســة
سعادة السيد محمد علي المناعي ،رئيس هيئة تنظيم
االتصــاالت ،فــي المعــرض والمؤتمــر العالمــي لالتصــاالت
المتنقلة ،الذي يعد أضخم ملتقى لرواد صناعة االتصاالت
المتنقلة في العالم وتستضيفه مدينة برشلونة اإلسبانية
فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن  26فبرايــر و  1مــارس ،تحــت
عنــوان “صناعة مســتقبل أفضل”.
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 -١النشرة الدورية لهيئة تنظيم االتصاالت ٩

 -١النشرة الدورية لهيئة تنظيم االتصاالت

فبراير 2018 ,25

يناير 2018 ,25

التعديالت الجديدة على قانون االتصاالت
تهدف إلى تعزيز الصالحيات التنفيذية لهيئة
ّ
تنظيم االتصاالت وتتيح تنظيم أكثر فعالية

هيئة تنظيم االتصاالت
تنجح في تسوية 95%
من شكاوى مستهلكي
خدمات االتصاالت في
عام 2017

أصــدر حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن
حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى ،القانون رقم
( )17لســنة  ،2017بتعديــل بعــض أحــكام قانــون
االتصاالت الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ()34
لســنة  .2006وقــد جــاءت هــذه التعديــات مــن
أجــل تعزيــز الصالحيات التنفيذيــة لهيئة تنظيم
االتصاالت التي أنشــأت بموجب القرار األميري
رقم ( )42لسنة  ،2014لتنظيم قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ،والنفاذ
إلــى اإلعــام الرقمــي .كمــا تتولــى الهيئــة
إدارة وتخصيــص المــوارد الوطنيــة النــادرة مثل:
الطيــف التــرددي ،والترقيم ،وأســماء نطاقات
اإلنترنــت ،وتعمــل علــى حمايــة المســتهلكين
مــن الممارســات المضللــة وغيــر العادلــة فــي
الســوق ،وتضع معايير لجــودة الخدمة وتراقب
عملية االمتثال ،وتدير نظام تسوية النزاعات.

نجحــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي تســوية 95%
مــن شــكاوى مســتهلكي خدمــات االتصــاالت التــي
تلقتهــا خــال عــام  .2017وقــد تواصلــت الهيئــة مــع
مقدمــي خدمــات االتصــاالت لمعالجــة ومناقشــة
الحلــول الالزمــة لجميــع الشــكاوى التــي تلقتهــا
الهيئــة والمتعلقــة بالفواتيــر ،والرســائل النصيــة
للخدمــات ذات القيمــة المضافــة ،وانقطــاع الخدمــة
والتأخــر فــي تركيبهــا وتفعيلهــا.

يناير 2018 ,14

هيئة تنظيم االتصاالت تلبي كافة المتطلبات
المتعلقة باستخدام الموارد الوطنية النادرة

يناير 2018 ,29

هيئة تنظيم االتصاالت :الخطط األولية
لترددات تكنولوجيا الجيل الخامس جاهزة
أنهــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
التحضيــرات الالزمة لنطاقــات التردد
الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس
لخدمات االتصاالت المتنقلة .وقامت
بإعــداد خطــط أولية للتــرددات التي
يمكــن مــن خاللهــا اســتيعاب
احتياجات مقدمي خدمة االتصاالت
في دولة قطر ،وذلك في النطاقات
الرئيســية المرشــحة الستخدامات
تكنولوجيــا الجيــل الخامس.

نجحــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت خــال
عــام  2017فــي تلبيــة كافة المتطلبات
المتعلقة باســتخدام المــوارد الوطنية
النادرة مثل الترقيم ،وأســماء نطاقات
اإلنترنت ،والطيف الترددي .فقد خصصت
الهيئــة  100000رقــم هاتــف جــوال
لمقدمــي خدمــات االتصاالت ،وســجلت
 3272نطاق قطري جديد ،وخصصت 649
تــردد ،وأصدرت  1311ترخيص الســتخدام
الطيــف الترددي.
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 18ديسمبر 2017

هيئة تنظيم
االتصاالت تحتفل
باليوم الوطني
لقطر

 21نوفمبر 2017

هيئة تنظيم االتصاالت تنشر استشارات
بشأن توفير خدمات االتصاالت العامة على
متن الطائرات
هيئة تنظيم االتصاالت تخطط
لتوفير خدمة اتصال “من الباب
للباب” على متن الطائرات
في ضوء نمو خدمات “االتصال من البوابة
إلى البوابة” في جميع أنحاء العالم،
أطلقت هيئة تنظيم االتصاالت مشاورات
عامة ومراجعات لترخيص فئة توفير خدمات
متن الطائرات .وسوف
االتصال العامة على ُ
تمكن التعديالت التي أدخلت على ترخيص
هذه الفئة مشغلي الطائرات المصرح
لهم من توفير اتصال بشبكة واي-
فاي على ارتفاع أقل من  3000متر .وقد
أظهر االختبارات أن هذا يمكن أن يحدث
دون التسبب في حدوث آثار ضارة سواء
لعمليات الطائرات أو الشبكات الالسلكية
التجارية األرضية.

 16نوفمبر 2017
 6ديسمبر 2017

استضافت هيئة تنظيم االتصاالت
فعالية التواصل مع المستهلك ولقاء
وسائل االعالم االجتماعية لتعزيز
العالقة بالمستهلكين ومساعدتهم
في فهم حقوقهم ومسؤولياتهم.

هيئة تنظيم االتصاالت تصدر مذكرات انتهاك بحق  98محل بيع
أجهزة اتصاالت دون الحصول على التراخيص الالزمة
ً
ً
سجلت هيئة تنظيم االتصاالت تحسنا كبيرا
في نسبة الوعي لدى أصحاب المحالت
بأهمية الحصول على الموافقات المسبقة
والتصاريح الالزمة لبيع أجهزة ومعدات
االتصاالت السلكية والالسلكية حيث
قامت الهيئة ،خالل جولة تفتيش حديثة،
بإصدار مذكرات انتهاك بحق  ٪30فقط
من المحالت التجارية مقارنة مع ٪74
منهم خالل جولة التفتيش التي تمت
في أبريل .2017
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 6نوفمبر 2017

 24سبتمبر 2017

هيئة تنظيم االتصاالت توفر خدمة االتصال
اإلذاعي لنهائي بطولة العالم للدراجات النارية
(سوبربايك) 2017

بوابة خدمات الطيف
اإللكترونية لهيئة تنظيم
االتصاالت تحصل على جائزة
اإلنجاز الحكومي العربي

نجحت هيئة تنظيم االتصاالت في توفير المتطلبات األساســية لخدمة االتصال اإلذاعي لنادي لوســيل
للدراجــات الرياضيــة خــال بطولــة العالــم للدراجــات الناريــة والتــي عقــدت فــي الفتــرة مــن  2إلــى  4نوفمبــر
 ،2017حيــث وافقــت الهيئــة علــى  300نــوع مختلــف مــن معــدات الراديــو مثــل أجهــزة االتصــال الالســلكي
والكاميــرات الالســلكية مــع  93تــردد مؤقت.

 31أكتوبر 2017

هيئة تنظيم االتصاالت
تصدر تحذيرات عامة
ضد استخدام أجهزة
السلكية غير مصرح بها

وقــد اســتجابت الهيئــة الحتياجــات المنظميــن خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة ،كمــا قدمــت دعمهــا الكامــل
لإلفــراج الفــوري عــن المعــدات المســتوردة التــي يتــم شــحنها إلــى قطــر بالتعــاون مــع الجهــات المعنية.

 27سبتمبر 2017

رئيس هيئة تنظيم االتصاالت واألمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت يناقشان تطوير قطاع تكنولوجيا
المعلومات والتعاون الثنائي واالبتكار
اجتمــع رئيــس هيئــة تنظيــم االتصــاالت،
محمــد علــي المناعــي ،مــع األميــن العام
لالتحاد الدولي لالتصاالت ،هولين تشــاو،
علــى هامــش فعاليــات مؤتمــر تليكــوم
العالمــي لعــام  2017والــذي عقــد فــي
بوســان ،كوريــا الجنوبيــة فــي الفتــرة مــن
 25الــى  28ســبتمبر.

وقــد ناقــش المســؤوالن ســبل تعزيــز
التنســيق بيــن الهيئــة واالتحــاد الدولــي
لالتصاالت من أجل تطوير قطاوع تكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت ،وتحديــدا الدعــم
المالــي والتقنــي للمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة والمبتكريــن الشــباب فــي
قطــر .كمــا شــملت المواضيــع األخــرى

للمناقشــة دعــم المنشــورات التقنيــة
لالتحــاد ،وتبــادل المعلومــات ،وتنظيــم
وتوحيــد التكنولوجيــات المبتكرة القادمة
مثــل تكنولوجيا الجيــل الخامس ،والذكاء
االصطناعــي ،والواقع االفتراضي ،وإنترنت
األشــياء.

حصلــت بوابة خدمــات الطيف اإللكترونية،
والتــي توفــر خدمــة عامــة تركــز علــى
المســتهلك تحــت إشــراف هيئــة تنظيــم
االتصــاالت ،علــى جائزة اإلنجــاز الحكومي
العربي من أكاديمية جوائز التميز العربي.
وتعتبــر بوابــة خدمــات الطيــف
اإللكترونــي ،التــي أطلقــت فــي ينايــر
 ،2017الواجهــة العامــة لنظــام إدارة
التــرددات األوتوماتيكيــة التابــع لهيئــة
تنظيــم االتصــاالت ،ومهمتهــا تمكيــن

مســتخدمي الطيــف مــن تقديــم
الطلبــات عبــر اإلنترنــت وكذلــك إصــدار
تراخيص الطيف أو تعديلها أو إلغائها.
كمــا يمكــن للمســتخدمين أيضــا عــرض
التراخيــص النشــطة ،وتتبــع التطبيقــات
المقدمة ،وتسجيل شبكة السلكية /
حجــز منطقــة ،وعــرض الفواتير وتســديد
المدفوعــات عبــر اإلنترنــت .وتتميــز
البوابــة بإمكانيــة اســتخدامها عبــر
أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والتابلــت
والهواتــف الذكيــة.

أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت تحذيرات
عامة لتعزيز الوعي بشأن بعض األجهزة
والهواتــف الالســلكية التــي لــم يتــم
شــراؤها داخــل دولــة قطــر ،والتــي قــد
تتســبب فــي تعطيــل شــبكات الهاتــف
الجــوال أوتدهــور التغطيــة وبالتالــي
جــودة الخدمة.

 13سبتمبر 2017

بعد النجاح مع المدارس
الحكومية ،هيئة تنظيم االتصاالت
ووزارة التعليم تدعوان المدارس
الخاصة إلى اعتماد النطاق القطري
“”sch.qa.
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى زيــادة حضــور النطــاق القطــري عبــر اإلنترنــت
ومســاعدة المــدارس علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع جمهورهــم.
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المهندس /فيصل علي الشعيبي مدير وحدة العالقات العامة واالتصال في
الهيئة .انضم فيصل الشعيبي إلى هيئة تنظيم االتصاالت في عام 2015
كمسؤول عن العالقات الدولية حيث كان يعمل وال زال كمتحدث رسمي
باسم هيئة تنظيم االتصاالت في االجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية.
وقد عمل فيصل قبل انضمامه للعمل بالهيئة كرئيس لألنشطة الشبابية
في وزارة الشباب والرياضة ،وفي مجال تقنية االتصاالت والمعلومات عمل
كمسؤول عن العالقات الحكومية لدى إدارة حماية المستهلك في المجلس
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .حصل الشعيبي على بكالوريوس
في علوم الحاسب اآللي من كلية الهندسة بجامعة قطر.
ما العوامل التي جذبتك إلى هذا
المنصب في المقام األول؟

مــا أبرز التحديــات الماثلة أمامكم
فــي الوقت الراهن؟

ّ
لدي اهتمام بالعالقات الدولية لما لها من
أهميــة فــي وقتنــا الحاضــر كما أننــي أرى أن
فــي العالقــات العامــة تحديــات كبيــرة أبرزها
التواصــل الدائــم مــع المجتمــع مــن حولــك
إضافــة إلــى أن العمــل فــي هــذا المجــال
متجــدد وليــس بالروتينــي.

ً
يتمثل التحدي األبرز لدينا حاليا في تسليط
الضــوء علــى دور هيئــة تنظيــم االتصــاالت
ً
المؤسسات الحكومية
محليا ومكانتها بين ً
وغيــر الحكوميــة وأيضا بين شــرائح المجتمع
المختلفــة .وتأتــي المفارقــة فــي أن الهيئــة
تتمتــع بصيــت عالــي علــى المســتويين
اإلقليمي والدولي ،ولكنها ليست معروفة
بالقدر نفسه في الوسط المحلي في قطر،
والســبب في ذلك يرجع إلى أن بعض أصحاب
المصالــح لديهــم فكــرة خاطئــة عــن الــدور
المنــوط بهيئــة تنظيــم االتصــاالت .فالعديــد
منهــم يعتقــد إمــا أننــا امتــداد للمجلــس
األعلــى لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
فــي قطــر ( )ictQATARوأنــه ال يــزال موجــود
والــذي كان يجســد عالمــة تجاريــة معروفــة
للجميــع ،أو أننــا جــزء مــن وزارة المواصــات
واالتصاالت (.)MoTC

ما األهداف التي تسعى إلى
تحقيقها في الوقت الراهن وفي
المستقبل من خالل اإلدارة التي
تعمل بها؟

لقاء صحفي مع

فيصل الشعيبي
مدير وحدة العالقات العامة
واالتصال في الهيئة

نســعى فــي الوقــت الحالــي إلــى إعــداد
إســتراتيجية اتصــاالت يتمثــل الهــدف منهــا
فــي بلــورة رؤيــة أفضــل ،وتوعيــة متزايــدة
بشــأن األدوار التــي تقــوم بهــا هيئة تنظيم
االتصاالت وذلك في أوساط أصحاب المصالح
المشــتركة والذيــن علــى عالقــة دائمــة مــع
الهيئــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي
ً
فضــا عــن إمكانيــة دعم هذه اإلســتراتيجية
الوطنيــة  .2030وبصفتنــا
لرؤيــة قطــر
ُ
جهــة حكوميــة ،تعــد القــوة والمصداقيــة
المؤسســية من بين األولويات التي نوليها
أهميــة قصــوى لتحقيــق أهدافنــا .ومــن ثــم
ترتكــز اإلســتراتيجية على تعزيــز المصداقية
والثقــة لــدى أصحــاب المصالــح مــن خــال إبراز
المرحلــة التــي وصلــت إليهــا الهيئــة فــي
ُ
إطــار تحقيــق أهدافهــا المعلنــة وتثقيــف
عامــة الجمهــور وإطــاع أصحــاب المصالــح
ُ
علــى التقدم المســتمر والتطــورات المحرزة
وإبراز هيئة تنظيم االتصاالت بصفتها إحدى
مؤسســات الريــادة الفكريــة  -ونحــن نقــوم
ً
بذلــك مــن خــال بوتقــة تضــم مزيجــا مــن
التظاهرات التسويقية والفعاليات وأنشطة
العالقــات العامــة واإلعــام الرقمــي.

كيف يسير يوم عملك؟
يبــدأ ًيومــي عــادة فــي الســاعة السادســة
صباحــا وبعدهــا بنصــف ســاعة أتنــاول وجبــة
الفطــور يليها التوجــه إلى مقر هيئة تنظيم
االتصــاالت حيــث يبــدأ العمــل بعقــد لقــاء مــع
فريقــي فريــق العالقــات العامــة واالتصــال
للوقوف على أحدث المســتجدات ومناقشة
ّ
جدول العمل اليومي [وهو لديه تحد يومي
خاص حيث يتولى اإلشــراف على إدارة فريق
ثــم أغــادر
عمــل مكــون مــن ســبع فتيــات]
ً
مقــر العمــل عــادة فــي الثالثــة عصــرا وفــي
المســاء أمــارس الرياضــة وبشــكل يومــي
ً
للمحافظــة على
لمــدة ســاعة ونصــف تقريبــا
ً
لياقتــي البدنيــة مــن ناحيــة وأيضــا الرياضــة
متنفــس حقيقــي للعقــل والجســم وعــادة
أحــب ممارســة كــرة القــدم والتنــس.

كيف تصف عملك بكلمات بسيطة
ُ
موجهة إلى طفل صغير؟
ـبيل
لكل عمل واجهة
يراها الناس فعلى ً سـ ً
ً
المثــال إن رأيــت مذيعــا يقــدم برنامجــا ناجحــا
فتأكــد أن هنــاك فريــق عمــل ناجــح يعمــل
خلــف الكواليــس والمذيع دوره مثل دور أي
شــخص فــي فريــق العمــل وقــد يكــون عملــه
أقــل منــه ولكــن الــدور الــذي علــى عاتقه هو
الظهــور للجمهــور وإبــراز نتيجة عمــل الفريق،
وهــذا المثــال ينطبــق علــى عمــل العالقــات
العامــة فمــا نحــن إال مــرآه لعمــل فريق هيئة
تنظيــم االتصــاالت والــدور الذي نقوم به هو
التأكــد مــن وصــول نتائــج عمــل الفريــق إلــى
الجمهــور فــي المجتمع.

كيف تستمتع بأوقات فراغك؟
ُ
يعــد المجلــس هــو المكان الذي يقضي فيه
فيصــل بعــض الوقــت الممتــع مــع أصدقائــه
حيــث يتبادلــون األحاديــث ويمارســون بعــض
األنشــطة المرحــة.

لتتخيل نفسك إضافة جديدة
إلى علبة األلوان .ما اللون الذي
ستختاره لنفسك ولم؟
ســأختار اللــون األزرق بــكل تأكيــد فأنا أعتقد
ً
أن هــذا اللــون يمثلني تماما ،فكل أشــيائي
منــذ والدتــي كان لونهــا أزرق .ومنــذ صغــري
هــو لونــي المفضــل ،وقــد أصبــح هــذا اللــون
ً
جــزءا من شــخصيتي.
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انترنت األشياء
المستقبل اآلن!

سيكون هناك أكثر من

 50مليار
جهاز ونظام متصلين في
جميع أنحاء العالم

كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
العوامــل الحاســمة في التحــول االقتصادي
واالجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.
فمــن خــال تحســين فــرص الحصــول علــى
الخدمات ،وتعزيز االتصال ،وخلق فرص العمل
والتوظيــف ،وتغييــر الطــرق التــي يتواصــل
بهــا النــاس ويتفاعلــون ويتشــاركون فيمــا
بينهــم ومع حكوماتهــم ،تقوم تكنولوجيا
المعلومــات بتغييــر العالــم .ويمكــن رؤيــة
الــدور المركــزي المتزايــد للمنصــات الرقميــة
األساســية فــي حيــاة النــاس مــن خــال نمو
حركــة اإلنترنــت العالميــة .ووفقــا لمؤشــر
الشبكات االفتراضية لشركة سيسكو ،فإن
حركــة اإلنترنــت العالميــة بحلــول عــام 2020
ســتزداد ثــاث أضعــاف تقريبا منذ عام .2015
ويرجــع جــزء مــن هــذا إلــى عــدد “األشــياء”
القــادرة علــى االتصــال باإلنترنــت .بــل إنــه فــي
الواقع ،يقدر مركز غارتنر ألبحاث التكنولوجيا
أن هناك أكثر من  8.4مليار “شــئ” موجود
علــى شــبكة اإلنترنت اليــوم ،وأكثر من ٪30
منهــم تمــت إضافتــه قبــل عــام واحــد فقــط.
وقــد خلــق ذلــك مــا يعــرف باســم “إنترنــت
األشــياء” .فمــا هــو إنترنــت األشــياء؟
يعتمــد ذلــك علــى مــا نقــوم بــه مــع هــذه
األشــياء بمجــرد اتصالهــا وتزويدنــا بالبيانــات
وكيف أنها ســوف تدفع نمو التكنولوجيات
التخريبيــة األخــرى التــي تســهل ذلــك.
ً
ووفقــا لشــركة إنتــل للتكنولوجيا ،ســيكون
هناك أكثر من  50مليار جهاز متصل وأنظمة
فــي جميــع أنحــاء العالــم بحلــول عــام .2020
وفي هذا الســياق ليس هناك شــك في أن
كميــة المعلومــات التــي يتم إنشــاؤها من
قبــل تقنيــات عمليــات انترنــت األشــياء لديها
القــدرة علــى إحــداث ثــورة فــي كل شــيء
مــن النقــل والرعايــة الصحيــة إلــى عمــل مــدن
بأكملهــا إلــى أبســط األشــياء فــي حيــاة
النــاس اليومية.
تحليل البيانات إلنترنت األشــياء
وبينما يدفع
ً
(المعــروف أيضــا بتحليــات إنترنــت األشــياء)
ً
بــرؤى تجاريــة جديــدة وعميقــة فــي كل نــوع
مــن أنــواع الصناعة وتطبيق خفــض التكاليف

ّ
ورفــع ًالكفــاءة علــى نحــو فعــال ،يظــل ً ذلــك
ممكنــا فقــط علــى نطــاق صغيــر نســبيا فــي
الوقــت الراهــن .ولكــي يصبــح إنترنت األشــياء
فــي كل مــكان ،ســوف نحتــاج إلــى رؤيــة
تطويــر تقنيــات داعمــة أخــرى مثــل معالجــة
تقنيــة الجيــل الخامــس ( )5Gومــا يســمى
بحوســبة “الحافــة”.
ومع ازدياد عدد األجهزة أو األشياء المتصلة
باإلنترنــت هــذه الزيــادة الهائلــة ،فــإن حجــم
عــرض النطــاق الــازم لنقــل هــذه الكميــات
الكبيــرة مــن البيانــات ســيحتاج أيضــا إلــى
النمــو؛ ومــن هنــا تأتــي الحاجــة إلــى تطويــر
تقنيــة الجيل الخامس  .5Gفعلى الرغم من
أن المقاييــس التــي تحــدد المعيار العالمي
لشبكة ال 5Gلم تحدد بعد من قبل االتحاد
الدولــي لالتصــاالت ،مــن المتوقــع أن تقــدم
تقنيــة ال 5Gســرعات تصل إلــى  10غيغابايت
في الثانية ،أو بعبارة أخرى ســتكون ســرعة
االنترنــت  100مــرة أســرع مــن شــبكات 4G
ـعتها أســرع مــن أي نطاق
كمــا ســتكون سـ
ً
عريــض موجــود مســبقا .وقــد أظهــرت بعــض
االختبــارات أن هــذا ســريع بمــا فيــه الكفايــة
لتحميــل فيلــم يبلــغ حجمــه 100غيغــا بايــت
بتقنيــة 4Kفــي حوالــي دقيقتيــن ونصــف
التقنيــة تعتنــي بعــرض النطــاق
أي أن هــذه
ً
الترددي ،فماذا إذا عن معالجة تلك البيانات؟
وتراهــن بعــض شــركات التكنولوجيــا الكبرى
فــي العالــم علــى مــا يســمى “حوســبة
ّ
الحافة” والذي يعرف ،وفقا لويكيبيديا ،بأنه
“طريقة لتحسين أنظمة الحوسبة السحابية
مــن خــال تنفيــذ معالجة البيانــات على حافة
الشــبكة ،بالقــرب مــن مصــدر البيانــات”.
وفــي مفهوم المســتخدم العادي يســمح
هــذا المصطلــح الثوري للبيانات التي تنتجها
إنترنــت األشــياء بمعالجــة أقــرب إلــى حيــث
يتــم إنشــاء هــذه البيانــات بــدال عن إرســالها
عبــر طــرق طويلــة لمراكز البيانات أو الســحب.
وهــذا ســوف يقلــل بشــكل كبيــر مــن حجــم
البيانــات التــي يجــب نقلها ،والمســافة التي
تســتغرقها البيانــات فــي الســفر ،مما يقلل

مــن تكاليــف اإلرســال ،والوقــت المطلــوب
لالســتجابة ،ثم في نهاية المطاف تحســين
نوعيــة الخبرة للمســتخدم.
فهــل اقتــرب إنترنــت األشــياء مــن أن يكــون
حقيقــة واقعــة؟ تنقســم اآلراء حــول ذلــك،
ونعلــم جيــدا أنــه سيســتغرق األمــر وقتــا
طويال لتحديد وتطوير واختبار ونشر شبكات
جديدة .كما يستغرق األمر مزيدا من الوقت
للنظــام اإليكولوجي لألجهزة والبرامج التي
تستخدم الشبكات لكي تتطور .ولكن على
الرغــم ،تتوقــع الشــركة العالميــة للبيانــات
أن مــا يصــل إلــى  ٪40مــن جميــع عمليــات
الحوســبة ســوف تحــدث عبــر تقنيــة “الحافة”
خالل العامين المقبلين ،وبهذا المعدل تشير
معظم التقديرات (حتى األكثر تحفظا ًمنها)
إلــى أن هــذه الثورة ســوف تصبــح واقعا في
غضــون  5ســنوات فقط.
المصــادر :منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ،موقــع  ،News.auويكيبيديــا،
جلــف نيوز،نتوورك وورلد ،الشــركة العالمية
للبيانات ،غارتنر لبحوث التكنولوجيا ،فوربس،
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،جنــرال إلكتريــك،
سيســكو سيســتيمز

بحلول 2020

من المتوقع
أن تقدم سرعات
تصل إلى

5G

 10جيجابايت
في الثانية الواحدة ،أو بعبارة

أخرى سيكون االنترنت أسرع 100
مرة من شبكات  4Gالحالية

من المتوقع أن ما يصل إلى

%40

من جميع عمليات الحوسبة
سوف تتم عبر تقنية “الحافة”
خالل العامين المقبلين.

ستزداد حركة اإلنترنت
العالمية عام

2020

بما يقرب من
 3أضعافها منذ عام 2015

هناك أكثر من

 8.4مليار
”شئ“

على شبكة اإلنترنت اليوم
بزيادة أكثر من  ٪30قبل عام
واحد فقط.
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ما التغييرات التي
ستسفر عنها تكنولوجيا
الجيل الخامس؟

شكاوى خدمات
االتصاالت المتكررة
النسبة المئوية ألعلى

النسبة المئوية ألعلى

 3شكاوى من خدمات

 3شكاوى من خدمات

الهاتف النقال

الخطوط الثابتة

%56

%65

%11

انقطاع خدمة الهاتف المحمول

%14
الفواتير

%8

%12

الفواتير  /الرسوم

فــي أعقــاب األنبــاء التــي تواتــرت بشــأن
موافقة هيئة تنظيم االتصاالت على الخطط
األوليــة لنطاقــات التــردد الخاصــة بتكنولوجيا
الجيل الخامس لخدمات االتصاالت المتنقلة،
مــن المتوقــع أن تكــون تكنولوجيــا الجيــل
دولــة قطــر
الخامــس حقيقــة واقعــة فــي ً
فــي أواخــر هــذا العــام 2018م .إذا ،مــا أثــر
ذلــك فــي االقتصــاد الرقمــي للدولــة وفــي
المجتمــع بوجــه عــام؟
ببساطة ،ستقترن تكنولوجيا الجيل الخامس
بمســتوى أداء وخصائــص جديــدة بالنســبة
لشبكات االتصاالت مما يتيح إيجاد مجموعة
هائلــة مــن الخدمــات ،األنظمــة المتوافقــة،
وتدفــق إليــرادات جديــدة .وعلــى الرغــم مــن
ـل
ســرعات التنزيــل الهائلــة
لتكنولوجيــا الجيـ ً
ً
الرابــع ،فإنهــا لــن تشــكل فارقــا جوهريــا
لمســتخدم الهاتــف الذكــي العــادي الــذي
ُ
يشــاهد لقطــات فيديــو ،حيــث يرجــح أن يكون
األثر األكبر لتكنولوجيا الجيل الخامس على
«إنترنــت األشــياء» إذ إنهــا ســتمثل بالفعــل
«نقطــة فاصلــة» فــي نمــو إنترنــت األشــياء
والتحــول الرقمــي فــي الصناعــة.
وقــد الحظنــا فــي الســنوات األخيــرة وبصــورة
ُ
متزايــدة نمــو مــا يطلــق عليهــا «النظــم
الماديــة الســيبرانية» وخاصــة فــي مجــاالت
الصناعــة واإلنتــاج والنقل والصحــة والخدمات

اللوجســتية والتــي تتمثل فــي ارتباط أعداد
هائلــة مــن العناصــر المادية ببعضهــا البعض،
بــل تبــادل المعلومــات بيــن بعضهــا البعــض.
عــاوة علــى ذلــك ،تتزايــد فــي هــذه األجــواء
وتيرة التشغيل اآللي وصنع القرار المستقل
ُ
وهــو مــا يشــار إليــه عــادة بمصطلــح «الثــورة
ً
الصناعيــة الرابعــة» هــذا فضــا عــن الســيارات
ذاتيــة القيــادة والمباني الذكيــة والتطورات
فــي القطــاع الصحــي .وفــي ظــل ارتبــاط
كافــة هــذه العناصر بشــبكة اإلنترنــت وتبادل
المعلومات فيما بينها ،هناك حاجة ماسة
إلــى مــوارد هائلــة ونطــاق تــرددي عريــض
إلدارة هــذه الكميــات التــي ال حصــر لهــا مــن
البيانــات والتــي ينبغــي تجميعهــا وتحليلهــا
لتحويــل هــذه األفــكار المجــردة إلــى واقــع
ملموس على نطاق واسع وهذا ما تمتلكه
تكنولوجيــا الجيــل الخامــس مــن مقومــات
الزمــة لتحقيــق ذلــك.
ولكــن قــدرات تكنولوجيــا الجيــل الخامــس
تتخطــى حــدود الصناعة والخدمــات ،بل يزعم
البعــض أن تكنولوجيــا الجيــل الخامــس تمثل
اللبنــة المفقــودة التــي ســتتيح لنــا تجــاوز
الذكيــة وبنــاء وابتــكار مــدن
عالــم الهواتــف ً
وحيــاة ذكيــة حقــا .يكمــن الســبب فــي ذلــك
فــي أن تكنولوجيــا الجيــل الخامــس ســتتيح
لمالييــن األجهــزة االرتبــاط ببعضهــا فــي آن
واحد وذلك في المناطق المكتظة بالسكان.

ويتمثــل النمــوذج األبــرز لتأثيــر تكنولوجيــا
الجيــل الخامــس فــي التغييــر المرحلــي على
الصعيــد المجتمعــي الــذي أســفرت عنــه
تكنولوجيــا الجيــل الرابــع علــى االتصــاالت
المتنقلــة وخاصــة الوســائط اإلعالميــة ،فلنــا
أن نتخيــل مــا ســتحدثه تكنولوجيــا أســرع
بمقــدار ألــف مــرة.
تكنولوجيا الجيل الخامس
وعلى الرغم من أن
ً
ً
ُ
يرجح أن تكون عامال جوهريا في تغيير قواعد
ـي هــذا المجــال ،فإنهــا ســتتطلب
اللعبــة فـ ً
ً
ً
ـدات،
ـ
والمع
ـزة
ـ
األجه
ـن
ـ
م
ـا
ـ
كام
ـدا
جيــا جديـ
ً
ناهيــك عــن الحاجــة إلى طريقة جديــدة تماما
للتعامــل مــع حياتنــا ونمــاذج األعمــال لدينــا.
ســتؤدي تكنولوجيــا الجيــل الخامــس إلــى
لم تتواجد
إيجاد ًفرص البتكار أسواق جديدة
ً
ســابقا ونمــاذج أعمــال جديــدة تمامــا .وعلى
الرغــم مــن ذلــك ،يبــدو أن االســتحواذ علــى
إمكانيات األسواق المحتملة هذه سيتطلب
اســتثمارات هائلــة فــي مجــال التكنولوجيــا
والتكيف التنظيمي .يظل هناك شيء واحد
مؤكــد ،أال وهــو أن زيــادة ســرعات اإلنترنــت
تــؤدي إلــى خفــض تكاليــف االبتــكار وهو ما
ُ
يعــد ميــزة فــي حــد ذاتــه.
المصــادر :آي-ســكوب وإريكســون وكوارتــز
وجيزمــودو وكمبيوترهــوي وأيــه بــي ســي
وفايــف جي-بــي بــي بــي وســبيكترم
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